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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	کتاب	استان	شناسی	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	در	زمینه	های	
مختلف	است.	این	برنامه	به	شما	کمک	می	کند	تا	از	استان	محل	زندگی	خود	نگاهی	جامع	و	همه	جانبه	پیدا	کنید.	کسب	بصیرت	نسبت	به	محیط	
زندگی	و	آگاهی	از	خصوصیات	آنچه	در	گذشته	و	حال	و	مسائل	محیطی،	اجتماعی	و	اقتصادی،	فرهنگی	و	پیشینٔه	تاریخی	استان	به	شما	کمک	

خواهد	کرد	تا	با	بحث	و	گفت	و	گو	بینشی	عمیق	از	این	مسائل	پیدا	کرده	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	حل	مسائل	جامعه	مجهز	کند.	
مکانی	که	شما	در	آن	زندگی	می	کنید	توانمندی	های	مختلفی	دارد؛	برای	مثال،	می	توان	به	توانمندی	های	جغرافیایی،	فرهنگی،	اقتصادی	
و	انسانی	اشاره	کرد.	خود	شما	بخشی	از	این	سرمایه	و	توانمندی	هایید.	بهره	برداری	از	توانمندی	های	بالقّؤه	یک	کشور	در	گرو	شناخت	
همه	جانبٔه	محل	زندگی	شما	و	نیز	کشور	است.	برنامٔه	استان	شناسی	به	شما	می	آموزد	که	فرصت	های	موجود	در	استان	شما	کدام	است	و	یا	

اینکه	تهدیدها	و	ناتوانی	ها	را	چگونه	می	توانید	به	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	حّل	آن،	راه	حل	های	

خاّلق	پیدا	کنید.
ممکن	است	این	سؤال	در	ذهن	شما	مطرح	شود	که	آیا	بهتر	نیست	آموزش	دربارٔه	محیط	زندگی	یا	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	مطالعٔه	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	درمی	یابید	که	افراد	زیادی	چه	در	گذشته	یا	حال	در	استان	شما	برای	اعتالی	کشور	تالش	کرده	اند.
انقالب	اسالمی	ایران	در	سال	١٣٥٧	شرایطی	را	فراهم	کرد	که	دولت	و	مردم	با	احساس	مسئولیت	بیشتری	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	همت	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.
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گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان کرمانشاه از دىدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
اىن استان از لحاظ جاىگاه انسانی و جاىگاه طبىعی و جاىگاه جغرافىاىی، ىکی از استان های ممتاز کشور عزىز و پهناور ماست. در آغاز عراىض، چند 

جمله ای در مناقب کرمانشاه و مردم عزىز کرمانشاه عرض کنىم.
برخی از خصوصىات مثبت، بىن مردم سرتاسر کشور مشترک است؛ ولی بعضی از خصوصىات در برخی از استان ها برجسته تر و پررنگ تر است. 
مردم کرمانشاه را از دىرباز به جوانمردی و سلحشوری و وفاداری و مهربانی شناختىم؛ مردمی غرىب نواز، مردمی مهمان نواز، و به طور خالصه، دارای صفات 

نىک پهلوانی، اىن جزو خصوصىاتی است که در کرمانشاه می درخشد؛ از دور و نزدىک، همه اىن را می دانند و احساس می کنند.
آنچه که اىن بنده را در مورد کرمانشاه، همىشه وادار به تحسىن می کرده است، اىن است که مردم اىن استان با وجود چندگونگی، از لحاظ قومی، از 
لحاظ مذهبی، حتی از لحاظ گوىشی، در کنار هم، مهربان، با سلم و مدارا و برادروار زندگی می کردند و می کنند؛ اىن خصوصىت بسىار مثبتی است که باىد 
بر آن پافشاری کرد، آن را حفظ کرد و افزاىش داد. عشاىر و مرزداران غىور اىن استان، در همٔه نقاط اىن استان، با همان خصوصىات عشاىری و غىرتمندی 

شناخته می شوند.
من در سال ٥٩، اوائل جنگ تحمىلی، سرتاسر اىن استان را رفتم و از نزدىک دىدم، در گىالن غرب و اسالم آباد که مردم شىعه هستند، در پاوه و 
اورامانات که مردم سنی هستند، در رىجاب و داالهو که گروهی مردم اهل حق هستند؛ همه جا مردم در حال دفاع، در حال اظهار ارادت به نظام جمهوری 
اسالمی بودند. من همان روحىه ای را که در مناطق گوناگون اىن استان دىدم، در مرکز استان هم که مجموعه ای از نمونه های اقوام و عشاىر گوناگون در اىنجا 

هستند، مشاهده کردم. اىن، صفت برجسته ای است.
دوران دفاع مقدس، آزماىش بزرگی برای اىن استان بود. جنگ هشت ساله از اىن استان شروع شد و در اىن استان ختم شد. اولىن حمالت هوائی 
ـ  و اولىن تجاوز مرزی به قصر شىرىن در اىن  ـ  به همىن اسالم آباد و گىالن غرب و بقىٔه مناطق مرزی ـ رژىم بعثی عراق به اىن استان و به شهرهای اىن استان ـ
استان بود. هشت سال بعد هم باز جنگ در اىنجا خاتمه پىدا کرد. آخرىن حرکت دفاعی کشور ما و مردم عزىز ما در قضىٔه مرصاد، باز در اىن استان بود. 
ىعنی سراسر اىن هشت سال، اىن استان در حال دفاع، در حال اىستادگی و شجاعت بود. قبل از شروع جنگ تحمىلی هم از اول انقالب همىن جور بود. 
ـ  جوان های کرمانشاهی بودند که رفتند تا از پادگان لشکر سنندج دفاع کنند. اولىن گروه هائی که  ـ  ىعنی در اسفند سال ٥٧ ـ ىک ماه بعد از پىروزی انقالب ـ

برای دفاع در مقابل ضد انقالب بسىج شدند و راه افتادند رفتند، که بعضی از همان ها جزو شهدای نام آور کرمانشاه اند.
ـ  در ورزش،  ـ  علوم فنی و مهندسی، علوم پاىه، علوم دىنی ـ شخصىت های برجسته و ممتازی در ادبىات، در انواع هنر، در شعر، در خط، در علوم ـ
در گذشتٔه دور و نزدىک در اىن استان وجود داشتند؛ امروز هم بحمداللّه هستند. خاندان های علمی معروفی که سابقٔه حضور علمی آنها در اىن شهر و در 



این استان بعضاً به بیش از یک قرن و دو قرن می رسد، در این استان حضور دارند، یعنی از لحاظ نیروی انسانی، این استان یک چنین استان برجسته ای 
است .

ـ  این همه  ـ  به جز یک استان دیگر غیر از استان کرمانشاه ـ نقش زنان در این استان، یکی از نقش های برجسته است. ما در تمام استان های کشورـ
زن شهیده و زن جانباز که در قضایای دفاع مقدس به شهادت رسیدند یا جانباز شدند، نداریم. در اینجا زنانی که در جبهه شهید شدند و همچنین کسانی که 

در بمباران های دشمن به شهادت رسیدند، فقط یک نمونٔه دیگر در سرتاسر کشور دارد، این هم یکی از امتیازات است.
وضع طبیعی استان هم متناسب با همین وضعیت انسانی است؛ یک وضع طبیعی ممتازی است. هم از لحاظ اوضاع طبیعی، هم از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی، این استان ممتاز است. این استان استعداد عالی کشاورزی دارد، آب سطحی فراوان و البته متأسفانه مهار نشده دارد؛ که یکی از کارهائی که باید 
در این استان انجام بگیرد، مهار بیش از پیش آب های سطحی است. این استان زمین های حاصلخیز، خاک حاصلخیز، اراضی قابل کشت دارد. در این 
استان، بیش از هشتصد هزار هکتار زمین قابل کشت و زراعت وجود دارد. این استان آب و هوای متنوع دارد، قابلیت های صنعتی و معدنی دارد. به خاطر 
موقعیت جغرافیائی ای که دارد، از لحاظ ارتباط با خارج و ارتباط با بخش های گوناگون کشور، این استان قابلیت حمل و نقل و بازرگانی دارد، چندین مرکز 
مهم اقتصادی کشور در فاصله های برابر و متقاربی با این شهر و این استان قرار دارند. همچنین به خاطر طبیعت زیبا و آثار منحصر به فرد تاریخی ای که در 

این استان هست، قابلیت گردشگری دارد. اینها خصوصیات طبیعی و جغرافیائی و انسانی این استان است.
با توجه به این نقاط مثبت و برجسته، جوان این استان باید سرشار از امید و نشاط و میل به کار باشد. جوان های استان توجه کنند و بدانند که در چه 

موقعیتی، در چه منطقٔه حساس و دارای امتیازی زندگی می کنند.



تصوىر ماهواره ای استان کرمانشاه
اىن تصوىر توسط سنجنده ETM، ماهواره Landsat از غرب کشور برداشت شده است. سنجنده ETM براساس 
اختالف طول موجی که از سطوح مختلف سطح زمىن به آن می رسد از زمىن تصوىربرداری می کند. تصوىربرداری با اىن 
سنجنده در ٩ باند صورت می گىرد. به همىن علت اجزاء به رنگ های متفاوت دىده می شوند، به طور مثال در اىن تصوىر 

سطوح آب به رنگ تىره است.
از  بخش هاىی  کرمانشاه  استان  از  غىر  به  است،  شده  برداشت  کىلومتر   ١٧٠  ×  ١٨٥ ابعاد  با  که  تصوىر  اىن  در 
استان های همساىه نىز مشاهده می شود. با اندکی توجه به تصوىر می توانىد ناهمواری ها و روند شمال غرب ــ جنوب شرق 

آن ها را تشخىص دهىد.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(



                        فصل اول

                   جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه
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 موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاهدرس1

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

عربستان

جستجو کنید

١ــ با توجه به شکل 1ــ1 استان کرمانشاه در کجای ایران واقع شده است؟ 
2ــ همسایگان استان کرمانشاه را بر اساس جهت های جغرافیایی بیابید؟

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی

اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ایالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

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
حّد استان
مرکز استان

البرز

خارک
کویت

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت پایانی

بیشتر بدانیم  

به شمار می رود.  ایران از نظر وسعت  با مساحت 24640 کیلومتر مربع، هفدهمین استان جمهوری اسالمی  استان کرمانشاه 
48 درجه شرقی  موقعیت جغرافیایی آن بر روی کرٔه زمین بین عرض جغرافیایی 33 تا 35 درجه شمالی و طول جغرافیایی1 45 تا 
است.  استان کرمانشاه که 1/5 درصد مساحت کشور را در بر می گیرد، از استان های غربی ایران محسوب می شود و با کشور عراق 

مرز مشترک دارد.

همسایگی با کشور عراق تأثیر مهمی  بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی طبیعی استان 
کرمانشاه گذاشته است. روابط خویشاوندی ساکنین غرب استان با ساکنین آن سوی مرز، تأثیر اجتماعی همسایگی 
با کشور عراق محسوب می شود. شما از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تأثیر همسایگی با عراق را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ به کمک دبیر خود راجع به این موضوع در کالس بحث کنید.

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

١ــ آیا استان کرمانشاه غربی ترین نقطٔه کشور ایران است؟
2ــ به کمک نقشٔه ١ــ١ استان هایی که با عراق مرز مشترک دارند را پیدا کنید.

١ــ مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه از طول جغرافیایی ٤٥ درجه و 2٠ دقیقه و 3٩ ثانیه شرقی تا ٤٨ درجه و ١ دقیقه و ٥٨ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی 33 درجه 
و 3٧ دقیقه و ٨ ثانیه شمالی تا 3٥ درجه و ١٧ دقیقه و ٨ ثانیه شمالی می باشد. 



٤

                                              شکل ٢ــ١ــ دشت هرسین                                                                               شکل ٣ــ١ــ ارتفاعات داالنی )پاوه(  

ناهمواری های استاندرس٢

١ــ نام رشته کوه ضلع غربی فالت ایران را به خاطر آورید، مهمترین ویژگی های آن چیست؟
2ــ با توجه به تصاویر باال ناهمواری های زاگرس از چه اشکالی تشکیل شده اند؟

بحث کنید

در سال های گذشته آموختیم که ناهمواری ها اصوالً به دو شکل کوه و دشت دیده می شوند. استان کرمانشاه مانند اکثر استان های 
نیمٔه غربی و جنوب غربی کشور در قلمرو کوه های جوان زاگرس قرار دارد. ناهمواری های زاگرس از تعداد زیادی دشت و کوه تشکیل 

شده است که به صورت متناوب در مجاورت یکدیگر قرار دارند.

رشته کوه عظیم زاگرس چگونه شکل گرفته است؟ 
ناهمواری های استان مانند تمامی  ناهمواری های زاگرس در طول دورٔه ترشیاری، یعنی حدود 60 میلیون سال به تدریج شکل 
گرفته است. این ناهمواری ها در اثر چین خوردگی رسوبات دریایی پدید آمده اند. علت چین خوردگی این رسوبات نیز نزدیک شدن دو 
صفحه زمین ساخت ایران مرکزی و عربستان بوده است. چون این دو صفحه به ترتیب از سمت شمال شرق و جنوب غرب به رسوبات 

کف دریا فشار آورده اند، در نتیجه ناهمواری های زاگرس امتداد شمال غربی ــ جنوب شرقی پیدا کرده اند )شکل 4ــ1(.



٥

جغرافیای طبیعی استان

ــ شما هم می توانید با خم کردن یک دسته ورق کاغذ نحؤه چین خوردن رسوبات و شکل گیری ناهمواری های 
چین خورده نظیر زاگرس را بازسازی کنید. در این آزمایش جهت گیری چین ها چه ارتباطی با جهت فشار دارد؟

مراحل شکل گیری ناهمواری های زاگرس را می توانید در شکل ٤ــ١ مشاهده کنید. 

شکل 4ــ1ــ مراحل شکل گیری ناهمواری های زاگرس

بیشتر بدانیم  

ــ محلّی که امروزه رشته کوه زاگرس در آن  قرار گرفته است، در دوران دوم زمین شناسی یک دریا بوده است. 
زمین شناسان از روی شواهدی مانند فسیل های موجود در الیه های تشکیل دهنده این ناهمواری ها، پی برده اند که محل 

رشته کوه زاگرس قبالً دریا بوده است.

آزمایش کنید  
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تقسیمات ناهمواری های زاگرس در استان 
ناهمواری های استان کرمانشاه را می توان بر اساس سن و جنس و شکل ظاهری به سه بخش تقسیم کرد که به ترتیب از غرب به 

شرق عبارتند از: 
الف( زاگرس چین خورده: زاگرس چین خورده بخش غرب و جنوب غرب استان را در برگرفته است. در این بخش، کوه ها  
منطبق بر تاقدیس ها و دشت ها منطبق بر ناودیس ها است. زیرا چین ها در این بخش از زاگرس جوان بوده و عوامل طبیعی هنوز تغییرات 
زیادی در ساختمان آن پدید نیاورده اند. از مهم ترین کوه های این قسمت می توان به داالهو، نواکوه، بازی دراز و نثار اشاره کرد. 
حسن آباد، ماهیدشت، اسالم آباد، کرند، قلعه شاهین و دشت زهاب از مهمترین دشت های زاگرس چین خورده  دشت های 
محسوب می شوند. اسالم آباد، داالهو، گیالن غرب، سرپل زهاب و قصرشیرین از جمله شهرستان های استان هستند که در این بخش 

از زاگرس قرار گرفته اند. 

بیشتر بدانیم  

١ــ دشت های  واقع در زاگرس چین خورده بر اثر انباشته شدن رسوبات در داخل چاله های ناودیسی شکل 
گرفته اند.  

2ــ ناهمواری های زاگرس چین خورده از رسوبات آهکی، آهک ماسه ای، آهک شیلی، مارن و شیل تشکیل 
شده اند.

ب( زاگرس مرتفع: کوه هایی که به طور تقریبی بخش میانی استان کرمانشاه را در برگرفته اند و مانند دیواره هایی منقطع از پاوه تا 
هرسین کشیده شده اند، زاگرس مرتفع نام دارند. کوه های پَراو، شاهو و بیستون و به طور کلی بلندترین کوه های استان در این بخش 
از زاگرس قرارگرفته اند. نام گذاری این بخش از زاگرس، به نام زاگرس مرتفع نیز به همین دلیل است. جنس اصلی این کوه ها از آهک 
توده ای است. بخش زاگرس مرتفع در اثر فشارهای متناوب به شدت شکسته شده است، به همین دلیل نام دیگر زاگرس مرتفع، زاگرس 
شکسته است. در این بخش از زاگرس، دشت ها به فراوانی زاگرس چین خورده نیست. دشت کِنشت، دشت ُنوژی َوران و دشت 
روانسر از مهمترین دشت های این بخش از زاگرس می باشند.کرمانشاه، بیستون، هرسین، پاوه و روانسر از شهرهایی هستند که زاگرس 

مرتفع واقع شده اند.
ج( پیش کوه های داخلی زاگرس: ناهمواری های بخش شمال شرق استان کرمانشاه جزء پیش کوه های داخلی زاگرس محسوب 
می شوند. ساختمان پیش کوه های داخلی زاگرس بیشتر از سنگ های دگرگون شده، مانند شیست و مرمریت ساخته شده است. دلیل 
دگرگون شدن سنگ ها در این بخش، فشار و حرارت زیاد ناشی از برخورد صفحٔه  ایران مرکزی با صفحه عربستان در دوران های 
مختلف زمین شناسی بوده است. شهرهای کنگاور، سنقر و صحنه در این بخش قرار گرفته اند. کوه های داالخانی، مادیان کوه، 

امروله و دشت های کنگاور، سنقر و دینور به ترتیب از مهمترین کوه ها و دشت های این قسمت از زاگرس به شمار می روند.
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شکل ١٠ــ١ــ نقشۀ سه بعدی ناهمواری های استان کرمانشاه

شکل ٥ــ١ــ نمایی از کوهستان شمالی استان کرمانشاه

                     شکل ٦ــ١ــ نمایی از دیوارۀ کوه بیستون                                                                        شکل ٧ــ١ــ نمایی از کوهستان شاهو

                                           شکل ٨ــ١ــ نمایی از دشت ماهیدشت                                      شکل ٩ــ١ــ نمایی از دشت کرند و دشت بیونیج



٨

اثرات ناهمواری ها بر سیمای طبیعی و انسانی استان 
الف( تأثیر ناهمواری ها بر آب و هوا: همان طور که می دانید همراه با افزایش ارتفاع، دما نیز کاهش می یابد و میزان بارش 
و نوع بارش تغییر می کند. بر این اساس مناطق مرتفع استان، دمای کمتر و بارش نسبتاً بیشتری دارند. با استفاده از شکل10ــ1 آیا 

می توانید بگویید کدام شهرها دمای کمتر و بارش بیشتری دارند؟
ب( تأثیر ناهمواری ها بر منابع آب: کوه ها با تأثیر بر افزایش بارش و کاهش دما، سبب تغییر شکل بارش به صورت برف نیز 
می شود. بر اثر ذوب ذخیرٔه برف در ارتفاعات، رودخانه ها و چشمه های زیادی در استان کرمانشاه پدید آمده  با شروع فصل بهار برف ها 
ذوب شده و رودها و چشمه ها پرآب می شوند. رودخانه های ِمِرگ و دینور و سراب روانسر و تاق بستان، از جمله منابع آبی است 

که از ذخایر برف کوه ها تغذیه می کنند.

دلیل بیاورید

ــ چرا بیشتر سراب های استان در پای کوه های زاگرس مرتفع شکل گرفته اند؟ 

پ( تأثیر ناهمواری ها بر خاک و پوشش گیاهی: خاک های حاصل خیز دشت های استان کرمانشاه هم چون ماهیدشت، 
دشت زهاب و دشت حسن آباد مرهون خاک ها و سنگ هایی است که در طی زمان، به وسیلٔه عوامل فرسایش، از دامنٔه کوه ها شسته 
شده و در داخل این دشت ها انباشته شده اند. به عالوه کوه ها با تأثیر در عناصر اصلی آب و هوا و افزایش دوام رطوبت در خاک، 
نقش مهمی در رویش پوشش گیاهی به عهده دارند. به همین دلیل مراتع غنی و پوشش جنگلی متراکم استان، در ارتفاعات مشاهده 

می شود.

شکل 11ــ1ــ نمایی از دشت حاصل خیز  دیزگران هرسم تا اسالم آباد



٩
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پراکندگی سکونتگاه های  ناهمواری ها نقش مهمی در نحوه  بر سکونتگاه های انسانی:  ناهمواری های استان  تأثیر  ت( 
انسانی دارد. به همین سبب شکل و چگونگی استقرار سکونتگاه های شهری و روستایی استان در سه واحد زاگرس چین خورده، 

زاگرس مرتفع و پیش کوه های داخلی زاگرس متفاوت است.
زاگرس مرتفع: در زاگرس مرتفع تقریباًً هیچ سکونتگاه روستایی را نمی توان دید که در سطح دامنه ها شکل گرفته باشد. زیرا 
سنگ های آهکی در این واحد کوهستانی به سبب شکستگی های فراوان، آب را به داخل زمین نفوذ می دهد و درنتیجه، سطح این کوه ها 
عموماً خشک است. همچنین دامنه ها در این جا پرشیب و فاقد خاک می باشد. در این واحد کوهستانی شرایط ایجاد سکونتگاه های 

انسانی تنها در بخش پایکوهی فراهم شده است )شکل 12ــ1(.

بیشتر بدانیم  

دامداران در ارتفاعات زاگرس مرتفع مانند شاهو و پَراو، آب مورد نیاز خود و دام هایشان را از ذخیرٔه برف تأمین 
می کنند. برای این که برف دوام بیشتری داشته باشد، قبل از شروع فصل گرم سطح آن را با کاه یا علوفه می پوشانند تا 

از تأثیر مستقیم تابش خورشید در امان بماند.

این  اند.  ها گسترده شده  کوه  بین رشته  در  که  است  های وسیعی  دارای دشت  زاگرس چین خورده  زاگرس چین خورده: 
دشت ها خاک حاصل خیزی دارد و در نتیجه شرایط خوبی برای کشاورزی فراهم کرده اند. وابستگی ساکنین این واحد کوهستانی به 

کشاورزی و دامداری موجب شده است تا تعداد کمی سکونتگاه شهری و روستایی در سطح دامنه دیده شود)شکل 12ــ1(.
پیش کوه های داخلی زاگرس: در پیش کوه های داخلی زاگرس، به علت سست بودن سنگ ها و فرسودگی آن ها ، دامنه های 
مالیم و کم شیب، فراوان است. در این بخش اکثر دره ها آب دارند. این ویژگی امکان شکل گیری حیات انسانی به شکل روستاها را در 
سطح دامنه ها فراهم کرده است. به همین سبب روستاهای زیادی در سطح دامنه ها استقرار یافته است و نیز بخش زیادی از شهر سنقر 

نیز در سطح اراضی کم شیب دامنه گسترده شده است )شکل 12ــ1(.

شکل 12ــ1ــ نمایی از استقرار سکونتگاه ها در کوه های زاگرس
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بیشتر بدانیم  

مهم ترین دشت ها و بلندترین قله های استان کرمانشاه

جدول 1ــ1ــ فهرستی از کوه های استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیاییارتفاع به مترنام کوهموقعیت جغرافیاییارتفاع به مترنام کوه 
شمال صحنه3١٥٠امرولهداالهو32٨٨کوه ِنوا

شمال غرب کنگاور3٠٩٧نخودچالشمال کرمانشاه33٥٧َپراو
سنقر2٨٨3پنجه علیبیستون2٨٥٠بیستون

شهرستان داالهو2٨٥٠داالهوجنوب کرمانشاه2٨٠٠سفیدکوه 
سرپل زهاب2٥٧6شاه نشینشمال پاوه33٧٠شاهو

اسالم آباد2٥٤6شاهانروستای شمشیر2٤62آتشکده )آتشگاه(
سنجابی236٧قلعه قاضیثالث باباجانی١٨٤2َبمو

سرپل زهاب١3٤٠دانه خشکجنوب شرق سنقر32٠٠داالخانی
جنوب سرپل زهاب١١٥2بازی درازجنوب گیالن غرب١٠3٠چرمیان کوه 

شمال سنقر323٠بویرشرق صحنه2٥٥3ُهجر

جدول 2ــ1ــ فهرستی از دشت های استان کرمانشاه 

شهرستانارتفاع به مترنام دشت 
کرمانشاه١٤٠٠ماهیدشت
کرمانشاه١3٥٠کرمانشاه

هرسین١٤٠٠بیستون )چمچمال(
اسالم آباد١3٠٠اسالم آباد

کنگاور١٥٠٠کنگاور
سنقر١٧٥٠سنقر و کلیایی

اسالم آباد١٤٥٠حسن آباد 
صحنه١3٥٠دینور
داالهو١٥٠٠کرند

قصر شیرین3٠٠سومار
سرپل زهاب٥٥٠زهاب 
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جدول3ــ1ــ میانگین ارتفاع مرکز شهرستان های استان کرمانشاه

ارتفاع از سطح دریاعرض جغرافیاییطول جغرافیایینام شهر 

١2١٩´٠٧˚3٤´32˚٤6اسالم آباد غرب

١٧٠٠´٠3˚3٥´22˚٤6پاوه

١3٤٤´22˚3٤´٤٤˚٤6ثالث باباجانی

١٥٠٠´٤٨˚3٤´2٨˚٤6جوانرود

٥٥٠´2٨˚3٤´٥١˚٤٥سرپل زهاب

١٧٠٠´٤٧˚3٤´36˚٤٧سنقر

١3٥2´2٩˚3٤´3٩˚٤٧صحنه 

3٠٠´3١˚3٤´3٥˚٤٥قصرشیرین

١322´١٩˚3٤´٠٥˚٤٧کرمانشاه

١٥٠٠´3٠˚3٤´٥٧˚٤٧کنگاور

٨١٠´٠٩˚3٤´٥٨˚٤٥گیالن غرب

١٥٧٠´١6˚3٤´3٥˚٤٧هرسین

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

فعالیت پایانی
با توجه به آموخته های خود از این درس و با مراجعه به نقشٔه ناهمواری ها، آیا می توانید بگویید شهر یا روستای 
محل سکونت شما در کدام بخش از زاگرس واقع شده است؟ این موقعیت جغرافیایی، چه امتیازات و تنگنایی برای 

سکونتگاه شما پدید آورده است. در ارتباط با این موضوع در کالس بحث کنید.
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آب و هوای استاندرس3

                             شکل 13ــ1ــ نمایی از کوه های پاوه                                                                            شکل 14ــ1ــ نمایی از پوشش گیاهی در قصرشیرین

بحث کنید
هوا و آب و هوا چه تفاوتی باهم دارد؟ 

با توجه به نتیجٔه به دست آمده از پرسش باال، هوای محل زندگی شما امروز چگونه است؟ دربارٔه نوع آب و 
هوای محل زندگی خود چه می دانید؟ 

استان کرمانشاه به سبب موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در میان رشته کوه های زاگرس، از آب و هوای متنوعی برخوردار 
است؛ تاجایی که آن را استان چهار فصل می نامند. به طور مثال زمانی که مردم شهرهای سومار، قصرشیرین و سرپل زهاب درگرمای 
طاقت فرسای تابستان به سر می برند، ساکنین مناطق سنقر و کنگاور در همین زمان از هوای مطبوعی بهره مند می باشند یا این که در فصل 

زمستان، هنگامی که منطقه اورامانات پوشیده از برف است، ساکنین قصرشیرین از هوای مالیم و معتدل زمستانی برخوردارند. 
به طورکلی استان کرمانشاه را بر اساس دما، بارش و ناهمواری می توان به سه منطقه آب و هوایی تقسیم کرد.  

مناطق آب و هوایی در استان      
الف( منطقه سردسیر: این نوع آب و هوا در مناطق مرتفع استان مشاهده می شود. اگر نقشه ناهمواری استان را به خاطر 

به صورت گروهی تحقیق کنید که از بین عوامل محلی و بیرونی کدامیک تأثیر بیشتری بر آب و هوای استان 
کرمانشاه دارد. نتیجه را در کالس ارائه کنید. 
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آورید، متوجه خواهید شد که بخش هایی از شهرستان های کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود و همچنین بخش هایی از ثالث باباجانی از این 
نوع آب و هوا برخوردارند.

تابستان های مالیم تا گرم و زمستان های سرد تا خیلی سرد، از مهم ترین ویژگی های این نوع آب و هوا می باشد. میانگین دمای تابستان 
و زمستان این منطقه به ترتیب 26/6 و 3/٤ درجه سانتی گراد است. و میانگین بارش ٥3٨ میلی متر که بیشتر آن به صورت  برف است.  

ب( منطقه گرمسیر: اراضی پست واقع در غرب استان، شامل قصرشیرین، سومار ، سرپل زهاب و گیالن غرب از مناطق 
گرمسیری استان به شمار می رود. ارتفاع کم و استقرار در مجاورت بیابان های خشک عراق از عوامل مؤثر در گرم بودن این منطقه 
است. از ویژگی های این آب و هوا، تابستان های بسیار گرم و زمستان های مالیم می باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه 
آب و هوایی به ترتیب 32/٥ و ١١ درجه سانتی گراد است. این منطقه به طور میانگین 3٨٥ میلی متر بارش دارد. و برف به ندرت در 

این منطقه آب و هوایی مشاهده می شود.  
پ( منطقه معتدل: مناطقی که در حد فاصل دو منطقه گرمسیری غرب و سردسیری شرق و شمال استان قرار دارند، دارای 
زمستان های مالیم تا سرد و تابستان های گرم هستند. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب 26/١ و ٤/١ درجه سانتی گراد 
و میانگین بارش ٤٤١ میلی متر است. بخش اعظم شهرستان های کرمانشاه، اسالم آباد، روانسر، صحنه، هرسین و بخشی از داالهو 

در این منطقه آب و هوایی قرار گرفته اند.

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان کرمانشاه

با توجه به آموخته های خود کدام عوامل در تنوع آب و هوای استان کرمانشاه تأثیرگذار است؟

معموالً بر آب و هوای هر منطقه دو دسته عوامل محلی و بیرونی تأثیر می گذارد. بر این اساس باید گفت ارتفاع، جهت گیری 
ناهمواری ها، عرض جغرافیایی و فاصله از دریا از جمله عوامل محلی و ورود توده های هوا از جهات مختلف از عوامل بیرونی)جهانی( 

مؤثر بر آب وهوای استان کرمانشاه محسوب می شود.

فعالیت گروهی
به صورت گروهی تحقیق کنید که از بین عوامل محلی و بیرونی کدامیک تأثیر بیشتری بر آب و هوای استان 

کرمانشاه دارد. نتیجه را در کالس ارائه کنید. 

  ١ــ اختالف در زاویه تابش آفتاب )عرض جغرافیایی(: عرض جغرافیایی هر منطقه تعیین کنندهٔ میزان زاویه تابش و 
مدت تابش خورشید در آن منطقه است. استان کرمانشاه به طور تقریبی بین عرض جغرافیایی 33 تا 3٥ درجه گسترده شده است. 
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هرچند اختالف عرض جغرافیایی جنوبی ترین و شمالی ترین نقطه استان زیاد نیست، اما همین اختالف کم بیانگر این واقعیت است که 
عرض های جنوبی تر استان، تابش عمودی تری را نسبت به عرض شمالی دریافت می کنند.  

2ــ ارتفاع و جهت ناهمواری ها: ارتفاعات زاگرس در سراسر استان به صورت رشته های موازی و با امتداد شمال غرب به 
جنوب شرق کشیده شده است. این ارتفاعات با کاهش دما، افزایش بارش و کاهش ضخامت جو تأثیر به سزایی در آب و هوای استان 
دارد. همچنین رشته کوه زاگرس، مانند سدی مقابل توده های هوای غربی را گرفته و سبب بارش بیشتر در سطح استان کرمانشاه 

می شود. و جهت جغرافیایی دامنه ها در مقابل توده های هوا به گونه ای است که دامنه های غربی بارش بیشتری را دریافت می کند.
3ــ ورود توده های هوا به استان: توده های هوای مختلف تأثیرات متفاوتی در طی سال در استان دارند. با ورود آن ها دما 

و بارش تغییر می کند.  شکل١٥ــ١ مهمترین توده های هوا و جهت ورود آن ها به استان نشان داده است.  

شکل ١٥ــ١ــ نقشۀ ورود توده های هوا به استان کرمانشاه

تودۀ هوای سرد و 
خشک سیبری 

توده های هوای سرد و خشک 
اروپا و اسکاندیناوی

تودۀ هوای مرطوب و 
معتدل مدیترانه ای

تودۀ هوای گرم و 
خشک عربستان

تکمیل کنید
به کمک نقشٔه شکل 15ــ1 جدول زیر را تکمیل کنید.

جدول ٤ــ١ــ توده های هوای تأثیرگذار در آب و هوای استان کرمانشاه

زمان ورودتأثیرات بر استانجهت ورودمنشأنام توده هوا
فصل سردبارش............دریای مدیترانه ــ اقیانوس اطلستودٔه هوای مدیترانه ای

تودٔه هوای گرم و 
خشک عربستان

افزایش درجه حرارت ، جنوب غرب..................
افزایش گرد و غبار

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

توده هوای سرد 
سیبری

فصل سرد..................................منطقه سرد سیبری

توده های هوای سرد 
عرض های شمالی

شمال اروپا ــ اراضی مجاور 
قطب شمال

فصل سرد سال...............................
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بحث کنید

 ــ مناطق پرباران استان منطبق بر کوه های بلند استان است. اما میزان بارش در برخی از بخش های غربی مانند 
سرپل زهاب که ارتفاع کمی دارد، در مقایسه با مناطق مرتفع استان  تفاوت کمی دارد. علت را چه می دانید؟ تبادل نظر 

کنید.

تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان
تفاوت در ویژگی های دو عنصر اصلی آب و هوا یعنی دما و بارش، موجب شکل گیری نواحی و چشم اندازهای جغرافیایی 
نوع  و  انسانی  های  و سکونتگاه  تا سردسیری  گرمسیری  مناطق  از  استان  این  در  که  به طوری  است.  استان شده  در سطح  متفاوت 
فعالیت های اقتصادی آن ها و همین طور پراکنش گیاهان و زندگی جانوران در سطح استان مؤثر بوده است. به طور کلی نحؤه تأثیر آب 

و هوا به شرح زیر می باشد: 
الف( تأثیر آب و هوا بر پوشش گیاهی و زندگی جانوری: در نواحی غربی استان به علت حاکمیت گرما و بارش نسبتاً 
کمتر، تراکم پوشش گیاهی کم است. از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه می توان به نخل و اکالیپتوس اشاره کرد. درحالی که در 
نواحی معتدل و پرباران تر استان مانند پاوه، جنگل های متراکم و متنوع جایگزین شده است. بدین ترتیب می توان گفت اختالف ارتفاع 
و در نتیجه تنوع آب و هوا، زیست بوم های متفاوت گرمسیری و سردسیری را در استان به وجود آورده است. به طور مثال گونه های 

جانوری در مناطق سردسیر و ارتفاعات، با گونه های مناطق گرمسیری متفاوت است.

بحث کنید

نام برده و در مورد  ــ برخی از گونه های مختلف گیاهی و جانوری مناطق گرمسیری و سردسیری استان را 
شرایط زندگی آن ها در کالس بحث کنید.

ب( تأثیر آب و هوا بر منابع آب: بارش های نسبتاً خوب در زمستان سبب افزایش منابع آبی استان شده است. فراوانی 
آب های زیرزمینی در استان و پر آبی رودخانه هایی مانند سیروان، الوند و قره سو، مرهون بارش در فصول سرد سال است.

ج( تأثیر آب و هوا بر فعالیت های انسانی و سکونتگاه ها: کشاورزی، باغداری، مزارع پرورش ماهی و بسیاری دیگر از 
فعالیت های انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم، به میزان بارش و شرایط آب و هوای استان وابسته است. در استان کرمانشاه آب ناشی 
از باران و ذوب برف باعث شکل گیری هستٔه اولیه بسیاری از سکونتگاه های روستایی و شهری است. آیا می توانید تعدادی از شهرها 

و روستاهای استان را که در کنار منابع آبی به وجود آمده اند نام ببرید؟  
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مقایسه کنید
١ــ به کمک شکل های ١٨ــ١ و ١٩ــ١، میزان »بارش« و »درجه حرارت« محل زندگی خود را استخراج کنید 

و دالیل رخداد این درجه حرارت و میزان بارش را با توجه به مطالبی که آموخته اید توضیح دهید. 
2ــ با کمک جدول 3ــ١ یک شهر را با ارتفاع زیاد و یک شهر با ارتفاع کم انتخاب کنید و دما و بارش آن ها 

را از نمودارهای شکل های ١6ــ١ و ١٧ــ١ استخراج کنید؟ چه نتیجه ای می گیرید؟ 
3ــ با توجه به نمودار شکل های ١6ــ١ و ١٧ــ١ کدام یک از ایستگاه ها باالترین و پایین ترین میزان دما و بارش 

را در سطح استان دارد؟ علت را چه می دانید؟ 

شکل 16ــ1ــ میانگین ساالنه دما در ایستگاه های هواشناسی استان 
کرمانشاه

شکل17ــ1ــ میانگین ساالنۀ بارش در ایستگاه های هواشناسی استان کرمانشاه

شکل 19ــ1ــ نقشۀ هم بارش استان کرمانشاهشکل 18ــ1ــ نقشۀ هم دما استان کرمانشاه

سانتی گراد
میلی متر
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بادهای محلی 
بادهای محلی در اثر تغییرات شبانه روزی دما و فشار هوا پدید می آید. با توجه به وضعیت ناهمواری های استان و قرارگیری 
ارتفاعات بلند در مجاورت دشت های پست، طبیعی است که تغییرات فشار در طی شبانه روز مشاهده شود. از این رو در طول سال 
شاهد وزش بادهای محلی در سطح استان هستیم. بیشترین بادهای محلی در فصول زمستان و بهار اتفاق می افتد. مهمترین بادهای  

محلی استان کرمانشاه عبارتند از : 
 باد شمال: این باد در فصل تابستان از جهت شمال به طرف جنوب استان می وزد. این باد معموالً نقش مهمی در تعدیل گرمای 

فصل تابستان دارد. از نظر کشاورزان، این باد در کشاورزی اثرات مثبت برجای می گذارد.    
 باد سیاه )ِسیه وا(: معموالً در فصل پاییز می ورزد و چون باعث سرمای ناگهانی و در نتیجه خسارت به کشاورزی می شود، 

آن را باد سیاه می نامند. 
 باد سموم )باد سام(: این باد در فصل تابستان می وزد چون از طرف نواحی گرمسیر و در غرب استان به طرف شرق می وزد، 

باعث باال رفتن دمای سایر مناطق استان می شود.
 باد زالن )چیه وا(: باد زالن در فصول زمستان و بهار می وزد. این باد، از نوع بادهای خشک است و در نتیجه رطوبت را 
به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. باد زالن اثرات نامطلوبی روی کشاورزی منطقه می گذارد و یکی از عوامل محدودکننده و 

خسارت  زا در این بخش است.

فعالیت پایانی
1ــ  با کمک اخبار هواشناسی استان، به مدت چند هفته، میزان تغییرات درجه حرارت شهرستان محل زندگی 

خود را یادداشت کنید؟  
2ــ  دلیل این تغییرات را ورود کدام توده های هوا می دانید؟ 

3ــ  تأثیر این تغییرات را بر سطح استان خود چگونه می بینید؟

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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                                                  شکل ٢٠ــ١ــ سراب روانسر                                                                                  شکل 21ــ1ــ رودخانه ریجاب در تنگ شاالن

منابع طبیعی شامل کدام یک از مواهب طبیعی می شود؟ برخی از آنها را نام ببرید.

منابع آب  
آب مهمترین عنصر حیات و هستٔه اصلی شکل گیری سکونتگاه های انسانی است. استان کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و وضعیت ناهمواری های خود از بارش های نسبتاً خوبی برخوردار است. این امر سبب شده است که استان ما با وجود این که تنها 

1/5 درصد مساحت کشور را دارد اما سه درصد از کل بارش کشور را دریافت می کند.

ــ داده های جدول زیر را تکمیل کنید و در ادامه وضعیت بارندگی استان را با میانگین بارش در ایران و جهان 
مقایسه کنید و در مورد دالیل آن بحث کنید.

میانگین بارش استان کرمانشاهمیانگین بارش ایرانمیانگین بارش جهان

٤٨٧ میلی متر………………………………………

مقایسه کنید
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تقسیمات منابع آب 
الف( آب های سطحی: رودخانه ها مهمترین منابع آب سطحی در استان کرمانشاه محسوب می شوند. آب همه  آن ها تقریباً از 
ذخیرهٔ برف ارتفاعات بلند استان تأمین می شود. اکنون می توانید بگویید چرا نام یکی از بلندترین قله های استان در زبان کردی پَراو 

می باشد. از مهمترین رودخانه های استان کرمانشاه می توان به سیروان، گاماسیاب، الوند اشاره کرد)جدول 5ــ1(.
ب( آب های زیرزمینی: استان کرمانشاه را سرزمین آب و سنگ می نامند. دلیلش را چه می دانید؟ عالوه بر وضعیت ناهمواری 
و بارش های نسبتاً فراوان، عامل دیگری چون جنس زمین سبب شده است که سفره آب های زیرزمینی پر آب باشد؛ به گونه ای که به 
علت داشتن بیشترین تعداد چشمه ها، به سرزمین آب و سنگ مشهور شده است. چشمه های فراوان با آبدهی مناسب، سبب شده است 

تا تعدادی از رودخانه های استان، از سراب ها سرچشمه  بگیرد.

در سطح استان کرمانشاه کدام رودخانه ها از سراب ها سرچشمه می گیرد؟
آیا میزان آبدهی رودخانه هایی که از سراب ها سرچشمه می گیرد در طی سال تغییر می کند ؟ دلیل آن چیست؟

شکل 22ــ1ــ نقشۀ پراکندگی رودخانه های دائمی و فصلی استان کرمانشاه
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»کارست« به اشکالی گفته می شود که در اثر انحالل در سنگ های قابل حل مانند سنگ آهک، سنگ نمک و 
سنگ گچ پدید می آید. انحالل سنگ آهک در زاگرس باعث به وجود آمدن اشکال متنوع کارستی در استان کرمانشاه 

شده است که دو نمونه از آن را در شکل های زیر می بینید.
غارها )پراو، قوری قلعه و…( چشمه های بزرگ یا وکلوزین )سراب نیلوفر، تاق بستان و…(. دره های عمیق 
شوند.  می  وب  محس استان  ارستی  ک اشکال  از  بزرگ  ای  ه اله  چ و  ریجاب(  در  ا  اژده ره  د و  سیروان  )دره  کانیون  یا 

سرزمین های کارستی در استان کرمانشاه یکی از منابع مهم تأمین آب استان به شمار می آید.

بیشتر بدانیم  

  شکل ٢٣ــ١ــ غار پرآو      

شکل ٢٤ــ١ــ دره اژدها
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جدول5ــ1ــ رودخانه های مهم استان کرمانشاه

ادامه مسیرسرچشمه یا شاخه های آننام رودخانه

قره سو + راز آور + مرگسرآب روانسر )روانسر(رود قره سو
← گاماسیاب

سرآب سنگ سوراخ )نهاوند( ، آب مالیر ، رودسرآبی تویسرکان ، رود گاماسیاب
دینور ، شاخه هرسین

سیمره ← کرخه ← خلیج فارس

← گاماسیابآب زحمانی ، سنقرچای ، آب برناج ، نوژی وراندینورآب

← قره سوسراب فیروزآباد )جنوب غرب ماهیدشت( کوه سفید در کرمانشاهمرگ

← قره سوکوههای کندوله و کامیارانرازآور

← رودخانه دینورکوههای سنقرجامیشان

ژاوه رود + قشالق رود + لیله + لوشه + گاوه رود ، رزاب و مریوان در کردستانسیروان
زیمکان + دشت حر+ پاوه رود

← عراق

← ریجاب + پاطاق + گیالن غرب ←چشمه های سیاوانه و چشمه اسکندر در داالهوالوند ) حلوان (
الوند ← عراق

← سیمرهکرند، سراب شرف آبادراوند

← سیروانغرب همدانگاوه رود

← کرخههلیالن )جزمان رود (، راوند ، کرندسیمره 

بررسی کنید
١ــ نام رودخانه ها و چشمه های شهرستان محل سکونت خود را بنویسید.

2ــ به کمک جدول 6ــ1 منابع تأمین کنندهٔ آب شهر یا روستای خود را مشخص کنید.
3ــ به نقشٔه رودخانه ها توجه کرده و آن را با نقشه کوه ها و ناهمواری های استان تطبیق دهید آیا رابطه ای بین 

آن ها مشاهده می کنید؟ توضیح دهید.
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بیشتر بدانیم  
جدول ٦ــ١ــ منابع آب آشامیدنی شهر های استان کرمانشاه

منبع آب آشامیدنیشهر

120حلقه چاه که قطب اصلی آن مناطق ده پهن، میاندربند و زمزم است. همچنین کرمانشاه
منابع دیگر عبارتند از سراب قنبر، قنات روزان، آب چشمه تاق بستان

سراب ارکوازی و دوازده حلقه چاه عمیق در مناطق شهرستانی و ولیعصراسالم آباد

سراب گرم سرپل زهابقصر شیرین و سرپل زهاب

سراب مورت گیالن غربگیالن غرب

سراب هولی پاوه، سراب پایین دست هولی و 3 چاه در سرکرانپاوه

سرچشمٔه نودشهنودشه

چشمٔه گرماب و سهورباینگان

چشمٔه غار کاوات، قنات هالنیه و دوچاه از روانسرجوانرود

چشمه میرهومرتازه آباد

2 چاه بلزین، سراب روانسرروانسر

سراب هرسینهرسین

سراب گزنهله و مجموعه چاه های سلیمان چاه و سنقر چاه به تعداد 17 چاهسنقر

سراب دربند صحنه )چهار چشمه( و چاه های شهرک امام به تعداد 5 موردصحنه

9 چاه در کارخانه ــ سلیمان آباد ــ علی آباد ــ نظرآبادکنگاور

سراب کرند و چشمه جاماس خانکرند

چم کنگیر سومارسومار و نفت شهر ، خسروی

چشمه توت شامیگهواره

کوزران ، هلشی ، بیستون ، 
ماهیدشت ، حمیل ، سرمست

چاه های عمیق

چشمه نوسودنوسود
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منابع خاک 
های  ویژگی  اساس  بر  دارد.  مطلوبی  نسبتاً  منابع خاک وضعیت  نظر  از  که  است  های کشور  استان  از جمله  کرمانشاه  استان 

ظاهری، خاک های استان  به طور کلی به صورت زیر طبقه بندی شده است:
١ــ خاک های جوان واریزه ای: این نوع خاک در اراضی دامنه ای کوه هایی که دارای شیب نسبتاً تند است، دیده می شود. 

عمق این نوع خاک کم و مواد تشکیل دهندٔه آن، مواد واریزه ای است.

شکل 2٥ــ1ــ نمایی از سراب ها و رودخانه های استان کرمانشاه



2٤

٢ــ خاک های آبرفتی: این نوع خاک ها حاصل آبرفت گذاری رودخانه ها و سیالب ها است که در سطوح هموار و یا اراضی 
کم شیب، به جای گذاشته شده اند. خاک  آبرفتی، معموالً مقداری آهک دارد و رنگ آن ها قهوه ای روشن است. از این خاک ها در 

سطح استان بیشتر برای کشت دیم استفاده می شود.
٣ــ خاک های قهوه ای: در دشت های هموار و وسیع استان مانند دشت های اسالم آباد، سرپل زهاب و کرمانشاه خاک هایی 
دیده می شود که کم و بیش هوموس دارند. قسمت فوقانی آن ها آهک کمی  دارد و برای زراعت مناسب است. این خاک ها را خاک 

قهوه ای می نامند.
٤ــ خاک های شور: در مناطق گرمسیری مانند سومار، قصرشیرین و گیالن غرب، به علت تبخیر زیاد، بارندگی کم و وجود 

سازند گچی و مارنی١، خاک های شور مشاهده می شود. این خاک ها استعداد چندانی برای زراعت ندارند.

                                   شکل٢٦ــ١ــ مراتع پاوه                                                                                                   شکل ٢٧ــ١ــ جنگل های متراکم شاهو

مقایسه کنید
ــ در شکل های باال دوگونه پوشش گیاهی را مشاهده می کنید، علت این تفاوت را چه می دانید؟ 

بیشتر بدانیم  

واریزه: به مواد تخریبی گفته می شود که بر اثر فرسایش از شیب های تند به سمت پایین یعنی دامنه ها حرکت 
می کند.

پوشش گیاهی 

١ــ مارن: گونه ای سنگ رسی است که میزان کربنات کلسیم آن بین 2٥ تا ٥٠ درصد است. 
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استان کرمانشاه به دلیل تنوع در اشکال ناهمواری، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی غنی از قبیل آب و خاک، دارای پوشش 
گیاهی متنوع است. 

از  بیش  به طوری که  )ایرانی( تشکیل داده،  بومی  بلوط  بیشتر جنگل های استان را جنگل های  الف( جنگل )طالی سبز(: 
٧٠ درصد از مساحت جنگل ها را درخت بلوط پوشش داده است. 3٠ درصد باقی مانده به ترتیب شامل پسته وحشی )بنه(، کِیکُم، 
زالزالک و سایر گونه ها می باشد. پراکندگی جنگل های فعلی استان به  )َارژن، وایم، تَنِگس(،  بادام کوهی  زبان گنجشک )ون(، 
صورت نواری از شمال غرب )پاوه( تا جنوب شرق )زردالن ــ هُلیالن( شامل گهواره، جوانرود، کرند، سرپل زهاب، گیالن غرب، 

اسالم آباد، قالجه، زردالن، عثمانوند و بخشی از درود فرامان دیده می شوند.

سطح  در  ل  جنگ کندگی  پرا نقشۀ  2٨ــ1ــ  شکل 
استان کرمانشاه

بیشتر بدانیم  
جنگل: جنگل به منطقه ای طبیعی و پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی گفته می شود که به همراه 

جانوران وحشی، نوعی بیوم را به وجود می آورد.
به طور میانگین هر هکتار جنگل در طی یکسال می تواند: 

ــ 6٨ تن گرد و غبار را در خود رسوب  دهد. 
ــ 2/5 تن اکسیژن تولید کند. 

ــ ١٥٠٠ تا 2٠٠٠ متر مکعب آب را در سفره های زیرزمینی نفوذ دهد. 
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ب( مراتع: با توجه به ویژگی های جغرافیای طبیعی استان، مراتع استان نیز از نظر وسعت و تراکم، یکنواخت نیست و در این 
میان عالوه بر عوامل طبیعی، فعالیت های انسانی نیز بر پراکنش، تراکم، کیفیت و تخریب آن بسیار مؤثر است.  

جستجو کنید
ــ با توجه به شکل 29ــ1، مشخص کنید که مراتع شهرستان محل زندگی شما طبق جدول 8 ــ1 در کدام طبقه 

قرار می گیرد. علت را چه می دانید؟

جدول 7ــ1ــ طبقات مراتع در سطح استان کرمانشاه

درصدمساحت بر حسب هکتارنام طبقه پوشش گیاهی

14 166494/26مراتع متراکم

477158/4840مراتع نیمه متراکم

548942/8946مراتع کم تراکم

1192595/63100جمع

شکل2٩ــ1ــ نقشۀ پراکندگی مراتع استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

ارزش زیست محیطی و اقتصادی پوشش گیاهی
 مهمترین ارزش زیست محیطی جنگل ها و مراتع در استان عبارتند از: مهار آب های سطحی، تعدیل آب و هوا، حفاظت خاک، 
تغذیه آب های زیرزمینی، تولید علوفه برای دام ها،کاهش سیل، اشتغال زایی، گذران اوقات فراغت، حفظ گونه های جانوری و گیاهی 
و تولید فرآورده های دارویی می باشد به طوری که در زمینه تولید فرآورده های دارویی، ساالنه از درختان بنه یا پسته وحشی در استان، 
حدود ١٠٠ تن سقز استحصال می شود که دارای اهمیت اقتصادی بوده و موجب اشتغال زایی در منطقه شده است. سه هزار رأس دام  

نیز ٥ ماه از سال با علوفه مرتعی تغذیه می کنند.

ــ گونه های مختلفی از گیاهان دارویی در مراتع زاگرس می روید که مورد توجه مردم هستند. چندگونه مهم 
گیاهان دارویی که از مراتع استان جمع آوری می شود در جدول ٨ ــ١ آورده شده است. 

جدول ٨ ــ1ــ گونه های گیاهان دارویی در کوهستان های استان کرمانشاه

مصارفمحل رویشنام

بنه 

در اکثر کوهپایه های استان 
یافت می شود

ضدعفونی کننده، ضدنفخ و گاز معده و روده، ضد سرفه، 
ضد ریزش مو، تقویت کنندٔه اعصاب و در صنایع مختلف 
آفات  آرایشی، دفع سموم  بهداشتی،  تهیٔه مواد  جهت 
پالستیک سازی،  آدامس سازی،  و  رنگ سازی  نباتی، 

صنعت چاپ، تهیه الک، واکس و …

بلوط
خـونـریـزی، مناطق کوهستانی استان رفـع  سل،  ضداسهال،  واریس،  درمـان 

ضدعفونی، رفع اخالط خونی، ضد ترشحات غیرطبیعی 
مخاط ها، ضد نرمی استخوان و التیام زخم ها و …

خاصیت مناطق کوهپایه ای استانزالزالک دارای  و  کرونر  عروق  نندهٔ  بازک قلب،  مقوی 
پایین آورندگی فشار خون

کرمانشاه، اسالم آباد و داالهو گََون
مناطق کوهستانی استان

در صنایع مختلفی چون داروسازی، پزشکی، پارچه بافی، 
چاپ کاغذ، رنگ سازی، تهیٔه رنگ مو و موادشوینده
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زندگی جانوری 

شکل 30ــ1ــ نمایی از برخی از گونه های گیاهی استان کرمانشاه

                                            شکل3١ــ1ــ بزکوهی )کَل(                                                                                                شکل 3٢ــ1ــ  کبک

بحث کنید
ــ در تصاویر باال دوگونه از زندگی جانوری موجود در سطح استان را مشاهده می کنید. علت این تنوع را چه 

شکل ٣٣ــ١ــ نمایی از برخی گونه های جانوری در استان کرمانشاهمی دانید؟ 
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تا    تنوع در اشکال ناهمواری )کوهستان و دشت(، آب و هوا، پوشش گیاهی و فراوانی منابع آب و خاک سبب شده است 
گونه های مختلفی از حیات وحش در استان شرایط زیست را داشته باشند. از این نظر تنوع  چشمگیر در زندگی جانوری استان، اعم 

از پرندگان، پستانداران، خزندگان و آبزیان دیده می شود.

بیشتر بدانیم  

مهمترین گونه های جانوری در استان کرمانشاه 
پستانداران: آهو ،کل، روباه،گرگ، شغال، کفتار، خرگوش، موش، خار پشت، سگ آبی)شنگ(، سنجاب، 

شوکا، انواع خفاش )گونه های درحال انقراض خرس قهوه ای، پلنگ، گربه وحشی، سیاه گوش(.
پرندگان: کبک، حواصیل زرد، لک لک سفید، بلدرچین، عقاب دم سفید، شاهین، تیهو، بوتیمار ، قرقاول، 

کبوتر، دارکوب، قمری، چکاوک، سار، زاغ و....
خزندگان: بزمجه، سمندر، الک پشت، مارهای سمی )افعی( و نیمه سمی)سیه مار( و غیر سمی )مار زنگی ، 

مار آبی( و...
آبزیان: ماهی سیاه، مار ماهی، عروس ماهی، ماهی طالیی و ...

شکل ٣٣ــ١ــ نمایی از برخی گونه های جانوری در استان کرمانشاه
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بهره برداری بی رویه از طبیعت )قطع بی رویٔه درختان، شکار جـانـوران و تـغییر کـاربری اراضی( باعث شده است تا  ادارٔه کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، مناطقی را که گونه های گیاهی و جانوری آن در معرض انقراض قرار گرفته است، تحت عنوان 

مناطق حفاظت شده اعالم کند )شکل 3٤ــ١(.

شکل34ــ1ــ نقشۀ پراکندگی مناطق حفاظت شده در استان کرمانشاه

جدول ٩ــ1ــ مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع در استان کرمانشاه

مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش

مساحت به )هکتار(نام منطقه
40651پناهگاه حیات وحش بیستون
54663منطقٔه حفاظت شده بیستون

23724منطقٔه حفاظت شده بوزین و مرخیل
42607منطقٔه حفاظت شده قالجه

مناطق ممنوعه شکار و تیراندازی 

450هشیالن
40000زله زرد

3800قراویز
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نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

فعالیت پایانی

١ــ نقشه ای از شهرستان محل سکونت خود تهیه کنید.
2ــ مهمترین منابع طبیعی را بر روی آن نمایش دهید.

3ــ در چند سطر بنویسید چگونه می توانیم از این منابع نگهداری کنیم. 
٤ــ در صورت مشاهدهٔ منابع طبیعی تخریب شده، عکس هایی از آن تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.



32

مخاطرات محیطی و آلودگی های زیست محیطیدرس٥

شکل 35ــ1ــ تصاویری از آلودگی های زیست محیطی

فعالیت گروهی

ــ جدول زیر را با استفاده از یافته های خود تکمیل کنید.

جدول ١٠ــ١ــ مهم ترین خطرات و آلودگی ها در استان کرمانشاه

آلودگی هامخاطرات
فاضالب خشکسالی

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

حوادث طبیعی یا مخاطرات طبیعی؟  
استان ما به دلیل موقعیت ویژٔه جغرافیایی خود،  شرایط مناسبی برای رخداد برخی از مخاطرات طبیعی را دارد. شما در جدول 

١٠ــ١ این مخاطرات را از آلودگی های زیست محیطی تفکیک کردید.
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 استان کرمانشاه بر روی یکی از دو کمربند مهم زلزله خیز کشور، یعنی کمربند زاگرس قرار گرفته است. کانون های زلزله در 
این کمربند عمدتاً بر روی گسل زاگرس قرار دارد. گسل زاگرس در استان کرمانشاه به چند شاخٔه کوچک تقسیم  می شود. آزاد شدن 
انرژی درون زمین از طریق این گسل ها موجب وقوع زلزله های استان ما می شود.گسل های دینور، صحنه وکرند از جمله این گسل ها 
است. گسل های صحنه و دینور در سال های اخیر موجب زلزله های شدیدی در استان شده است )مانند زلزله اردیبهشت ١3٨١در 

دینور(.

شکل 36ــ1ــ تصاویری از خسارت زلزله اردیبهشت 1381 در دینور

شکل 3٧ــ1ــ نقشۀ پراکندگی گسل ها در استان کرمانشاه
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فعالیت گروهی

شکل ٣٨ ــ1ــ نمایی از گسل کرند موقعیت جغرافیایی شهر کرند در پای دیوار آن

در مورد مهمترین اقداماتی که برای مبارزه با کاهش تلفات مالی و جانی زلزله در دنیا و کشورمان انجام می شود، 
تحقیق کنید و نتیجٔه کار را به صورت روزنامه دیواری، فیلم، عکس یا گزارش  در کالس ارائه دهید. 

سیل: سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که هر ساله در نقاط مختلف استان رخ می دهد و باعث ایجاد خسارات مالی فراوان 
در بخش های کشاورزی، دامداری و تخریب منازل می شود. سکونتگاه های انسانی در این استان غالباً در سطح دامنه ها، کف دره ها 
یا مناطق پایکوهی مستقر است. با بارش های شدید و طوالنی، دره های پر شیب این کوهستان ها، شرایط مساعدی برای ایجاد سیل 
در مناطق پایین دست خود دارند. البته ساخت و سازهای شهری، که میزان نفوذپذیری را کاهش می دهد را نباید فراموش کرد. شما 

می توانید سایر عوامل ایجاد کنندٔه سیل را در شکل 39ــ1 مشاهده کنید. 

چنانچه در محل زندگی شما سیل از مهم ترین مخاطرات محیطی است، کدام یک از عوامل ذکر شده در شکل 
39ــ١ را مهم می دانید؟  

شکل 3٩ــ1ــ برخی از عوامل ایجاد کنندۀ سیل در استان کرمانشاه

افزایش 
مدت بارش  

عوامل 
ایجاد کننده سیل

کاهش نفوذپذیریشدت بارش
 سطوح در مناطق شهری

ساخت و ساز در حریم 
رودخانه ها )بستر(

نفوذناپذیری 
جنس زمین

تخریب 
جنگل ها و مراتع
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شکل 40ــ١ــ وقوع سیل در شهرک های شمال شهر کرمانشاه

به میانگین بارش  خشکسالی: اگرچه موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه سبب شده است میانگین بارش بیشتری را نسبت 
کشور دریافت کند؛ اما با کمترین کاهش در میانگین بارندگی، بخش های مختلف اقتصادی استان از جمله بخش کشاورزی دچار 
مشکل می شود، زیرا بیشترین زمین های کشاورزی استان دیم است. طبق گزارش سازمان هوا شناسی استان کرمانشاه از سال 1377 

تا 1388در خشکسالی به سر  برده است.  

چرا آسیب پذیری اراضی دیم در سال های خشکسالی نسبت به اراضی آبی بیشتر است؟

جامعٔه عشایری به علت این که اقتصادش وابسته به دام بوده و دام نیز متکی به مرتع، در مواقع خشکسالی به شدت آسیب می بیند؛ 
چراکه اگر دامداران دام هایشان را از دست دهند سرمایه و منبع درآمدی خود را از دست می دهند )جدول ١١ــ١(. 

                                  شکل ٤١ــ١ــ تاالب هشیالن در زمان خشکسالی                                              شکل ٤٢ــ١ــ تاالب هشیالن در زمان پرآبی
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تکمیل کنید

جدول 11ــ1ــ مهم ترین خسارت های ناشی از خشکسالی در سال ٨٧ــ١٣٨٦

مبلغ خسارت )به میلیارد ریال(سطح یا واحد خسارت دیدهکشاورزی

7408006065 هکتارزراعت

483001774 هکتارباغبانی

1015001044 رأسدام

چند مورد از پیامدهای خشکسالی در استان کرمانشاه ذکر شده است. بقیٔه موارد را شما کامل کنید.

شکل ٤٣ــ١ــ تصاویری از اثرات خشکسالی در سطح استان کرمانشاه
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آلودگی های زیست محیطی
الف( آلودگی آب 

شکل ٤٤ــ١ــ آلودگی رودخانۀ دینور با فاضالب شهر بیستون 

امروزه به علت وارد شدن فاضالب های شهری و خانگی، زباله ها، فاضالب های کشاورزی و پساب کارخانه های صنعتی اکثر 
منابع آبی استان بویژه رودخانه ها به شدت آلوده شده اند. رودخانٔه قره سو در گذشته ای نه چندان دور دارای بیش از ١٥ گونه ماهی بوده 
است. به طوری که شغل برخی از بومیان منطقه از راه صید و فروش ماهی تأمین می شد. اما امروزه با ورود پساب ها به این رودخانه، 

دیگر نه اثری از آب سالم هست و نه اثری از آبزیان. 

مهمترین تأثیرات آلودگی منابع آبی )سطحی ــ زیرزمینی( بر زیست بوم ها و زندگی انسانی چیست؟ توضیحات 
خود را در کالس ارائه دهید.

ب( آلودگی هوا

شکل ٤٥ــ١ــ نمایی از شهر کرمانشاه در یکی از روزهای آلودۀ تابستانی
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منابع آالیندهٔ هوای استان را می توان در دو دستٔه طبیعی و انسانی قرار داد. مهمترین آالینده های انسانی در استان کرمانشاه شامل 
صنایع بزرگ، وسایل نقلیه، وسایل دودزای خانگی، کوره های آجرپزی و… است. کارخانٔه سیمان غرب یکی از صنایع آالینده هوای شهر 

کرمانشاه و روستاهای اطراف آن است )شکل ٤6ــ١(. کوره های آجرپزی نیز یکی دیگر از منابع آلوده کننده شهرهای استان است. 
از مهم ترین آالینده های طبیعی در استان نفوذ توده هوای گرم همراه با گرد و غبار ناشی از بیابان های عربستان و عراق است که 
بیشتر در فصل تابستان وارد شده و هوای استان را به شدت آلوده می کند )جدول ١2ــ١(. شدت این گرد و غبارها در استان به حدی 
است که در برخی مناطق کاهش دید به کمتر از 50 متر می رسد و باعث تعطیلی مدارس، ادارات و لغو پرواز ها می شود )شکل ٤٥ ــ١(.

 
جدول 12ــ١ــ تعداد روزهای گرد و غبار در سال 1388 در استان کرمانشاه

ایستگاه 
هواشناسی

جمع ساالنهاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

101018241874211013108کرمانشاه
71015211676414211104روانسر

1415212623177522318153سرپل زهاب
791824165510001095اسالم آباد

151420261814642006125قصر شیرین

                            شکل ٤٦ــ١ــ آالیندگی کارخانه سیمان                                                               شکل ٤٧ــ١ــ آالیندگی کوره های آجرپزی 

شکل ٤٨ــ١ــ آالیندگی نیروگاه حرارتی
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فعالیت پایانی

تکمیل کنید
یکی از مهم ترین عوامل آلوده کنندٔه هوای شهرهای استان کرمانشاه صنایع آالینده است. سایر عوامل آالیندٔه 

هوای شهرها را در شکل ٤٩ــ١ تکمیل کنید. 

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

1ــ  بررسی کنید:
الف( مهمترین آالینده محیطی شهر شما چیست؟ 

ب( برای دفع این آالینده  چه راه حل هایی را پیش بینی می کنید؟
ج( از بین راه حل های خود یکی را انتخاب کنید.

د( بهترین زمان و مکان برای اجرای راه حل خود را بنویسید.
2ــ تحقیق کنید در طول 50 سال اخیر کدام مخاطرات طبیعی شهر یا استان شما را مورد تهدید قرار داده است. 

پیامدهای آن چه بوده و چه راهکارهایی را برای کاهش پیامدهای منفی این حوادث پیش بینی می کنید.
3ــ شما به عنوان مدیران و شهروندان آینده کشور برای مبارزه با خطر خشکسالی چه راهکارهایی در بخش های 

مختلف کشاورزی ، صنعتی و مصارف خانگی پیشنهاد می کنید؟

شکل ٤٩ــ١ــ منابع آالینده انسانی و طبیعی



                        فصل دوم

                   جغرافیای انسانی استان کرمانشاه
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تقسیمات سیاسی استاندرس٦

شما در کدام قسمت استان کرمانشاه زندگی می کنید؟

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش

با توجه به نقشٔه باال، استان کرمانشاه از چند شهرستان تشکیل شده است؟ بر اساس آخرین تغییرات در سال 1388 استان ما از 
14شهرستان، 29 شهر، 30  بخش و 85 دهستان تشکیل شده است.
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

کشور  غرب  کهن  ایاالت  از  یکی  عنوان  به  کرمانشاهان  ایالت  نام  با  کرمانشاه  استان  سال 1316،  از  قبل  تا 
محسوب می شد. از سال 1316، استان کرمانشاه به عنوان استان پنجم با مرکزیت شهر کرمانشاه شکل گرفت. استان 
پنجم از نظر گسترٔه جغرافیایی شامل استان های کنونی کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم بود که به ترتیب در سال های 

1337 کردستان، 1352 همدان و در سال 1353 ایالم از آن جدا شدند.

جدول1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه

جمعیت شهرنام شهردهستاننام بخش شهرستان

1344حمیلحمیل ــ  منصوری ــ هرسمحمیلاسالم آباد غرب
89904اسالم آبادحسن آباد ــ حومه جنوبی ــ حومه شمالی ــ شیانمرکزی

پاوه

1788باینگانشیوه سر ــ ماکوان باینگان
20068پاوهشمشیر ــ هولیمرکزی

1617نوسودسیرواننوسود
3605نودشه

1007ازگلهازگله ــ جگیران ــ سرقلعهازگلهثالث باباجانی
7818تازه آبادخانٔه شور ــ دشت حرــ زمکانمرکزی

43492جوانرودشروینه ــ کالشیکالشی جوانرود بازان ــ پلنگانهمرکزی

7972کرندبان زرده ــ بیونیج ــ حومه کرندکرند داالهو
4918گهوارهقلخانی ــ گورانگهواره

3136شاهوقوری قلعه ــ منصور آقاییشاهو روانسر
16546روانسربدر ــ حسن آباد ــ زالواب ــ دولت آبادمرکزی

مرکزیسرپل زهاب
بشیوه پاتاق ــ پشت تنگ ــ حومه سرپل دشت زهاب ــ 

قلعه شاهین
34669سرپل زهاب

1291سطرآگاهان ــ سطر ــ کیوناناتکلیایی سنقر
43653سنقرآب باریک ــ باوله ــ پارسینه ــ سراب ــ گاو رودمرکزی
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531میانراهانحر ــ دینور ــ کندوله دینورصحنه
34462صحنهخدا بنده لو ــ صحنه ــ گاماسیاب ــ هجرمرکزی

78سومارسومارسومار قصرشیرین
15817قصرشیرینالوند ــ فتح آباد ــ نصرآبادمرکزی

کرمانشاه

457هلشیجاللوند ــ سرفیروز آباد ــ عثمانوندفیروزآباد پشت دربند ــ راز آوربیلوار
3762کوزرانسنجابی ــ هفت آشیانکوزران
1008ماهیدشتچقانرگس ــ ماهیدشتماهیدشت
794863کرمانشاهباالدربند ــ درود فرامان ــ قره سو ــ میان دربندمرکزی

48978کنگاورخزل غربی ــ فش ــ قزوینه ــ کرماجان ــ گودینمرکزیکنگاور

2447سرمستحیدریه ــ گواور  گواور گیالن غرب
19493گیالن غربچله ــ حومه ــ دیره ــ ویژنانمرکزی

2095بیستونچمچال ــ شیرزبیستون هرسین
51636هرسینچشمٔه کبود ــ حومهمرکزی

3085291255319جمع کل

بیشتر بدانیم  

ــ شهر، مکانی است با حداقل ده هزار نفر جمعیت که در کانون محدودٔه جغرافیایی بخش و چند دهستان واقع 
شده و اکثر ساکنان آن در مشاغل غیرکشاورزی یعنی صنعت و خدمات اشتغال دارند.          

کانون  و  برخوردار  نسبی  از خودکفایی  بایستی  خود  پیرامونی  حوزه  به  رسانی  خدمات  مرکز  عنوان  به  شهر 
مبادالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. بر این اساس تعدادی از شهرهای استان نظیر نودشه، نوسود، 
ماهیدشت، سومار، هلشی و میانراهان شرایط الزم جمعیتی را به عنوان شهر ندارند و در اصل وظیفٔه آن ها خدمات رسانی 

به روستاهای اطراف می باشد.

فعالیت پایانی
1ــ با توجه به نقشٔه تقسیمات سیاسی استان، بزرگترین شهرستان استان را نام ببرید؟

2ــ با توجه به جدول 1ــ2 آدرس پستی خود را کامل کنید. 
استان: …… شهرستان: …… بخش: …… شهر: …… دهستان: …… روستا: …… کد پستی: ……

ــ نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان محل زندگی خود را ترسیم کنید.
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تنوع شیوه های زندگی در استاندرس٧

بحث کنید

1ــ چرا انواع شیوه های زندگی را می توان در استان کرمانشاه مشاهده کرد؟
2ــ به نظر شما چه تفاوتی بین شیوهٔ زندگی و نوع شغل وجود دارد؟

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری شیوه های گوناگون زندگی انسانی در استان کرمانشاه، تنوع شرایط محیط طبیعی است، 
به طوری که عالوه بر شیوه های زندگی شهری و روستایی، شیؤه زندگی کوچ نشینی نیز در استان قابل مشاهده است.

الف( زندگی کوچ نشینی

شکل 2ــ2ــ زندگی کوچ نشینی در استان کرمانشاه

استان کرمانشاه به واسطٔه داشتن دو منطقٔه آب و هوایی سردسیر و گرم سیر، از گذشته های دور شرایط مساعدی را برای زندگی 
کوچ نشینی در خود مهیا نموده است. با توجه به مطالبی که در درس آب و هوای استان آموختیم کدام بخش از استان ما شرایط پذیرش 

ایالت را در تابستان و کدام مناطق شرایط مساعدی برای زمستان دارد؟ 
البته تمایل به این نوع شیؤه زندگی در استان، همچون کل کشور روبه کاهش است و عشایر به تدریج سبک زندگی یکجانشینی 
را انتخاب خواهند نمود. با توجه به آن چه آموختیم آیا می توانید به دالیل یکجانشینی عشایر استان اشاره کنید؟ جامعٔه عشایری استان 
زنگنه،  زوله،  ترکاشوند،  باباجانی، جاف، جمهور،  گوران،ثالث  نی،  قلخا کرند،  سنجابی،  کلهر،  )ایالت  ایل   14 قالب  در  کرمانشاه 
بان زرده، پایروند، باالوندزردالن( و یک طایفٔه مستقل)عثمانوند( 4/3 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند. منطقٔه ییالق عشایر     



45

جغرافیای انسانی استان

جدول2ــ2ــ میانگین ساالنۀ محصوالت عشایر استان کرمانشاه

الیاف دامیشیرگوشت قرمزمحصوالت

10000240001400تولید )تن(

عمدتاً در داخل استان و منطقه قشالق آن ها شامل مناطق گرمسیری استان های کرمانشاه، خوزستان و لرستان می باشد.

اقتصاد عشایر 
اقتصاد عشایر مبتنی بر دامداری و در برخی موارد همراه با زراعت و باغداری است. ایالت استان با تولیدات دامی  و برخی از 
صنایع دستی خاص خود، نقش قابل توجهی در اقتصاد استان ایفا می کنند. عشایر استان بیش از یک و نیم میلیون رأس دام در اختیار 

دارند؛ به طوری که دارای 28 درصد از کل دام استان )7 درصد از کل دام عشایر کشور( می باشند.
عشایر در طول زمان توانسته اند دام های با تولید باال و سازگار با محیط استان را انتخاب کرده و دام های کم بازده را حذف کنند. 
عشایر استان در زمینه های زراعت، باغداری و صنایع دستی نیز فعالیت می کنند و از این نظر، تولیدات قابل توجهی دارند. مهمترین 
صنایع دستی آن ها شامل قالی و قالیچه، گلیم، زیلو، جاجیم، حصیر، خورجین، گیوه، دوار )سیاه چادر(، چیغ و... است)شکل 

3ــ2(. 

شکل 3ــ2ــ تصاویری از صنایع دستی عشایر استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

ــ قلمرو زیستی ایالت و عشایر استان و فاصله بین ییالق و قشالق آن ها متفاوت است. برای مثال ایل های ذوله، 
جمهور و زنگنه بین دو منطقٔه کامالً متضاد جغرافیایی جابه  جا می شوند و مسیر کوچ آن ها بسیار طوالنی است؛ درحالی 
که عشایر جاف، ثالث باباجانی و بان زرده در بهار و تابستان در فاصلٔه اندک ولی با اختالف ارتفاع زیاد بین دشت و 

کوهستان در حرکت اند. عشایر گروه اخیر را نیمه کوچ نشین می نامند.

جدول 3ــ2ــ ایالت مهم استان کرمانشاه به همراه مسیر کوچ آن ها

مسیر کوچایل

مناطق عشایری کوزران کرمانشاه ، داالهو ، قصرشیرین وبالعکسسنجابی

ذوله
مناطق عشایری کنگاور، سنقر ، هرسین ، صحنه، کرمانشاه ، قصرشیرین از استان کرمانشاه و دهلران، موسیان، 

 دشت عباس استان ایالم و حومه بستان استان خوزستان و بالعکس

مناطق عشایری کرمانشاه ، اسالم آباد غرب ، دهلران ، موسیان، دشت عباس استان ایالم و بالعکسزنگنه

جمهور
مناطق عشایری اسدآباد و همدان از استان همدان و سنقر، کرمانشاه ، گیالن غرب از استان کرمانشاه 

و مهران از استان ایالم و بالعکس

مناطق عشایری ماهیدشت کرمانشاه ، اسالم آباد غرب، گواور، گیالن غرب و قصرشیرین و بالعکسکلهر

مناطق عشایری گهواره ، بیونیج شهرستان داالهو، دشت زهاب شهرستان سرپل زهاب و بلعکسگوران

مناطق عشایری داالهو ، سرپل زهاب و بالعکسقلخانی

مناطق عشایری داالهو، قصرشیرین و بالعکسکرند

مناطق عشایری باینگان ،جوانرود، ارتفاعات منطقه و بالعکسجاف

مناطق عشایری جوانرود ، ثالث باباجانی  و بالعکسثالث باباجانی

مناطق عشایری داالهو، ارتفاعات منطقه و بالعکسبان زرده

مناطق عشایری صحنه ، گیالن غرب و بالعکسترکاشوند

مناطق عشایری سرفیروز آباد کرمانشاه ، ارتفاعات منطقه و بالعکسباالوندــ زردالن

مناطق عشایری  عثمانوند کرمانشاه ، ارتفاعات منطقه و بالعکسعثمانوند
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ب( زندگی روستایی
دشت های آبرفتی با خاک حاصل خیز و منابع آب نسبتاً غنی در استان کرمانشاه، عالوه بر دامداری، شرایط مساعدی را برای 
کشاورزی فراهم کرده و باعث شده است که معیشت کشاورزی و زندگی یکجانشینی از زمان های بسیار دور در کرمانشاه رایج باشد. 
بر این اساس پراکندگی روستاها در سطح استان از پراکندگی زمین های کشاورزی تبعیت می کند. منابع تاریخی نشان می دهد که قدمت 
بعضی از این روستاها به بیش از 9800 سال قبل از میالد می رسد. با این حال بیشتر روستاهای استان کرمانشاه عمر زیادی ندارند؛ 

زیرا درصد باالیی از جمعیت استان تا چند دهٔه گذشته به صورت کوچ نشینی زندگی می کردند. 

نحوۀ استقرار روستاها 

شکل 4ــ2ــ نحوۀ استقرار روستاهای استان کرمانشاه

 به طورکلی روستاهای استان کرمانشاه از لحاظ نحؤه استقرار از نوع متمرکز هستند؛ زیرا این روستاها همانند اغلب روستاهای 
ایران در کنار منابع آب، نظیر چشمه شکل گرفته اند. شکل و فرم روستاهای استان در ارتباط با شکل زمین، گوناگون است. پیرامون 
مناطق کوهستانی، روستاهایی مانند هجیج در پاوه، به علت استقرار بر روی دامنٔه پرشیب به شکل پله پله درآمده است. روستاهایی که 
در عمق دره ها بنا شده اند، مانند روستاهای حوزه دینور و جوانرود، شکل استقرار آن ها به صورت خطی است. در داخل دشت ها نیز، 
روستاها به شکل متمرکز مشاهده می شود )شکل 4ــ2(. بد نیست بدانیم روستائیان استان در گذشته از سنگ، چوب و خشت خام، 
در احداث خانه های خود استفاده می کرده اند. در مناطق کوهستانی زاگرس به دلیل الیه ای بودن سنگ ها، سنگ الشه، به راحتی 
استخراج می شود. روستائیان با استفاده از ابزاری مانند دیلم می توانند این سنگ ها را استخراج و از آن ها در ساخت دیوارخانه استفاده 
کنند. در گذشته برای ساخت سقف خانه ها از چوب و گل استفاده می کردند، اما امروزه روستائیان از مصالح نوین مانند آهن و آجر در 

ساخت و سازهایشان استفاده می کنند. آیا شما می توانید دلیل استفاده از مصالح جدید را بیان کنید؟ 
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اقتصاد روستانشینان
اقتصاد روستانشینان استان کرمانشاه مانند سایر روستاهای کشور، مبتنی بر زراعت، باغداری، دامداری و پرورش زنبورعسل 
و در بعضی از روستاها نیز صنایع دستی است. با این توضیح که، بر اساس نوع مکان گزینی این روستاها، یکی از این فعالیت ها بر 
دیگری برتری دارد. در درس ناهمواری ها خواندیم که بعضی از روستاهای استان در دشت ها ایجاد شده است. تعدادی نیز در اراضی 
پای کوهی، داخل دره ها و یا در سطح اراضی کم شیب دامنه ها استقرار یافته اند. فعالیت اصلی روستاهایی که در دشت ها مستقر 
ـ بیستون. باغداری و دامداری، شغل  هستند، زراعت است، مانند روستاهای واقع در ماهیدشت، دشت حسن آباد و یا دشت کرمانشاهـ 
اصلی بیشتر مردم روستاهای کوهستانی منطقٔه پاوه است. در همین منطقه روستاهایی هم مشاهده می شوند که درآمد  عمدٔه ساکنین آن ها 
برداشت سقز است )شکل 5ــ2(. در سال های اخیر پرورش ماهی به ویژه از نوع سردابی در مناطقی مانند سرپل  زهاب، قصرشیرین و 

کرند به دلیل داشتن رودخانه های پرآب، رواج یافته است)شکل 6ــ2(.
یکی از عوامل مهمی که کم و بیش اقتصاد حوزه های روستایی را متحول ساخته، ارتباط گستردهٔ آن ها با مراکز شهری است. 
در سایٔه  این ارتباطات، عالوه بر رواج الگوی مصرف شهرها در بین روستائیان، ساختار اقتصادی آن ها نیز دستخوش تغییرات شدیدی 
شده است. به طوری که اغلب خانوارهای روستایی به مصرف کنندگان کاالها و خدمات شهری تبدیل شده اند. انتقال فن آوری های 
نوین به روستاها در شیؤه تولید و فعالیت اقتصادی آنها تحوالت فراوانی به وجود آورده و پیامدهای مثبت و منفی متعددی را به همراه 
داشته است. ماشینی شدن اغلب فعالیت های کشاورزی، فرار سرمایه از روستاها به شهرها و تخریب محیط زیست روستاها نمونه های 

بارزی از این تغییرات است.  

٭ با توجه با آموخته های خود آیا می توانید بگویید چه نوع صنایع دستی در روستاهای استان تولید می شود؟ 
با ذکر مثال نام ببرید .

٭ در دهه های اخیر چه تحوالتی در روابط شهر و روستاهای محل سکونت شما ایجاد شده است؟

                     شکل 5ــ2ــ برداشت سقز در منطقه اورامانات                                     شکل 6ــ2ــ نمایی از استخرهای پرورش ماهی در سطح  استان
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پ( زندگی شهری
شهرنشینی در استان کرمانشاه قدمت طوالنی دارد. براساس اسناد و مدارک باستانی و تاریخی به دست آمده از محوطه های تاریخی 
مانند تپٔه گودین در کنگاور، تپٔه گنج دره در هرسین و اشیاء به دست آمده از غارهای باستانی مانند بیستون، سابقٔه سکونت در استان حداقل 
به هشت هزار سال قبل از میالد می رسد. در دورهٔ اسالمی  و قبل از آن شهرهای دینور و حلوان، با جمعیت انبوه خود از بزرگترین شهرهای 

منطقه محسوب می شدند. آثار بازمانده از تمدن های گذشته، امروزه به صورت نقاط مهم گردشگری استان درآمده است.
29 مرکز شهری در سطح استان کرمانشاه وجود دارد. اگر به نقشه پراکنش این شهرها نگاه کنیم، متوجه می شویم که مکان گزینی 

این شهرها بیشتر از 3 عامل زیر تبعیت کرده است: 
1ــ راه ارتباطی: یکی از مهمترین راه های تاریخی به نام جادٔه ابریشم، استان ما را از شرق به غرب متصل می کرده است. 
شهرهای کنگاور، صحنه، بیستون، کرمانشاه، اسالم آباد، کرند، سرپل زهاب و قصرشیرین در امتداد این راه ارتباطی قرار گرفته است. 
بعضی از این شهرها، بر بازمانده  شهرهای تاریخی پیشین، شکل گرفته اند. از این نظر می توان به شهر سرپل زهاب اشاره کرد که در 

کنار شهر باستانی ُحلوان بنا شده است.
2ــ منابع آب: دسترسی به منابع آب یکی از عوامل مهم شکل گیری سکونتگاه های انسانی در سطح کشور محسوب می شود. 
در این استان نیز این عامل نقش مهمی در شکل گیری شهرها داشته است. به همین سبب بسیاری از شهرهای استان در کنار رودخانه ها 

و یا پیرامون سراب ها بنا شده است. 

٭ کدام یک از شهرهای استان را می شناسید که در کنار رودخانه بنا شده است؟
٭ سراب ها در شکل گیری کدام یک از شهرهای استان نقش داشته اند؟

شکل 7ــ2ــ نقش رودخانۀ قره سو در استقرار شهر کرمانشاه
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3ــ اراضی کشاورزی: کشاورزی به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در شکل گیری شهرهای استان نقش داشته است. 
به طوری که حتی امروزه نیز کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی همه شهرهای استان محسوب می شود.  

نقش شهر
همان گونه که آموختیم یک شهر دارای نقش های چندگانه است. شهرهای استان کرمانشاه نیز هر کدام در کنار نقش اصلی 
خود، نقش های دیگری دارند. به طور مثال، قصرشیرین عالوه بر نقش خدماتی دارای  نقش های کشاورزی ــ بازرگانی ــ ارتباطی 
می  باشد. شهر کرمانشاه متنوع ترین نقش ) کارکرد ( را در بین شهرهای استان دارد. به نظر شما این شهر، عالوه بر نقش ارتباطی ــ 

فرهنگی ــ بازرگانی ــ کشاورزی ــ صنعتی، عهده دار چه نقش های دیگری در استان است؟ 
   

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

فعالیت پایانی

1ــ در صورت تمایل یا داشتن زندگی کوچ نشینی در مورد نحؤه زندگی و کوچ عشایر در کرمانشاه و نقش آن ها 
در فعالیت های اقتصادی ــ سیاسی استان یک روزنامٔه دیواری تهیه و در کالس نصب کنید.

2ــ آیا می توانید در استان کرمانشاه شهرهای قدیمی را مثال بزنید که شهرهای امروزی درنزدیکی آن ها بنا شده 
باشد؟ 

3ــ در رابطه با تأثیر راه کربال در استان بحث و گفتگو کرده و مشخص کنید کدام شهرها بیشتر تحت تأثیر این 
راه قرار می گیرند. 
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هرم های سنی سال 1365 و 1385 را باهم مقایسه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ هید. 
1ــ میزان زاد و ولد از سال 1365 تا 1385 چه تغییری کرده است؟ چگونه متوجه آن شدید؟ 

2ــ وضعیت نیروهای فعال اقتصادی چه تغییری کرده است؟ 

ویژگی های جمعیتی استاندرس ٨

مقایسه کنید

                    شکل 8 ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه سال 1365                                           شکل 9ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه سال 1385 

تحوالت جمعیت 
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، استان کرمانشاه دارای جمعیتی برابر با 1879385 نفر بوده است. بر 
این اساس استان ما 2/67 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده است. میانگین رشد ساالنٔه جمعیت استان از 2/06 در 
دهٔه 1375ــ 1365 به 0/57 درصد در دهٔه 1385ــ1375 رسیده است. میانگین تراکم جمعیت در استان در سال 1385، 71 نفر 

در کیلومتر مربع می باشد.



52

با توجه به هرم های سنی استان در دو دوره آماری 1365 و 1385 درمی یابیم که جمعیت استان در سال 1365روندی به سوی 
جوان شدن داشته است؛ به طوری که طبقات سنی کمتر از 15 سال، بیشترین حجم جمعیت استان را شامل شده است؛ اما در دهه های 
بعد، جمعیت همین طبقات رو به کاهش است و این نکته نشان دهندٔه این است که هم سو با رشد جمعیت کشور، تمایل مردم استان به 

فرزندآوری کمتر شده است. شما علل این کاهش رشد جمعیت را در استان چه می دانید؟  

ترکیب سنی وجنسی جمعیت 
بر پایٔه نتایج سرشماری سال 1385 از کل جمعیت استان 24/35 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال، 70/28 درصد درگروه 

سنی 15ــ 65 سال قرار دارد و 5/37 درصد کل جمعیت بیشتر از 65 سال داشته اند )جدول4ــ2(.  

  جدول4ــ2ــ توزیع سنی و جنسی جمعیت استان کرمانشاه بر حسب درصد در سال 1385

جمعمردزنگروه سنی

11/8212/5324/35کمتر از 15 سال

6534/8535/4370/28ــ 15

652/392/985/37 ساله و بیشتر

جمعیت شهری و روستایی
در سرشماری سال 1385 از مجموع جمعیت استان 66/8 درصد در مناطق شهری و 32/9 درصد در مناطق روستایی سکونت 
دارند و مابقی نیز جمعیت غیر ساکن استان را تشکیل می دهند. جمعیت استان به تفکیک شهرستان برحسب مناطق شهری و روستایی 

در نمودار شکل10ــ2  ارائه شده است. 

بحث کنید
به شکل شمارٔه 10ــ2 دقت کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1ــ در شهرستان محل زندگی شما، باالترین درصد متعلق به جمعیت شهری است یا روستایی؟ علت را چه 
می دانید؟

2ــ در سطح استان، کدام شهرستان باالترین میزان شهرنشینی و کدام شهرستان کمترین میزان شهرنشینی را 
دارد؟ دالیل آن را بحث کنید.

3ــ چرا درصد شهرنشینی در بعضی از شهرستان ها باالست و در مقابل در بعضی از شهرستان ها پایین است؟
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مهاجرت
مهاجرت بی رویه، بخصوص از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر یکی از مشکالت جمعیتی استان است که به ویژه در 
سال های اخیر موجب رشد بیش از حد شهرهای استان شده است. همین امر شهر کرمانشاه را در سال های اخیر به یکی از کالن شهرهای 
کشور تبدیل کرده است. این مهاجرت ها نتیجٔه  جاذبه های شهر کرمانشاه و دافعه های شهرهای کوچکتر یا روستاها است. البته پدیدهٔ 

مهاجر فرستی نیز از استان به سمت شهرهای بزرگتر کشور از جمله تهران و کرج به شکل قابل مالحظه ای مشاهده می شود.

شکل 10ــ2ــ نمودار درصد جمعیتی شهر و روستا در شهرستان های استان کرمانشاه در سال 1385

فعالیت گروهی
1ــ براساس محل سکونت خود )شهر یا روستا(، جاذبه ها یا دافعه هایی که سبب مهاجرفرستی یا مهاجرپذیری 

در منطقٔه زندگی شما می شود را توضیح دهید.
2ــ نتایج مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در منطقٔه زندگی شما چه بوده است؟ در این زمینه گزارشی تهیه و در 

کالس ارائه دهید.
3ــ تأثیر موقعیت مرزی استان کرمانشاه را در ترکیب جنسی جمعیتی شهرهایی نظیر کرمانشاه و قصر شیرین 

بررسی کنید.
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بحث کنید

به شکل شماره 11ــ2 دقت کنید.
1ــ برداشت شما از روند تغییرات جمعیتی شهر و روستا در استان کرمانشاه چیست؟ دالیل این تغییرات را چه 

می دانید؟
2ــ به عنوان مدیران آیندٔه کشور، چه راه حل هایی برای کند کردن این تغییرات جمعیتی دارید؟

شکل 11ــ2ــ نمودار تغییرات جمعیتی شهر و روستا بین سال های 1372 تا 1385

1ــ براساس نتایج سرشماری سال 1385 جمعیت شهر کرمانشاه 41/6 درصد از جمعیت کل استان را دربر 
می گیرد.

توسعٔه  دالیل  به  زندگی،  برای  خود  اصلی  موطن  به  مهاجرین  مجدد  بازگشت  معکوس:  مهاجرت  2ــ 
زیرساخت ها و امکانات زیربنایی برای فعالیت های اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی و سیاسی مهاجرت معکوس 

نام دارد.

بیشتر بدانیم  
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فعالیت پایانی

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

جدول زیر را کامل کنید:

            پیامدهای مثبت یا منفیعوامل مؤثر در مهاجرت در سطح شهر/ روستاهای استان کرمانشاه

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………دالیل طبیعی

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………دالیل انسانی

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



                           فصل سوم

                    ویژگی های فرهنگی استان کرمانشاه
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ویژگی های فرهنگی استان

سرزمینی با تنوع فرهنگیدرس٩

از  و گویش ها  آداب و رسوم  تنوع قومی،  که  به طوری  استان کرمانشاه است،  مردم  فرهنگ  بارز  ویژگی های  از  یکی  تنوع 
ویژگی های شناخته شدٔه فرهنگ این استان است.         

  شما دالیل این تنوع فرهنگی را چه می دانید؟  

 اقوام و  زبان
اقوام کرد از کهن ترین اقوام ایرانی هستند که در کوهپایه های زاگرس ــ کرمانشاه و کردستان ــ ساکن بودند. بعد از ورود 

آریایی ها به فالت ایران، قوم ماد نیز در غرب ایران سکنی گزید.
زبان مردم استان کرمانشاه کردی است که یکی از شاخه های زبان ایرانی محسوب می شود. زبان کردی در برخی از منابع به 4 

شاخٔه اصلی و گویش های متعددی تقسیم شده است.
1ــ کُرمانج شمالی: در سطح استان کرمانشاه کسی بدان صحبت نمی کند.  

2ــ  کُرمانج جنوبی: مردم ایل جاف و جوانرود با این زبان صحبت می کنند. 
3ــ کَلهر: زبان کلهری یکی از گویش های کردی جنوبی است که در شهرهای اسالم آباد غرب، گیالن غرب، بخش هایی از 
سرپل زهاب، سومار، نفت شهر، ماهیدشت، قصر شیرین و تعداد زیادی از مردمان شهر کرمانشاه با این زبان یا گویش صحبت می کنند. 

همچنین ایالت و عشایر استان به جز روانسر و جوانرود و پاوه با این گویش صحبت می کنند.
4ــ اورامی و گوران: خاص مردم اورامانات )لهون، اورامانات تخت( است. شماری از شعرهای سروده شده شاعران کرد 

به این زبان است )جدول1ــ3(.
الزم به ذکر است که مردم شهر کرمانشاه با دو گویش، فارسی و کردی کرمانشاهی و شماری از ساکنان شهرستان سنقر نیز به 

زبان ترکی سنقری صحبت می کنند.   
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جدول 1ــ3ــ گویش های رایج در استان کرمانشاه  

مناطقگویشزبان

کلهری
ایالت زنگنه ، سنجابی ، احمدوند ، نانکلی ، پایروندها ،  اهالی قصرشیرین ، سرپل زهاب، قلخانی ، کرندی ، قلعه 

زنجیری های ساکن کرمانشاه ، صحنه و مردم دینور و گیالن غرب است

اورامیکردی
بیشتر مردم دو ایل بزرگ لهونی در منطقه اورامان جنوبی در کرمانشاه و همچنین طوایف اورامان تخت ، ایل 
بزرگ باجالن که تعدادی از آنها در دشت زهاب زندگی می کنند و چندین روستا در منطقه گوران و تمامی 

مردم کندوله در دینور

سورانی
طوایف متعدد جاف جوانرود و تعدادی از طوایف مهاجرگوران ، مردم دشت زهاب و جیگیران ، سراسر بخش 

روانسر و تیره هایی از اهالی سنجابی

طوایف جاللوند، عثمان وند، اهالی شهرستان صحنه، هرسین، بخش دینور و همه روستاهای این شهرستان هالکی

اهالی شهر کرمانشاهکرمانشاهی

دین  و مذهب
اسالم دین اکثر مردم استان است و پیروان آن بیشتر شیعه هستند. در مناطقی از استان نیز، مذهب اهل تسنن رایج است.  

آیین های محلی 
اقوام کرد ساکن کرمانشاه، از گذشته های دور تاکنون دارای آداب و رسوم ویژه ای هستند. جشن ها، اعیاد و مراسم سوگواری 
آنها ریشه در اعتقادات و باورهای ملی، اسالمی و مذهبی شان دارد، ولی همچنان تازگی و رنگ و بوی قومی و محلی خود را حفظ 
کرده و بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ عمومی مردم شده است. از جملٔه این آیین ها می توان به پُرسانه1، جشن خرمن و شال ُدَرکی2 

اشاره کرد.
ُپرسانه: به گویش فارسی کرمانشاه، پُرسانه به کمک مالی از سوی خویشان، دوستان و آشنایان پرسه دار )کسی که عزیزی را 
از دست داده است( گفته می شود، از این طریق تالش می شود تا باری از دوش شخص عزادار و خانواده اش برداشته شود. معموالً 

 porsaneh ــ١

 shall dorraki ــ2
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و ساکنین روستاهای  ویژٔه عشایر  آیین،  این  می شود.  پرداخت  نقد  پول  به صورت  گاهی  و  برنج  و  قند  به صورت گوسفند،  پرسانه 
استان است. عشایر و روستانشین هایی که به شهرها آمده اند، نیز این سنت را نگه داشته اند و حتی در شهر کرمانشاه کم و بیش رایج 

است.   
جشن خرمن: ایرانیان باستان دارای جشن های بسیاری بوده اند. جشن خرمن یکی از جشن های باستانی مردم این استان است 
که به پاس هدایای خداوند در پایان برداشت محصول )شهریور ماه(، به شکرانٔه سپاس از درگاه خداوند در روستاهای استان برگزار 
می شود. جشن خرمن، جشنی آیینی است که قدرشناسی، دوستی و همدلی مردم را نشان می دهد. این جشن در روستاهای استان در 

فصل های برداشت محصول برگزار می شود.
شال ُدَرکی )شال اندازی(: آیینی است که در گذشته نه چندان دور، در سطح استان کرمانشاه برگزار می شده است. در موسم 
بهار و آغاز نوروز، گروهی از نوجوانان و حتی بزرگترها به طرف خانه همسایه ها راه می افتادند و معموالً غروب یا سرشب با بهره گیری 
از تاریکی روی پشت بام خانه ها می رفتند و شال خود را از روزنه بام خانه ها به درون خانه آویزان می کردند . آن ها به این وسیله، مژدٔه 
آمدن بهار و عید را به همسایه ها می دادند و از آن ها مژدگانی می خواستند. صاحب خانه هم به فراخور وضع مالی خود، پول یا خوراکی 

درون شال می گذاشت. این آیین تا سال های اخیر در قصرشیرین و اکثر روستاهای استان برگزار می شده است. 

بررسی کنید
در مورد آیین ها و جشن های محلی خود فکر کنید و یکی را  انتخاب و در مورد آن تحقیق کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.  

سال در فرهنگ کردی دارای چهار فصل و دوازده ماه به شرح زیر است: 
فصل ها عبارتند از : به هار یا وه هار )بهار( ــ هاوین یا توسان )تابستان( ــ پاییز ــ ِزم  سان )زمستان( 

دوازده ماه سال به ترتیب عبارتند از: جیژنان )جشن ها(، گوالن )گل ها(، زه ردان )زردی ها(، په رپه ر )ریخته 
شدن برگ گل(، گه الویژ )نام ستاره(، نوخشان )بهره مند شدن از محصوالت(، به ران )بهره ها( ، خه زان )خزان( ، 

ساران )سردی ها(، وه فران )برف ها(، به نهدان )یخ بستن(، رمشان )سیاهی ها(.  
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هنرها و صنایع دستی 
صنایع دستی در استان کرمانشاه از سابقه تاریخی طوالنی برخوردار است. صنایع دستی در استان کرمانشاه به موازات توسعه 
کشاورزی و دامداری پیشرفت هایی داشته و در اقتصاد و زندگی مردم استان به ویژه عشایر و روستائیان نقش مهمی داشته است. 
در جدول شماره2ــ3 مهمترین صنایع دستی استان آورده شده است. شما نیز مهمترین صنایع دستی محل زندگی خود را مشخص 

کنید.

جدول 2ــ3ــ مهم ترین صنایع دستی در استان کرمانشاه

منطقه جغرافیاییصنایع دستی

اورامانات، جوانرودقالی بافی

سنقر، صحنه، کنگاور، دینور، بیستون، عشایر ثالث باباجانیموج بافی

اورامانات و ثالثجاجیم

عشایر استاننمدمالی

هرسینگلیم بافی

اورامانات، کرمانشاه، هرسینگیوه  و کالش بافی

کرند، کرمانشاهابزارهای فلزی

عشایر استانچیغ بافی

کرمانشاهقلم زنی و سراجی

بیشتر بدانیم  

روزگاری کرند غرب زرادخانٔه مهمی بود و سالح های گوناگونی در آن جا ساخته می شد. در تاریخ یورش های 
تیموریان و جنگ های ایران و عثمانی از سالح های ساخت کرند یاد شده است. در حال حاضر در شهر کرند کارگاه هایی 
وجود دارد که کم و بیش در زمینٔه ساخت وسایل فلزی و ابزار کار فعالیت دارند. صنعتگران کرندی در تهیٔه ابزار و 

وسایل کشاورزی، شکار، چاقو، قندشکن، ابزار زین، قفل،کلید و... شهرت زیادی داشته و دارند. 
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شکل1ــ3ــ تصاویری از صنایع دستی استان کرمانشاه

سرگرمی ها و بازی های محلی
بازی های محلی استان کرمانشاه برگرفته از طبیعت زیبای کوهستان زاگرس است که عالوه بر سرگرمی، سبب تقویت چاالکی، 
سالمتی و آمادگی همیشگی آن ها در مقابل خطرات اطرافشان بوده است. بازی های محلی در سطح استان، بر اساس سن و جنسیت 

بسیار متنوع است.
 از مهم ترین این بازی ها می توان به پَهالن، َقمچان، َهشارَهشارکی )قایم باش(، ُقل ُقالن )خروس جنگی(، َرسن بازی)طناب 
بازی(، ُسوار ُسوار، پَران، هفت سنگ، شاه و وزیر،گُل بگیر یا تُوپان، زرمشتکی )گُل یا پوچ(، گامپر)پرش(، َاپل َمِپل )الک دولک(، 
ُزوران )کشتی(، کاله روانکی، خانه خانه و گرگ گرگ اشاره کرد.کدام یک از این بازی ها را می شناسید؟ با کمک دبیرتان نحؤه 

اجرای تعدادی از این بازی ها را برای هم کالسی هایتان تعریف کنید. 



62

بیشتر بدانیم  

بازی های محلی
بازی قمچان: این بازی مخصوص دختران است که به صورت انفرادی انجام  می شود.  این بازی در نقاط 
مختلف استان ما به شیوه های متنوعی انجام می شود. قمچان، گونه ای بازی با سنگ است، در این بازی بازیکنان 
به تعداد برابر سنگ بر می دارند و نخست بار می گیرند، بدین گونه که هر کس سنگ بیشتری توانست بر پشت دست 
بگیرد،  بازیکن اول و آنکه بعد از او باشد دوم و هرکس پس از دیگری باشد سوم است. در این بازی، بازیکن سنگ ها 
را از روی دست به آسمان پرتاب و با کف دست آن را باز می گیرد. اگر سنگ ها جفت باشند، نصف آن ها را برای 
خودش برمی دارد و نصف دیگر از آن بازی است. بعد سنگی را که " قمچ" می نامند به هوا می اندازد و سنگ ها را با آن 
می گیرد. البته اگر سنگ ها جفت باشند، آن را نصف می کند. ولی اگر نتوانست سنگ ها را جفتی بردارد و آن ها تیک 
"تاغ" باشند، از آن سنگ چیزی عاید او نمی شود. اگر در هنگام گرفتن سنگ، سنگی از دستش بیفتد و یا در موقع 
گرفتن سنگ ها، سنگی به سنگ دیگر بخورد، می گویند "سخته"؛ یعنی نوبتش سوخته شده و نوبت به دیگری می رسد. 
در آخر، کسی که از همه بیشتر سنگ برداشته باشد، اول و دفعه دیگر نیز اول بازی می کند. برنده بازی می تواند سنگ 

زیر دست بازنده ها گذاشته و با مشت بر روی دست آن ها بکوبد.
ُقل ُقالن: این بازی مخصوص پسران است. در این بازی که به صورت انفرادی یا گروهی قابل انجام است، 
بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و از هر گروه یک نفر به میدان می رود. هر یک از این دو نفر یک پای 
را با دست مخالف خـود می گیرند و سعی می کنند با هل دادن و فشار دادن شانه های یکدیگر طرف مقابل  را به زمین 
بیندازد. هنگامی که تمام بازیکنان دو گروه بازی خود را انجام دادند امتیازهای هر گروه را جمع می کنند و هر گروه که 

امتیاز بیشتری به دست آورد برندٔه بازی است.

لباس های محلی
لباس مردم استان کرمانشاه، همچون سایر ویژگی های انسانی آن، به تبعیت از شرایط محیطی دارای الگوی منطقه ای است. 
قدمت لباس های کردی به دورٔه مادها و ایران باستان بر می گردد. همچنان که سنگ نگاره ها و تصاویر حجاری شده در تاق بستان و 
بیستون نشان دهندٔه پوشش کامل و شبیه به لباس های کردی امروزی مردم استان است. به نظر می رسد پایبند بودن کردها به سنت و 

آیین های گذشتگان و هماهنگی و انطباق آن با شرایط محیط طبیعی، راز ماندگاری لباس های کردی است.
در نحؤه دوخت و ترکیب لباس های کردی در مناطق مختلف استان تفاوت هایی دیده می شود. از لحاظ رنگ نیز عالوه بر تنوع، 
اغلب آن ها رنگ های شاد و پر زرق و برقی دارند. پوشاک سنتی بانوان استان عبارت است از: سربند، کُلنجه، یل، قبا، روپوش و 

شلوار جافی؛ و پوشاک سنتی مردان نیز عرق چین، سربند، قبا، ُسخمه، شال، شلوار جافی و پاپوش است.
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موسیقی 
موسیقی از گذشته تاکنون در فرهنگ کردی استان جایگاهی مهم داشته است. تحقیقات نشان داده است که موسیقی کردی در 
ابتدا رزمی و حماسی بوده است. به تدریج داستان های پهلوانی و رزمی به صورت شعر و تصنیف با دهل و سرنا خوانده شد. هُوره از 

قدیمی ترین نواهای کردی است.
مردم استان در مراسم مختلف خود همچون جشن های نامزدی، عروسی، تولد و نام گذاری فرزند، مهمانی های ویژه و حتی 
مراسم سوگواری از سبک های مختلف موسیقی استفاده می کنند. برخی از وسایل نواختن موسیقی که در استان استفاده می شده است 
عبارتند از:  سرنا، شمشال، تنبور، تنبک، تار، سه تار، دهل، دف و... که در اکثر مناطق استان نواخته می شود. در محل زندگی شما 

کدام یک از اینها بیشتر استفاده می شوند؟  

شکل2ــ3ــ لباس های محلی مردم استان کرمانشاه )موزه مردم شناسی واقع درتکیه معاون الملک(
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تفاوت ُهوره و ُمور
ُهوره: یکی از نواهای منطقٔه زاگرس است که در گذشته بیشتردرونمایه نیایشی و گاهی نیز جنبه شکرگزاری 

داشت  اما  به مرور زمان جنبٔه حماسی و شادی آفرین به خود گرفته است.
ُمور)مویه یا مرثیه(: نوایی خاص مراسم عزاداری ایالت و عشایر استان کرمانشاه است .

ادبیات محلی
ادبیات محلی کرمانشاه گنجینه ای پایان ناپذیر از عادات، باورها، ضرب المثل ها و ترانه های محلی است که ریشه در فرهنگ و 
ادبیات غنی استان دارد. به عنوان نمونه برخی از ضرب المثل ها را می توانید در جدول 3ــ3 مطالعه کنید.  شما نیز دو ضرب المثل 

جالب  با ذکر مفهوم به جدول اضافه کنید.  

تکمیل کنید
جدول 3ــ3ــ چند نمونه از ضرب المثل های مردم استان کرمانشاه

مفهومضرب المثل

درخت هرچه قدر ثمر می گیرد خمیده تر می شود . کنایه از انسانهای بزرگی است که دار َهرچه بَرگری َسر چَه ِمه ِنی
هر چه قدر به علم ومقام آنها افزوده می شود متواضع تر می شوند.

صدای دهل از دور خوش است.  کنایه از واقع بینی و دقیق بودن است.َصدای ِدیول و دور خوشه

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

یکی دیگر از آثار برجستٔه ادب و هنر کردی، شعر و ادبیات داستانی است. هرچند که آثار مکتوب شعر کردی نسبتاً اندک است، 
ولی در ادبیات شفاهی و محاوره ای از غنای بسیاری برخوردار است. شعر کردی مملو از مضامین عرفانی، عشق و حکمت است. 
آیا می توانید شعرای  به مباحث و موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته و دارند.  عالوه برآن، شعرای کرد، عالقٔه خاصی 
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معروف و آثار به جای مانده از آن ها را در سطح استان و شهرستان خود معرفی نمایید؟ 

غذاها و شیرینی های محلی 

شکل 3ــ3ــ برخی از غذاهای محلی استان کرمانشاه

بیشتر غذاهای رایج در استان همان هایی هستند که در اکثر نقاط کشور رواج دارند ولی برخی از خوراک ها و شیرینی ها نیز ویژه 
این استان بوده و از تنوع و شهرت خاصی برخوردار است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برخی از غذاهای محلی استان کرمانشاه شامل: دنده کباب، خورش خالل، پلو کشمش، دانه کوالنه، بورانی کنگر، پلو شویت، 
قورمه، َهلیسه، آش غوره، بُورانی چغندر، آش ترخینه، آش عدس، دلمه، خورشت کدو حلوایی و شیرینی ها شامل: نان برنجی، نان 

خرمایی، کاک، ِبژیی )ِبرساق( و حلوا است.
در بین انواع شیرینی ها نان برنجی و کاک و نان خرمایی از شیرینی های مشهوری است که در سطح کشور به عنوان سوغات 

استان کرمانشاه شناخته شده اند؛ چنانکه روغن حیوانی کرمانشاه نیز در تمام کشور جایگاه ویژه ای دارد.

بیشتر بدانیم  

جغرافیای فرهنگی شاخه ای از جغرافیاست که به بررسی نقش عوامل جغرافیایی در پیدایش فرهنگ هر قوم 
)زبان، آداب و رسوم ، پیشرفت های علمی و فرهنگی و ...( می پردازد.
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فعالیت پایانی

تکمیل کنید

در جدول زیر  غذاها و شیرینی های محلی شهرستان محل زندگی خود را بنویسید.

جدول 4ــ3ــ غذاها و شیرینی های محلی

نوع غذا یا شیرینینام شهرستان

کرمانشاه
خورشت خالل، دنده کباب، آش عباسعلی، نان برنجی

…………………

………………………………………………………………………………………………

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

ــ به چند گروه تقسیم شوید. سپس هر گروه در رابطه با یکی از موضوعات مطرح شده، اطالعات را جمع آوری 
کرده و نتیجٔه کار خود را در کالس ارائه دهید.
الف( آیین های محلی باستانی و اسالمی

ب( جشن های محلی و آمیخته شده با اسالم



                  فصل چهارم

                  پیشینۀ تاریخی استان کرمانشاه
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تاریخی به قدمت ده هزار سالدرس10

شکل ١ــ٤ــ غار دواشکفت یکی از کهن ترین سکونتگاه های بشر در 
منطقۀ کرمانشاه در دامنه کوه تاق بستان

شکل ٢ــ٤ــ قدمت سکونت در تپۀ گودین در کنگاور به هزاره ششم قبل از 
میالد می رسد.

به نظر شما آیا رابطه ای بین گذشتٔه تاریخی هر منطقه و جغرافیای طبیعی آن وجود دارد؟
با ذکر مثال برای گفته های خود دلیل بیاورید.

تاریخ محلی استان کرمانشاه، جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ کشور ایران است و تنها زمانی می تواند مورد مطالعه قرارگیرد که 
تاریخی و فرهنگ و تمدن  به آن توجه شود. بدون شک منطقٔه کرمانشاه در تحوالت  ایران زمین  تاریخ طوالنی  از  به عنوان بخشی 
ایرانی ــ اسالمی نقشی اساسی بر عهده داشته است. منطقٔه کرمانشاه، به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن شرایط محیطی 
مناسب از یک سو، از دیر باز به عنوان مکانی برای استقرار سکونتگاه های انسانی مورد توجه بوده است و از سوی دیگر به دلیل 
بنابراین در این  ایران بوده است.  پلی بین حوزه های تمدنی مغرب زمین و سرزمین اصلی  به عنوان  موقعیت ارتباطی خود، همواره 
رهگذر عالوه بر برخورداری از دستاوردهای فرهنگی و تمدن مغرب زمین، در رشد و شکوفایی و تعالی فرهنگ اصیل ایران زمین 

وظایفی را بر عهده داشته است.
از گذشته های بسیار دور، انسان های غارنشین که از طریق شکار امرار معاش می کردند، این ناحیه را برای زندگی خود برگزیدند 
در جدول شماره 1ــ4 نام برخی از این غارها و موقعیت جغرافیایی آن ها ذکر شده است. آثار به دست آمده از غارهای پیش از تاریخ 



69

پیشینهٴ تاریخی استان

استان، مدارکی مستند در تأیید این ادعا هستند. از جملٔه این غارها می توان به غار شکارچی واقع در بیستون اشاره کرد که آثاری 
مربوط به دوران پارینه سنگی در آن به دست آمده است. قدمت حضور انسان های اولیه در این غار به 40 هزار سال پیش می رسد.

بیشتر بدانیم  

جدول 1ــ4ــ موقعیت جغرافیایی برخی از غارهای تاریخی استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیاییغارهای تاریخی

دامنه کوه بیستونمرتاریک

این غار در دامنه کوه بیستون و به فاصله کمی از مجسمه هرکول قرار دارد.شکارچیان

حد فاصل غارهای مرتاریک و مردودرمرآفتاب

یازده کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، در دامنه کوه ماسیم و در درٔه معروف به »تنگ کنشت« قرار دارد.ورواسی

در دامنٔه جنوبی کوه تاق بستاندو اشکفت

این غار در بیست و پنج کیلومتری شهر پاوه قرار دارد.قوری قلعه

وجود آب کافی، زمین های حاصل خیز و اقلیم مناسب باعث شد که معیشت مبتنی برکشاورزی و زندگی یکجانشینی از زمان های 
بسیار دور درکرمانشاه شکل بگیرد، به طوری که یافته های باستان شناسی عمر روستای کرتویج1، قدیمی ترین روستای پیش از تاریخ در استان 

را به 9800 سال قبل از میالد می رساند قدیمی ترین آثار گلی، سفالی و شیشه ای یافت شده در ایران را، متعلق به منطقٔه کرمانشاه می دانند.
 

جدول 2ــ4ــ قدمت برخی از سکونتگاه های انسانی در استان کرمانشاه

قدمت تاریخیموقعیت جغرافیایینام روستا

9800 قبل از میالددینورکرتویج )تپه شیخی آباد(

8 تا 9 هزار سال قبل از میالدحاشیه شرقی شهر کرمانشاه ) روستای ده پهن(تپه سراب

7500تا 8500 قبل از میالدروستای قیسوند 10 کیلومتری غرب هرسینگنج دره

هزاره ششم قبل از میالد12 کیلومتری جنوب شرق کنگاورتپه گودین

7تا 9 سال قبل از میالدمرکز شهر اسالم آبادتپه چغا گاوانه

kortavij ــ١
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بیشتر بدانیم  

جغرافیای تاریخی یکی از گرایش های علم جغرافیا است که نقش محیط جغرافیایی در پیدایش سرگذشت و 
تاریخ هر منطقه را مورد مطالعه قرار می دهد.

قدیمی ترین اقوام ساکن در منطقۀ کرمانشاه
از نخستین اقوام ساکن در منطقه کرمانشاه کنونی که نام آن ها در تاریخ ذکر شده، می توان اقوام گوتی، کاسی و لولوبی را نام برد. 

در این میان لولوبی ها یکی از قدیمی ترین سنگ نگاره های شناخته شده ایران )نقش آنوبانی نی( را پدید آوردند )شکل 3ــ4(.   

شکل 3ــ٤ــ نقش آنوبانی نی ــ سرپل زهاب

از اواخر هزارٔه دوم پیش از میالد، اقوام آریایی به فالت ایران روی آوردند. از میان آن ها قومی که ماد خوانده می شد در مناطق 
غربی، شمال غرب و مرکزی ایران کنونی مستقر شدند. بدین ترتیب کرمانشاه در قلمرو حکومت قوم ماد قرار گرفت. اهمیت کرمانشاه 
در حکومت مادها چنان بود که بیشترین آثار اقوام مادها در منطقٔه کرمانشاه بوده است. کرمانشاه تا حملٔه اعراب، استان ماد خوانده 

می شده است.

کرمانشاه در دوران باستان
هنگامی که سلسله  هخامنشی جانشین حکومت مادها شد، کرمانشاه با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی خود )قرارگیری بر سر 
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راه مهم بابل ــ هگمتانه ــ مناطق داخلی ایران(، همچنان جایگاه ممتاز خود را حفظ کرد. تأیید کنندٔه این موضوع، قرار گرفتن مهمترین 
و مفصل ترین سند مکتوب بازمانده از هخامنشیان، یعنی کتیبه داریوش اول، در بیستون است.         

در دورٔه سلوکیان نظر به طبیعت مساعد کرمانشاه، این ناحیه مورد توجه ویژه یونانیان قرار گرفت. به خصوص نواحی ماهیدشت 
و دینور که به لحاظ شرایط طبیعی برای تربیت اسب بسیار مناسب بود. 

با ظهور سلسلٔه اشکانی، کرمانشاه همچنان مورد توجه قرار داشت و به همین دلیل منطقٔه کرمانشاه به لحاظ آثار به جا مانده 
از دورٔه اشکانی موقعیتی منحصر به فرد در ایران دارد. نقش برجستٔه بالش در بیستون یکی از آثار به جا مانده در منطقٔه کرمانشاه 

است.
دودمان ساسانی که جانشین خاندان اشکانی شده بودند نیز توجه ویژه ای به کرمانشاه داشتند، به طوری که در این دوران اصوالً 
ناحیٔه کرمانشاه، ملک شخصی پادشاهان ساسانی محسوب می شد و پادشاهان این سلسله جهت پرهیز از گرمای طاقت فرسای پایتخت 
)تیسفون( و نیز به لحاظ آب و هوا و طبیعت مطلوب کرمانشاه، همچنین نزدیکی آن به تیسفون، بخشی از دورٔه گرم سال را در ییالق های 
منطقٔه کرمانشاه می گذراندند. تاق بستان یادگار خسرو اول در این منطقه قرار دارد. گسترش شهرسازی یکی از سیاست های پادشاهان 
ساسانی در غرب بود که بنیاد شهرهای حلوان )سرپل زهاب( و قرمیسین یا کرمانشاه را نهاده و بر اعتبار استان کرمانشاه بیش از پیش 
افزود. شاهان ساسانی با ایجاد پل هایی بر روی رودخانه ها و بناهایی که رفاه عموم مردم را تأمین می کرد، رونق اقتصادی بیشتری را 

برای مردم این دیار به ارمغان آورده بودند .
از نظر وجود آثار مربوط به دوران باستان در ایران زمین، تنها استان فارس و تا حدودی خوزستان با استان کرمانشاه قابل 

مقایسه است.

شکل4ــ4ــ نمایی از تاق بستان قدیم
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جدول 3ــ4ــ آثار تاریخی دورۀ پیش از اسالم

برخی از آثار تاریخی پیش از اسالم کرمانشاه

نقش برجسته آنوبانی نیلولوبی ها

گوردخمه اسحاق وند  دکان داوود  گوردخمه سرخ ده  گوردخمه صحنه مادها

سنگ نبشته بیستونهخامنشیان

تندیس هرکولسلوکیان

کتیبه گودرز  نقش برجسته بالش  گورستان پارتی  نیایشگاه آناهیتااشکانیان

ساسانیان
تاق بستان )نقش برجسته تاج گذاری اردشیر دوم ــ تندیس خسرو پرویز(  طاق گرا شکارگاه ــ خسرو پرویز  

قلعه یزدگرد  فرهاد تراش

کرمانشاه در دوران اسالمی
در دوران خالفت عباسی، کرمانشاه یکی از چهار شهر مهم منطقٔه جبال بود. منطقٔه کوهستانی غرب ایران تا اصفهان را جبال 
یا عراق عجم می گفته اند. در همین زمان شهر دینور از نظر تربیت افراد برجستٔه علمی و فرهنگی، مهمترین شهر این ناحیه و حتی ایران 

محسوب می شد. 
هالکوخان مغول در مسیر حملٔه خود به بغداد، کرمانشاه را از حمالت وحشیانٔه خود بی نصیب نگذاشت و سپاهش این شهر 
و منطقه را ویران کرد. از آن پس کرمانشاه به صورت روستایی ویران درآمد. البته جانشینان هالکو از جمله الجایتو، اقداماتی را در 
جهت ترمیم خرابی ها انجام دادند. به طوری که ایلخان مغول شهر سلطانیٔه چمچمال را در نزدیکی بیستون بنا نهاد، اما شهر کرمانشاه 

تا اواخر دوران صفوی به صورت روستا باقی ماند.
در دوران سلسله صفوی، به علت نزدیکی با مرزهای دولت عثمانی منطقٔه کرمانشاه بارها مورد حملٔه دولت عثمانی قرار گرفت 
و به همین دلیل صفویان فرصت چندانی برای آبادانی آن نیافتند. البته به سبب افزایش تعداد زائرین شیعٔه ایرانی که از مسیر کرمانشاه 
به عتبات مسافرت می کردند، بر ارزش منطقه افزوده شد و نتیجٔه آن احداث کاروانسراها و پل ها بود. در اواخر حکومت صفوی و با 
استفاده از یک آرامش نسبی که در روابط ایران و عثمانی پدید آمد، خان های زنگنه که بزرگترین مالکان زمین های منطقه بودند و در 
عین حال پست های اجرایی ارزشمندی را در دربار صفوی داشتند، در عمران و آبادی شهر و منطقٔه کرمانشاه کوشیدند. از جملٔه این 

افراد می توان به شیخ علی خان زنگنه اشاره کرد.
با روی کار آمدن نادر شاه افشار و پاک سازی منطقه از متجاوزین عثمانی، این پادشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز شهر 

کرمانشاه، در کنار مرزهای عثمانی، قلعٔه جدیدی را در این شهر بنا کرد که بزرگترین زراد خانٔه کشور محسوب می شد.   
روند توسعٔه کرمانشاه در زمان قاجار ادامه پیدا کرد و این شهر و ناحیه تحت فرمانروایی محمدعلی میرزا دولتشاه )پسربزرگ 
فتحعلی شاه( به مرکز غرب ایران تبدیل شد. و نیز اقداماتی در جهت تکمیل عمران و آبادی این شهر و ایالت به عمل آمد. از جمله 

بازارها، کاروانسراها، پادگان های نظامی، حمام ها، مساجد و پل های جدیدی ساخته شد. 
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درپی شروع جنگ جهانی اول، موقعیت استراتژیک کرمانشاه سبب شد که طرف های درگیر در جنگ، این استان را محل نزاع 
و درگیری خود سازند. به این ترتیب کرمانشاه توسط عثمانی )متحد آلمان( و سپس روس و انگلیس اشغال شد. در همین زمان عده ای 
از رجال که قصد مقابله با اشغال کشور، توسط روس و انگلیس را داشتند، کرمانشاه را مرکز فعالیت خود قرار داده و دولت موقت 
ملی را در این شهر تشکیل دادند. به این ترتیب کرمانشاه برای مدت کوتاهی پایتخت شد. در این هنگام نواحی غربی کشور ازطریق 

کرمانشاه اداره می شد. در جریان جنگ جهانی اول خسارات فراوانی به کرمانشاه وارد شد.
با روی کار آمدن دولت پهلوی در کرمانشاه نیز برخی اقدامات عمرانی و اصالحی مانند شهرسازی جدید و تأسیس راه های 
شوسه آغاز شد. با کشف نفت در منطقٔه نفت شهر، دومین پاالیشگاه نفت کشور در کرمانشاه تأسیس شد. در جریان جنگ جهانی 
دوم کرمانشاه در شهریور 1320 به تصرف نیروهای متفقین درآمد و تا پایان جنگ، نیروهای نظامی این کشورها در منطقه حضور 

داشتند.

جدول 4ــ4ــ آثار تاریخی دورهٴ اسالمی در استان کرمانشاه

برخی از آثار دورهٴ اسالمی کرمانشاه

پل کهنهصفوی

مسجد جامع کرمانشاه زندیه

تکیه معاون الملک  تکیه بیگلربیگی  خانه خواجه باروخ  مسجد عماد الدوله  مسجد حاج شهبازخان  قاجار
مسجد شاهزاده  مسجد دولتشاه  ساختمان کنسولگری انگلیس  خانه معتضد الدوله  خانه فیض مهدوی  

خانه معین الکتاب  حمام حاج شهباز خان  حمام حسن خان  کاروانسرای فیض آباد  خانه سوری

مسجد جامع شافعی ساختمان استانداری سابق کرمانشاه  خانه خدیوی  خانه سیدین  کلیسای قلب مقدس پهلوی
مسیح  مدرسه کزازی

کرمانشاه پس از انقالب اسالمی و 8 سال دفاع مقدس
شرکت  مبارزات  و  تظاهرات  در  ایران  ملت  با  همگام  نیز  استان  این  مردم  پهلوی،  شاهنشاهی  رژیم  علیه  مبارزات  شروع  با 
کردند و در پیروزی جمهوری اسالمی سهیم شدند. هنوز چند ماهی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که رژیم بعثی عراق به 
صورت پراکنده مناطق مرزی استان کرمانشاه را به توپ بست. ارتش عراق در 31 شهریور 1359 با پشتیبانی هوایی و آتش توپخانه، 
هجوم سراسری خود را به شهرهای استان آغاز کرد و طی چندین حمله شهرهای قصرشیرین، نفت شهر و سومار را به اشغال خود 

درآورد.    
مردمی   نیروهای  و  سازندگی  جهاد  و  استان  بسیجی  و  انتظامی  نیروهای  پاسداران،  سپاه  هوانیروز،  استان،  زرهی  لشگر81 
به منظور مقابله با تهاجم و پیشروی دشمن در طول مرزهای استان که قریب بر300 کیلومتر می باشد، با از خود گذشتگی، فداکاری، 

ایمان، رشادت و پایمردی در مقابل دشمن ایستادگی و رژیم بعثی عراق را از رسیدن به اهدافش محروم کردند. 
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نکرد؛  فروگذار  استان  مرزنشین  دفاع  بی  مردم  و  رزمندگان  علیه  ننگینی  عمل  هیچ  از  جنگ  در  پیروزی  برای  عراق  رژیم 
به طوری که در طول جنگ بارها از سالح های شیمیایی استفاده کرد. از مناطقی که این چنین ناجوانمردانه مورد حملٔه شیمیایی دشمن 

قرار گرفت، می توان به روستای بان زردٔه ریجاب اشاره نمود.
در واپسین روزهای جنگ، دشمن بعثی و گروهک ضد انقالب که به شدت نا امید شده وکار خود را پایان  یافته می دیدند، با 
طراحی یک حمله نفوذی از مرز قصرشیرین، وارد استان شدند و پس از گذشتن از  سرپل زهاب، کرند به طرف اسالم آباد و حسن آباد 
پیش آمدند. منافقین که در محدودٔه کوچکی از اسالم آباد تا تنگه چهار زبر به محاصره در آمده بودند، تلفات فراوانی متحمل شدند. 
برخی منهدم گردیدند و برخی نیز به سمت عراق گریختند. به این ترتیب عملیات مرصاد آخرین عملیات 8 سال دفاع مقدس در استان 

کرمانشاه بود که با موفقیت چشمگیر رزمندگان اسالم به پایان رسید. 

وجه تسمیه 
از دیرباز، شهرکرمانشاه مکانی آباد و از شهرهای مهم غرب ایران بوده است و آن را به نام های مختلفی  خوانده اند. در زمان 
این شهر  نامیدند. در دوران هخامنشی  الی پی  نیشایی و سپس  یا  نیسایی  را  لولوبی ها، کرمانشاه  و  فرمانروایی گوتی ها، کاسی ها 
به بهرام چهارم منسوب  نام را  یادگار دورٔه ساسانی دانسته اند و این  نام فعلی شهر کرمانشاه را  کامبادن می نامیدند. اما بسیاری  را 
می دانندکه در سدٔه سوم تا چهارم میالدی پادشاه شهر کرمان بوده و پس از اینکه حاکم ایالت ماد شد، مرکز ایالت را به مناسبت لقب 

او، کرمانشاه خواندند. پس از اسالم، اعراب نام کرمانشاه را به صورت قرمیسین معّرب کردند.  
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جدول 5  ــ4ــ وجه تسمیه برخی از شهرهای استان کرمانشاه

وجه تسمیه شهر

واژهٔ سنقر شکل تغییریافتٔه کلمٔه سنقار است که در زبان ترکی نام مرغی شکاری است. سنقر

نام این شهر منسوب است به شیرین زن خسرو پرویز از پادشاهان ساسانی. قصرشیرین

نام پاوه را به پاوج  یا پاوه سردار یزدگرد سوم ــ آخرین شاهنشاه ساسانیان ــ منسوب می دانند که جهت جلب حمایت کردها روانٔه 
این منطقه شد و مورد احترام اهالی قرار گرفت. بعدها به خاطر تجلیل از آن سردار، این ناحیه را پاوه نامیدند .

پاوه

کلمٔه زهاب در لغت به معنی » آب مقطر، خوب و همچنین به معنی چشمه و منبع آب « آمده است. ظاهرًا به علت چشمه سارها و 
سراب های فراوان، این شهر به زهاب مشهور شده است. نام دیگر این ناحیه »سرپل« است که از نام پلی بر روی رودخانٔه الوند در 

12 کیلومتری زهاب اخذ شده است.

سرپل زهاب

دشت مادها ــ در دوران ساسانیان ماد را به صورت مای تلفظ می کردند )مای َیشت( و در دوران اسالمی اعراب ماد را به صورت 
ماه درآوردند.

ماهیدشت

وجه تسمیٔه شهر یا روستا یا ایل شما چیست؟ تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
کوه های استان در عملیات های جنگی رزمندگان اسالم چه نقشی داشتند؟

چرا کوه بازی دراز، با وجود ارتفاع کم، در اذهان مردم ایران شهرتی بیش از سایر کوه های استان دارد؟

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
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با نگاهی کوتاه به تاریخ هر سرزمین درمی یابیم که ماندگاری و شهرت مردم هر سرزمین، نتیجٔه تالش مردان و زنان بزرگی است 
که با همتی واال، دستا وردهایی برای مردم خود به یادگار گذاشته اند که هر زمان به آنان فکر می کنیم غروری افتخارآمیز وجودمان را 

در برگیرد.
هرگاه صفحاتی از افتخارات مشاهیر کشورمان را ورق می زنیم، مطمئناً با نام بزرگانی از استان کرمانشاه برخورد خواهیم کرد. 
بزرگانی که در حیطٔه فعالیتشان، زندگی خود را وقف بهتر زیستن هم نوعان خود کردند و در روزگار خود منشأ تحوالت عمیق علمی، 

فرهنگی و مذهبی شده اند. 
در قرون اولیٔه هجری قمری دانشمندان بزرگی هم چون ابوحنیفه دینوری در این خطه پا به عرصه حیات نهادند. ابوحنیفه 
دینوری در قرن سوم هجری در شهر دینورکرمانشاه متولد شد. وی از دانشمندان بزرگ درنحو، لغت، ادب، هندسه، حساب، نجوم 
و روایت بود. از آثار وی می توان به کتاب النبات )گیاه شناسی(، فی الجبر، فی الحساب، فی الوصایا، االنواع و المقابله )ریاضیات و 

نجوم( و کتاب باارزش اخبار الطوال )تاریخ( اشاره کرد.
برخی از مورخان بهلول از اصحاب حضرت موسی بن جعفر را، از مردم کرمانشاه می دانند.

 از دیگر مفاخر استان که نقش مهمی در آبادانی کرمانشاه داشته است می توان به شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان 
صفوی در قرن یازدهم اشاره کرد. وی از بزرگان ایل زنگنه بود که در زمان خود به امیر کبیر عصر صفوی معروف شد.

استاد غالمرضا رشید یاسمی شاعر، مورخ، نویسنده و مترجم بنام دوران معاصر است که در سال 1275هجری شمسی در 
گهواره از توابع داالهو به دنیا آمد. وی پس از احراز کرسی استادی در دانشکدٔه ادبیات تهران به عضویت فرهنگستان ایران در آمد 
و در تألیفات و ترجمه آثار فراوانی را به ثبت رسانید. از جمله مهم ترین تألیفات وی می توان به قانون اخالق، نصایح فردوسی، دیوان 

اشعار و تاریخ مختصر ایران اشاره کرد.
از علما و عرفای بنام استان می توان به آیت الّله سید مرتضی نجومی اشاره کرد که در بهمن 1307 هجری شمسی، در 
کرمانشاه به دنیا آمد. این عالم پرهیزگار و وارسته پس از اخذ مقدمات علوم دینی از محضر پدر بزرگوارشان و برخی علمای آن زمان 
کرمانشاه، رهسپار نجف اشرف  شد و قریب 17 سال در محضر استاد میرزا محمد باقرزنجانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... فقه و 
اصول و علوم حدیث آموخت و به درجه اجتهاد رسید.  در سال های پرالتهاب انقالب اسالمی، خانه آیت اللّه سید مرتضی نجومی 

کانون مبارزات انقالبیون شهر کرمانشاه بود.  
از آثار و تألیفات ایشان می توان به چند رسالٔه تخصصی فقهی و تفسیر برخی سوره های قرآن کریم، کیمیای سعادت، فیض قلم 

و ... اشاره کرد.

فعالیت پایانی

1 ــ به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه یکی از دوره های تاریخی استان را انتخاب کرده و درباره آن تحقیق 
کنید و نتیجه به دست آمده را با استفاده از عکس و اسناد، به صورت روزنامه دیواری به تصویر بکشید.  

2 ــ در رابطه با جنگ تحمیلی در کرمانشاه با استفاده از اسناد موجود و مصاحبه به پرسش های زیر پاسخ 
دهید: 

٭ شهرستان های مورد حمله هوایی و موشک باران دشمن در استان عبارتند از…………………
٭ محله های مورد حمله در شهرستان های محل سکونت شما عبارتند از ………………………
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با نگاهی کوتاه به تاریخ هر سرزمین درمی یابیم که ماندگاری و شهرت مردم هر سرزمین، نتیجٔه تالش مردان و زنان بزرگی است 
که با همتی واال، دستا وردهایی برای مردم خود به یادگار گذاشته اند که هر زمان به آنان فکر می کنیم غروری افتخارآمیز وجودمان را 

در برگیرد.
هرگاه صفحاتی از افتخارات مشاهیر کشورمان را ورق می زنیم، مطمئناً با نام بزرگانی از استان کرمانشاه برخورد خواهیم کرد. 
بزرگانی که در حیطٔه فعالیتشان، زندگی خود را وقف بهتر زیستن هم نوعان خود کردند و در روزگار خود منشأ تحوالت عمیق علمی، 

فرهنگی و مذهبی شده اند. 
در قرون اولیٔه هجری قمری دانشمندان بزرگی هم چون ابوحنیفه دینوری در این خطه پا به عرصه حیات نهادند. ابوحنیفه 
دینوری در قرن سوم هجری در شهر دینورکرمانشاه متولد شد. وی از دانشمندان بزرگ درنحو، لغت، ادب، هندسه، حساب، نجوم 
و روایت بود. از آثار وی می توان به کتاب النبات )گیاه شناسی(، فی الجبر، فی الحساب، فی الوصایا، االنواع و المقابله )ریاضیات و 

نجوم( و کتاب باارزش اخبار الطوال )تاریخ( اشاره کرد.
برخی از مورخان بهلول از اصحاب حضرت موسی بن جعفر را، از مردم کرمانشاه می دانند.

 از دیگر مفاخر استان که نقش مهمی در آبادانی کرمانشاه داشته است می توان به شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان 
صفوی در قرن یازدهم اشاره کرد. وی از بزرگان ایل زنگنه بود که در زمان خود به امیر کبیر عصر صفوی معروف شد.

استاد غالمرضا رشید یاسمی شاعر، مورخ، نویسنده و مترجم بنام دوران معاصر است که در سال 1275هجری شمسی در 
گهواره از توابع داالهو به دنیا آمد. وی پس از احراز کرسی استادی در دانشکدٔه ادبیات تهران به عضویت فرهنگستان ایران در آمد 
و در تألیفات و ترجمه آثار فراوانی را به ثبت رسانید. از جمله مهم ترین تألیفات وی می توان به قانون اخالق، نصایح فردوسی، دیوان 

اشعار و تاریخ مختصر ایران اشاره کرد.
از علما و عرفای بنام استان می توان به آیت الّله سید مرتضی نجومی اشاره کرد که در بهمن 1307 هجری شمسی، در 
کرمانشاه به دنیا آمد. این عالم پرهیزگار و وارسته پس از اخذ مقدمات علوم دینی از محضر پدر بزرگوارشان و برخی علمای آن زمان 
کرمانشاه، رهسپار نجف اشرف  شد و قریب 17 سال در محضر استاد میرزا محمد باقرزنجانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... فقه و 
اصول و علوم حدیث آموخت و به درجه اجتهاد رسید.  در سال های پرالتهاب انقالب اسالمی، خانه آیت اللّه سید مرتضی نجومی 

کانون مبارزات انقالبیون شهر کرمانشاه بود.  
از آثار و تألیفات ایشان می توان به چند رسالٔه تخصصی فقهی و تفسیر برخی سوره های قرآن کریم، کیمیای سعادت، فیض قلم 

و ... اشاره کرد.

مشاهیر و نام آوران استان کرمانشاهدرس1١
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آیت اللّه نجومی از بزرگترین خوشنویسان جهان نیز بودند. ایشان در خط ثلث از نوادر جهان و در تمام خطوط اسالمی صاحب 
نام بود و تقدیرنامٔه نخستین گروه های خوشنویسان جهان را دریافت کرد و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار کشورمان انتخاب 

شد. 
در خمینی شهر  روحانی  در یک خانواده  قمری  در سال ١323 هجری  محراب  اصفهانی، چهارمین شهید  اشرفی  اللّه  آیت 
اصفهان متولد شد. ایشان نماینده امام )ره( و امام جمعه کرمانشاه بودند و خدمات ارزنده ای از جمله تأسیس حوزه علمیه امام خمینی 
در استان داشته اند. ایشان پس از 80 سال زندگی پرافتخار خود و خدمت به اسالم و قرآن در مهرماه ١36١ در سنگر نماز جمعه مسجد 

جامع در محراب نماز به افتخار شهادت نائل آمد. 
از سایر مشاهیر استان کرمانشاه نیز می توان به آیت اللّه هادی جلیلی، رحیم معینی، علی محمد افغان، ابوالقاسم الهامی و.... 

اشاره کرد.

شکل 6  ــ٤ــ تصاویری از مشاهیر استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

سرداران شهید 
در طول 8 سال دفاع مقدس، استان کرمانشاه به واسطه داشتن 263 کیلومتر مرز مشترک، صحنه اصلی تهاجم رژیم بعثی عراق 
بود. نقش رزمندگان اسالم و جوانان غیور این استان در دفاع از سرزمین ایران برای همیشه ستودنی است و به راستی آرامش و امنیت 

امروزه ایران ما مرهون رشادت های این راد مردان تاریخ است.

استان کرمانشاه در طول جنگ تحمیلی 1126 بار مورد بمباران و اصابت موشک قرار گرفت و از 2878 روز 
جنگ تحمیلی 26 عملیات در استان انجام شد و استان کرمانشاه مفتخر به داشتن 9525 شهید، 17200 جانباز و 

1900 آزاده است.

سردار شهید سید محمد سعید جعفری: متولد 1331 )شهرستان کرمانشاه(، در سال های قبل از انقالب 
بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. وی اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه بود و در حین 

اجرای عملیات در تاریخ 1359/8/6 در جبهٔه سرپل زهاب به شهادت رسید.
شهید محمد حسین باقری: متولد 1328 )نفت شهر(، در سال های قبل از انقالب معلم بود. در سال 1363 
مسئول مهندسی تیپ نبی اکرم )ص( بود و در حین اجرای عملیات کربالی 5 در تاریخ 1365/10/24 در جبهٔه شلمچه 

به شهادت رسید.
سرلشگر شهید حسین ادبیان: فرمانده گردان تکاور مالک اشتر لشگر 81 زرهی کرمانشاه در حین اجرای 

عملیات آفندی بازی دراز در تاریخ 1360/2/3 در جبهٔه سرپل زهاب به شهادت رسید.
سرلشگر شهید خلبان یحیی شمشادیان: متولد 1332 )قصر شیرین(، ایشان خلبان بالگرد هجومی پایگاه 
هوانیروز کرمانشاه بود که بارها با شجاعت و مهارت بی نظیرش دوست و دشمن را شگفت زده نمود و سرانجام در حین 

اجرای عملیات آفندی مسلم ابن عقیل در تاریخ 1361/7/15 در جبهه سومار به شهادت رسید.
اسالمی  تبلیغات  سازمان  فرهنگی  معاونت  قائم مقام   ،1330 متولد  کرمی:  ذبیح الّله  حجت االسالم  شهید 

درحین اجرای عملیات مرصاد در تاریخ 1367/5/7 در جبهٔه غرب به شهادت رسید.

                                        شهید جعفری                           شهید باقری                         شهید ادبیان                  شهید شمشادیان                 شهید کرمی

شکل ٧ــ٤
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بیشتر بدانیم  

جدول 4ــ4ــ برگزیده ای از مفاخر ملی، علمی، هنری استان کرمانشاه

مفاخر ملی
سردار یار محمد خان 

کرمانشاهی

در سال 1296 هـ.ق در شهر کرمانشاه متولد شد. وی دارای 
اندیشه آزادی خواهی بود و عضو کمیته غیرت کرمانشاه شد و 

فعالیت های آزادی خواهانه زیادی داشت.

پروفسور مجتبی شمسی پورمفاخر علمی

به جهان گشود. وی  کرمانشاه چشم  در شهر  در سال 1328 
یکی از دانشمندان شیمی برجسته کشورمان است که درسطح 
شمسی پور  مجتبی  پروفسور  دارد.  شده  شناخته  نامی  جهانی 
از اساتید مسلم رشته شیمی)  تجزیه  ( است که در دانشگاه های 
به  موفق   ... و  مشهد  شیراز،  تهران،  مدرس  تربیت  رازی، 
پرورش استعدادها و متخصصان شیمی برجسته ای شده است. 
انتخاب  جهان  دانشمند  برترین  عنوان  به   2006 سال  در  وی 
اسالمی  کشورهای  برتر  دانشمند  جایزٔه   1367 سال  در  و  شد 

را دریافت کرد.

ید الّله بهزادمفاخر ادبی و فرهنگی

تخلص  بهزاد  شعر  در  که  حسین  فرزند  بهزاد  یدالّله  استاد   
می کرد، در سال 1304 ش در کرمانشاه متولد شد. بهزاد اگرچه 
اما  در گوشٔه شهری چون کرمانشاه در گمنامی زندگی می کرد 
بدون شک به گفته مهدی اخوان ثالث یکی از بلند  آوازه ترین 

سخنوران معاصر ایران است.

میرزا رضا کلهرمفاخر هنـری
در سال 1245 در ناحیه کلهر کرمانشاه متولد شد وی از بهترین 

و مشهورترین  خطاطان  نستعلیق نویس دوره قاجاریه بود.



8١

پیشینهٴ تاریخی استان

فعالیت پایانی

بیشتر بدانیم  

تندیس مقاومت
 در پارک شیرین شهر کرمانشاه  

است  غربی  گیالن  قهرمان  زن  به  متعلق  مقاومت  تندیس 
که با شجاعت تمام به تنهایی توانست چندین متجاوز بعثی را به 

هالکت برساند.
شهر گیالن غرب دومین شهر مقاوم کشور است.

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

به گروه های چند نفره تقسیم شوید و بر اساس عالقٔه خود در مورد یکی از علما، شعرا، عرفا، نویسندگان و 
هنرمندان استان تحقیق کرده و نتیجٔه کار خود را در کالس ارائه دهید.

شکل ٨ــ٤



                  فصل پنجم

                   توانمندی های استان کرمانشاه
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توانمندی های استان

تکمیل کنید
استان  دیدنی  مناطق  می خواهید  اگر  مهمان شماست  روز  مدت چند  به  خانواده  همراه  به  قدیمی شما  دوست 
کرمـانشاه را بـه او نشان دهید. چـه می کنید؟  احتماالً ابتدا فهرستی از آثـار دیـدنی استان )طبیعی و تـاریخی( را تهیه 
می کنید تا مهمانان براساس عالیق خود آثار مورد نظر را انتخاب کنند. آنگاه آنها را به دیدن محل مورد نظر می برید. با 

پر کردن جدول زیر این کار را انجام دهید.

ـ  ٥ جدول ١ـ

نقاط دیدنی باستانینقاط دیدنی طبیعی
________________________________________________________________________________

جاذبه های طبیعی ــ تاریخی، فرهنگیدرس1٢

ـ  ٥  ــ کتیبه بیستون )بزرگترین کتیبۀ جهان( شکل ١ـ
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بعد از پایان درس جدول زیر را تکمیل کنید و  نتیجه هر دو جدول را با هم مقایسه کنید.
        

ـ  ٥ جدول ٢ـ

نقاط دیدنی باستانینقاط دیدنی طبیعی
________________________________________________________________________________

و  ابریشم  راه  بر سر  قرارگیری  زیارتی،  اماکن  تاریخی،  قدمت  مناظر طبیعی چشم نواز،  بودن  دارا  واسطٔه  به  کرمانشاه  استان 
همچنین قرار داشتن در خط مقدم جبهٔه  8 سال دفاع مقدس، دارای مکان های متنوع گردشگری است. همین عوامل استان کرمانشاه 
ـ 5 تقسیم بندی از نقاط دیدنی استان به تفکیک جاذبه های  را به یکی از قطب های مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است. در شکل 2ـ

طبیعی و تاریخی ــ فرهنگی نشان داده شده است.  

ـ  ٥  ــ تقسیمات جاذبه های گردشگری در استان کرمانشاه شکل ٢ـ

به منظور سهولت مطالعه، در این درس نقاط گردشگری استان بر اساس تمرکز و نزدیکی نسبی آنها به یکدیگر به صورت نمودار 
صفحٔه بعد تقسیم بندی شده است. بر این اساس استان کرمانشاه به عنوان یک قطب گردشگری، دارای 6 حوزه، 14 کانون و بیش از 

100 نقطه گردشگری می باشد )شکل 3ــ5(.
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توانمندی های استان

ـ  ٥  ــ تقسیم بندی محدوده های گردشگری شکل 3ـ

قطب گردشگری

حوزه گردشگری

کانون گردشگری

نقطه 
گردشگری

توانمندی  که  ایران  سرزمین  از  وسعتی 
این  طبق  دارد.  گردشگر  جذب  در  خاصی 
تعریف، استان کرمانشاه یکی از قطب های 

مهم گردشگری کشور به شمار می رود.

در  و  است  گردشگری  قطب  یک  از  محدوده ای 
این جا محدوده یک یا چند شهرستان همسایه بوده که 
دارای بیش از یک کانون گردشگری است و امکان 

دسترسی بین آنها فراهم است.

محدودۀ  یک  در  که  گردشگری  نقاط  از  متراکمی  مجموعۀ 
جغرافیایی مشخص قابل دستیابی است.

مکانی که در آن عارضۀ طبیعی، تاریخی، فرهنگی برای بازدید وجود داشته 
باشد.

ـ  ٥   ــ حوزه های گردشگری استان کرمانشاه شکل 4ـ

حوزۀ گردشگری 
بیستون 

ـ سنقر( ـ هرسینـ  )بیستونـ 

حوزۀ گردشگری 
کنگاور ــ صحنه

حوزۀ گردشگری 
اسالم آباد ــ داالهو

قطب گردشگری 
استان کرمانشاه

حوزۀ گردشگری 
سرپل زهاب ــ قصرشیرین 

ــ گیالن غرب

حوزۀ گردشگری
 اورامانات 

)پاوه ــ جوانرود ــ روانسر
ــ ثالث باباجانی(

حوزۀ گردشگری
کرمانشاه
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1ــ حوزه گردشگری کرمانشاه 
این حوزه کلیه نقاط دیدنی محدوده شهرستان کرمانشاه را در بر می گیرد. براساس میزان نزدیکی نقاط گردشگری و تراکم آن ها 

می توان آن را به 2 کانون کرمانشاه و ماهیدشت تقسیم کرد. 
آن عمدتاً  تاریخی  نقاط  نقطٔه گردشگری دارد.  از 30  بیش  کانون گردشگری  به عنوان یک  ــ کانون کرمانشاه: کرمانشاه 
در محدودٔه شهر کرمانشاه واقع شده اند که تاق بستان، بازار سنتی و مسجد جامع مهم ترین آنها هستند. تاق بستان، معروف ترین نقطٔه 
این مرکز  نیلوفر هم از مراکز گردشگری پرطرفدار کرمانشاه است.  گردشگری کرمانشاه، در حاشیٔه شمالی شهر قرار دارد. سراب 
پذیرای گردشگران جهت گذران اوقات فراغت در ایام تابستان است. سراب نیلوفر با فضاسازی زیبا و امکانات نسبتاً مناسب در فاصلٔه  

25 کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده است.
ــ کانون ماهیدشت: ماهیدشت نیز به علت قدمت تاریخی و قرارگرفتن در سطح دشتی پهناور و حاصل خیز از کانون های 
تنگ چهارزبر،  قدیمی،  پل  کاروانسرا،  است.  بومی  گردشگران  توجه  مورد  کانون عمدتاً  این  این حال  با  است.  استان  گردشگری 

جنگل های بلوط و چندین چشمه از جاذبه های گردشگری آن به شمار می رود. 

ـ  ٥  ــ نقاط گردشگری کانون های کرمانشاه و ماهیدشت شکل ٥  ـ
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

ایوان بزرگ
دارای  است  تاق بستان  اثر  باشکوه ترین  که  ایوان  این 
نقوش و تزئیناتی در داخل خود است. در خارج از تاق نقش 
شده  حجاری  جاودانگی،  نماد  به عنوان  زندگی  درخت  دو 
می شود  دیده  بالدار  الهه  دو  نقش  تاق  لچکی های  در  است. 
که در یک دست جامی پر از مروارید دارند و با دست دیگر 
حلقٔه روبان داری را به طرف هالل ماه که در مرکز قوس دیده 
می شود گرفته اند. در دو طرف داخل تاق نقش شکارگاه گراز 
جهان  صخره ای  انیمیشن  قدیمی ترین  که  گوزن  شکارگاه  و 
انتهایی  بخش  در  است.  شده  حجاری  می شود،  محسوب  
قسمت باال، نقش خسرو پرویز در وسط، در حال گرفتن حلقه 
از موبد موبدان که در سمت چپ او قرار دارد، دیده می شود و 
در سمت راست خسرو پرویز نیز، آناهیتا ــ ایزد بانوی آب های 
روان ــ حجاری شده است که در یک دست حلقه قدرت را 
به طرف خسرو قرار داده و در دست دیگر سبویی دارد. در 

بخش پایینی این سه نقش، نقش سوارکاری وجود داردکه عده ای عقیده دارند خسرو سوار بر اسب معروفش شبدیز 
است و گروهی نیز آن را نقش بهرام ایزد فتح و پیروزی می دانند. 

کاروانسرای ماهیدشت
شهر  داخل  در  ایوانی  چهار  کاروانسرای  این 
اول  عباس  شاه  دستور  به  که  دارد  قرار  ماهیدشت 
نیم کوب احداث  و گچ  با مصالح آجر، سنگ  صفوی 
شده است. طبق کتیبٔه موجود این کاروانسرا در زمان 

ناصرالدین شاه تعمیر شده است.

ـ  ٥ شکل 6  ـ

ـ  ٥ شکل ٧ـ
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2ــ حوزۀ گردشگری بیستون 
کلیه نقاط دیدنی که در محدوه شهرستان های هرسین و سنقر واقع شده اند، در این کتاب تحت حوزٔه گردشگری بیستون معرفی 

شده است. بنابراین در این حوزه می توان 3 کانون گردشگری بیستون، هرسین و سنقر را معرفی کرد.
هرسین  گردشگری  کانون  از جاذبه های  و سراب ها  تاریخی  پل های  دره،  گنج  تاریخی  تپٔه  گوردخمه ها،  کانون هرسین:  ــ 

به شمار می رود. در این کانون بیش از 10 نقطه گردشگری وجود دارد. 
ــ کانون بیستون: در کانون گردشگری بیستون، بیش از 15 نقطه گردشگری دیده می شود که کتیبٔه داریوش آن در فهرست 
ثبت شده تاریخی جهان قرار گرفته است. غار شکارچی، غار بیستون، فرهاد تراش، کاروانسرای شاه عباسی و… بعضی دیگر از مراکز 

ـ  ٥  ــ تصاویری از نقاط گردشگری در کانون کرمانشاه شکل ٨  ـ

تاق بستان
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بیشتر بدانیم  

دیدنی بیستون اند.
ــ کانون سنقر: کانون سنقر نیز از مناظر دیدنی تاریخی و طبیعی خوبی برخوردار است که به عنوان نمونه می توان به بقعٔه مالک 

و سراب گزنهله اشاره کرد. 

به نظر شما چرا کانون بیستون پذیرای گردشگران بیشتری نسبت به کانون سنقر و کانون هرسین است؟

بقعۀ مالک
به  بقعه  این  دارد.  قرار  مرکز شهر سنقر  در  تپه ای  بر روی  مالک  بقعٔه 
صورت هشت ضلعی است و بر روی آن نیز یک گنبد آجری قرار گرفته و از 

سنگ، آجر، مالت و گچ ایجاد شده است.
باستان شناسان با توجه به معماری و شیؤه تدفین در این بنا، آن را متعلق 

به دورٔه ایلخانی می دانند. 

ـ  ٥  ــ نقاط گردشگری کانون های بیستون ــ هرسین ــ سنقر شکل ٩ـ

ـ  ٥ شکل ١٠ـ
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گوردخمه اسحاق وند
دارد.  قرار  به هرسین  بیستون  از  جاده  پل چهر،  نزدیکی  در  آثار  این 
از  عده ای  است.  شده  ایجاد  کوه  دل  در  که  است  اتاقک  سه  به صورت 
باستان شناسان آن را به زمان ماد و گروهی دیگر آن را متعلق به دورٔه هخامنشی 

می دانند.

مجسمۀ هرکول
توسط  اشکانی  دورٔه  اوایل  و  سلوکی  دورٔه  اواخر  در  هرکول  مجسمٔه 
نیت  پادشاه سلوکی  ایجاد شد. ظاهرًا  بیستون  دامنٔه کوه  پنجم در  پانتیاخوس 
کرده بود که اگر از دست مهرداد اشکانی نجات یابد مجسمٔه خدای قدرت خود 
را )هرکول( در این محل بنا کند. این مجسمه در اواخر دوران سلوکی ساخته 

شد.

ـ  ٥ شکل ١١ـ

ـ  ٥ شکل ١٢ـ

ـ  ٥  ــ تصاویری از نقاط گردشگری حوضۀ بیستون شکل ١3ـ
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بیشتر بدانیم  

3ــ حوزه گردشگری کنگاور ــ صحنه 
این حوزه مراکز دیدنی فراوان دارد. بر این اساس در دو کانون کنگاور و صحنه مطالعه می شود: 

ــ کانون کنگاور: رودها، سراب ها، کوه ها، اماکن زیارتی و تاریخی از جاذبه های دیدنی در کانون گردشگری کنگاور است 
که از میان آنها معبد آناهیتا شهرت جهانی دارد. بنای معروف به معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور قرار دارد. این بنا بر روی تپه ای به 

ارتفاع 32 متر ساخته شده است. باستان شناسان این معبد را مربوط به دوره های تاریخی هخامنشی، اشکانی و ساسانی می دانند.
ــ کانون صحنه: شهر صحنه نیز با داشتن دشت ها و کوه های زیبا، سراب ها و بناهای تاریخی یکی از کانون های مهم گردشگری 

در سطح استان کرمانشاه محسوب می شود. سراب دربند صحنه با فضاسازی مناسب توان بسیاری در جذب گردشگر دارد. 

ـ  ٥  ــ نقاط گردشگری کانون های کنگاور و صحنه شکل ١4ـ

معبد آناهیتا
این معبد در داخل شهر کنگاور است. مورخین آن را معبدی برای الهه آناهیتا 
دانسته اند. آناهیتا ایزد بانوی آب های روان، زیبایی، فراوانی و برکت در دوران پیش از اسالم 
بوده است. عده ای از مورخان این بنا را کاخی ناتمام برای خسرو پرویز معرفی کرده اند و 

گروهی نیز این معبد را به سه دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی نسبت می دهند.

سراب دربند صحنه
سراب دربند در شمال صحنه واقع شده است و درحال حاضر نیز معروف ترین 
منشأ  اصلی  چهارچشمه  از  صحنه،  دربند  سراب  است.  شهر  مردم  تفرجگاهی  مرکز 
گرفته و در مسیر خود باعث تشکیل آبشارهای بسیار زیبایی در طول مسیر شده است.

ـ  ٥ شکل ١٥ـ

ـ  ٥ شکل ١6ـ



92

4ــ  حوزۀ گردشگری اسالم آباد ــ داالهو 
ابریشم همچنان  تاریخی راه  به سمت غرب، مناظر دیدنی در حواشی مسیر  با حرکت  پس از خروج از شهرستان کرمانشاه و 

چشم نواز است. برای مشاهدٔه این مناظر باید به دو کانون گردشگری اسالم آباد و کانون گردشگری داالهو مراجعه کرد. 
ــ کانون اسالم آباد: در کانون اسالم آباد می توان نقاط گردشگری تاریخی  چون سراب شیان، تپٔه تاریخی چغاگاوانه، آتشکده 

و قلعٔه شیان را در کنار دامنه های پوشیده از جنگل های بلوط مشاهده کرد.
ــ کانون داالهو: قرارگیری منطقه ریجاب با مناظر تاریخی و طبیعی فراوان در محدؤه شهرستان داالهو، این شهرستان را 
به صورت یکی از کانون های پرجاذبه برای گردشگر تبدیل کرده است. عالوه بر کوه داالهو و رودخانه ریجاب، قلعٔه یزدگرد، مقبره 

ابودجانه، مسجد عبدالله بن عمر و ده ها گوردخمه و سنگ نبشته از نقاط دیدنی این کانون است. 

ـ  ٥  ــ تصاویری از  نقاط گردشگری در حوزۀ گردشگری کنگاور ــ صحنه شکل ١٧ـ

بیشتر بدانیم  

آتشکدۀ شیان
شیان،  دهستان  توابع  از  شیان  قلعه  روستای  کیلومتری   3 در  آتشکده  این 

بخش حمیل شهرستان اسالم آباد غرب واقع شده است.
ـ  ٥ شکل ١٨ـ
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قلعۀ یزدگرد
مجموعٔه قلعٔه یزدگرد در 18 کیلومتری سه راهی ریجاب به سرپل زهاب قرار 
به دشت  از سمت شمال غرب  کیلومتر  تقریبی 40  با وسعت  این مجموعه  دارد. 
زهاب و از طرف شمال و شرق به صخره های پلکانی داالهو محدود می شود. در 
ابتدا این بنا را به دوره ساسانی نسبت داده بودند اما در کاوش های بعدی مشخص 

شد که بسیاری از بناهای این مجموعه مربوط به دوره اشکانیان است. 
ـ  ٥ شکل ١٩ـ

ـ  ٥  ــ نقاط گردشگری کانون های داالهو و اسالم آباد شکل ٢٠ـ

ـ  ٥  ــ تصاویری از نقاط گردشگری حوزۀ اسالم آباد ــ داالهو شکل ٢١ـ

آتشکدۀ 
شیان

آتشکده 
میل میله گه

تپۀ 
چغاگاوانه

سراب 
شرف آباد

کانون
 گردشگری
 اسالم آباد

کانون 
گردشگری 
داالهو

یادمان
سراب مقاومت

هرسم

مسجد جامع 
اسالم آباد

قلعۀ شیان

غار رتیل

قلعهٴ یزدگرد

مقبرهٴ 
مقبرهٴ بابا یادگار

ابودجانه
قلعۀ 

سرخه دیزه

قلعۀ زرده

قلعۀ خاموش

قلعۀ گه جبران

آبشار 
شاالن

روستای 
سرخه دیزه

مسجد
 عبدالله 
بن عمر

آشپزخانه 
قلمه یزدگرد

منطقه 
ریجاب و 
بان زرده
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بیشتر بدانیم  

5ــ حوزۀ گردشگری اورامانات 
حوزٔه گردشگری اورامانات در برگیرنده جاذبه های دیدنی در محدوده شهرستان های روانسر، جوانرود، پاوه و ثالث باباجانی 
است. شهرت گردشگری این حوضه بیشتر به دلیل مناظر طبیعی دیدنی و بکر آن است، به طوری که اورامانات توان تبدیل شدن به یک 
ژئوپارک را دارد. به دلیل گستردگی، حوزه اورامانات به 3 کانون گردشگری روانسر، جوانرود ــ ثالث باباجانی و پاوه تقسیم شده 

است. 
ــ کانون روانسر: غار قوری قلعه، سراب روانسر و گوردخمه های آن از مهم ترین نقاط گردشگری کانون روانسر است.

از مهم ترین مناظر طبیعی و روستای هجیج و  بلوط  ِبل و جنگل های  ــ کانون پاوه: کوه شاهو، رودخانه سیروان، چشمه 
شمشیر، امام زاده کوسه هجیج از مهم ترین جاذبه های تاریخی و فرهنگی کانون پاوه می باشد.

باباجانی: هر چند بازارچه مرزی باعث شهرت گردشگری جوانرود شده است ولی کوه های  ــ کانون جوانرود ــ ثالث 
پوشیده از جنگل آن نیز همیشه مورد توجه گردشگران است. چشمه ریزه، آبشار زیبای شیخ صله هم از مهم ترین جاذبه های گردشگری 

ثالث باباجانی می باشد.

ـ  ٥  ــ  نقاط گردشگری حوضه اورامانات شکل ٢٢ـ

غار قوری قلعه
غار قوری قلعه در مسیر جاده روانسر به پاوه، در ارتفاع 1650 متری بر دامنه کوه شاهو قرار دارد. وجود 
جنگل های متراکم با گونه های بلوط، انجیر کوهی، آلبالوی کوهی و بادام وحشی زیبایی خاصی به محیط بیرونی غار 
داده است. قدمت ایـن غـار بـه 65 میلیون سال پیش مـی رسد. عمق نـهایی ایـن غـار 3850متر است که تـا عمق 
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600 متری برای عموم قابل بازدید است. بنا بر تحقیقات به عمل آمده، غار 
این غار  آسیا شناخته شده است.  بزرگ ترین غارآبی  به عنوان  قلعه  قوری 
دارای تاالرهای بسیار زیبایی است و در عمق 2700 متری آن چهار آبشار 

طبیعی وجود دارد.

ـ  ٥ شکل ٢٣ـ

روستای هجیج
قرار دارد.  پاوه  کیلومتری شمال غرب شهر  این روستا در 45 
این روستا عالوه بر مناظر طبیعی و جذاب، از نظر صنایع دستی و بافت 
این  گردشگری  جاذبه های  از  بل  آبشار  است.  اهمیت  حائز  روستایی 

روستا است.
ـ  ٥ شکل ٢4ـ

ـ  ٥  ــ تصاویری از نقاط گردشگری حوضه اورامانات شکل ٢٥ـ
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6  ــ حوزۀ گردشگری سرپل زهاب ــ قصرشیرین ــ گیالن غرب 
     این حوزه غربی ترین حوزه گردشگری در قطب کرمانشاه است. مجاورت آن با کشور همسایه و قرار داشتن در کانون تمدن 
ـ فرهنگی تبدیل کرده است. این در حالی است که چشمه ها، رودخانه ها و کوه ها نیز  دورٔه هخامنشی آن را به یکی از مراکز مهم تاریخیـ 
مزید بر توان گردشگری تاریخی ــ فرهنگی آن شده است. نقاط گردشگری این حوضه در سه کانون سرپل زهاب، قصرشیرین وگیالن 

غرب معرفی شده است.  
ــ کانون سرپل زهاب: در کانون سرپل زهاب عالوه بر دشت زهاب که دربرگیرنده خرابه های شهر قدیمی ُحلوان است آبشار 
ریجاب، نقش برجسته آنوبانی نی، گوردخمه دکان داود و مقبره احمد بن اسحاق )از اصحاب امام حسن عسگری )ع(( از مناطق دیدنی 

این کانون محسوب می شوند.
کانون  گردشگری  نقاط  مهم ترین  از  الوند  رودخانه  و  نخلستان ها  کاروانسرا،  چهارقاپی،  آتشکده  قصرشیرین:  کانون  ــ 

قصرشیرین هستند.
ــ کانون گیالن غرب: در کانون گیالن غرب نیز می توان به نقاط دیدنی مانند کوه بازی دراز، گوردخمه دیره، روستای گُلین 

و سراب گیالن غرب و... اشاره کرد.

ـ  ٥  ــ نقاط گردشگری حوزه سرپل زهاب  ــ گیالن غرب ــ قصرشیرین شکل ٢6ـ

آبشار پیران 
این آبشار از سراب سیاوانه سرچشمه  می گیرد که برای ورود به دشت زهاب در 
اطراف روستای پیران به صورت این آبشار زیبا درآمده است. ارتفاع آبشار پیران به 400 

متر می رسد.

بیشتر بدانیم  

ـ  ٥ شکل ٢٧ـ
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گور دخمه دیره
این گوردخمه در نزدیکی روستای دیره سرپل زهاب قرار دارد و 
به صورت اتاقک کوچکی در دل کوه ایجاد شده است. باستان شناسان 

این گوردخمه را مربوط به دوره ماد می دانند.

ـ  ٥ شکل ٢٨ـ

ـ  ٥ ــ تصاویری از حوزۀ گردشگری سرپل زهاب ــ گیالن غرب ــ قصرشیرین شکل ٢٩ـ

بیشتر بدانیم  

آتشکدۀ چهار قاپی
ورودی   دارای چهار  معماری خود،  به شکل  توجه  با  بنا  این 
با مالت گچ و سنگ الشه ساخته شده  و  مربع شکل  بنا  است. طرح 
است. بنا در گذشته دارای گنبدی آجری بوده که تخریب شده است. 
باستان شناسان براین عقیده اند که این آتشکده مربوط به دورٔه ساسانیان 

است.
ـ  ٥ شکل 3٠ـ
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موانع و تنگناهای گردشگری در استان کرمانشاه 
همان گونه که آموختیم، استان کرمانشاه دارای نقاط دیدنی طبیعی، تاریخی و فرهنگی بسیاری است. اما تعداد گردشگرانی که 
در طول سال از این نقاط دیدن می کنند، نسبت به این توان، 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: 
1ــ نبود سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های الزم به منظور جذب گردشگران

2ــ ناشناخته ماندن قسمتی از آثار طبیعی و تاریخی به دلیل ضعف اطالع رسانی الزم توسط متولیان امر
3ــ تبلیغات و اطالع رسانی نسبتاً کم در بخش گردشگری.

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................

فعالیت پایانی

آن  بر روی  تاریخی را  نقاط گردشگری طبیعی و  تهیه کرده و  از شهرستان محل سکونت خود  نقشه ای  1ــ 
مشخص  و آن را در کالس نصب کنید.

به نظر شما چه تنگناهای دیگری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در استان وجود دارد؟ برای  2ــ 
گسترش گردشگری چه اقداماتی را ضروری می دانید؟ 
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توانمندی های اقتصادی استاندرس13

ـ  ٥  ــ توانمندی های استان در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شکل 3١ـ

با دقت در تصاویر باال سه نوع فعالیت اقتصادی را مشاهده می کنید. در شکل گیری هر کدام از این فعالیت ها 
چه عواملی را مؤثر می دانید؟

به مجموعه شرایط طبیعی و انسانی که در پیدایش فعالیت های اقتصادی هر منطقه تأثیرگذار است، توانمندی گفته می شود. 
انجام هر فعالیت اقتصادی نیازمند یک سری شرایط مطلوب طبیعی و انسانی است. 

 استان کرمانشاه به واسطٔه برخورداری از این توان ها )شکل 32ــ5( توانسته است گام های رو به رشدی را در سال های اخیر 
در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بردارد.  

 در نمودار صفحٔه بعد مجموعه ای از توانمندی های استان را در دو بخش انسانی و طبیعی مشاهده می کنید. 
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ــ کشاورزی، صنعتی و خدمات استان  بالندگی نسبی در سه بخش اقتصادی  انسانی، رشد و  نتیجٔه توانمندی های طبیعی و 
کرمانشاه بوده است که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد:

الف ــ کشاورزی  

شکل 3٢ــ ٥ ــ توانمندی های استان کرمانشاه در دو بخش انسانی و طبیعی

بر اساس آنچه آموختید چرا استان کرمانشاه از توان باالیی در بخش کشاورزی برخوردار است؟ توضیح دهید.

استان کرمانشاه به برکت دشت های وسیع و حاصل خیزی چون ماهیدشت، سنجابی، حسن آباد،  دشت زهاب و دریافت بارشی 
نیازهای  تأمین  تنوع شرایط آب و هوایی، تحکیم کننده جایگاه کشاورزی در  با  باالتر از حد میانگین کشور )487میلی متر(، همراه 
غذایی استان و حتی کشور بوده است. مجموعٔه این شرایط زیرساخت هایی را برای گسترش توان کشاورزی و حتی صنعتی در استان 

کرمانشاه  فراهم آورده است.

بیشتر بدانیم  

فعالیت های کشاورزی شامل فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری، پرورش زنبور عسل، پرورش طیور و 
شیالت است. 
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فعالیت های کشاورزی شامل فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری، پرورش زنبور عسل، پرورش طیور و 
شیالت است. 

 

 برای مطالعه 

زراعت: به برکت شرایط محیطی مناسب، استان از توانایی نسبتاً باالیی در بخش زراعت برخوردار است. به گونه ای که تنوع 
آب و هوایی به تنهایی سبب شده است تا محصوالت مختلف در فواصل زمانی متناوب به بازار عرضه شود. به عنوان نمونه زمانی که 
گندم مناطق گرمسیری همچون سرپل زهاب به بار می نشیند، یکی دو ماه دیگر مناطق سردسیری استان مثل کنگاور محصول گندم خود 
را عرضه می کنند، این توانایی سبب می شود یک محصول در یک فاصله زمانی کوتاه در یک استان، چند بار به بازار مصرف عرضه 
شود. از مهم ترین محصوالت زراعی که به خارج از استان نیز صادر می شود می توان به گندم، جو، کلزا، چغندرقند و نخود اشاره 

ـ 5 آمده است. ـ 5 و ٤ـ کرد. سایر محصوالت زراعی استان به تفکیک شهرستان ها در جداول ٣ـ

بیشتر بدانیم  

1ــ استان کرمانشاه یکی از مراکز عمدهٔ تولید نخود در کشور است. 
٢ــ بیشترین سطح برداشت حبوبات در کشور متعلق به استان کرمانشاه است.  

٣ــ کرمانشاه در تولید غالت مقام دوم کشوری را در سال 1388 به خود اختصاص داده است.

ـ  5  ــ الگو و ترکیب کشت محصوالت زراعی آبی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان ها، سال ١٣٨٨ جدول ٣ـ

نوع محصول

شهرستان ها

کرمانشاه

سنقر

سرپل

اسالم آباد

روانسر

هرسین
صحنه
پاوه

کنگاور

گیالن غرب

قصر شیرین

ثالث باباجانی

جوانرود

داالهو

غالت

**************گندم

************جو

****برنج

*********ذرت دانه ای
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حبوبات

****نخود

********لوبیا

*****باقال

****ماش

علوفه

**********ذرت علوفه ای

************یونجه

**************شبدر ایرانی

******قصیل

*******ماشک

***گاودانه

سبزی و صیفی

*********سیب زمینی

*******پیاز

**************گوجه فرنگی

*************بادمجان

**************خیار آبی

*********هندوانه

*****خربزه

****طالبی

********گرمک

*********سبزیجات برگی

********فلفل

*****شلغم و ترب

*****هویج

*******بامیه

****سیر
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****لوبیا سبز

*****کدو حلوایی

***کدو خورشتی

****کدو بذری

**کاهو

**کلم

دانه های روغنی

************کلزا

****سویا

*******آفتابگردان

*کنجد

**گلرنگ آبی

نباتات صنعتی

******چغندر قند

**پنبه

ـ  5  ــ الگو و ترکیب کشت محصوالت زراعی دیم در استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان ها، سال ١٣٨٨ جدول 4ـ

نوع محصوالت

شهرستان

کرمانشاه

سنقر

سرپل
 اسالم
آباد

روانسر

هرسین

صحنه

پاوه

کنگاور
 گیالن
غرب
 قصر
شیرین
 ثالث
باباجانی

جوانرود

داالهو

غالت
**************گندم

**************جو

حبوبات

***********نخود بهاره

*********نحود پاییزه

********عدس

* سایر
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 نباتات
علوفه ای

**اسپرس

**خلر

 سبزی و
***خیارصیفی

 دانه های
**گلرنگروغنی

همانند صحنه،  استان  نقاط  برخی  در  که  به طوری  است؛  کشاورزی  بخش  اصلی  فعالیت های  از  یکی  باغداری  باغداری: 
کرمانشاه، داالهو و سرپل زهاب، باغداری یکی از منابع اصلی درآمدزای مردم است. کشت درختان میوه حتی در مناطق پرشیب و 
کوهستانی استان نیز رونق دارد، به طور نمونه می توان به مناطق کوهستانی شمال غرب استان اشاره کرد که به همت مردم سخت کوش 
و با انجام عملیات تراس بندی دامنه ها، تبدیل به باغات سرسبزی شده است که به عنوان نمونه می توان از باغات زیبای پاوه، نوسود و 

نودشه یاد کرد.  
که  است  برخوردار  زیادی  تنوع  از  آبی  باغات  در  محصوالت  کشت  ترکیب  است.  آبی  استان،  باغات  درصد   90 از  بیش 
عمده ترین آنها به ترتیب گردو، انگور، سیب و زیتون است. شهرستان پاوه بیشترین وسعت باغات دیم را دارد. ترکیب محصوالت باغات 
دیم به ترتیب بادام، انگور، انجیر و گل محمدی است. الگوی غالب و ترکیب کشت محصوالت باغی شهرستان محل زندگی خود را 

ـ 5 استخراج کنید.   از جدول 5  ـ

فعالیت گروهی

ـ 5  ـ 5 و5  ـ و 4ـ ـ 5  از جدول 3ـ را  زندگی خود  باغی شهرستان محل  و  از محصوالت زراعی  1ــ فهرستی 
استخراج کنید و در ادامه مشخص کنید کدام یک از محصوالت در شهرستان شما از نظر کیفیت در استان یا کشور 

مطرح است.  
2ــ در شهرستان محل زندگی شما بیشتر محصوالت زراعی و باغی دیم است یا آبی؟ علت آن را چه می دانید؟
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 برای مطالعه 

ـ   5  ــ الگو و ترکیب کشت محصوالت باغی آبی و دیم استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان ها جدول ٥  ـ

نوع محصول

شهرستان ها

کرمانشاه

سنقر

سرپل

اسالم آباد

روانسر

هرسین

صحنه

پاوه

کنگاور

گیالن غرب

قصر شیرین

باباجانی ثالث 

جوانرود

داالهو

 باغات

آبی

*************سیب

**********گالبی

*********به

********آلبالو

*********گیالس

**********گوجه

***********آلو

*************هلو

*************زردآلو

***********شلیل

**************انگور آبی

**توت درختی

**توت فرنگی

*خرما

*******زیتون

***مرکبات

*********انار
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*********انجیر

****پسته

************بادام آبی

*************گردو

****فندق

****گیاهان دارویی

**********گل محمدی آبی

 سایر درختان
****میوه

******گلخانه

 باغات

دیم

********انگور

زیتون

*انجیر

*********بادام

*گل محمدی

دامداری 

بوده  مطرح  کشور  دامداری  قطب های  از  یکی  به عنوان  حال  به  تا  دور  گذشته های  از  کرمانشاه  استان  چرا 
است؟

استان کرمانشاه همواره به عنوان یکی از قطب های شناخته شدٔه دامداری درکشور مطرح بوده است. فعالیت دامداری در سطح 
استان، بدون استثنا در همه روستاها دیده می شود. به طوری که در اغلب روستاها، دامداری و زراعت مکمل یکدیگرند. این مسأله 
عالوه بر رونق اقتصادی موجب پویایی اقتصاد روستاها نیز شده است. اشکال دامداری در استان شامل دامداری عشایری، روستایی 
ـ  5(.  مهم ترین فرآورده های دامی در استان شامل گوشت، شیر و لبنیات و پشم و… است به طوری که در  و صنعتی است )شکل 33ـ

بخش تولید گوشت قرمز مازاد آن به استان های همسایه و حتی کشور عراق صادر می شود.
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جدول 6 ــ5ــ شهرستان هایی که باالترین تولیدات دامی را در بخش صنعتی و روستایی دارند

دامداری روستاییدامداری صنعتی

شهرستان مطرحنوع فعالیتشهرستان مطرحنوع فعالیت

گیالن غرب، کنگاور و کرمانشاهپرورش گاو و گوساله

کرمانشاه ، صحنه ، هرسینتولید گوشت قرمز
کرمانشاه، گیالن غرب، سنقرپروار بره

آباد، روانسر، مرغ ) گوشتی و تخم گذار ( اسالم  کرمانشاه، 
گیالن غرب

تولید آبزیان: استان کرمانشاه دارای منابع فراوان آب های سطحی و زیرزمینی است. این منابع آبی را می توان به عنوان یکی 
از مهم ترین زیرساخت های تولید آبزیان استان دانست. براساس محیط رشد، ماهیان تولیدی در استان به دو گروه سردآبی و گرم آبی 
تقسیم می شوند. بیشترین مزارع پرورش ماهی در استان کرمانشاه متعلق به شهرستان های پاوه، داالهو و قصرشیرین است و از نظر 
حجم تولیدات به ترتیب قصرشیرین، داالهو، پاوه، جوانرود و سرپل زهاب باالترین رتبه ها را دارند. و باالترین میزان تولید آبزیان مربوط 

به مزارع گرم آبی استان است.

ـ  ٥  ــ اشکال دامداری در استان کرمانشاه شکل 33ـ
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بیشتر بدانیم  

ماهی گرم آبی
بهترین شرایط رشد دمایی برای ماهیان گرم آبی دمای بین 28ــ25 درجه سانتی گراد است و در دمای باالی 33 

درجه سانتی گراد دچار خفگی می شوند. ماهی کپور مهم ترین گونٔه پرورشی ماهی گرم آبی در استان است.

ماهی سرد آبی
این ماهیان قادر به تحمل درجه حرارت بیش از 25 درجه سانتی گراد به مدت طوالنی نیستند. از مهم ترین گروه 

ماهیان سردآبی  پرورشی در استان می توان به ماهی قزل آال و ماهی آزاد اشاره کرد.

انجام  استان  مناطق  اکثر  در  مدرن،  به سبک  زنبورداری  فعالیت  بودن شرایط محیطی مساعد،  فراهم  به دلیل  زنبورداری: 
می شود. باالترین تعداد مراکز پرورش زنبور به ترتیب در شهرستان های سنقر، صحنه و جوانرود است. عالوه بر این، از کندوهای 

طبیعی که به طور محدود در مناطق صعب العبورکوهستانی استان وجود دارد، نیز بهره برداری می شود.
پرورش بوقلمون و شتر مرغ: در سطح استان کرمانشاه به صورت صنعتی مراکز پرورش بوقلمون و شترمرغ مشاهده می شود. 
مراکز پرورش شترمرغ در شهرستان های صحنه، سنقر، سرپل زهاب، گیالن غرب و مراکز پرورش بوقلمون در سنقر، کنگاور، روانسر 

و صحنه قرار دارد. گوشت این ماکیان  به بازار مصرف عرضه می شود.  

بیشتر بدانیم  

شده  شناخته  کرد  اسب  نژاد  پرورش  اصلی  مرکز  عنوان  به  ماهیدشت  کرمانشاه،  مردم  تمدن  و  فرهنگ  در 
است؛ به طوری که ماهیدشت در گذشته، یکی از مراکز مهم تأمین کنندٔه اسب اقوام همسایه به شمار می رفته است. با 
آزمایش هایی که در 9 آزمایشگاه دنیا بر روی اسب کرد به عمل آمده است، نژاد اصیل آن تأیید و آن را متعلق به منطقٔه 

ماهیدشت دانسته اند.
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ب ــ بخش صنایع و معادن
صنایع: صنایع مهم و زیر بنایی استان ، عمدتاً به بخش های معادن و کشاورزی وابسته است . از جمله صنایع مهم وابسته به 
بخش معادن می توان به پاالیشگاه نفت کرمانشاه، نیروگاه حرارتی بیستون، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی کرمانشاه و کارخانه سیمان 
غرب اشاره کرد و از صنایع وابسته به کشاورزی می توان کارخانه قند بیستون، کارخانه قند اسالم آباد و کارخانٔه روغن کشی ماهیدشت 

را نام برد.                                                                             .        
عالوه بر صنایع مادر و زیربنایی، صنایع کوچک و کارگاه های وابسته، به صورت مجتمع هایی با نام شهرک های صنعتی به وجود 
فعالیت هستند.گفتنی  مختلف مشغول  بخش های  در  ـ 5  7ـ به شرح جدول  کرمانشاه، چهارده شهرک صنعتی  استان  در  که  آمده اند 
باباجانی جزو شهرک های صنعتی در دست احداث  است که دو شهرک صنعتی گور سفید در گیالن غرب و شهرک صنعتی ثالث 

می باشند.

ـ  ٥  ــ تصاویری از تولیدات بخش کشاورزی در استان کرمانشاه شکل 34ـ
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 جدول ٧ــ5ــ شهرک های صنعتی و تعداد واحدهای صنعتی به تفکیک شهرک صنعتی و نوع صنعت تا دی ماه ١3٨٩

صنایع
شهرک صنعتی

جمع کل کانی غیرفلزی خدماتی نساجی برق سلولزی فلزی شیمیایی غذایی
274 19 13 11 16 24 76 71 44 فرامان
95 15 0 3 1 5 15 31 25 بیستون
52 4 1 4 0 4 9 10 20 اسالم آباد
39 3 1 1 0 4 3 9 18 روانسر
34 5 0 4 0 2 4 7 12 سرپل زهاب
32 2 0 1 0 2 7 9 11 کنگاور
30 5 0 1 0 2 9 3 10 سنقر
14 0 4 0 0 4 3 2 1 گیالن غرب
10 0 0 0 1 0 1 2 6 قصر شیرین
10 0 1 0 0 0 0 6 3 پاوه
6 0 0 0 0 0 2 2 2 صحنه  1
6 0 0 0 0 0 0 0 6 صحنه  2
2 0 0 0 0 1 0 0 1 هرسین
1 1 0 0 0 0 0 0 0 داالهو

معادن: چنانکه آموختیم استان کرمانشاه در ناحیه زاگرس واقع شده است. بجز در منطقٔه  پیش کوه های زاگرس، تنوع زیاد 
معدنی در سطح استان مشاهده نمی شود. بیشترین تمرکز معادن فلزی در پیش کوه های داخلی زاگرس و معادن آهکی و دولومیتی بیشتر 

ـ  5(.  در زاگرس چین خورده و مرتفع مشاهده می شود )شکل  35ـ

ـ  ٥  ــ نقشه پراکندگی معادن استان کرمانشاه شکل 3٥ـ
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در سطح استان کرمانشاه، صنایع مهمی وابسته به بخش معادن هستند که از جملٔه آنها می توان به کارخانٔه سیمان، کارخانجات 
کاشی و چینی، دانه بندی شن و ماسه، فرآوری قیر طبیعی، سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی، تولید بتن آماده و قطعات بتنی، تولید 

آسفالت، تولید آجرفشاری و سفال و تولید گچ ساختمانی و صنعتی اشاره کرد.

پ ــ بخش خدمات
راه ها و ارتباطات: وجود شرایط ویژه ای همچون، موقعیت جغرافیایی و قرارگیری استان در مرزهای غربی، مرکزیت در 
غرب کشور و فاصله نسبتاً کم  با استان های هم جوار، به عالؤه قرارگیری در مسیر اصلی راه های شرق به غرب کشور و شمال غرب 
به نواحی جنوبی و نیز استقرار در مسیر اصلی ترانزیت کاال و خدمات به عراق و واقع شدن در مسیر اصلی عتبات عالیات، سبب شده 
تا راه های ارتباطی استان در طول زمان پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشد. نمونه آن را می توان در بزرگراه اصلی کربال،  است 
فرودگاه بین المللی کرمانشاه و راه آهن در دست ساخت مشاهده کرد. مجموعٔه این راه ها توان های زیرساختی استان را برای توسعٔه 

سایر بخش های اقتصادی فراهم آورده است.
بازرگانی: وجود دو گمرک بین المللی خسروی و بازارچٔه مرزی پرویز خان قصرشیرین در همسایگی استان دیاله و بازارچه های 

شوشمی نوسود و شیخ صله ثالث باباجانی در همسایگی با سلیمانیه عراق از توانمندی های استان در بخش بازرگانی است.
گردشگری: وجود 6 حوزٔه گردشگری و 14 کانون گردشگری در مجموع با بیش از 100 نقطٔه گردشگری، ظرفیت استان 
کرمانشاه را در جذب گردشگر نشان می دهد. این توانمندی می تواند شرایط جذب گردشگران خارجی و داخلی و به دنبال آن ایجاد و 

افزایش اشتغال و درآمدزایی و در مجموع رونق اقتصادی را در استان در پی داشته باشد.
آموزش عالی و بهداشت و درمان: وجود دانشگاه های رازی و علوم پزشکی، علمی کاربردی، آزاد اسالمی و پیام نور در 
رشته ها و دوره های مختلف دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی، استان را از نظر علمی توانمند ساخته است. همچنین 
داشتن چندین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی همراه با کادر پزشکان متخصص و فوق تخصص استان را مستعد پذیرش بیماران 

استان های مجاور و حتی کشور همسایه ــ عراق ــ کرده است.

آیا می دانید که بیشتر چه بیمارانی از استان های همسایه برای معالجه به استان کرمانشاه سفر می کنند؟ چرا؟
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نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .......................................................................
 .......................................................................
 .......................................................................
 .......................................................................

ـ  ٥  ــ تصاویری از صنایع  در استان کرمانشاه شکل 36ـ

فعالیت پایانی
به طور گروهی با توجه به آموخته های خود از این درس جدول زیر را کامل کنید و سپس:

الف( نظرات خود را با سایر گروه ها مقایسه کنید.
 ب( با توجه به توانمندی های استان، چه طرح هایی برای ایجاد مشاغل جدید و کارآفرینی پیشنهاد می کنید؟

جدول 8  ــ5  

توانمندی اقتصادی 
استان در بخش

صنایع وابسته 
موجود

توانمندی های ایجاد
صنایع وابسته

اثرات اقتصادی

گندم: کارخانه آردکشاورزی
………………

صنایع غذایی: بیسکویت و کیک
………………

تأمین نیازهای غذایی استان
………………

صنایع و معادن
خدمات

سایر موارد



فصل ششم

شکوفایی استان کرمانشاه

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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دستاوردهای انقالب اسالمی در استاندرس1٤

در دهٔه اول پس از انقالب اسالمی، سرعت توسعه در بخش های زیربنایی و عمرانی استان کرمانشاه مانند دیگر استان های واقع 
در غرب کشورمان، به دلیل موقعیت مرزی و تأثیر مستقیم از جنگ تحمیلی، روند کندی داشت. اما در دهه های بعدی روند حرکت 
سرعت بیشتری یافته است. نمود این تحوالت در استان را می توان در بخش های مختلف اقتصادی و زیربنایی مشاهده کرد. در این 

درس به طور گذرا مهم ترین این دستاوردها در بخش های مختلف بررسی می شود:

 الف( بخش های کشاورزی، عمرانی، زیربنایی، خدماتی و بازرگانی 
کشاورزی ــ زیربنایی  

     استان ما به سبب داشتن بسترهای الزم در بخش کشاورزی، شرایط مناسبی برای توسعه درقسمت های مختلف مثل زراعت، 
باغداری، پرورش دام و طیور، آبزیان و ... فراهم کرده است.

 مهم ترین دستاوردهای بخش کشاورزی شامل موارد زیر است: 
ــ تبدیل روزافزون اراضی دیم به آبی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی.

ــ  اصالح سیستم های سنتی آبیاری و رویکرد به سمت سیستم های نوین آبیاری و اصالح الگوی مصرف آب. 
ــ  افزایش تعداد سیلوها در شهرستان ها و افزایش ظرفیت سیلوهای قدیمی.

ــ  افزایش تولید محصوالت زراعی، دام و طیور و آبزیان.
ــ احداث 4 سد مخزنی برای تأمین قسمتی از آب مورد نیاز در بخش های کشاورزی، صنعت و توسعٔه بخش آبزی پروری )سد 

گاوشان در کرمانشاه، سد شیان در اسالم آباد، سد سلیمانشاه در سنقر و سد گیالن غرب در گیالن غرب(.    

                            شکل 1ــ6  ــ بازارچۀ مرزی پرویزخان                                                                                        شکل 2ــ6  ــ مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

برخی از مهم ترین دستاوردهای بخش جهاد کشاورزی )توسعه روستایی(:
ــ گسترش خدمات به روستاهای استان)در قبل از انقالب فقط 4 درصد روستاها از  نعمت آب و برق برخوردار 

بودند که به همت جهادسازندگی به 97 درصد ارتقا یافت(.
ــ ایجاد باغات زیتون.

ــ ایجاد واحدهای تولید محصوالت خارج از فصل )محصوالت گلخانه ای(.
ــ ترویج کشت محصوالت زراعی جدید مانند کلزا، گلرنگ و...

ــ بسط و توسعٔه کشت گیاهان دارویی.
ــ ترویج استفاده از کودهای بیولوژیکی.

صنایع و معادن: 
ــ کشف و شناسایی معادن و فراهم نمودن شرایط بهره برداری از آنها.

ــ احداث صنایع مادر )صنایع پتروشیمی کرمانشاه و بیستون، کارخانه سیمان سامان( و افزایش ظرفیت کارخانٔه سیمان غرب، 
توسعٔه مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت، توسعٔه صنایع کوچک و گسترش شهرک های صنعتی.

شکل 3ــ6  ــ نمایی از برخی از سدهای استان کرمانشاه
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انرژی:
ــ اجرای طرح بزرگ نیروگاه حرارتی بیستون با قدرت تولید 640 مگاوات برق .  

ــ ساخت2 واحد گازی با قدرت 320 مگاوات در محوطه نیروگاه حرارتی برق بیستون.
حمل و نقل و ارتباطات: 

ــ ساخت بزرگترین پایانه مرزی کشور در مرز بین المللی خسروی
ــ ساخت 260 کیلومتر از بزرگراه سراسری کربال

ــ بهره برداری از 8 هزار کیلومتر از آسفالت بین شهری و روستایی
ــ توسعٔه کمی و کیفی فرودگاه بین المللی کرمانشاه

ــ احداث گذرگاه های غیر هم سطح در شهر کرمانشاه
ــ احداث راه آهن سراسری غرب کشور.

خدمات:
ــ مقاوم سازی مساکن روستایی
ــ اجرای طرح هادی روستایی

ــ ارائٔه خدمات ارتباطی )تلفن ثابت( به کلیه شهرها و روستاهای باالی 20 خانوار
ــ ارائه خدمات برق رسانی به کلیه روستاهای باالی 20 خانوار

ــ در حال حاضر 100 درصد شهرها و 99 درصد روستاهای استان از خدمات برق رسانی بهره مندند.
ــ در بخش آبرسانی بیش از 99 درصد از جمعیت شهری تحت پوشش این خدمات قرار گرفته است.

ــ اجرای خدمات جمع آوری و دفع فاضالب شهری و روستایی در سطح استان، به طوری که94 درصد از جمعیت شهری تحت 
پوشش خدمات جمع آوری و دفع فاضالب قرار دارند.

ــ گسترش شبکه گذاری گاز در سطح شهرها و روستاهای استان. 
ــ توسعٔه بوستان های تفریحی، گسترش فضای سبز.

بهداشت و درمان:
ــ افزایش نسبی شاخص های بهداشت و درمان، استان را به قطب بهداشتی و درمانی غرب تبدیل کرده است.  

امام  بیمارستان  علی،  امام  بیمارستان  رضا،  امام  )بیمارستان  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان های  تعداد  افزایش  ــ 
حسین(. 

ــ گسترش خانه های بهداشت در سطح روستاهای استان. 
ــ افزایش سرانٔه پزشکان عمومی و متخصصین در سطح استان.

ــ افزایش نسبی تخت بیمارستانی و خدمات رسانی بخش های ویژه )ICU وCCU ( در بیمارستان های استان
ــ افزایش پایگاه های سالمت. 

ــ گسترش مراکز آموزشی درمانی.
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بازرگانی:  
ــ فعال شدن گمرک های مرزی خسروی و پرویزخان.

ــ احداث بازارچه های مرزی در شهرستان قصرشیرین )پرویز خان(، پاوه )شوشمی(، ثالث باباجانی )شیخ صله( 
ــ شروع فعالیت تاالر بازار بورس کرمانشاه و راه اندازی اتاق بازرگانی استان. 

ــ افزایش میزان صادرات در بخش های صنعتی، کشاورزی، معدنی، صنایع دستی و… به طوری که  بازرگانان استان با صادرات 
ساالنه 700 میلیون دالر حضور چشمگیری در بازار عراق و به خصوص در منطقه کردستان دارند. 

محیط زیست و منابع طبیعی: 
ــ گسترش مناطق حفاظت شده )منطقه حفاظت شده بیستون، بوزین و مرخیل، قالجه(. 

ــ اجرای استخرهای ذخیره آب.
ــ سکوبندی اراضی شیب دار و کنترل آبراهه و تغذیه آبخوان ها.

شکل 4ــ6 ــ تصاویری از دستاوردهای استان کرمانشاه
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گردشگری:
ــ احداث و گسترش مراکز اقامتی )هتل بین المللی کرمانشاه و مراکز اقامتی در قصرشیرین و…(. 

ــ ثبت 2220  اثر ملی و مرمت آثار باستانی. 
ــ ثبت اثر تاریخی بیستون در فهرست آثار جهانی. 

ــ افزایش نسبی تعداد گردشگران داخلی و خارجی به استان.
ــ طرح ساماندهی رودخانه ها و سراب های استان )قره سو، چم بشیر ، سراب نیلوفر و…(  

ــ برگزاری نمایشگاه های بین المللی )کتاب، صنایع دستی ، لوازم خانگی و…(

 ب( بخش آموزشی، فرهنگی ــ هنری ، اجتماعی  
فرهنگ و هنر:

ــ احداث مجتمع های فرهنگی ــ هنری در سطح شهرستان ها.
ــ افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و سیار در استان و افزایش نسبی سرانٔه کتاب. 

ــ افتتاح شبکه استانی صدا و سیما، افزایش ساعات تولید و پخش برنامه های صدا و سیمای استانی به ویژه به زبان محلی.
ورزشی: 

ــ افزایش تعداد مدال های کسب شده بین المللی ) 131 مدال انفرادی ، 18 عنوان تیمی (
ــ افزایش نسبی سرانه فضاهای ورزشی ) 0/8 متر مربع ( 

آموزشی و پژوهشی: 
ــ آموزش عالی: تأسیس دانشگاه پیام نور، آزاد اسالمی، علمی کاربردی در شهرستان ها، تأسیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و 

شکل 5  ــ6  ــ مهم ترین دستاوردهای بخش منابع طبیعی
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بیشتر بدانیم  

دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی، افزایش تعداد دانشجویان و رشته های تخصصی در دانشگاه رازی و علوم پزشکی در مقاطع 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و دکترای حرفه ای.

ــ آموزش و پرورش
* افزایش تعداد مدارس از 2069 به 4217 آموزشگاه

* افزایش نرخ باسوادی )جمعیت 6 ساله و باالتر( از 42/3 درصد به 86 درصد.
* تجهیز بیش از 95 درصد مدارس متوسطه استان به کارگاه رایانه.

* اتصال بیش از 80 درصد مدارس متوسطه به شبکه ملی رشد و اینترانت
* ارتقای سطح علمی کارکنان دارای مدرک لیسانس و باالتر از 7/45 درصد به 54/6 درصد.

دانشگاه رازی یکی از قطب های علمی غرب کشور است.
برخی از مهم ترین دستاوردهای این دانشگاه در سال های اخیر به شرح زیر می باشد: 

ــ  چاپ بیش از 250 مقاله نمایه شده در مجالت معتبر بین المللی )سال 2010(
ــ اخذ مدال برنز در 34 دوره مسابقات طراحان، مخترعین و مبتکرین سوئیس در رشته طراحی صنعتی )سال 

 .)2006
)سال  معماری  رشته  در  انگلستان  کشور  مبتکرین  و  مخترعین  طراحان،  مسابقات  از  طال  مدال  کسب  ــ 

.)2007

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .......................................................................
 .......................................................................
 .......................................................................
  .......................................................................
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فعالیت پایانی
براساس نیازهای موجود در هریک از بخش های زیر چه کمبودی را مشاهده می کنید. در صورت امکان آن را 

در قالب طرح بنویسید و به سازمان ذی ربط عرضه کنید.
الف( بخش عمرانی 

ب( محیط زیست
ج( ارتباطات و حمل و نقل

د( خدمات شهری و روستایی
هـ( آموزش و پرورش

و( ………………………  
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قرارگیری استان در غرب کشور و برخورداری از قابلیت های طبیعی و انسانی، همراه با امکانات زیرساختی سبب شده است تا 
استان کرمانشاه بتواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی ــ فرهنگی و اجتماعی در مقیاس ملی و فراملی ایفا کند. این نقش توأم 
با توسعٔه صنعتی به خصوص صنعت نفت و پتروشیمی و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی می تواند دورنمای زیبایی از 

توسعه را فراروی استان قرار دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ــ اقتصادی
* ارتقاء استان در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تبدیل آن به یکی از قطب های چندگانٔه توسعه کشور.

* کاهش نرخ بیکاری و دسترسی به اشتغال مناسب. 
امنیت غذایی  تأمین  استان در  نقش  افزایش  آبی در جهت  افزایش سهم کشت  به ویژه  توسعٔه بخش کشاورزی  و  نوسازی   *

کشور. 
* توسعٔه کمی و کیفی بخش صنعت در جهت تأمین نیازهای استانی و فرا استانی با تأکید بر صنایع نفت، پتروشیمی، صنایع 

وابسته به آنها و گسترش صنعت خودروسازی. 
* ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه صنعتی استان و گسترش واحدهای صنعتی جدید در شهرک های صنعتی و توسعه صنایع 

معدنی، نساجی و پوشاک، غذایی، دارویی و تبدیلی کشاورزی. 
* احداث 25 سد )در دست مطالعه و ساخت(. 

* توانمندسازی بخش تعاونی برای ایجاد فعالیت های گسترده.
* تقویت زیربناهای الزم برای مبادالت با کشور عراق به ویژه در زمینه صادرات.   

* توسعٔه دامپروری و اصالح ساختار نژادی دام استان با تأکید بر ایجاد واحدهای غیرمتمرکز صنعتی براساس تقسیم کار مناسب 
در همه نواحی استان.

* گسترش زراعت آبی در نواحی عمده کشاورزی و دشت های استان و گسترش باغداری با تأکید بر نوین سازی سازمان تولید 
و نظام های بهره برداری. 

* توسعٔه آبزی پروری در مناطق مستعد استان. 
* جذب سرمایه های بومی و غیر بومی و خارجی از طریق تشویق و حمایت های خاص از اشخاص کارآفرین 

* ایجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید.
* ریشه کنی فقر و گرسنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی.

چشم انداز آیندهٴ استاندرس1٥
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* حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شرکت ها و مجتمع های تعاونی 
* نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطحی آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب

* ایجاد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب.
* احداث دومین پاالیشگاه نفت. 

* احداث ذوب آهن و صنایع فلزی. 
* افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اشتغال زا با تأکید بر صنایع کارگاهی.

            

2ــ خدمات 
* توسعٔه بخش خدمات با تأکید بر خدمات برتر )با اولویت خدمات آموزشی،  بهداشتی ــ درمانی، خدمات بازرگانی، حمل و 

نقل و خدمات پشتیبانی تولید(. 
* تقویت و تجهیز منطقه شهری کرمانشاه، ضمن مهار رشد نامناسب جمعیت آن، به عنوان یک مرکز خدمات منطقه ای.

* توسعٔه کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی در آموزش و پرورش.
* تجهیز و تقویت شبکه های حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی و ترانزیت کاال با توجه به موقعیت جغرافیایی و نقش استان در 

غرب کشور. 
* گسترش مناسب آموزش های فنی و حرفه ای، با مشارکت بخش خصوصی، برای توانمندسازی نیروهای محلی. 

* توسعه و افزایش ظرفیت آموزش عالی استان با اولویت نیازها و لوازم توسعه استان.
* گسترش کمی و کیفی بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی 

* گسترش تأسیسات گردشگری و تسهیالت رفاهی با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی و غیر دولتی. 
* توسعٔه فّناوری ارتباطات و اطالعات. 

                   شکل 6  ــ6  ــ پاالیشگاه نفت آناهیتا کرمانشاه                                                                             شکل 7ــ6  ــ مجتمع نورد فوالد کرمانشاه
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* برق رسانی به روستاهای زیر 20 خانوار.
* توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی )با مشارکت بخش خصوصی(.

* توجه به تألیف کتب استانی در کنار برنامٔه درسی ملی.
* توسعه فنّاوری ارتباطات و اطالعات در بخش آموزش و پرورش.

* گسترش ورزش های همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان. 
* دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابر جنسیتی و توانمندسازی زنان.

* کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
* مبارزه با بیماری های ایدز، سل ، ماالریا و…

* ایجاد پارک های علم و فّناوری. 
* ایجاد قطار و مترو شهری. 

شکل 8  ــ6  ــ بخشی از چشم انداز استان کرمانشاه در بخش خدمات

3ــ محیط زیست 
* حفظ و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی با تأکید بر آبخیزداری و آبخوان داری، مهار، ذخیره سازی و انتقال آب های سطحی 

در جهت توسعه پایدار استان.
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* مهار آب های سطحی استان از طریق احداث سدهای مخزنی و بندهای انحرافی، به ویژه در نواحی مرزی
* گسترش فعالیت های محیط زیست و آموزش عمومی آن برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و هوا و حفظ تنوع 

زیستی در راستای دسترسی به توسعه پایدار.
* افزایش سرانه جنگل در استان و اصالح و احیا مراتع. 

4ــ فرهنگی و اجتماعی
* اعتالء معرفت دینی، ارزش های فرهنگی و ویژگی های هویتی استان و ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، اقتصادی، زیربنایی، 

اجتماعی و فرهنگی حداقل تا سطح میانگین ملی و توانمندسازی نیروهای محلی به منظور مشارکت بیشتر در توسعه استان. 
* ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندسازی های افراد و گروه های اجتماعی به خصوص 

گروه های آسیب پذیر. 
* توسعه نقش و جایگاه زنان در جامعه. 

* تأکید بر حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه آموزش های همگانی.
* توسعٔه زیربناهای اجتماعی و فرهنگی به سبب باال بودن ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، تنوع قومی و مذهبی و مرزی بودن 

استان. 
* بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان و جوانان در روند توسعه استان.

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................

فعالیت پایانی

براساس سند چشم انداز 20 ساله ایران، ضمن حفظ هویت اسالمی ــ ملی، به نظر شما و با توجه به مطالب 
درس، استان کرمانشاه چه جایگاهی را در زمینه اقتصادی، علمی و فناوری می بایستی کسب کند؟ تحلیل کنید. 



125

 شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شاه
مان

 کر
تان

اس
ی 

گر
دش

 گر
اط

ه نق
قش

ــ ن
ـ6   

٩ـ
کل 

ش



126

منابع و مآخذ
ــ آقانباتی، علی ، 1388، زمین شناسی و توان معدنی، رشد آموزش زمین شناسی 

ــ آمارنامٔه استان کرمانشاه، 1365، سازمان برنامه و بودجه استان باختران، معاونت آمار و اطالعات
افشار سیستانی، ایرج؛ 1371؛ کرمانشاه و تمدن دیرینه آن؛ جلد اول؛ انتشارات زرین. ــ 
افشار سیستانی، ایرج؛ 1371؛ کرمانشاه و تمدن دیرینه آن؛ جلد دوم؛ انتشارات زرین. ــ 

ــ باقرآبادی، جمال و همکاران؛ 1385؛ توانمندی های گردشگری در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه؛ اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان کرمانشاه 

ــ برومند سرخابی، هدایت اله؛ 1388؛ در جستجوی هویت شهری کرمانشاه؛ مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری 
ــ بیگلری، هرمز؛ 1367؛ گذری بر تاریخ باختران)کرمانشاه( از آغاز تا اوائل قاجاریه ؛ جلد اول؛ انتشارت کاشفی

ــ بیگلری، هرمز، 1375، کوه نشینان زاگرس، انتشارات کرمانشاه
جلیلی، محمدحسین و گلزاری، مسعود؛ بی تا؛ کرمانشاهان باستان )از آغاز تا آخر سده سیزدهم هجری ــ قمری(. ــ 

ــ خداکرم ،مهشید ، 1378، مطالعه جامع توسعه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه، بخش پنجم، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه استان 
کرمانشاه  

ــ مرادی بیستونی، علی رضا؛ ویژه نامه نوروز استان کرمانشاه، 1389؛ سازمان گردشگری و میراث فرهنگی. 
ــ سالنامٔه آماری استان کرمانشاه، 1385، حوزه معاونت برنامه ریزی استان داری کرمانشاه 

ــ سیمای منابع طبیعی استان کرمانشاه؛ اسفند 1386؛ منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه.
ــ شمس، صادق، 1378، نگاهی به فرهنگ مردم کرمانشاه، فکر نو

ــ شیخ ویسی، مراد؛ امامی، الهام؛ 1388؛ محصوالت فرعی جنگل و مرتع؛ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
سلطانی، محمدعلی؛ 1372؛ جغرافیای تاریخی و تاریخی مفصل کرمانشاهان؛جلد اول؛ چاپ موفق. ــ 
سلطانی، محمدعلی؛ 1372؛ جغرافیای تاریخی و تاریخی مفصل کرمانشاهان؛جلد دوم؛ چاپ موفق. ــ 

سلطانی، محمدعلی؛ 1372؛ جغرافیای تاریخی و تاریخی مفصل کرمانشاهان؛جلد سوم؛ چاپ موفق. ــ 
ــ مجموعه آثار اولین یادواره سرداران، امیران و 400 شهید عشایر استان کرمانشاه، 1388؛ ستاد کنگره سرداران و 9400 شهید استان کرمانشاه.

ــ عاطفی، کامبیز، 1381، مطالعه جامع توسعه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه، بخش چهارم، پوشش گیاهی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ــ عالیی طالقانی، محمود، 1388، ژئومرفولوژی ایران، چاپ پنجم، انتشارات قومس

ــ  غوره دان، لیدا؛ 1387؛ کوه های کرمانشاه؛ انتشارات کرمانشاه
ــ گزارش اقتصادی ــ اجتماعی 1383 استان کرمانشاه، 1384، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، انتشارات تاق بستان

ــ طاهری، کمال،1380، روانسر )باستان شناسی ــ زمین شناسی ــ جغرافیا ــ فرهنگ(، چاپ نهضت
مردوخ کردستانی، شیخ محمد؛ بی تا؛ تاریخ کرد و کردستان و توابع؛ غریقی. ــ 

ــ مجموعه مقاالت همایش استعدادهای بازرگانی ــ اقتصادی استان کرمانشاه، 1377، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
معصومی، سیدمحمد؛ 1380؛ گیاهان خوراکی خودرو استان کرمانشاه و طریقٔه مصرف آنها؛ کوثر ــ 

ــ مجموعه آثار اولین یادواره سرداران، امیران و 400 شهید عشایر استان کرمانشاه، 1388؛ ستاد کنگره سرداران و 9400 شهید استان کرمانشاه.
ــ محمدیان، عبدالحسین، 1387، مطالعه جامع توسعه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه، بخش نهم، جامعه عشایری و عمران کشاورزی، سازمان 

برنامه و بودجٔه استان کرمانشاه  
ــ سازمان فضایی ایران

از اساتید بزرگوار گروه جغرافیای دانشگاه رازی کرمانشاه، دکتر محمود عالیی طالقانی، دکتر امیدعلی مرادی، دکتر حسن ذوالفقاری و دکتر فیروز مجرد که 
گروه تألیف را در تدوین و ویرایش علمی و لیال نوری و دانیال هودرجی در ویرایش ادبی این کتاب راهنمایی نمودند، کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.
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