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  في استان لرستانمعر

  
استان لرستان سرزميني زيبا با آب و هواي دلپذير و محصوردرآوههاي مرتفع و صعب العبور است آه بين 

.  زاگرس مياني واقع شده است دقيقه عرض شمالي درسلسله جبال٢٢ درجه و٥٠دقيقه تا ٥١درجه و٤٦
از جنوب شرقي به چهار ,از شرق به استان اصفهان ,اين استان از شمال به استانهاي مرآزي و همدان 

  . از جنوب به استان خوزستان و از غرب به استان آرمانشاه و ايالم محدود است,محال وبختياري 
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 درصد مساحت ٧/١ آيلومتر مربع در غرب آشور پهناور ايران واقع و٢٨٠٦٤استان لرستان با مساحت 
 درصد جمعيت ٦/٢ نفر جمعيت ١٦٠٠٠٠٠اين استان با بيش از . آشور را به خود اختصاص داده است 

يث مساحت و نيز جمعيت رتبه چهاردهم را بين بنابراين استان لرستان از ح. آشور را دارا مي باشد 
   . استانهاي آشور حائز گرديده است

 آبادي مسكوني مي ٢٨٤٢ دهستان و ٨١ شهر ، ١٢ بخش ، ٢٥ شهرستان ، ٩استان لرستان داراي 
  .باشد 

وضعيت مناسب اقليمي و آب و هوايي استان وضعيت مطلوبي جهت رشد و توسعه بخشهاي مختلف 
وجود آثار متعدد باستاني آه مؤيد سابقة درخشان فرهنگي است همراه با .  آرده است اقتصادي فراهم

اين استان با مردمي سخت . جاذبه هاي فراوان گردشگري از جمله ويژگيهاي ممتاز لرستان مي باشند 
يفا آوش نه تنها در مرزهاي داخلي ، آه در دوره جنگ تحميلي نقش اصلي را در ايجاد امنيت براي آشور ا

  .نموده است 

به گونه اي اين استان عليرغم نداشتن مرز مشترك با عراق دومين استان خسارت ديده از جنگ تحميلي 
 هزار شهيد و ايثارگر به جمهوري مقدس اسالمي نيز خود به تنهايي مؤيد اين ٢٢بوده و تقديم بيش از 

  . ادعا مي باشد 

ده ، به طوريكه شمال آن با آب وهواي سرد شروع و جنوب استان لرستان داراي اقاليم مختلف و متنوع بو
تنوع وسيع آب و هوايي در استان شرايطي به وجود آورده آه در بسياري . آن به اقليم گرم ختم مي شود 

  .از متون از آن به عنوان شمايي از آشور پهناور ايران اسالمي منهاي مناطق آويري ياد آرده اند 

  .  ميلي متر است ٨/٦٠٦ميانگين بارندگي استان 
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  جمعيت و نيروي انساني

 درصد جمعيت آشور را در خود جاي ٦/٢ درصد از مساحت آل آشور ، ٧/١استان لرستان با دارا بودن 
اين استان بطور آلي . اردهم ميان استانهاي آشور مي باشد داده است آه از نظر هر دو شاخص رتبه چه

 درصد ١/٣ درصد از آل جمعيت شهري و ٣/٢ درصد آل شهرها و ٢ درصد آل شهرستانهاي آشور ، ٥/٣
  .از آل جمعيت روستايي را در خود جاي داده است 
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  موقعيت طبيعي و جغرافيايي
  

 نصف النهار گرينويچ   دقيقه طول شرقي از٣ درجه و ٥٠ تا ٥١ درجه و ٤٦استان لرستان در غرب ايران بين 
  . کيلومتر مربع است٢٨٥٥٩ دقيقه و وسعت آن حدود ٢٢ درجه و ٣٤ دقيقه تا ٣٧ درجه و ٣٢و 

و همدان، ازجنوب به استان خوزستان، از شرق به استان اين استان، از شمال به استان هاي مرآزي 
  اصفهان و از غرب به استان هاي آرمانشاه و ايالم محدود است

 در جنوبي ترين  پست ترين نقطه آن.  متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان است٤٠٥٠اشترانكوه با 
  .فاع دارد  متر از سطح درياي آزاد ارت٥٠٠ناحيه استان واقع شده و حدود 

 ٢٠ شهر، ١٠ شهرستان، ٩، استان لرستان، داراي ١٣٧٥بر اساس آخرين تقسيمات آشوري در سال 
  . آباد است   آبادي داراي سكنه بوده و مرآز آن شهر خرم٢٨٤٢ دهستان و ٨١بخش، 

 خرم آباد بروجرد، اليگودرز، دورود، ازنا، آوهدشت، دلفان، سلسله:شهرستان هاي استان عبارتند از
  . و پلدختر
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  دين و مذهب

 زروان آه گفته مي   اولين نشانه هاي آليز. پيش از اسالم آيينها و مذاهب مختلفي در لرستان رايج بود
  .دشود دين زرتشت از آن نشأت گرفته در لرستان ديده مي شو

همچنين پرستش بانو آناهيتا الهه آبها . بعدها آيين مهر پرستي در آنار دين زرتشتي در لرستان پديد آمد
 همچون ساير اقوام ايران به اين دين  پس از ورود اسالم، مردم لرستان نيز. نيز در لرستان شايع بود

ستان آيين تشيع را پذيرفتند و  به بعد بتدريج مردم لر از قرن هشتم هجري. آسماني گرايش پيدا آردند
  .هم اآنون لرستان يكي از مناطق مهم شيعه نشين ايران بشمار مي آيد

  
  
  

  جاذبه هاي تاريخي و باستاني لرستان

تاريخ آهن . ختلف گردشگري از مناطق پربار آشور ميباشداستان لرستان به لحاظ دارا بودن جاذبه هاي م
اين سرزمين و يادمانهاي بجاي مانده از آن مانند قلعه ها، پل ها، سنگ نوشته ها، غارهاي مسكوني 

  همگي جزء بهترين جاذبه هاي توريستي به شمار مي روند. . . پيش از تاريخ، غارهاي منقوش و 
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  جاذبه هاي خرم اباد

  

  قلعه فلك االفالك · 
  مناره اجري · 
  سنگ نوشته · 
  گرداب سنگي · 
  پل شكسته · 
  موزه فلك االفالك · 
  مقبره زيدبن علي · 
  درياچه آيو · 
  آبشارنوژيان · 
  آبشار سه گانه گريت · 
  ين خورشيد بقعه شجاع الد· 
  بقعه شاهزاده احمد · 
  مسجد جامع · 
  مقبره بابا طاهر · 
  سراب چنگايي · 
  بازار سرپوشيده · 
  تنگه شبيخون · 
  گردشگاه گوشه · 
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  جاذبه هاي بروجرد

  امامزاده جعفر · 
  مسجد جامع · 
  ) سلطاني(مسجد امام · 
  دهكده ييالقي ونايي · 
  مقبره شاهزاده ابوالحسن · 

  ورودجاذبه هاي د

  امامزاده پيروالي · 
  آبشاربيشه · 
  درياچه گهر · 
  غار وسراب منو · 
  دره ني گا · 
  سراب رودك · 

  جاذبه هاي اليگودرز

  امامزاده پيرامام · 
  آبشار آب سفيد · 
  آبشارچكان · 
  غاربزنويد · 
  غارتمندر · 
  سراب ماهي چال · 
  سراب گايگان · 
  سردره · 
  طبيعت شول ابادو آيگوران · 

  جاذبه هاي ازنا

  

  تونل برفي · 
  دره تخت · 
  امامزاده قاسم · 
  دامنه هاي اشترانكوه · 
  چشمه قلقلي · 
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  )دلفان(جاذبه هاي نوراباد 

  مقبره شاهزاده ابراهيم · 
  تپه حمام · 

  جاذبه هاي کوهدشت

  چشمه گوگردي گراب · 
  چشمه گوگردي خوشاب · 
  چشمه سياب · 
  دره و غارويزنهار · 
  سرطرهان دره · 
  غار ميرمالس · 
  غار بردسفيد · 
  قلعه آوگان · 
  قلعه سيله · 

  

  صنايع دستي و سوغاتي هاي لرستان

  

روستايي وشهري دراستان و متناسب با نوع فعاليت انهاصنايع دستي ,باتوجه به ترآيب جمعيت عشايري 
, وستايي استان سياه چادراآثر دست ساخته ها و بافته هاي عشايري و ر.نيز متفاوت و متمايز ميباشد

وصنايع دستي شهري استان .جاجيم بافي و رنگرزي ميباشد, چيت,گليم , قالي 
آه عمده سوغاتي هاي لرستان راتشكيل .قاليبافي و گليم بافي ميباشد,نمدبافي ,ورشوسازي,خراطي
 از محصوالت عسل لرستان آه از نظر مرغوبيت و ارزش غذايي در سطح بااليي ميباشد يكي ديگر.ميدهند

  . سوغاتي لرستان به شمار ميرود

 
 استان لرستان فاصله شهرستانهاي

  
   خرم آباد

اليگودرز ١٥٤  
  ازنا   ١٣٢
  الشتر      ٥٠
  بروجرد         ١١٠
 پلدختر           ١١٠
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دورود             ١٠٠  
کوهدشت               ٩٤  
  نورآباد                 ٩٥

  سايت نقشه اصلي صفحه ما تماس با
 

  

  

  
  

  

 

Luri people of Iran 
 
http://www.luripeople.com/index.html 

  
  لرستان پيش از تاريخ

  
 

بنا به عقيده بسياري از باستان شناسان ،لرستان ازچهل هزار سال پيش به وسيله اقوامي آه 
در اين عهد انسان پيش . مانده ،مسكون بوده است به علت نداشتن خط ،هويت آنها ناشناخته

ازتاريخ در شكاف هايي آه در جوانب پر درخت آوهها حفر مي شد و يا غالبا در يكي از غارها يا 
پناهگاههاي سنگي متعدد زندگي آرده و از طريق شكار و جمع آوري دانه هاي وحشي امرار 

  .معاش ميكرد 
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مع پيش ازتاريخ لرستان بيانگر آن است آه اين جوامع به بطور آلي بازمانده هاي فرهنگي جوا
نوسنگي و شهر نشيني  تدريج مراحل تكامل فرهنگي ازجمله دوره پارينه سنگي ،ميان سنگي،

  .را پشت سر گذاشته اند 
بدين ترتيب لرستان از نظر باستان شناسي يكي از مراآز مهم است ،زيرا از جمله معدود 

ان براي اولين بار به اهلي آردن حيوانات و نباتات پرداخته يا به سرزمين هايي است آه انس
عبارت ديگر سخن زندگي ده نشيني و آشاورزي را آه الزمه پيدايش تمدن است ،آغاز آرده 

  .است
   

  لرستان در دوره تاريخي
  

 وارد مرحله تاريخي)سومريان _بابليان (در هزاره سوم پيش از ميالد ،اقوام دشت بين النهرين 
شدند و بر اثر متوني آه در باره تاريخ مملكت خود وهمسايگانش باقي گذاشته اند تا اندازه اي 

  به روشن شدن زواياي تاريخ مملكت خود و همسايگان ايران آمك نمودند 
در اين متون اشاره به اقوامي شده است آه در شرق بين النهرين يعني سرزمين ايران ساآن 

عيالميان و آاسيهاآه در بخشهايي از لرستان :ب به شمال عبارت بودند از اين اقوام از جنو.بودند 
بنابراين اين دو قوم قديمي ترين ساآنين لرستان به شمار مي آيند آه نام .سكونت داشته اند 

  : اينك به اختصار به شرح هر يك از اين دو قوم ميپردازيم .آانها در متون تاريخي ثبت گرديده است 
   

  دوره عيالميانلرستان در 
  

آنها از نژاد بومي ايران . نخستين قومي آه بر لرستان حاآميت داشته است ،عيالميان بوده اند 
بوده و از چگونگي تشكيل جوامع و ابتداي تاريخ ايشان اطالع درستي در دست ) آسيانيك (

به ايران ، ولي آنچه مسلم است ،از اوايل هزاره چهارم و پيش از ورود اقوام آريايي . نيست 
 دولت عيالم شامل خوزستان،. موفق به ايجاد دولتي در بخشهايي از سرزمين ايران شده اند

يا )) االم ((سرزمين را بابليها اين . لرستان امروزي، پشتكوه و آوههاي بختيار ي بوده است 
  .يعني آوهستان و شايد آشور طلوع خورشيد مي ناميدند ))االمتو((

و خايدالو آه در ) دره شهر –صيمره (شوش ،اهواز ،ماداآتو : ارت بودند از شهر هاي عمده آن عب
شهر خرم آباد در عهد عيالميان گويا ))والترهينتس((بنا به گفته .جاي خرم آباد امروزي بوده است 

عيالميها در مدت چند هزار سال هويت خود را . پايتخت سلسله اي بنام سيماشكي بوده است 
نيرومند چون سومريها ،آآديها ،بابليها و آشوريها همچنان حفظ آردند و عاقبت به در برابر اقوامي 

و  )م. ق۶۵۴(جهت اختالفهاي داخلي و جنگلهاي خانگي از دشمن خود آشور شكست خوردند 
  .از صفحه روزگار به عنوان دولتي مستقل بر افتادند

  

  لرستان در دوره آاسيها
  

عيالميها بر بخشهايي از لرستان تسلط داشته ،آاسيها قوم ديگري آه همزمان و به موازات 
در مورد ريشه نژادي اين قوم آه گويا در مناطق شمالي و غرب لرستان اقامت داشته .هستند 

عده اي از محققان و باستان شناسان آنها را بوميان نخستين . اند ،اختالف نظر وجود دارد 
ي از قوم آريايي پنداشته آه پيش از ديگر اقوام لرستان دانسته و تعداد زيادي آنان را شعبه ا
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آريايي ماد و پارس به ايران مهاجرت آردند و پس از مدتي اقامت در آوههاي قفقاز و سواحل 
درياي خزر سر انجام به سلسله جبال زاگرس پناه برده و در آوههاي لرستان اقامت گزيده و پس 

به هر حال علي رغم اظهاراتي آه .شان شده اند از آميزش با بوميان محل باني تمدن تازه و درخ
  .درباره ريشه نژادي اين قوم بيان شده ،آنان در زمان خود متمدن ترين ملل عصر خود بوده اند

آنان مهمترين .آاسيها چيره دستي فوق العاده اي در ساختن مصنوعات مفرغي به دست آوردند 
اري داشته و با زباني آه با عيالمي قبايل آوهستاني زاگرس شمرده ميشدند و پيشه دامد

آنان سوار آاراني دلير و جنگجو بودند و بارها با همسايگان خود از .قرابت داشت سخن ميگفتند 
آنها حتي توانستند دولت بابل را سرنگون ساخته و مدت شش .جمله عيالميها و بابليها در افتادند

ر بابل در نتيجه شكست از عيالميها به حكومت آاسيها ب.قرن بر آن سرزمين حكمراني نمايند 
آنها پس از شكست از عيالميها به سرزمين آوهستاني خود يعني لرستان .پايان رسيد 

  .بازگشتند 
   

  لرستان در دوران ماد ،هخامنشي ،سلوآي ،و اشكاني
  

آاسيها در دوران حكومتهاي ماد و هخامنشي همچنان استقالل و اقتدار خويش را حفظ نموده و 
هان هخامنشي آه ميخواستند جهت لشگرآشي به ساير نقاط سپاهي را از قلمرو آنها عبور شا

اسكندر مقدوني هم در هجوم به ايران چون .دهند ،مجبور بودند به روساي اين قوم باج بپردازند 
اين طايفه را مطيع نميديد، با قوايي عظيم آنان را محاصره و پس از چهل روز وادار به تسليم آرد 

  .ولي پس از مرگ اسكندر دوباره آزادي خود را باز يافتند .
 لرستان اطالع زيادي در دست بطور آلي راجع به نفوذ و فرمانروايي مادها و هخامنشيان در

، ولي سكه هايي از سلوآيه ها و آثار قلعه ها و قبور و تپه ها و چند معبد مهر پرستي از نيست
شاخص آنها سكه هايي به دست آمده از اين آثار است ، از دوره اشكانيان به جا مانده است آه 

و ستون   chameshk) چمشك(وقبور اشكاني در دهكده   Kogo) آوگو (آن جمله ميتوان به غار 
 .واقع در بخش چگني اشاره نمود  Teshken)تشكن(سر ستونهاي سنگي از دهستان 

  
  

  لرستان در عهد ساسانيان 
  

يا ))پهله ((ي جزو سرزمين  از لحاظ تقسيمات آشورلرستان در دوره ساسانيان ،
  .يعني سرزميني آه بعدها توسط اعراب جبال خوانده شد . محسوب مي شد))پهلو((

چنانكه لرستان و منطقه غربي آن . سرزمين پهله خود به نواحي آوچكتري تقسيم مي گرديد
اين دو نام تا . ناميده مي شدو ماسبذان ))مهرگان آدك ((را به ترتيب به )ايالم (يعني پشتكوه 

قرون نخستين اسالمي همچنان به اين نواحي اطالق مي شد و با تغيير در اعراب آنها مهر 
از شهرهاي مشهور منطقه مهرگان آدك يا لرستان عهد . جانقذق و ماسبذان خوانده مي شدند 

ر صيمره حاآم شه. را مي توان نام برد)خرم آباد (ساساني شهرهاي صيمره و شاپور خواست 
بنا نهاده شده بود از ) اول(نشين منطقه و شاپور خواست آه گفته ميشود توسط شاپور 

 .شهرهاي آباد و پر رونق دوره ساساني محسوب مي گرديد 
آثار و شواهد گوناگون تاريخي حكايت از آن دارد آه لرستان در زمان ساسانيان از عمران و آباداني 

 شاهان ساساني توجه خاصي به اين ناحيه مي آردند به طوري آه بسزايي برخوردار بوده است
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چند پل عظيم آه از شاهكارهاي معماري به شمار مي آيند ساختند و بر اثر همين توجه 
  .شهرهاي آن آباد گرديد و زراعت و صنعتش رونق يافت 

مهرگان در عهد ساساني لرستان هميشه در دست يك نفر فرماندار بود آه از خاندان معروف 
و يكي از هفت خانواده اي بود آه در تاسيس سلطنت ساسانيان به اردشير بابكان ) مهران (

آخرين حاآم ساساني لرستان همان هرمزان معروف است آه مقر حكمراني او در . ياري رساندند
 هجرت پس از فتح نهاوند به تصرف مسلمين در آمد ٢١لرستان در سال .شهر صيمره قرار داشت 

  . مزان نيز اسير گشته به نزد عمر در مدينه فرستاده شد و سرانجام در آن جا در گذشت و هر
  
  

  لرستان بعد از اسالم
  
   

همانگونه آه اشاره شد ، اعراب مسلمان در نيمه نخست قرن اول هجري امپراتوري ساساني را 
وزي اعراب پير. منقرض ساخته و تمامي نواحي آن منجمله لرستان را به تصرف در آوردند 

مسلمان تاثير ژرفي در فرهنگ مردم لر ستان و ديگر نواحي نهاد زيرا مردم با پذيرش آيين اسالم 
با اين حال توانستند نه تنها . بخشي از فرهنگ باستاني نياآان خود را به فراموشي سپردند 

  .زبان بلكه بسياري از جنبه هاي فرهنگ آهن را زنده نگهدارند 
ز نيمه اول قرن يكم تا اواخر قرن سوم هجري استانهاي لرستان و ايالم آنوني طي دو قرن ونيم ا

از قرن سوم .مستقيما زير نظر خلفا اداره مي شدو خراج آنها به حكام آوفه پرداخت مي شد 
هجري به بعد ،با روي آار آمدن حكومتهاي محلي در غرب ايران منجمله دولت شيعي مذهب آل 

  . حكومت مزبور قرار گرفت و از نفوذ خلفا آاسته شد بويه لرستان تحت تابعيت
 هجري يعني نزديك به نيم قرن در درون قلمرو آل بويه ،لرستان به ۴٠۶ تا ٣۴٨در فاصله سالهاي  

شهرت )) آل حسنويه((در آمد آه در تاريخ به ))برزيكاني ((تصرف دودماني از آردان ،معروف به 
 بن حسين برزيكاني بود آه قسمت عمده آردستان موسس اين سلسله حسنويه. يافته اند 

او . جانشين وي شد ))بدر ((بعد از وي پسرش . ،آرمانشاه و همدان را تحت آنترل داشت 
قلعه (و دژ مشهور آن )خرم آباد (لرستان را نيز ضميمه قلمرو خود ساخته و شهر شاپور خواست 

بدر در آباداني و عمران لرستان آوشيد و . ادرا پايتخت و مرآز حكمراني خود قرار د) فلك االفالك 
  .به ساخت ابنيه عام المنفعه همت گماشت 

طولي نكشيد آه او بزرگترين امير غرب ايران گرديد و مورد توجه سالطين آل بويه و خليفه 
سالهاي پاياني .ملقب گرديد )) ناصر الدوله((عباسي واقع شد و از طرف خليفه عباسي به 

سپري شد بطوري آه بارها موجبات دخالت ))هالل (( نزاع و آشمكش با پسرش زندگاني بدر در
اين سلسله سرانجام به . آل بويه را فراهم آورد و شهر شاپور خواست چندين بار به تاراج رفت

  . هجري توسط آل بويه منقرض گرديد۴٠۶سال 
اآويه آه شعبه اي پس از انقراض سلسله آل حسنويه مدت آوتاهي لرستان زير فرمان خاندان آ

در نيمه نخست قرن پنجم هجري ترآان سلجوقي به ايران يورش . از آل بويه بودند قرار گرفت 
آوردند و در اندك زماني شرق و غرب ايران را در نور ديدند و به حاآميت غزنويان و آل بويه بر ايران 

 برادر طغرل سلجوقي ))ابراهيم ينال (( هجري به تصرف ۴٣۵لرستان در سال . خاتمه دادند 
را به محاصره در آورد و علي رغم دفاع ) خرم آباد (ابراهيم ينال شهر شاپور خواست . درآمد 

شجاعانه مردم آن شهر ، او موفق گرديد شهر را اشغال نموده و آشتار و ويراني فراواني به بار 
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 سلجوقي درآمد و جزئي بدين ترتيب لرستان تحت سيطره ترآان. آورد و مرتكب انواع جنايات گردد
  .از امپراطوري آنان شد 

  
بر لرستان حاآميت يافت ))برسقيان ((در دوره سلجوقي دودماني از ترآان سلجوقي موسوم به 

مرآز حكمراني آنان شهر شاپور . برسقيان از حكام و عمال موثر و مشهور روزگار سالجقه بودند . 
 هجري مربوط به امير ۵١٣نوشته به تاريخ هم اآنون يك سنگ . خواست و الشتر بوده است 

اسفهساالر آبير ، ابوسعيد برسق بن برسق در شهر خرم آباد و چند سنگ قبر از اين دودمان در 
شهر الشتر وجود دارد آه ياد آور حاآميت اين خاندان بر لرستان است سلسله برسقي سرانجام 

  .ارج از لرستان رانده شدندپس از روي آار آمدن اتابكان لر آوچك بر افتاد و به خ

  
  ) ق١٠٠۶ _۵٧٠:(لرستان در دوره اتابكان لر آوچك 

  
امپراطوري سلجوقي در نيمه دوم قرن ششم هجري از هم فرو پاشيد در نتيجه حكومتهاي 

يكي از اين حكومتهاي محلي اتابكان .محلي مختلفي از گوشه و آنار اين امپراطوري سر براورد 
موسس اين سلسله آه به .تشكيل گرديد )لر آوچك (قه لرستان و ايالم لر آوچك بود آه در منط
وي آه از .نيز شهرت دارد ،شجاع الدين خورشيد است ) خورشيدي(نام جد آن ،خورشيد به

بود ،ابتدا در خدمت حسام الدين )جنگروي (سرآردگان يكي از طوايف لرستان موسوم به
 لرستان به سر ميبرد و سپس از جانب او به شوهلي ،از امراي ترك سلجوقي حاآم خوزستان و

  .حكومت لرستان گمارده شد 
به دنبال ضعف و تجزيه امپراطوري سلجوقي شجاع الدين خورشيد نيز همچون امراي بالد ديگر 

واژهاي ترآي آه (فرصت را مغتنم شمرده ،لرستان را در قبضه اختيار گرفته و بر خود عنوان اتابك 
نهاد و بدين ترتيب سلسله اتابكان لر آوچك را بنيان ) بيگ يعني بزرگ است از اتا به معني پدر و

 تا ۵٧٠تن ذآر آرده اند نزديك به چهار قرن و نيم ،از سال ٢۴نهاد و جانشينانش آه تعداد آنهارا 
اتابكان لر آوچك باهردسيسه اي توانستند .هجري قمري بر لرستان فرمانروايي نمودند ١٠٠۶

خود را تا اواسط دوره صفوي با گردن نهادن به يوغ فرمانروايان وقت ايران از جمله موقعيت و اقتدار 
سالطين خوارزمشاهي ،مغوالن ،تيموريان ،ترآمانان ، قراقويونلو و اق قو يونلو و در پايان 

از اتابكان لر آوچك چند تن با درايت و سياست بودند آه از آن .پادشاهان صفوي حفظ نمايند 
،ملك )هجري ۶۴٠حدود (لدين خورشيد موسس سلسله ، حسام الدين خليل جمله شجاع ا

صفوي با آشته )اول(آه حمله تيمور به لرستان در زمان شاه عباس ) ه ق ٧۵٠_٨٠۴(عزالدين 
  .شدن شاهورديخان آخرين اتابك لر به پايان رسيد 

  
   

  ) ق١٣۴٨ _١٠٠۶: (لرستان در دوره واليان لرستان 
  

اداره حكومت لرستان به )اول (ه اتابكان لر آوچك توسط شاه عباس بعد از انقراض سلسل
زمامداري واليان از  .از بستگان شاهورديخان آخرين اتابك لر سپرده شد))حسين خان والي ((

هجري به طول انجاميد و حكمراني آنها همزمان با سلسله صفويه ،افشاريه ١٣۴٨ تا ١٠٠۶
و پيشكوه ) ايالم (واليان تا اوايل دوره قاجار شامل پشتكوه حكومت .،زنديه، قاجاريه و پهلوي بود 



 

  لرستان               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

ولي از اوايل دوره قاجار بنا به داليلي آه خواهد آمد تنها به پيشكوه محدود .ميشد ) لرستان (
  .گرديد 

ولي برخي از آنها .واليان لرستان از لحاظ قدرت سياسي و استقالل به پاي اتابكان نمي رسيدند 
خدمات اين سردار دلير و نام آور .ن خان از اقتدار فوق العاده اي برخوردار بود علي مردا((همچون 

لرستاني در برابر هجوم افغانها در پايان دوره صفوي و مقاومت سر سختانه او در برابر قواي 
عثماني و همچنين رشادتهاي فراوان وي در رآاب نادر شاه افشار جهت بر قراري صلح و ثبات و 

  .  از آشور ،بسيار در خور توجه و تحسين انگيز است دفع متجاوزان
بطور آلي اتابكان لر آوچك در آباداني ،عمران .مرآز حكمراني اتابكان لر آوچك شهر خرم آباد بود 

از اين رو لرستان در دوره مذآور يكي از آبادترين و .و برقراري امنيت در لرستان آوشش ميكردند 
اين سلسله نخستين حكومت لر تباري بود آه در .محسوب ميشد پر رونق ترين ايالتهاي ايران 

لرستان به وجود آمد و بسياري از ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي مردم لرستان در اين دوره شكل 
  .گرفت 

  لرستان در دوره قاجار و پهلوي 
 

 همان گونه آه اشاره شد ،تا پيش از روي آار آمدن قاجاريه تمام منطقه لرستان زير نظر
اما .به صورت سرزميني نيمه مستقل اداره ميشد و مرآز آن شهر خرم آباد بود )حسين خان(والي

آقا محمد خان .پس از به قدرت رسيدن قاجاريه تغييرات چشمگيري در لرستان صورت گرفت 
،باني سلسله قاجاريه ،به علت آينه اي آه از لر هاي زنديه در دل داشت نسبت به همه لرها با 

مني مي نگريست واسباب ضعف اين قوم را به هر نحوي آه توانست فراهم آورد چنانكه ديده دش
همچنين چون واليان لرستان را رقيبي خطر ناك . برخي از طوايف لرستان را به قزوين آوچانيد 

  .ميپنداشت در تضعيف آنها آوشيد 
را مجزا آرد و نفوذ چنانكه پشتكوه . جانشين او يعني فتحعلي شاه به تجزيه لرستان پرداخت 

مستقيما زير نظر ماموران ) پيشكوه (از آن پس لرستان . واليان را به همان منطقه محدود ساخت 
  . قاجار آه اغلب آنها از شاهزادگان و اطرافيان دربار بودند اداره مي شد 

بيري ، لرستان تا پيش از تسلط قاجارها ايالتي نسبتا آباد و يك پارچه بود ولي در سايه بي تد
بيداد گري و استبداد شاهزادگان و عمال قاجار آه جز به دنبال سود شخصي و چپاول مال مردم 

اقتصاد منطقه به سختي آسيب ديد و هرج و مرج و نا امني .نبودند ،به تدريج رو به ويراني نهاد 
ا به بسياري مجبور به مهاجرت گرديده و ي .همه جا را گرفت ،از ميزان جمعيت آاسته گرديد

زندگي آوچ نشيني روي آوردند و طوايف مختلف به جان هم افتادند و اين فرايند بخصوص در اواخر 
 ١٢٩٩با سقوط سلسله قاجار و روي آار آمدن رضا خان در سال .دوره قاجار شدت بيشتري يافت 

هجري شمسي اقداماتي عليه بعضي اياالت از جمله لرستان به عمل آمد آه منجر به در 
 ١٣١٢ا  ت١٣٠٠اين درگيريها از .ايي شديد بين قواي دولتي و ايالت و عشاير لرستان گرديد گيريه

  .به جنگ و گريز ادامه داشت
ما سر انجام عشاير لر شكست خوردند و لرستان و پشتكوه هر دو به تصرف قواي دولتي ا

ج لرستان تا اندازه درآمدند با روي آار آمدن دودمان پهلوي اگر چه به ملوك الطوايفي و هرج ومر
اي پايان داده شد و منجر به پاره اي اصالحات شد ، ولي از آنجا آه سياست دولت مبتني بر 
تمرآز امكانات در تهران و چند شهر ديگر بود بسياري از مناطق ايران از جمله لرستان در وضع نا 

 .مساعد قرار گرفتند و قرباني تبعيضات نا خواسته شدند
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 نژاد
 زبان شناسي و فرهنگي نشان دهنده پيوستگي قومي لرها با ديگر اقوام ايراني به بررسيهاي

بين هزاره سوم و اول پيش از ميالد به هنگام مهاجرت اقوام آريايي . ويژه شعبه پارسي است 
شعبه اي از اين اقوام موسوم به آاسيها به لرستان آمدند و با بوميان منطقه در آميخته و بدين 

   تازه اي پديد آمد آه بعدها به لر شهرت يافتند ترتيب نژاد
  وجه تسميه لر و تقسيمات لرستان 

در دوره . مي گفتند ) آاسي (در هزاره نخست پيش از ميالد به تمامي ساآنان لرستان 
در قرون نخستين . ساساني تمامي اقوام بيابانگرد ايران از جمله لرها را آرد مي ناميدند 

بالد (وشته هاي مورخان و جغرافيا نويسان پديد آمد و سرزمين لرستان بنام اسالمي واژه لر در ن
اين سرزمين شامل استانهاي امروزي لرستان ، ايالم ، بختاري ، آهكيلويه و . مشهور شد ) لور

بعدها در قرن ششم هجري به بعد اين .بوير احمد و بخشهايي از استانهاي همجوارمي شد 
  . . .ري از جمله لر آوچك و لر بزرگ تقسيم شدند مناطق خود به مناطق آوچكت

   هجري تا زمان حال٣٠٠نمودار تقسيمات لرستان از 

دوره مغول صفويه قاجاريه پهلوي ٣٠٠
 هجري
 

استان لرستان  لرستان

 پشتكوه استان ايالم
لرستان فعلي  لر آوچك

 بختياري استان چهارمحال و بختياري

 آوه آيلويه بوير احمد_ يلويه استان آهك

شهرستان 
ممسني فارس  شولستان ممسني

 لر بزرگ

 لرستان

  

در خصوص وجه تسميه مردمان اين سرزمينها آه در بخشهايي مياني سلسله جبال زاگرس 
اظهار نظر آرده اند ) لر(مسكن دارند بايد گفت در مجموع نظرات آساني آه دربارۀ وجه تسميه 

  : تقسيم بندي نمود را مي توان در چند دسته زير 
  برخي لرها را از نسل شخصي به نام لر دانسته اند _ اول 
  واژه لر مشتق از آلمات ايراني چون لهراسب و غيره گرفته شده است _ دوم 

  :واژه لر نسبت مكاني دارد آه به نوبه خود چند وجه دارد _ سوم 
   تبار لرها بوده استلر محلي بود در واليت مانرود يا مايرود آه جايگاه اوليه_ ١
است آه آن هم نام شهري در شمال غربي دزفول يعني در حوالي ) اللور (واژه لر مخفف _ ٢

  .انديمشك بوده است
 .برخي نيز آلمه لر را تحريف شده واژه لير يا لر يعني آوههاي پوشيده از جنگل دانسته اند _ ٣

===================================================== 
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 زبان مردم لرستان
زبان مردم لرستان به دو زبان لري و لكي صحبت مي آنند آه اولي زبان اآثر شعبات قوم لر مي 

_ مناطق الشتر (باشد و دومي در بين برخي از طوايف لرستان بخصوص مناطق شمالي لرستان 
  .رايج است ) نور آباد _ آوهدشت 

اروپايي به شمار مي _ ي و لكي جزو زبانهاي هندو بر اساس مطالعات زبان شناسي ، زبانهاي لر
  .آيند 

لكي و لري . زبانهاي ايراني شامل زبانهاي ايراني شرقي ، و زبانهاي ايراني غربي مي باشد 
  . جزو زبانهاي ايراني غربي محسوب مي شوند 

ين واژه ها بسياري از واژههاي لري اغلب ريشه هاي باستاني دارند و به احتمال تعداد زيادي از ا
گفته مي شود زبان پارسي در زمان امپراتوريهاي . مربوط به زبانهاي آاسي و عيالمي مي باشد 

  . هخامنشي ، اشكاني و ساساني در لرستان گسترش يافته است 
آه هر . لري بزرگترين رابطه را با زبان فارسي دارد)گويش(در بين زبانهاي جنوب غربي ايران ،زبان 

ه پارسي ميانه، زبان پارتيان قرن هشتم بعد از ميالد هستند ،و همانگونه آه مي دوي آنها دنبال
دانيم پارسي ميانه، زبان پارتيان و ساسانيان بود آه به تدريج تغيير شكل داده و به صورت زبان 
فارسي نزديك است آه بعضي معتقدند اين زبان در گذشته نه چندان دور از فارسي منشعب 

  .شده است 
  
  

  

   ودار پيوستگي زبان لري با ساير زبانهاي آريايينم
زبانهاي   

  هندي

 لكي

 آردي

  گيلكي

  طالشي

 سمناني

 خوانساري

 بلوچي

زبانهاي شمال
 غربي

 فارسي

 ،نهاوندي لري ، بروجردي گويشهاي: تريباخ
 ،وغيره
 ،دزفولي، بختياري هاي شامل گويش: خاوري

 شوشتري ،وغيره

لري

 آومزاري

 تاتي

غربي زبانهاي جنوب

زبانهاي 
 غربي

زبانهاي 
 ايراني

هند 
  وايراني

زبان 
هندو 
اروپايي
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 دواني

زبانهاي   
 شرقي

  ژرمني
 اسالوي

 رومياني

  سيلتي

  يوناني

 ايتاليايي

 باليتي

 اروپايي

   
=====================================================  

  
  دين و مذهب

  
اولين نشانه هاي آليز زروان آه گفته . پيش از اسالم آيينها و مذاهب مختلفي در لرستان رايج بود

  .مي شود دين زرتشت از آن نشأت گرفته در لرستان ديده مي شود 
همچنين پرستش بانو آناهيتا . ستان پديد آمد بعدها آيين مهر پرستي در آنار دين زرتشتي در لر

پس از ورود اسالم ، مردم لرستان نيز همچون ساير اقوام . الهه آبها نيز در لرستان شايع بود 
از قرن هشتم هجري به بعد بتدريج مردم لرستان . ايران به اين دين آسماني گرايش پيدا آردند 
كي از مناطق مهم شيعه نشين ايران به شمار مي آيين تشيع را پذيرفتند و هم اآنون لرستان ي

     آيد 
=====================================================  

  
  پوشاك

مي توان گفت آه پوشاك مردمان لر در هر منطقه اي با آمي تغييرات جزئي از يك بطور آلي 
اين تغييرات جزئي بستگي به عواملي چون همجوار بودن با . ساختار اصلي تشكيل شده است

بعنوان مثال لباس عشاير آوچ رو با . شهرهاي ديگر ، آمد و شدهاي روستائي و آوچ آردن دارد
از طرفي .  بكار بردن رنگ ، زيورآالت و نوع و جنس آن فرق بسيار داردعشاير ساآن روستائي در

   . پوشاك آنان ترآيبي است از پوشاك مردمان ايل قشقايي و ايل بختياري و ايل هاي لرستان 
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براي شناسائي اين تفاوت ها الزم است آه مناطق مختلف مسكوني دسته بندي و بررسي 
شوند ، اما منطقه بزرگي آه از شمال غربي تا جنوب شرقي ايران ، تيره ها و ايل مختلف لر را در 
بر دارد با فرهنگ و آئين هاي خاص خود ، بررسي آردن پوشاك تيره هاي مختلف آن ، آار آساني 

طور اجمالي مي توان گفت آه پوشاك لرهاي بخش شمالي بر اثر همجواري يادآور ب. نيست
پوشاك آردهاي آرمانشاهان است و ساآنان جنوب و جنوبي تر لرستان چون بختياري ها و 

آنچه آه در اين . بويراحمديها با پوشاك لرهاي ساآن مناطق مياني لرستان شباهت آامل دارد
  . شود ، پوشاك مناطق مياني لرستان مي باشدفصل بصورت اختصار بررسي مي 

  

  :پوشاك زنان لر 
پوشاك زنان لر بنا به موقعيت اجتماعي ، اقتصادي و از طرفي شرايط سني از ويژگيهاي 

پوشاك زنان جوان لر با پارچه هاي الوان در رنگها و طرح هاي شاد با . مشخصي برخوردار است
لبته اين تنوع رنگي همراه با تزئينات آن به وضعيت آه ا. ( سربندهاي زيبا و رنگي مي باشد

  .) اقتصادي خانواده بستگي دارد
زنان مسن تر پارچه هائي به رنگ تيره و طرح اي ساده و سربندي سياه و سفيد را ترجيح مي 

   . دهند
زيبائي خاصي به سر زنان لر . مي گويند)) گل وني (( روسريهاي زنان لر آه در زبان محلي به آن 

اين روسريها آه معموًال ابريشمي مي باشند و در طرح ها و رنگهاي مختلف به آار مي . مي دهد
ه مي شود گوشه هاي آن هم به صورت آويزان بر پشت سر با گره زيبائي به دور سر پيچيد. روند

  .قرار مي گيرد
شلوار . پيراهن زنان لر داراي برشي ساده ، بلند و گشاد است با طرح هاي گلدار و رنگهاي الوان

معموًال از دمپا تا حدود . پوشاك زنان لر از لحاظ ترآيب و جنس پارچه دو قسمتي و دو رنگي است
ه ساده با نقشبندي و نواردوزي شده است و قسمت باالتر به رنگ ديگر و گلدار باالي زانو ، پارچ

آت )) آلنجه ((  قسمت هاي ديگري بر روي پيراهن زنان قرار مي گيرد از جمله .مي باشد 
مخملي آه در جلوي بدن بسته نمي شود ، بقيه و لبه هاي دم آستين و دور شكاف آن يراقدوزي 

  . و نواردوزي شده است
آه پوششي است بلند تا به پشت پا ، جلوي آن بدون دگمه است با آستيني تا )) سرداري ((  

دوره هاي آستين و دامن . آرنج آه اغلب از مخمل با الوان مشكي ، سبز و قرمز تهيه مي شود
  .آن به پهناي دو تا سه انگشت يراقدوزي و نواردوزي شده است

جليقه . (( واردوزي ندارد و با دآمه در جلو بسته مي شودآه نيم تنه را مي پوشاند ، ن)) آت (( 
  . آه هميشه باز است و دآمه ندارد و در قسمت جلوي آن يراقدوزي ، سكه دوزي شده است)) 
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  پوشاك مردان لر 
شلوار آنان به . جنبه هاي تزئين آن آمتر مي باشد. مردان لر داراي پوشش ساده اي مي باشند

پيراهن آنان با برش ساده و اغلب به رنگ سفيد و گاه . آردي استطرح و هيبت شلوارهاي 
است آه در طرح هاي گلدار و شاد براي مراسم ) ستره ( قسمت ديگر آن . رنگين مي باشد

شادي و جشن و طرح هاي ساده با رنگهاي آم مايه در انجام مراسم تشريفاتي و عزا بكار مي 
  . وصيات ويژه لباس مردان لري مي باشدآاله نمدي ، شال و گيوه نيز از خص. آيد
 

  
  رودهاي لرستان

  
 )دز( رود سزار -١

   رود کشکان-٢

   رود سيمره-٣

   رود زال-۴
 

 
 
  
  
  

وجود آوههاي پربرف، چشمه هاي فراوان و جنگلهاي انبوه موجب اعتدال هوا در بخشهاي مياني 
 و تابستان هاي ولي هواي بخشهاي جنوب تا اندازه اي خشك. و شمالي لرستان گرديده است

 .گرمي دارد
در لرستان سه رود بزرگ جريان دارد آه رود خانه هاي ديگر به يكي از آنها مي پيوندند واين سه 

 :رود عبارتند از 
 
 آه از حد فاصل ميان بختياري سرچشمه مي گيرد و از قسمتي ديگر از آو )دز ( سزار يا -١

بهم پيوسته و ) دورود( محلي موسوم بهههاي شمالي لرستان و سيالخور،جاري ميشود و در
دم (پس از عبور از بستري پر پيچ وصخره و تنگه هاي آوهستاني،آبهاي بخش پاپي ونيز رودخانه 

سرچشمه گرفته ، را در بر ميگيرد و بجانب خوزستان روان ميگردد، و ) ماروز(آه از دهستان ) دم
 . شده است بر آن زده) دز (اين همان رودي است آه اينك سد بزرگ 

) خاك مالگه (و ) ازگنه (ناميده ميشود از آوهاي ) آشكو (  آه در گويش لري  رود آشكان-٢
در بخش شمال خاوري لرستان، سرچشمه گرفته و بسوي باختر روان ) قارن(واقع در دهكده 

 . ميشود 



 

  لرستان               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 مشهور است وجه تسميه آن هم بعلت تراآم آب) گلم سوز (سرچشمه اصلي اين رود بنام 
 .وسبزي رنگ آن است 

الشتر وارد ميشود ، بستر آن در تمام ) چغلوندي (اين رود در مسير خود پس از عبور از بخش 
 .معروف است ) آب آاآارضا (مسير عميق و آوهستاني است،در الشتر بنام 

 
و همچنين از سرابها وچشمه هاي دشت الشتر ) گري( آه آب عمده آن از آوه رودخانه الشتر

به اين رود مي ريزد ) بسطام (واقع در دهستان ) ملك ميرزا ( ميگيرد، در محلي موسوم به مايعه 
به )گاو شمار (آه از آوه هاي بخش دلفان جاري مي شود، در شمال تنگه ) تيزا ( و نيز رودخانه .

آن ميپيوندد و پس از عبور تنگه ، به سمت جنوب تغير مسير داده به بخش چگني ميرسد ،آه از 
 .ناميده مي شود ) آشكان (  به بعد آن
 

است  ، پس از پيوستن آب چشمه هاي ) رباط (آه سرچشمه اصلي آن از تنگه رودخانه خرم آباد 
 آيلومتري جنوب باختري شهر خرم آباد ،در منتهي اليه بخش چگني، در ۴۴داخل شهر به آن ، در 

 .برود آشكان ميريزد ) تنگ تير (شمال محلي بنام 
 

پس از ) افرينه(مشهور است در دهكده  ) غزال(آه به رودخانه ) ميان آوه (از آب قسمتي 
 .  متر ، به اين رود داخل ميشود ٠٢تشكيل آبشاري ، به ارتفاع نزديك به 

 
به رود پرآب سيمره پيوسته ) باباخوارزم (در محلي موسوم به )جايدر (رود آشكان در غرب جلگه 

 .ميده ميشود نا) سيمره (و از آن پس بنام 
 
 اين رود پر آب ترين رود لرستان و غرب ايران است سرچشمه اصلي آن از  رود سيمره-٣

و قسمت عمده آب آن .است آه بسمت نهاوند جريان مي يابد ) گري(آوههاي شمالي لرستان 
 آبهاي الوند آوه نيز به آن پيوسته و بجانب باختر در) . سراب گاماسا (از محلي است موسوم به 

 .آوه پايه ها با بستري آرام روان ميشود
به آن ميريزدو با تغيير مسيربه جانب جنوب، قسمتي ) قره سو(درجنوب آرمانشاهان آب رودخانه 

جاري ميشود ) آور(ونيز رودخانه هايي آه از دنباله غربي آوه ) مانشت (و آوه ) ايالم(از آبهاي 
سيمره (اين رودخانه در لرستان . ،جاري ميگرددبه آن پيوسته به سمت خاور) آلم (وآب رودخانه 

 .ناميده ميشود )
با بستري پهن ) آور (رود سيمره پس از دربرگرفتن رود آشكان ،در امتداد ودامنه هاي آوه 

 .ونسبتاآرام جريان مي يابدو در بعضي جاهها اين بستر تنگ ميشود از آن جمله در محل پل تنگ
زيرا رود پس از جريان يافتن در يك بستر عريض و . مره است محققا اين پل عجيب ترين نقطه سي

خشن رودخانه ، ناگهان خود را جمع آرده و در حوالي پل تنگ ) فالزهاي (عميق و محصور بر 
 متر ميرسد و ٠۴بستر خود را در مرمره ها حفر ميكند، عمق مغاك ها و پرتگاه ها ، گاهي به 

 .  نمي باشد عرض آنها در بعضي نقاط بيش از سه متر
 
سرچشمه ميگيرد و بعلت تراآم ، سبز رنگ است ، با )آرآي (آه از آوههاي ) زال( رودخانه -۴

با سرعت ) دمشا(تغيير جهت بسمت باختر ، پس از قطع جاده سراسري ، در محلي موسوم به 
 .و تندي آه دارد ، بستر، آرام رود سيمره را مي برد و به آن مي پيوندد
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بخاك خوزستان وارد مي ) آور ( از گذشتن از آخرين تنگه منتهي اليه غربي آوه رود سيمره پس
  .ناميده مي شود )آرخه (شود آه در آنجا 

  
  درياچه ها، تاالبها

  
 چه گهردريا -١
   درياچه کيو-٢
   تاالبهای لرستان-٣
  چشمه ها و سرابها -０
  
  
  
  
 

  
  درياچه گهر

گسترده شده اند )) گهر پايين ((و)) گهر باال((در دامنه اشترانكوه ، درياچه هاي دائمي و شيرين 
اين درياچه از ذوب برف هاي اشترانكوه و انباشت آب آن در پشت سد يا آب بندي آه از ريزش . 

فراواني نسبي آب هاي ورودي به اين درياچه باعث مي شود ، سر ريز آب . آوه پديد آمده است 
  .بريزد ) بزرگ (آن به درياچه پاييني 

حداآثر .  متر برآورد آرده اند ۶٠٠ آيلومتر و عرض متوسط آن را ۵/١را طول درياچه اصلي گهر 
  .  هكتار است ١٠٠ متر و مساحت آن در حدود ٢٨عمق درياچه 

درياچه گهر مانند آبگيري است آه از چشمه ها ، آبشارها و سراب هاي اشترانكوه پر شده و آب 
   آن  . گهر در زمستان يخ مي بندد بيش تر سطح درياچه.  در تابستان و زمستان ثابت است 
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انواع بوته ها ، درختان تنومند بيد ، گياهان و گلهاي زيباي پيراموني ، اطراف درياچه را به صورت 
  . يك پارك طبيعي شگفت انگيز در آورده است 

زيبايي خيره آننده و چشم اندازهاي بديع درياچه سبب شده است هر ساله ، با وجود سختي 
ف و ديگر نقاط آشور ، با پاي پياده يا سواره به راه ، انبوهي از مردم لرستان ، استانهاي اطرا

   .ديدن درياچه و زيبايي هاي آن بروند و چند روزي از اوقات فراغت خود را در آنجا سپري آنند 

  درياچه آيو
درياچه آيو در آنار پارآي به نام آيو در خرم آباد واقع شده است و آب آن از چشمه تامين مي 

مساحت آن هفت هكتار و عمق آن .  خاصي به شهر بخشيده است اين درياچه ، زيبايي. شود 
اين درياچه از ارزش هاي توريستي درون شهري بر خوردار است و . بين سه تا هفت متر است 

 . داراي شهر بازي و امكانات تفريحي متنوعي است 
  

 

 تاالب آوچك و بزرگ نيز نزديك شهر پل دختر وجود دارد و يك تاالب ١٢عالوه بر اين درياچه ها ، 
 آيلو متري جنوب شهر بروجرد دامن گسترده است آه مجمعه اين تاالب ها ، عالوه بر ١٢هم در 
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ي و مهاجر مي زيبايي هاي چشم گير ، زيستگاهي مناسب براي جانوران آبزي و پرندگان بوم
   .باشد 

   

  تاالبهاي لرستان
  

 تاالب هستند در فصول پر ١٢مجموعه تاالب هاي لرستان و خصوصا تاالبهاي پلدختر آه نزديك به 
 آيلو متري شهرستان بروجرد ١٢تاالبي زيبايي هم در . آب زيبايي خاصي به منطقه مي بخشند 

 زيبايي هاي چشمگير ،زيستگاهي مناسب دامن گسترده است آه مجموعه اين تاالبها ،عالوه بر
اسامي اين تاالبها همراه با مشخصات آنها .براي جانوران آبزي و پرندگان بومي و مهاجر ميباشند 

  .در زير آمده است 
   

  پوشش حيات وحش وسعت موقعيت نام 

 گياهي

 دسترسيتجهيزات برداري بهره

  شهرستان  درياچه گهر

 اشترانكوه/دورود

  خال قرمز هكتار ١۵٠

  رنگين آمان

 ماهي قزل آال

  آستانه،چشمه _ صيدتفريحي جلبك_ني 

  خيه از طريق

شهرستان دورود 

  تاالب ١٢ارتفاعات چول  تاالب تكانه

 فصلي و دايمي

شهرستان پلدختر ندارد شكار ممنوع ني ماهي سياه   هكتار ۵

شهرستان پلدختر نداردر ممنوع شكا ني  پرندگان  هكتار ١٠ شهرستان پلدختر ٢و١تاالب لفانه 

شهرستان پلدختر ندارد شكارممنوع ني  آبزي  هكتار٢ شهرستان پلدختر تاالب زردابه 

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني مهاجروبومي   هكتار ١/۵ شهرستان پلدختر تاالب سياه 
 پلدختر

ستان شهر ندارد شكار ممنوع ني    هكتار١۴ شهرستان پلدختر تاالب بلمك 
 پلدختر

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني    هكتار٣/٧ فصلي و دائمي  تاالب جمجمه 
 پلدختر

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني   هكتار۴ فصلي ودائمي  تاالب آبود 
 پلدختر

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني    هكتار ۵ شهرستان پلدختر٢و١وتاف ١تاالب 
 پلدختر
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   تاالب

 گلم سوزه 

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني    هكتار٢ ستان پلدخترشهر
 پلدختر

شهرستان  ندارد شكار ممنوع ني    هكتار٣/۵ شهرستان پلدختر تاالب پيكه 
 پلدختر

  تاالب

 بيشه داالن 

  جنوب شرقي

 شهرستان بروجرد 

پرندگان آبزي وآن هكتار٩١٣

آبزي بومي ومها

  شكار ني

 يا پروانه 

  دشت سيالخور _

  

  چشمه ها وسراب ها
  

يكي از امكانات طبيعي تفرجگاهي واآورتويستي استان لرستان ، چشمه ها و سرابهاي 
اين چشمه ها وسرابها امكانات مساعد . متعددي است آه در سطح استان پراآنده مي باشد 

مهمترين . طبيعي براي جلب و جذب جمعيت جهت گذران اوقات فراغت در روزهاي تعطيل دارد 
  :آنها عبارتند از 

سراب هنام ،سرخه و ناپي و چشمه آهمان در الشتر ،سراب چگني ،آيو و چشمه هاي آب ارم 
، گرداب دارايي و آب اراز و مطهري در خرم آباد ، سراب جانيزه ، زرشكه ، سفيد ،زارم ،آرتول ،و 

ب غارتمندر و چشمه هاي ونايي ، دره خوني ، هفت چشمه و اسل در بروجرد و اشترينان ، سرا
گردآانك ،ماهي چال ، فرسيان، گايكان ،سر دره ،رود آب در اليگودرز ، سراب چشمه و رودك در 
دو رود ،و چشمه فلفلي در ازنا ، اطراف برخي از اين چشمه ها و سرابها از پوشش گياهي 

ند آه نادري برخوردار بوده و در طول فصول مساعد سال سينوزيهاي متعددي را به وجود مي آور
  .در نوع خود بي نظير مي باشد 

  
  
 

   
 

گل هاي نيلوفر . از جمله ديدني هاي شهرستان خرم آباد است نيلوفرهاي آبي سراب چنگائي 
  .آن از گردشگاه نيلوفر آرمانشاه به اين سراب انتقال يافته و پرورش داده شده است 
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  آبشارهای استان لرستان
  
  
 آبشار شوي -١
  آبشار بيشه -٢
  آبشار آب سفيد-٣
  آبشار نوژيان -۴
  بشار چكانآ -۵
   آبشار وارك-۶
    

  آبشار شوي

در دامنه سالن آوه  در حوالي روستاي شوي و. اين آبشار آه به قولي زيباترين آبشار ايران است
آبشار شوي آبشاري زيبا . واقع شده است) فت از توابع شهرستان دورود ايستگاه تنگ ه(

  . ودلنشين است آه از غاري بيرون مي جهد و از گردنه اي بلند به پايين سرازير ميشود 

در فصل بهار از سراسر آشور مردم عالقمند براي تفريح به سوي اين آبشار روي مي آورند و 
اين آبشار در گويش محلي به . ن زيباي آن سپري مي آنند بخشي از اوقات خود را در پيرامو

 .معروف است ) طاف شوي (
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 آبشار بيشه
  

شار يكي از زيباترين آبشارهاي آشور است آه در بخش پاپي خرم آباد و در ايستگاه راه اين آب
تهران واقع شده و ساليانه _آبشار در مسير راه آهن خوزستان . آهن بيشه واقع شده است 

  .پذيراي مسافران زيادي از نقاط مختلف آشور به ويژه از استان خوزستان مي باشد 

 آيلومتر مي ٣٠ستان دورود آه يكي از مسيرهاي ارتباطي آن است فاصله اين آبشار تا شهر
باشد امكان برقراري ارتباط در اين مسير فقط از طريق راه آهن ميسر است و راه ارتباطي آن در 

ارتفاع آبشار . حال حاضر با خرم آباد از طريق ايستگاه سپيد دشت و از آنجا به خرم آباد مي باشد 
   .متر نيز از آنجا تا وصل شدن به رودخانه سزار مي باشد ١٠د با زمين و  متر تا نقطه برخور۴٨

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
   

  آبشار آب سفيد
 آيلومتري شهر اليگودرز واقع شده است ، ارتفاع ۵٠اين آبشار در منطقه پيشكوه ذلقي در حدود 

  . متر مي باشد ١۵ متر و پهناي آن در فصل پر آبي حدود ٣٠اين آبشار حدود 
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  آبشار نوژيان

اين آبشار .واقع شده است )بخش پاپي ( آيلو متري جنوب شرقي خرم آباد ٣٠آبشار نوژيان در 
 از مردم را به سوي خود جلب يكي از زيبايي هاي طبيعت لرستان است آه هر ساله ،بسياري

انواع گياهان دارويي مي )تاف (در آوه .گردشگاه جنگلي نوژيان باالي آوه تاف قرار دارد .مي آند 
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همواره بسياري از مردم براي .رويند و طبيعت و آبشار زيباي آن شگفت انگيز و ديدني است 
يي به اين ناحيه مي آيند و اوقات تماشاي اين آبشار زيبا و هم چنين براي جمع آوري گياهان دارو

  .فراغت خود را در آنجا مي گذرانند 
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  بشار چكانآ

  

آبشاري در نهايت زيبايي و ) جنوب شهرستان دورود (ف بر دره چكان در دامنه ارتفاعات مشر
اين آبشار از درون غاري مشرف بر زمينهاي .عظمت جاري است آه به آبشار چكان معروف است 

اطراف آبشار منطقه اي وسيع .زراعي چكان بيرون مي جهد و طول فوران آن به دهها متر ميرسد 
ابو علي (آه در دو الي سه آيلو متري آن امام زاده اي به نام با فضايي مطلوب و دل انگيز است 

آب اين آبشار در اواخر پاييز به مرور خشك مي شود و در روز هاي اوليه .واقع شده است ))ع(
شروع فصل بهار مجددا با همان فوران به بيرون مي جهد، اين آبشار يكي از عجايب و زيبايي هاي 

  . شود طبيعت استان لرستان محسوب مي
   
  
  
  
  

  
  آبشار وارك

  
  
   

. اين آبشار در بخش پاپي و دهستان آشور واقع شده و يكي از زيباترين آبشارهاي آشور است 
سرچشمه آبشار يك صخره سنگي .  آيلومتر مي باشد ۶٠فاصله آن تا شهر خرم آباد حدود 

  .وجود مي آورد  متر از صخره دوم فرو ريخته و آبشار دوم را به ١۵است و پس از طي حدود 

 متر با عرض ١۵/۵ متر و قسمت دوم ١٢ متر با عرض حدود ٧در فصل آم آبي ارتفاع قسمت اول 
 متر ۵٧حداآثر ارتفاع آن به .  متر يكي از زيباترين منظره ها را در اين منطقه مي توان ديد ۵/۵۶

  . متر را در بر مي گيرد ۵٠مي رسد و عرضي معادل 
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  تاريخینکاما

 
 مسجد جامع خرم آباد

آغور (دختر _ )شاه پرور سلطان( هجري قمري به دستور ٩٧٠مسجد جامع خرم آباد در سال 
 هجري ١١١٠اين مسجد در سال . ساخته شد) ه رستم از اتابكان لر آوچك همسر شا) (بيك

قمري به دستور شاه سلطان حسين صفوي تعمير شد و سنگ نوشته مربوط به اين فرمان هم 
در سالهاي . نگهداري مي شود) دژ شاهپور خواست ( هاي تاريخي  اآنون در بخش سنگ نوشته

جد اعالي طايفه (يك بار توسط خدايي خان حسنوند بعد نيز مسجد دو بار تعمير شده است، 
و بار دوم بنا به وصيت مال محمد تقي خرم آبادي در دوره آريم خان زند و توسط ) حسنوند 

  .شخصي به نام زآي خان 
بناي مسجد . بيش از نيم قرن پيش هنگام خيابان آشي، قسمتي از مسجد قديمي ويران شد 

اي قبلي ساخته شده است، چندان هم قديمي نيست و در آنوني خرم آباد آه روي خرابه ه
اين بنا تاپس از جنگ جهاني دوم . ساختمان آن، ريزه آاري ها ي هنري چشمگير ديده نميشود

 هجري شمسي، گروهي از اهالي منطقه آن را ترميم آرده ودر ٢٢٣١در سال . رونقي نداشت
گويا در گذشته نيز . علميه تبديل آردندشمال و جنوب آن حجره هايي ساختند و آن را به حوزة 

در رواق شرقي . حوزة درس طالب ديني بوده و از قديم به نام مدرسه اشتهار داشته است
  .مسجد، آتابخانه اي با آتاب هاي اهدايي مرحوم آيت اهللا آمالوند وجود دارد 

 
  

 مسجد جامع بروجرد
   

   

جالب توجه شهر بروجرد اين مسجد قديمي در شرق بروجرد واقع شده و از بناهاي تاريخي و 
در .  هجري قمري است٨۶٠١تاريخ ساخت بناي مسجد بر اساس آتيبه موجود سال . است

 هجري قمري به دستور شخصي به نام سلطان ٢٩٠١ورودي مسجد دو لنگه است و در سال 
بناي اوليه مسجد فاقد گلدسته بوده و دو گلدسته موجود به دستور . محمد ساخته شده است

  . هجري قمري ساخته شده است٩٠٢١م تقي خان رازاني در سال شخصي بنا
 هجري قمري از جنس چوب ٨۶٠١ پله اي آن است آه در ٩زيباترين قسمت مسجد، منبر  

در قسمت شمالي صحن . ساخته شده و حاوي دو بيت شعر ماده تاريخ ساخت مسجد است
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بي با نقش هاي بر مسجد، شبستاني است بزرگ و آهن با ستون هاي متعدد آه دري چو
بر باالي اين در، . بر روي در ورودي غرب مسجد آنده آاري هاي زيبا حك شده است. جسته دارد

 سانتي متر نصب شده آه به زمان شاه عباس اول مربوط است ٢۵*٣٨سنگ نبشته اي به طول 
.  
 

 مسجد سلطاني بروجرد

 

اين .  حجره دارد۶١مسجد سلطاني بروجرد، يكي از حوزه هاي علميه ديني فعال ايران است آه  
اين . رسي مشبك بوده اند آه اينك تنها، اندآي از آن باقي مانده استحجره ها داراي درهاي ا

بر ايوان غربي و بر ديوار جنوبي ايوان، سنگ . درها، هر يك شاهكاري از درهاي مشبك هستند
نبشته اي از زمان فتحعلي شاه قاجار باقي مانده آه نشان مي دهد درزمان حكومت محمد تقي 

  .ه اهالي بروجرد، ماليات خبازان را بخشيده اندميرزا حسام السلطنه براي رفا
اين مسجد از مهم ترين مسجد هاي استان لرستان است آه .  سطر است٢١اين سنگ نبشته  

از استادان علمي و مذهبي آه در اين مدرسه . از لحاظ قدمت تاريخي و معماري قابل توجه است
دي است آه سال ها رهبري شيعيان تدريس آرده اند، يكي هم مرحوم آيت اهللا العظمي بروجر

  .جهان را در دست داشتند 
  
 

  مسجد اميرالمؤمنين بروجرد
قدمت اين . مسجد اميرالمؤمنين شهرستان بروجرد در فهرست آثار تاريخي آشور به ثبت رسيد 

مسجد تاريخي آه در مرآز شهر بروجرد قرار دارد و با استفاده از معماري سنتي و شيوه طاق و 
  .اخته شده است به دوران قاجار مي رسدزنجير س
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  مقبره ها
 

   

 
   بن عليمقبرة زيد

. مقبرة زيد بن علي در محله اي به همين نام، در غرب مسجد جامع خرم آباد واقع شده است
  . حريم مقبره شش هزار متر مربع وسعت دارد آه در گذشته گورستان بوده است 

در ميان اين زمين، مقبره اي وجود دارد آه آيات و آلمات مقدس را با خط نسخ و به طور برجسته 
  .روي لبه شرقي مقبره، نام استادآار نجار و تاريخ احداث آن آمده است . آرده اندبر آن نقش 

بر اساس سنگ نبشته بنا آه به .  هجري قمري مربوط ميشود٧٠٣١بناي آنوني مقبره به سال 
 هجري قمري به فرمان بدر بن حسنويه ساخته شده و ۴٠۴خط آوفي است، اين مقبره در سال 

بناي مقبره، هشت ضلعي است آه چهار ضلع . تعلق دارد) ع(طالب به زيد بن حسين بن ابي
تمام بنا از آجر . اصلي دارد و هر يك از اين اضالع نيز به ضلع هاي آوچكتري تقسيم شده اند

  . ساخته شده است 
در . صندوقي چوبي و قهوه اي رنگ با نقوش زيباي آنده آاري شده، روي قبر جاي گرفته است

  .ره نيز پله هايي براي رفتن به پشت بام آار گذاشته شده اند هر دو گلدسته مقب
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  بقعه شاه زاده احمد
سيد ((و) گگ احمد(اين امامزاده در روستاي مازو از شهرستان خرم آباد واقع شده و به نام هاي

منسوب ) ع(صاحب قبر را به شاه چراغ از فرزندان امام موسي آاظم . نيز معروف است) احمد
   .ميدانند

 متر است و ۴١بلندي آن نزديك به .  ترك دارد٠١بناي مقبره، چهار گوش است و گنبد هرمي آن، 
در ورودي مقبره، شمالي است .  مثقال بر فراز آن نصب شده است٠٠٢آه قنديلي از طال به وزن 

روي قبر، ضريحي چوبي . طول وعرض آفش آن پنج متر است. و دو گلدسته آوچك آجري دارد
خادمان اين امامزاده، عمامه اي قرمز بر سر دارند و معتقدند آه شاه . شته شده استآار گذا

بر . زاده احمد در زمان حيات خويش ، هرگاه خشمگين مي شد، شال قرمز به آمر مي بست
اساس سنتي آه از گذشته بر جاي مانده، اگر بين طوايف يا ايالت منطقه نزاعي در گيرد، 

مخصوص را به ميان آنان مي برند و مردم به حرمت اين علم و به احترام خادمان امام زاده، علم 
  .، از جنگ و برادر آشي دست برميدارند)شاه چراغ(
اين چوب . مي سازند) نه(خادمان امامزاده، چوبي مخصوص به رنگ قهوه اي و به شكل عدد  
 چوب را مردم روستاها اين. نام دارد و روي آن، آيات و آلمات مقدس آنده آاري شده است) آسا(

  . مي خرند و به عنوان تبرك در خانه خود نگهداري مي آنند 
 

  

  مقبره شاه محمد
آنار رود سيمره، گنبد و مقبرة )) درامار((و )) تت ((در انتهاي شمالي طرهان، بر دامنه آوههاي 

بره شبيه سبك ساختمان مق. شاه محمد واقع شده آه زيارتگاه مردم لرستان و آرمانشاه است
اصل بنا چهار گوش است آه در باال به هشت ضلعي تبديل . تاق مسجد جامع بروجرد است

گنبد آن در گذشته، دو . ديوار هر ضلع با آاشي هاي مشبك زينت داده شده است. شده است
  .جداره بوده آه امروزه تنها گنبد زيرين آن باقي مانده است

 انتهاي هر يك از آنها، تزئيناتي با آجر به صورت زيك زاك گلدسته ها، استوانه اي شكل اند آه در 
 هجري قمري است آه اين تاريخ بر سنگي در ديوارة ٢٢٣١تاريخ بناي آن . ايجاد شده است

در اصلي مقبره به سوي شمال باز مي شود و اندازة . شرقي مقبره نوشته و نصب شده است
 در روآشي از نقره دارند آه آيات و اشعاري هر دو لنگه.  سانتي متر است١١٠ *۶٠هر لنگه در 

با خط نستعليق بر آن ها حك شده و در فواصل خطوط، نقش هايي منظم و ريزه آاري هايي 
بر حاشيه آنها، چند بيت از مرثيه مشهور محتشم آاشاني با خط . بسيار جالب توجه وجود دارند
گنبد مقبره از .  متر دارد٢*٢رض قبر، ضريحي از ورشو به طول و ع. نستعليق نوشته شده است

 متري ديوار حرم، چهار اتاق براي سكونت ۵/۵در فاصله . آجر، مالط و آاشي ساخته شده است
  . زايران بنا شده است 

 
  

  مقبره بابا طاهر
اين مقبره در مرحله اي به همين نام در جنوب شهر خرم آباد و در غرب قلعه فلك االفالك قرار 

ساختمان اصلي آن، . مقبره قديمي است و در ورودي آن به جنوب باز مي شودسبك بناي . دارد
  .هشت ضلعي است 
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مقبره . در گوشه هاي مقبره چهار اتاق ساخته شده و تاق اصلي روي آنها قرار داده شده است 
 سانتي متر قرار داده ١٩٨*١٢٨* ١٢٧در وسط بنا قرار دارد و روي آن، ضريحي چوبي به ابعاد 

به اعتقاد مردم خرم آباد، اين قبر به باباطاهر عريان شاعر و عارف مشهور تعلق دارد . تشده اس
  .آه دوبيتي هاي خود را به زبان لري سروده است 

 
 مقبره حيات الغيب

 

 آيلومتري جنوب غربي خرم آباد و بر ساحل غربي رود آشگان، ٠۵واقع در ) قالبي(در روستاي 
. ام داردن) حيات الغيب (، بزرگ تر است و )مقبره سمت غرب(دو مقبره وجود دارد آه يكي از آنها 

. در ورودي مقبره از شمال گشوده مي شود و آفش آن آن، پنج پله باال تر از آف مقبره قرار دارد
در ديوار جنوبي، محرابي به بلندي . آه بر روي آن هيچ نوع تزئين و گچ بري يا آتيبه اي نيست

  . متر وجود دارد آه حاشيه هاي آن داراي گچ بري هاي ساده است ١٠/٢
 

  

  اده جعفرامام ز
در شرق شهر بروجرد، در ميان يك گورستان قديمي، بقعه اي بسيار جالب آه نمونه اي از 

 متر و ارتفاع گنبد آن ٢٠ * ٢٢اندازة آل زير بناي مقبره . معماري عصر سلجوقي است، وجود دارد
 پايين اصل قبر در طبقه زير معجر آنوني قرار دارد و شش پله از آف حرم.  متر است۵٢نزديك به 
طبقات بقعه يك دست و سالم اند؛ ولي نماي اطراف حرم، اصالت معماري اصلي را از . تر است

درگاه ورودي مقبره ، شرقي و . دست داده و به مرور زمان از نظر آالبد ظاهري تغيير آرده است
  .داراي دو نشيمن است آه با آاشي هاي عصر صفوي و قاجاري مزين شده است

 متر دارد آه آنده آاري شده وبر حاشيه آن نيز آياتي از ٢ *۵/١چوب به اندازة درگاه، دري از  
آنده آاري و منبت .  هجري قمري است٣٠٢١تاريخ بناي ساختمان سال . قرآن حك شده است

آاري روي لنگه هاي در و حاشيه آن از هنر و زيبايي فراوان برخوردار است، هر بيننده اي را براي 
در آنارة درگاه، سنگ قبري از مرمر به . د و شاهكاري از هنر دورة صفوي استمدتها مجذوب ميكن

 سانتي متر بر ديوار نصب شده آه بر حاشيه آن آياتي از قرآن به طور برجسته ۵٠* ٣٨اندازة 
داخل حرم، هشت . تعلق دارد))شاخاتون ((اين سنگ قبر به بانويي به نام . حجاري شده است

  . معجري از چوب ورشو قرار دارد در وسط حرم،. ضلعي است
 متر ساخته شده و اندازه آن ٣اصل قبر در طبقه زيرين است آه اتاق آجري سردابه آن به بلندي 

صاحب قبر را، فرزند امام موسي آاظم مي دانند؛ ولي نام اصلي صاحب .  متر است٧٠/٢ *٣/١٠
   . د مي باش) ع(ابن الحسن . . . قبر، عبداهللا بن الحسين المكغوف 
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 معبد مهري
آوهدشت، در دره بابا عباس آه _ آيلو متري جاده خرم آباد ٨در جنوب غربي خرم آباد به فاصله 

در اطراف اين دخمه . اآنون منطقه ممنوعه نظامي است، دخمه اي در دل آوه آنده شده است
 از طريق پله در غرب دخمه و بر بلندي تيغه آوه،. چند ستون و چهار ديوار سنگ چين وجوددارد

  .هاي سنگ چين شده مي توان به سطحي نسبتا باز رسيد آه شباهت فراواني به قربانگاه دارد
ظاهرا اين دخمه و مجموعه آن به اعتقادات و آئين .  متر است٠٢بلندي اين نقطه تادامنه دخمه  

ار در دره باباعباس مز. مهر پرستي مربوط مي شود و معبدي براي پرستش مهر بوده است
پيشواي بزرگ اهل )) شاه خويشتن ((مادر )) ماما جالله ((ديگري وجود دارد آه ظاهرا بايد مدفن 

  .حق باشد
 

  

  گورستان چمشك
گورستاني از عهد اشكانيان باقي مانده ) و مي چاآ(شت تنگه چمشك و در محلي به نام پدر 

اين گورستان، در نزديكي تپه اي قرار دارد و فاصله گورها از .  متر مربع وسعت دارد٠٠٠٣آه 
هر . جنوبي آنده شده اند_ گورها در چند رديف در جهت شمالي . يكديگر چهار يا پنج متر است

 سانتي متر ٠٨ متر و عرض ۵/١نگهايي به طول  متر پهنا دارد و با س۵/١ متر طول و ۵ تا ۵/۴قبر 
  .تاق بندي شده اند؛ به طوري آه سر سنگ ها را به شكل عدد هشت به هم تكيه داده اند 

اين گورستان براي يافتن گنج، حفاري و در هم ريخته شده و اآنون به جز چند قبر غارت شده،  
 نيز يافت شده است؛ سفال هاي روي تپه، سفال هاي منقوش. اثري از آن باقي نمانده است

   .مكشوفه از گورها به دورة پارت ها مربوط است
  
  
  
  
 

 ها سنگ نوشته
  سنگ نوشتة قرن ششم 

، سنگ نوشته )شاپور خواست (در جنوب شرقي راه خرم آباد به خوزستان در شمال خرابه هاي 
اي اين گوشه ه. اي به شكل مكعب مستطيل منسوب به قرن ششم هجري قمري پابرجاست

سنگ با جهات فرعي منطبق است و نوشته روي آن از پهنه جنوب شرقي شروع مي شود و به 
  .پهنه شمال شرقي پايان مي يابد 

روي سطح جنوب شرقي پنج سطر، بر سطح جنوب غربي شش سطر، بر سطح شمال غربي 
 حجاري چهار سطر و بر آخرين سطح نيز چهار سطح با خط نيم آوفي و نسخ، به طور برجسته

  .شده است
اين سنگ نوشته مربوط به يكي از امراي سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي به نام 

موضوع آن دو فرمان .  هجري قمري نقر شده است٣١۵ابوسعيد برسق آبير است آه در سال 
  . است) اجازه علف چراني به دامداران (و ) منع مردم از پوشيدن لباس ابريشمي (
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 شرح تاريخي اثر  مشخصات محل  نام اثر 

 سنگ نبشته از قرن
 ششم 

  هجري قمري است ٣١۵تاريخ آن   متر ۵/٣ارتفاع  خرم آباد 

سنگ نبشته سراب 
 چنگائي 

 ١٠٢*٨۵ خرم آباد 
 ساتتيمتر 

 هجري قمري است ١٣١١تاريخ آن 

دو سنگ نبشته 
 عهد صفويه 

  هجري قمري است ٧٠١١تاريخ آن  ساتتيمتر۶٠*٣٨ خرم آباد 

آتيبه اي به خط 
 عبري 

  هجري قمري است ٢٧٠١سال  ساتتيمتر٣۴*٢٢ شرق خرم آباد

 
   

  بازارهاو آاروانسراهاي قديمي
دو بازار قديمي و سنتي خرم آباد و بروجرد بازارهاي سنتي استان محسوب مي شوند آه هنوز 

  .هم رونق آنها به قوت خود باقي است

   بازار ميرزا سيد رضا
 هجري قمري به همت ميرزا سيد ١٠٣١ بازار سر پوشيده يا آاروان سراي ميرزا سيد رضا در سال

اين بازار آه سالها . رضاآه ابتدا مستوفي حكومت بود و سپس به مقام نايب الحكومتي رسيد
راسته : مرآز داد وستد و فعاليتهاي اقتصادي شهرهاي اطراف خرم آباد نيز بود ،دو راسته دارد
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اين بازار، هم اينك .  است دهنه دآان۶١ دهنه دآان، و راسته شمالي شامل ۴٢شرقي شامل 
  .مرآز خريد و فروش طال در شهر خرم آباد مي باشد

 
  بازار قديمي بروجرد 

بروجرد آه تا به امروز نيز باقي مانده، يكي از مراآز تجاري و )) راستا بازار ((مجموعه بازار قديمي 
يمي بروجرد را مي توان نشانه هايي از برخي حرفه هاي قد. آسب و آار اقتصادي بروجرد است

هر صنفي در يكي از راسته هاي اين بازار، به فعاليت مشغول . در اين بازار سر پوشيده ديد
   .معماري اين بازار نيز جالب توجه است. است

 
  

  ها پل
  پل کؤر و دختر

 

. انديمشك، احداث شده است_اين پل در غرب سر طرهان بر روي رود سيمره در جاده خرم آباد 
  .يالن مرتبط مي سازدمشهور است و طرهان را به خاك سيمره و هل) سي پله(محل پل، به نام 

اين پل چهار چشمه داشت آه تاق دو چشمه آن باقي مانده است و رود سيمره از آخرين 
 متر و ارتفاع آنها از آف رود خانه ١١اندازه دهانه هر تاق يا چشمه .چشمه غربي آن مي گذرد 

 سطح سنگي دو پايه غربي و شرقي به آوه تكيه دارند و پايه هاي ديگر نيز بر.  متر است١٩|٢
 ١٠٠*۶٠*۶٠اندازه سنگهايي آه در پايه ها به آار رفته اند، . بستر رود آار گذاشته شده اند

روي هر يك از اين .  متر است و بعضي از سنگ هاي آن نيز بزرگ ترند۶١سانتي متر و طول پل 
  .تاريخ بناي اين پل روشن نيست. سنگ ها عالمت مشخصي آنده شده است

 
 

  پل آلهر
ش مالوي شهر ستان پل دختر آثار دو پل تاريخي بر جاي مانده است آه هر دوي آن ها در بخ

آه )) آر و دختر ((از آن دو يكي پل آلهر است و ديگري پل . احداث شده اند)) آشگان ((روي رود 
آثار پل مملو يا آلهر در تنگه شمالي دهكده .  آيلو متري جنوب پل آلهر قرار دارد۶۵در فاصله 

بناي اوليه پل . مي رفته، هنوز باقي است)) ميانكوه (( مملو بر سر راهي آه از طرهان به زيباي
  .به قرن چهارم هجري قمري مربوط است
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  پل آاآا رضا

) آاآا رضا (در دره ) ولم(بلي بر روي رود خانه ) شاپور خواست(در مسير راه الشتر به خرم آباد 
مصالح اين پل از سنگ بود و ساخت .  پا بر جا هستندوجود داشته است آه خرابه هاي آن هنوز

اين پل ظاهرا در دوره حكمراني بدر بن . پايه هاي آن به دوره پيش از اسالم مربوط مي شود
 متر و ٠٣٢جهت پل از شرق به غرب و طول آن نزديك به . حسنويه، تعمير و تجديد بنا شده بود

  .يه پل به قرن چهارم هجري قمري مربوط استبناي اول.  متر است۵/۵پهناي آنوني روي پل، 
  
 

 ١ -پل خرم آبادي 

 

   
، دومين پل بزرگ اين شهر است آه ساختمان آن به هزينه شخصي شاد روان )پل خرم آبادي(

 شمسي آغاز شد و پس از دو ٣٣٣١حاج علي اصغر ناصري خرم آبادي از معاريف شهر در سال 
  .اين پل امروزه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. سال و نيم پايان يافت

  ٢ - پل خرم آباد 
ي رود خانه اي آه از ميان شهر خرم آباد مي گذرد، پلي از دوره صفويه به يادگار مانده آه بر رو

  .هنوز هم مورد استفاده است 
 

 

  پل آشكان
آوهدشت (اين پل بر سر راه باستاني و بسيار قديمي طرهان به شهر باستاني شاپور خواست 

 پايين پل آه ساختمان آن به قرن در. و بر روي رود خانه آشگان ساخته شده است) خرم آباد _
 متر ٠٠٣اين پل تقريبا . چهارم هجري مربوط است، پايه هاي دوره ساساني به جاي مانده است

 پايه داشته است آه در حال حاضر قسمتي از چهار پايه آن ديده مي شود و بقيه آن از ١١طول و 
  .بين رفته است

 هجري قمري به ٨٨٣ پل پيدا شده، در سال بر اساس متن آتيبه اي به خط آوفي آه از بدنه
 به پايان رسيده است به فاصله ٨٩٣ساختمان آن شروع شده و در سال ) بدر بن الحسين(فرمان 

يكصد متري جنوب اين پل، آثار يك پل ديگر آه بي گمان به دوره قبل از اسالم و به عهد 
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ر جاي مانده پل ساساني آشگان، بين اين پل و آثار ب. ساسانيان مربوط است، باقي مانده است
  .پل جديدي ساخته شده آه اآنون جاده آوهدشت از روي آن مي گذرد

      

 

 

 پل گاو ميشان

در شرق سيمره، نزديك محلي آه آب رود آشگان و سيمره به هم مي پيوندند، پايه هاي پلي 
ا آه در مسير باستان شناسان يا جهانگردان واقع نشده اين پل از آنج. بزرگ باقي مانده است

بود، جز در چند مورد نامي از آن به ميان نيامده و معرفي نشده است؛ زيرا از سيمره راهي 
  .نزديكتر به طرهان مي رفت و آاروانيان، بيشتر از آن راه سفر مي آردند

ساير .  آه تاق آن نيز شكسته استاآنون تمام رود سيمره از بستر ميان دو پايه پل عبور مي آند
  .چشمه هاي پل سالم مانده اند

بستر رود سيمره هشت متر پايين تر از آف چشمه هاي پل قرار دارد آه طي چند قرن به وجود 
  . سال پيش، اين پل را والي پشتكوه مرمت آرده بود٠٠٢نزديك به . آمده است

 
 

 )پل شكسته (پل شاپوري

     
، يكي از )شاپور خواست(در دو آيلو متري جنوب غربي شهر خرم آباد و در غرب شهر قديمي 

 موج شكن بقيه تاق ها هنوز پا پايه ها و. شاهكار هاي معماري دوره ساساني باقي مانده است



 

  لرستان               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 ۶٠سنگ هايي به ابعاد .  متر است۶١ متر و ارتفاع آنوني آن ۶۶سطح هر پايه . بر جا هستند
ها نيز با سنگ هاي حجاري شده ساخته  تاق.  سانتي متر در پايه ها به آار رفته اند۵٨*۶٠*

ت آه اآنون نيز جدا آردن مصالح تمام بنا از سنگ و مالط است و مالط آن ترآيبي اس. شده اند
  .آن از سنگ ها به سختي امكان پذير است

  
 

  خاآهاي استان لرستان
  

خاآهاي نواحي آوهستاني و درهاي لرستان ، آه عمدتا قهوه اي ، بلوطي رنگ ، پدو آال 
، و خاآهاي دره اي مي باشند ، بيشتر از آانيهاي رسوبي بوده و در ايجاد آنها )خاآهاي آهكي (

  . آب و هوا و سنگ مادر نقش موثرتري داشته است عوامل 
اصوال در قسمت وسيعي از زاگرس لرستان به علت شيب تند دامنه ها ، تشكيل رسوبات 

بارانهاي شديد فصلي ، رسوبات . فرسايشي و در نتيجه ايجاد خاك سطحي امكان نيافته است 
دره هاي مجاور آشانيده و مجموعه ناشي از تخريب فيزيكي و تجزيه شيميائي را از دامنه ها به 

آنها از طريق رودخانه هاي اصلي از منطقه خارج شده اند تنها هنگامي آه شيبهاي ماليم 
و يا فرسايش ، فرو رفتگيهاي محلي و يا دامنه هاي آم ) شكل ماليم طبقات زمين (ساختماني 

آنها انباشته مي شود شيب تشكيل داده باشند رسو بات تخريبي جديد در حاشيه و يا بر سطح 
  .و امكان آشاورزي براي ساآنين محل را فراهم مي آورد 

 تا ٠۵٢در نواحي از استان تشكيل و تكامل مي يابد آه مقدار باران حدود :  خاآهاي قهوه اي- ١
اين خاك بشرط باران بيشتر براي آشت صيفي .  ميليمتر و بيشتر زمستانه و بهاره باشند ٠٠۴

  . آشت غالت و گياهان مرتعي انجام ميگيرد مناسب است و گرنه
   
بلوط درخت . از نظر پوشش گياهي غني تر از خاآهاي قهوه اي هستند :  خاآهاي بلوطي- ٢

  . معروف اين خاك است 
   
اين خاآها از آهك و ساير آانيهاي آهك دار : )رسوبي آهكي( پدو آال، ليتو سل آهكي -٣

كامل خاك به طور آامل گرديده است و بيشتر براي ديم و شيب تند مانع از ت. تشكيل شده است
قسمتهاي . پوشش گياهي تنك متشكل از علفهاي آوتاه و تك درخت است. آاري مناسب است

  . سنگالخي براي دامپروري مناسبتر است
   
بر اثر انتقال مواد فرسايشي به وجود آمده است بيشتر خاآهاي رسوبي : خاآهاي دره اي -۴

رنگ آنها قهوه اي آم رنگ تا معمولي و گاهي خاآستري تيره . يه است به صورت ال يه ال
بيشتر . است براي آشت محصوالتي چون غالت ، حبوبات ، و چغندر قند مناسب است 

 . نواحي هموار لرستان از اين خاك پوشيده شده است 
  
  
  

=====================================================  
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  تانپوشش گياهي لرس
  

به طور آلي در آوه هاي زاگرس جنگلهاي تنك ،نيمه خشك ، و مقطع به حالت وحشي و طبيعي 
 هزار هكتار است آه به اين وسعت حدود ٠۵٧سطح جنگلهاي لرستان حدود . ديده ميشود 

  . هكتار مرتع نيز بايد اضافه نمود ٠٠٠٠۵٢١
ترآيب و سيماي اين . ي استپوشش نباتي منطقه لرستان از گونه هاي مختلف و متنوع گياه

جنگلها نسبت به ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايي، مقدار باران، فشردگي آوهها، جهت 
  . ناهمواريها، و طول فصل سرد و يا گرم مختلف ومتفاوت است 

در بعضي دامنه ها جنگلهاي تنك و پراآنده ، و در برخي ديگر جنگلهاي انبوه و نيمه انبوه ديده 
   .ميشود

تراآم گياهي بيشتر در فصل بهار است زيرا بعضي مواقع سرماي شديد زمستان و يا برخي 
مواقع قطع شدن باران و افزايش گرماي تابستان سبب خشك شدن و از بين رفتن بخشي از 

  .پوشش گياهي مي شود 
و ارس بر انتشار درختان بنه و بادام و همچنين بلوط . بيشتر جنگلهاي لرستان از نوع بلوط است 

اساس ارتفاع از سطح دريا تغيير مي آند و در شرايط عادي ، محيط زاگرس ابتدا جنگلهاي بادام و 
عالوه بر جوامع گياهي فوق آه آم . بنه و سپس بلوط و در ارتفاعات فوقاني ارس رشد مي آنند 

، گياهان و در غرب دره ها و آنار جويبارها و رودها . و بيش داراي نباتات خشكي پسند هستند
نباتات رطوبت پسندي چون بيد ، صنوبر و خر زهره ديده مي شود ديگر انواع درختان جنگلي 

زالزالك، پسته وحشي، مازو، زيتون، گالبي وحشي، شن، تاك، ارجن، نارون، : لرستان عبارتند ار
 و ارغوان انجير، گردو، انار، آلبالو وحشي، گيالس وحشي، مو، زبان گنجشك، توت، آرنجيل ، ون ،

 .  
، نور آباد، الشتر، و )اطراف خرم آباد (اآثر جنگلهاي لرستان در آوه هاي هشتاد پهلو، سفيد آوه 

) اطراف زاغه (شاه نشين، ازگن، آوه تخت ) آوهدشت (آوههاي بلوران، چنگري، فاوه، گور 
  . پراآنده است ) اطراف اليگودرز(ززومارو 

ت دارويي و معطر مثل گل گاوزبان ، خاآشير ،گل ختمي غير از درختان جنگلي ، انواع نباتا
،آويشن ،عناب ، ترنجبين ،هليله ريحان ،گل بنفشه ،پر سياوش ،آاسني ،گل محمدي ،گل سرخ 

  .،شقايق ، بيدمشك ،الله ، زنبق ، شيرين بيان ،و نرگس نيز در استان مي رويد 
زرشك ،آنگر وحشي ،ريواس زان ،پي نام ،پيشوك ،شنگ ،قهمچنين نباتات خوراآي چون پا

  .،حاجي بيان ، فرفيان ،پونه و نعناع نيز به دست مي آيد 
  

=====================================================  

  
  

  اتع استان لرستان مر
  

مراتع استان لرستان ،آه از پر بها ترين سر مايه هاي حياتي مردم آ ن مي باشد و منبع توليدات 
مي را تشكيل ميدهد ، مدتهاي مديد است آه بدون هيچ گونه ضوابط و اصول پروتئيني و دا

ثابت بودن سطح مراتع و نياز به دام . صحيح بهر برداري مورد تعليف دامداران قرار گرفته است 
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بيشتر جهت امرار معاش و به زير آشت بردن هر بيشتر سطح مراتع مرغوب جهت تبديل آن به 
ر سطح مراتع مشجر ، بوته آني جهت سوخت و روشهاي بهره زراعت ديم ، قطع اشجار د

  .برداري نادرست از علل از بين رفتن مراتع در لرستان است
 برابر ظر فيت مجاز مراتع استان ۵ تا ۴تعداد دامي آه از اين مراتع استفاده مي نمايد بالغ بر 

  .بند است مراتع استان لرستان شامل مراتع ييالقي و قشالقي و ميان . ميباشد 
 ٠٠٠٢پنج درصد از آل مراتع لرستان را مراتع درجه يك شامل مي شود آه در ارتفاعات باالتر از 

متر و در نواحي اشترانكوه ،سفيد آوه و گرين پراآنده اند و بيشتر از نوع گون و آما و جو و حشي 
 متر در ٠٠٠٢ت آمتر از پانزده در صد از مراتع درجه يك دو است و در ارتفاعا.و انواع ير موس است 

  . قسنتهاي ييالقي ميان بند و جود دارد و شامل يو نجه هاي يكساله و انواع آگرو پايرون است 
است آه به ) متوسط تا فقير  (٣ در صد آل مراتع را در بر مي گيرد از نوع درجه ٠٨بقيه مراتع آه 

اين مراتع . ي گسترش يافته است صورت پراآنده در مراتع ييالقي وميان بند و آليه مراتع قشالق
  . بسيار حساس و آسيب پذير و شامل انواع گياهان يكساله زود گذر و زياد شونده است 

فعال از جنگلهاي لرستان استفاده اقتصادي قابل مالحظه اي به عمل نمي آيد و مقداري گز 
ن بيان براي تهيه انگبين ، آتيرا و سقز به دست مي آيد آه مصرف محلي دارد و ضمنا از شيري

در سالهاي اخير به علت استفاده بي رويه و انهدام و . داروي سنتي و علمي استفاده مي شود 
تخريب بيش از حد درختان و گياهان براي سوخت و يا مصرف احشام نه تنها از تراآم پوشش 

به . گياهي آاسته شده بلكه خاآهاي حاصلخيز سطحي دامنه ها نيز فرسايش پيدا آرده است 
همين علت سر جنگلداري استان لرستان و سازمانهاي ذير ربط عمليات و طرحهايي را حفظ و 

  : تكثير انواع گونه هاي گياهي انجام داده اند آه نمونه هايي از آنها به قرارزير است 
  . احداث پارك جنگلي شور آب خرم آباد ، بروجرد ، دورود ، نهالستان زاغه 

و اليگودرز نيز درختكاري به عمل آمده ) تپه آوي انقالب (اي خرم آباد همچنين در اطراف شهره
اقدامات فوق نه تنها در ايجاد فضاي سبز و تعديل هوا حائز اهميت است ، بلكه در جلو .است 

  . گيري از فرسايش خاك و حفظ آب نيز تاثير خواهد گذاشت 
 
 
  
 

 نام شهرستان کد تلفن نام شهرستان کد تلفن
 خرم آباد ٠٦٦١ دلفان ٠٦٦٣٧٢٢
 ازنا ٠٦٦٦٤٢ دورود ٠٦٦٥٤٢٢
 اليگودرز ٠٦٦٤ سلسله ٠٦٦٣٥٢٢
 بروجرد ٠٦٦٢ کوهدشت ٠٦٦٣٦٢٢

 پل دختر ٠٦٦٣٤٢٢    
 

 


