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 موقعیت منطقه نمونه نسبت با نظم تقسیمات سیاسی و اداری -2-3-1

کیلومترمربع در استان همدان قرار گرفته که دارای پهنه  5533شهرستان کبودر آهنگ با مساحتی بالغ بر 

است که همواره جایگاه شکل گیری و تکوین حوزه های نسبتا گسترده و پهناوری نسبت به دیگر نواحی 

 عمدتا پراکنده بوده است.

 متر و0851ارتفاع متوسط آن از سطح دریا که شکل متراکم تری دارند البت در قسمت های جنوبی 

نقطه شهری کوچک و پراکنده در این پهنه  متر از سطح دریا می باشد. وجود سه 8585بلندترین نقطه آن 

 ی از ویژگی های این ناحیه است.جغرافیای

 منطقه علیصدر از توابع شهرستان کبودر آهنگ از استان همدان در شمال همدان واقع شده است.

بخش)مرکزی،گل تپه و شیرین  5بر اساس تقسیمات کشوری محدوده مورد مطالعه دارای یک شهرستان،

 است.آبادی  051دهستان ، 01شهری)کبودرآهنگ،گل تپه و شیرین سو( 5سو( 

 جمعیت بیشتری در ناحیه دارای و مرکز ثقل آهنگ به عنوان مرکز شهرستان مهمترین کانون شهر کبودر

بر پایه سطح  ه شهری شیرین سو ،گل تپه با توجه به معیارهای اندازه شهری که عمدتاًدو نقط و می باشد

جمعیت سنجیده می شود، از زمره نقاطی محسوب می شود که عموماً روستا شهر محسوب می شوند این 

کیلومتری همدان و در کوه های موسوم به سوباشی در روستای علیصدر از توابع بخش گل تپه  51غار در 

 هرستان کبودرآهنگ واقع شده است.ش

جنوب شهرستان های بهار و همدان ، غرب  ،کشور از طرف شمال به استان زنجاناز نظر تقسیمات سیاسی 

 به استان کردستان و از طرف شرق به شهرستان رزن برمی گردد.

 

 ویژگی های جمعیتی -2-3-2

-53بررسی روند تغییرات جمعیتی در سطح کشور ،استان،منطقه و ناحیه مورد مطالعه در طی سالهای )

در هر چهار سطح می باشد. این روند در نقاط روستایی محدوده ( بیانگر روند کاهش نرخ جمعیت 0533

در نقاط  لی مناسبنبود فرصت های شغ دنبال باال رفتن تورم اقتصادی،همورد مطالعه در طی سالهای اخیر ب

نبود امکانات و خدمات آموزشی،بهداشتی و مهاجرت مردم از روستا به شهر و  روستایی و شهرهای کوچک،

 رفاهی بیشتر شده است.

گویای این واقعیت است. نرخ  33-83در این رابطه بررسی وضعیت نرخ رشد جمعیت ناحیه طی سالهای 

درصد( در نقطه شهری  4/8درصد و در نقاط روستایی  0/3درصد)در نقاط شهری  7/8رشد در این دهه 

 درصد بوده است. 4/4درصد و روستای علیصدر  4/8دهستان علیصدر  درصد، 8/4کبودرآهنگ 

در این دوره باال بودن نرخ رشد در این نقاط مربوط به عدم تنظیم خانواده و کنترل موالید می باشد. در این 

استان و منطقه بیانگر پایین بودن نرخ رشد در سطح ناحیه  با کشور،دهه مقایسه نرخ رشد جمعیت ناحیه 

 مورد مطالعه می باشد. ولی در نقاط روستایی نرخ رشد نسبت به سطح فوق بیشتر می باشد. این امر 

 نشان دهنده سکونت بیشتر جمعیت در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری است.
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اوت سرشماری در جدول ارائه شده می توان مشاهده نمود. به روند نرخ رشد جمعیت را در دوره های متف

مهاجرت مردم از روستا به شهر در طی سالهای اخیر از جمله عوامل کاهش جمعیت طور کلی در این ناحیه 

 در روستاها و نرخ رشد منفی می باشد.

ناحیه در دوره منطقه و -نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تفکیک استان: 0-858جدول شماره 

 های گذشته به تفکیک نقاط شهری و روستایی

 1331 1331 1331 1311 واحد شهرستان
31-11 

 رشدنرخ 

31-31 

 نرخ رشد

31-31 

 نرخ رشد

 استان همدان

 4/1 8/0 5/5 0755778 0877837 0483855 0175478 کل

 45/8 5 5/3 0115315 501841 818811 544105 شهری

 -8/0 -5/1 8 751888 587507 585155 754438 روستایی

 منطقه مورد مطالعه

 0/0 7/0 4/5 884485 545804 700880 311131 کل

 3/8 8/8 8/0 818874 458184 580888 581318 شهری

 -4/0 8/1 5/8 504758 537581 548838 878344 روستایی

ناحیه مورد مطالعه 

شهرستان 

 کبودرآهنگ

 -3/1 7/1 7/8 048384 038505 048881 018454 کل

 ¾ 8/5 8/4 87134 05587 08774 7557 شهری

 -5/0 4/1 4/8 008318 054458 088308 010387 روستایی

 ¾ 8/5 8/4 87134 05587 08774 7557 شهری کبودرآهنگ

 -0/1 0/1 8/5 0551 0535 0587 0587 شهری گل تپه

 10/1 7/8 5/5 0578 0575 0445 0144 شهری شیرین سو

 -5/0 -3/0 4/8 8805 7584 8155 7155 روستایی دهستان علیصدر

 3/8 5/1 4/4 0154 588 5183 51 روستایی روستای علیصدر

 جدول فوق گویای میزان نرخ رشد روستای علیصدر در دوره های گذشته بوده است در دهه

 می باشد و این دلیل عدم کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و کنترل موالید  4/4نرخ رشد  83-0533

 می باشد که در دهه های بعد رشد جمعیت کاهش یافته است.

 8/4، 0573درصد، در سال  8/3، 0583درصد در دهه  4/4، 0533بعد خانوار در روستای علیصدر در دهه 

درصد بوده است که در جدول ذیل ارائه می گردد و مقایسه بعد  4/3نفر  0151با  0553درصد و در سال 

 خانوار را در دوره های متفاوت در محدوده ناحیه کبودرآهنگ نشان می دهد.

 مهاجرت  -

جایی سکونت مردم از مکانی به مکان به عنوان یکی از جنبه های تحلیل جمعیت به نقل و انتقال و جابه

سرزمین هایی که شرایط اقتصادی برای آنها ضعیف ،ناکافی و نارساست ،خارج  دیگر است مردم غالباً از

د و به مناطقی که دارای جاذبه های  شغلی بهتر، دستمزدهای باالتر و محرک های اقتصادی و نمی شو

مهاجرت اصل و مبنای مهم در تغییر فضایی و وابستگی  بنابراین اجتماعی بیشتر هستند وارد می گردند.

 ایی هر سرزمین است. متأسفانه آمار موجود برای این منظور برمکان تولد افراد متکی می باشد.های فض
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مهاجرپذیر در سطح استان همدان  نواحینتایج به دست آمده نشان می دهد که این ناحیه از جمله 

 است.

ای شغلی نبود فرصت ه عدم اشتغال دائم، کشاورزی، ،در این ناحیه و استان محدودیت های اقتصادی

عدم برخورداری از خدمات و تسهیالت مختلف  جدید، تفاوت شدید درآمد در جامعه شهری و روستایی،

ریت در اقتصاد روستایی  و ناکاریا بودن آن با توجه به در جامعه روستایی و از همه مهمتر سوء مدی

کز روستایی به مراکز کالت متعدد از جمله عواملی هستند که به روندهای مهاجرتی بی رویه از مرامش

 شهری منجر گردیده است.

بنابراین ضرورت دارد تا با طرح برنامه های منسجم توسعه روستایی و تضمین اجرایی آن ، زمینه زندگی 

 مستمر و منطقی را در نواحی روستایی در جهت نیل به اهداف توسعه همه جانبه فراهم گردد.

 نسبت جنسی -

مقایسه نسبت جنسی در سطح ناحیه و استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی آن نشان دهنده 

 است.افزایش نسبت جنسی در نقاط شهری استان و کاهش آن در نقاط روستایی و در سطح ناحیه 

نسبت جنسی  0573و در دهه  8/015، نسبت جنسی مرد به زن 0583در استان همدان در دهه 

 بوده است. 3/018

درصد و در دهه  4/018نسبت جنسی مرد به زن  0583در کبودرآهنگ نسبت جنسی در دهه های 

 بوده است. 015، 0573

اعالم نشده است،  یگزارشدر مورد نسبت جنسی  0583در دهستان علیصدر و روستای علیصدر در دهه 

، 0553و در دهه  درصد 3/88درصد و در روستای علیصدر 3/83در دهستان علیصدر  0573اما در دهه 

به در صفحات آینده اطالعات جمعیتی ده ونناد جداول ارائه شبوده است. به است 81نسبت جنسی 

و روستای علیصدر به  0553تفکیک سن و جنس از استان همدان،شهرستان کبودرآهنگ در سال 

 گردد.ارایه می 0558استناد اطالعات خانه بهداشت در سال 
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 گاه : داده های جمعیتی استان همدان به تفکیک سن ونوع سکونت3-232جدول شماره 

 استان همدان
 غیرساکن روستایی شهری جمع

 زن  مرد جمع زن  مرد جمع زن  مرد جمع زن  مرد جمع

 608 663 1271 358468 362757 721225 487354 493417 980771 846430 856837 1703267 جمع کل

 60 65 125 26345 27813 54158 30715 32862 63577 57120 60740 117860 ساله 0 -4جمع 

 20 6 26 5482 5779 11261 6430 6738 13168 11932 12523 24455 کمترازیکساله

 60 82 142 26108 27584 53692 33066 34921 67987 59234 62587 121821 ساله 1 -9جمع 

 80 65 145 38366 41390 79756 44472 46322 90794 82918 87777 170695 ساله 10-14جمع 

 94 87 181 50189 50729 100918 63418 63424 126842 113701 114240 227941 ساله 11-19جمع 

 67 88 155 45201 44216 89417 65503 60458 125961 110771 104762 215533 ساله 20-24جمع 

 46 55 101 33404 35149 68553 48076 48327 96403 81526 83531 165057 ساله 21-29جمع 

 53 43 96 25933 27196 53129 39383 39056 78439 65369 66295 131664 ساله 30-34جمع 

 34 40 74 20908 20218 41126 36065 36261 72326 57007 56519 113526 ساله 31-39جمع 

 26 25 51 16793 17676 34469 29308 32404 61712 46127 50105 96232 ساله 40-44جمع 

 28 31 59 15909 14495 30404 25077 26953 52030 41014 41479 82493 ساله 41-49جمع 

 14 27 41 14766 12151 26917 19965 21556 41521 34745 33734 68479 ساله 10-14جمع 

 10 9 19 11353 8285 19638 13794 12526 26320 25157 20820 45977 ساله 11-19جمع 

 11 16 27 9523 7967 17490 10811 10189 21000 20345 18172 38517 ساله 30-34جمع 

 11 10 21 8334 8747 17081 9082 9388 18470 17427 18145 35572 ساله 31-39جمع 

 4 13 17 6965 9175 16140 7850 8695 16545 14819 17883 32702 ساله 30-34جمع 

 4 2 6 4282 4635 8917 5238 4774 10012 9524 9411 18935 ساله 31-39جمع 

 4 1 5 2708 3702 6410 3629 3563 7192 6341 7266 13607 ساله 30-34جمع 

 2 3 5 900 1189 2089 1332 1225 2557 2234 2417 4651 ساله 31-39جمع 

       262 255 517 325 303 628 587 558 1145 ساله 90-94جمع 
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 گاهبه تفکیک سن ونوع سکونت کبودرآهنگستان شهر: داده های جمعیتی 4-232جدول شماره 

شهرستان 

 کبودرآهنگ

 غیرساکن روستایی شهری جمع

 زن  مرد جمع زن  مرد جمع زن  مرد جمع زن  مرد جمع

       57417 59370 116787 12819 13039 25858 70236 72409 142645 جمع کل

       4506 4845 9351 876 873 1749 5382 5718 11100 ساله 0 -4جمع 

       914 972 1886 186 167 353 1100 1139 2239 کمترازیکساله

       4515 4882 9397 822 934 1756 5337 5816 11153 ساله 1 -9جمع 

       6532 7029 13561 1858 1521 3379 8390 8550 16940 ساله 10-14جمع 

       8412 8199 16611 2326 2308 4634 10738 10507 21245 ساله 11-19جمع 

       7396 7492 14888 1407 1466 2873 8803 8958 17761 ساله 20-24جمع 

       5600 5905 11505 1216 1287 2503 6816 7192 14008 ساله 21-29جمع 

       4186 4551 8737 921 1080 2001 5107 5631 10738 ساله 30-34جمع 

       3297 3084 6381 794 856 1650 4091 3940 8031 ساله 31-39جمع 

       2619 2655 5274 583 690 1273 3202 3345 6547 ساله 40-44جمع 

       2471 2562 5033 528 601 1129 2999 3163 6162 ساله 41-49جمع 

       2230 2170 4400 407 460 867 2637 2630 5267 ساله 10-14جمع 

       1486 1247 2733 266 176 442 1752 1423 3175 ساله 11-19جمع 

       1182 1096 2278 196 204 400 1378 1300 2678 ساله 30-34جمع 

       1051 1168 2219 216 154 370 1267 1322 2589 ساله 31-39جمع 

       888 1186 2074 179 209 388 1067 1395 2462 ساله 30-34جمع 

   1 1 101 98 199 129 105 234 230 204 434 ساله 91-99جمع 
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       581 642 1223 114 105 219 695 747 1442 ساله 31-39جمع 

       321 442 763 69 72 141 390 514 904 ساله 30-34 جمع

       90 159 249 29 26 55 119 185 304 ساله 31-39جمع 

       32 34 66 4 10 14 36 44 80 ساله 90-94جمع 

       10 12 22 2 5 7 12 17 29 ساله 91-99جمع 
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 به تفکیک جنسیت 1339: داده های جمعیتی روستای علیصدر در سال 1-232جدول شماره  

  
 جنس

 سن
 مرد

 زن

 05 05 زیر یکسال

 ساله 4-0

 3 03 یکسال

 ساله 4-8

 5 5 ساله 8

 01 00 ساله 5

 4 7 ساله 4

 ساله 8-3

 ساله 4-3
 8 8 ساله 3

 4 8 ساله 8

 ساله 8-7

 8 5 ساله 7

 8 01 ساله 5

 5 3 ساله 8

 ساله 04-81

 ساله 00-01
 3 7 ساله 01

 8 7 ساله 00

 ساله 04-08

 5 5 ساله 08

 8 7 ساله 05

 05 07 ساله 04

 ساله 08-03

 05 00 ساله 03

 00 8 ساله 08

 08 04 ساله 07

 00 08 ساله 05

 07 03 ساله 08

 50 50 ساله 84-81

 80 35 ساله 88-83

 58 35 ساله 54-51

 58 41 ساله 48-53

 50 58 ساله 48-41

 54 87 ساله 48-43

 08 84 ساله 34-31

 03 8 ساله 38-31

 00 01 ساله 84-81

 08 5 ساله 48-83

 03 3 ساله 74-71

 5 00 ساله 78-73

 5 3 ساله 54-51

 5 5 و بیشتر 53

 343 388 جمع

 0004 جمعیت

 ماخذ: خانه بهداشت روستای علیصدر
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 مهاجرت -

از مهاجرپذیری علیصدر از  گرمهاجرت در فصولی که گردشگران در منطقه ، حضور دارند نشانوضعیت 

روستاهای اطراف می باشد. در فصل هایی که تعداد گردشگران کم می گردد مهاجر فرصتی بیشتر است. این 

بستری مناسب جهت استفاده از نیروهای انسانی از مناطق و یا روستاهای اطراف نشان دهنده فراهم بودن 

از این نیروها به منظور اشتغال دائم یا موقت نیازها و خدمات گردشگران می باشد که می توان  تامینجهت 

 استفاده نمود.

 را نشان می دهد. روستای علیصدر در سه سال اخیرجدول ذیل میزان مهاجرت فرصتی و مهاجرپذیری را در 

 55-58: میزان مهاجرت در روستای علیصدر در سالهای 8-858جدول شماره 
 مهاجرت خارجه مهاجرت وارده سال

55 08 58 

57 84 03 

58 85 84 

 ماخذ: خانه بهداشت روستای علیصدر

 وضعیت سواد و آموزش -2-3-3

توان از چگونگی توزیع نیروی کار استفاده نمود. این برای دستیابی به مهارت و ظرفیت علمی نیروی کار ناحیه می 

مولفه گروه های شغلی و میزان سواد و مدرک تحصیلی می باشد، که این مولفه دوم و داشتن آگاهی و ظرفیت 

 علمی نیروی کار را افزایش می دهد.

قرار داد،چگونگی سواد از شاخص هایی که می توان تا حدودی آگاهی و ظرفیت علمی نیروی شاغل را مورد ارزیابی 

وس و فتعداد شاغالن شهری و روستایی به استناد و سرشماری عمومی ن از  که با استفادهو تحصیل شاغالن است 

 یج دست یافت.به این نتا 0553ن در سال مسک

 مردان شاغل در نقاط شهری ناحیه که دارای مدرک ابتدایی و راهنمایی هستند بیشترین تعداد را دارند.

مرتبط را جستجو نموده وقتی شاغالن در فعالیت های آن در آینده ، باید ظرفیت علمی از نظر گردشگری و توسعه 

گذشته از فعالیت آموزش که به عنوان پایه برای همه فعالیت ها از جمله گردشگری مطرح می باشد فعالیت های 

 .دیگری نیز تأثیرگذار است که در جای خود به آن پرداخته می شود

ارائه  0553سواد به تفکیک جنسیت به استناد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال بادر جدول ذیل جمعیت 

 می گردد.

 : داده های جمعیتی ناحیه مورد مطالعه به تفکیک سواد و تقسیمات سیاسی0-855جدول شماره 

 خانوار نام

 وضعیت سواد جمعیت

 زن مرد کل
 جمعیت بی سواد جمعیت باسواد

 زن مرد کل زن مرد کل

 08138 01838 88514 48054 38058 85588 85858 88851 057808 58075 شهرستان کبودرآهنگ

 847 041 557 818 710 0501 830 883 0578 488 شهر گل تپه

 877 331 0387 8858 8301 4788 5354 4555 8578 0458 دهستان علیصدر

 010 38 035 570 415 774 313 484 888 848 روستای علیصدر
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 0553ن سال کسمأخذ : سرشماری عمومی نفوس و م

 خدمات بهداشتی درمانی -2-3-4

-مار می روند وجود مراکز بهداشتیشاز خدمات دیگر در نقاط روستایی ناحیه که از الزمه های توسعه روستایی به 

تحت با خانه بهداشت  35تعداد  کبودرآهنگشهرستان در  0553درمانی از جمله خانه بهداشت است که در سال 

نقطه آبادی از جمله مراکز فعال خدمات رسانی بهداشتی  050نفر جمعیت روستایی و  081557پوشش قرار دادن 

نقطه آبادی در این  03تعداد خانه بهداشت فعال وجود داشته که با توجه تعداد  3بوده است. در دهستان علیصدر 

 بادی یک خانه بهداشت وجود دارد.آ 5دهستان به ازای هر 

خانه بهداشت در  اطالعات مطابق  وجود دارد.  در روستای علیصدر یک خانه بهداشت ،درمانگاه و پایگاه امدادرسانی

 نفر بوده که خدمات بهداشتی درمانی برای ساکنین روستا صورت می گیرد. 0004جمعیت این روستا  0558سال 
 خدمات بهداشتی و درمانی محدودهامکانات : 1-234 جدول شماره

 استان

 شهرستان
 بهرورز تعداد

تعداد 

 دندانپزشک

تعداد 

 داروخانه

تعداد خانه 

 بهداشت

مرکز بهداشت 

 درمان روستایی

مرکز بهداشت 

 درمان شهری

 003 88 388 018 414 758 استان همدان

 4 05 53 85 07 35 شهرستان کبودرآهنگ

 ــ ــ ــ 00 3 88 شهر گل تپه

 ــ ــ ــ ــ 8 7 شهر شیرین سو

 ــ 0 3 ــ ــ 7 دهستان علیصدر

 0553سالنامه آماری استان همدان، مأخذ: 

 

 ویژگی های فرهنگی،تاریخی پیشینه فرهنگی -2-3-1

این ناحیه از نظر تاریخی بخشی از سرزمین تاریخی مادها می باشد. مادها از اقوام آریایی ساکن در فالت ایران 

 شوند که نخستین ساختار حکومتی و اداری و سیاسی را در ایران تأسیس نموده اند. میمحسوب 

اسناد و مدارک تاریخی نشان از شکل گیری قدیمی ترین سکونتگاه های دائمی ایران در این منطقه را دارد. 

توسط اولین  مهمترین کانون تمرکز جمعیت و یا سکونتگاه های دائمی موجود در این منطقه شهر تاریخی همدان

 فرمانروایی مادها در قرن ششم قبل از میالد پایه گذاری شده است.

بیش از این تاریخ نیز در کتیبه ها و اسناد تاریخی دیگر اقوام از جمله آشوریان در این منطقه قلمرو فرمانروایی آنها 

این امر نشان می دهد که پیشینه  ان نام برده شده است وآکسایا به معنی شهر کاسیقرار داشته از همدان به عنوان 

 مدنیت شهر همدان در این منطقه حداقل به هزاره سوم قبل از میالد باز می گردد.

پایتخت عمده هخامنشیان محسوب می شده و از آن به نام هگمتانه و در اسناد تاریخی شهر همدان یکی از سه 

تویسرکان و مالیر در این منطقه واقع شده اند که  هاوند،یونانی با نام اکباتان یاد شده است. برخی نقاط دیگر چون ن

 در جنوب همدان قرار گرفته اند.

عمده سکونتگاه های شهری دارای پیشینه قابل توجه شهرنشینی بوده و در حال حاضر نیز قسمت اعظم جمعیت 

عه اگرچه در منطقه ای در استان همدان را به خود اختصاص داده اند. با این اوصاف ناحیه مورد مطالشهرنشینی 
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و سرزمین این شهرستان سابقه  دارای چنین سابقه شهرنشینی و مدنیتی واقع شده اما با توجه به حدود و قلمرو

 شهرنشینی به شکل امروزی به حدود نیم قرن پیش می رود.

به مرکزیت با توجه  0578شهر کبودرآهنگ به عنوان مرکز شهرستان تنها نقطه شهری موجود بوده که در سال 

 بخش، دو نقطه روستایی شیرین سو و گل تپه به شمار شهرهای آنها اضافه شده است.

با این توصیف تنها دوازده درصد از جمعیت ساکن در سطح شهرستان کبودرآهنگ در شهرها سکونت دارند و بقیه 

 آبادی ساکن هستند. 088جمعیت شهرستان در 

 ی علیصدر پیشینه تاریخی این منطقه به دوران صفویه باز می گردد.اهالی روستانظر  ناد و مدارک و تاس به

وجود کوه های الوند در قسمت شمال غرب در کنار موقعیت جغرافیایی آن باعث پیدایش شرایط آب و هوایی 

متنوع گردیده به نحوی که قسمت های شمال و شمال غرب و غرب تحت تأثیر ارتفاعات الوند زمستان سرد و 

 بستانی معتدل و قسمت های جنوبی دارای نسبتاً خشک تا معتدل هستند.خشک با تا

ای سرسبز و زیبایی گردیده که از رها زمینه پیدایش مراتع بین درهوجود سرچشمه های فراوان رودها و جویبا

 دیرباز جاذب بخشی از دامداران و عشایرهای استان های همجوار بوده است.

 ناحیه باعث پیدایش قومیت ها و خرده فرهنگ های مختلف در ناحیه شده است.عوامل فوق همسایگی در این 

عمده ترین افراد ساکنین این منطقه مردمان ترک زبان زنجان و کرد زبان کردستان بوده اند که فرهنگ خاص خود 

 را وارد این منطقه نموده اند.

فرهنگی گوناگونی وجود دارد. این ناحیه  فرهنگی واحدی وجود نداشته و مشخصات ساختار قومی،به همین دلیل 

در طول زمان مانند یکی از دروازه های تبادالت فرهنگی بین استان همدان و تعدادی از استانهای مجاور آن عمل 

 کرده است.

 

 صنایع دستی،محصوالت خانگی و آداب سنن محدوده در منطقه نمونه -2-3-3

یین بودن مهاجران وارده به آن از جمله عواملی است که باعث ایجاد در محدوده مورد مطالعه بومی بودن مردم و پا

بیشتر به سمت کانون های همگنی خاصی از نظر فرهنگی شده است. در این ناحیه مهاجرت های صورت گرفته 

 شهری به خصوص شهر کبودرآهنگ بوده تا حدودی تنوع فرهنگی شهری را از سایر نقاط ناحیه بیشتر نموده است.

به تمایزات فرهنگی سخن گفت. هر چند نمی توان به صراحت از وجود تمایزات محله ای ود چنین تنوع قالب با وج

فرهنگ های گوناگون باعث تنوع آن گردیده است ولی غالب بودن گویش  کرد و فارس لر، که اقوام گوناگون ترک،

 فارسی در زندگی مسالمت آمیر به عنوان زبان رسمی در کنار یکدیگر پذیرفته شده است.

آداب و رسوم و سنن این اقوام تا اندازه ای پذیرفته و به یکدیگر  در طی سالیان متمادی این تنوع باعث گردیده،

 جود چنین نزدیکی فرهنگی باعث همگنی و همگرایی های فرهنگی شده است.نزدیک شوند، و

اشاره نمود،محصوالت خانگی گلیم و فرش را می توان  از صنایع دستی معروف این منطقه را می توان سفال سازی،

ن آش و .... را می توان نام برد. در سطح شهرستا دست پیچ، آنها شامل نان های خانگی، انواع کلوچه ها،

که  واحد 087کارگاه صنایع دستی به غیر از کارگاههای صنایع دستی، گلیم بافی با  851کبودرآهنگ از تعداد 
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، 3/8مروارید بافی به ترتیب با داشتن  درصد کل کارگاههای صنایع دستی مصنوعات چوبی،طالسازی، 53/43

 د.پنجم می باشالی ه های دوم ارای رتبدرصد کارگاههای صنایع دستی این شهرستان د 53و  17/0، 85/0

 

 
 تعداد کارگاههای صنایع دستی برحسب محل استقرار و فراوانی نسبی: 1-233جدول شماره 

 نوع صنایع دستی
 استان همدان شهرستان کبودرآهنگ

 فراوانی تعداد فراوانی تعداد

 88/83 5517 3/8 7 مصنوعات چوبی

 85/8 808 75/0 3 مصنوعات چرمی

 81/08 554 53/43 087 گلیم بافی

 018 41/0 17/0 5 طالسازی)ملیله(

 38/1 45 53/1 0 مرواریدبافی

 04/57 8881 88/45 057 سایر

 011 7848 011 851 جمع

 

 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی -2-3-3

مواقعی که مطابق مطالعات میدانی در این منطقه از نظر امنیت اجتماعی برای اهالی ساکنین این روستا چه در 

گردشگران تعداد آنها بسیار زیاد است و یا در زمان هایی که تعداد گردشگران در فصل های متفاوت بسیار اندک 

 می باشد شکل خاصی وجود ندارد.

کیلومتری علیصدر قرار دارد یک پاسگاه انتظامی وجود دارد که مسئولیت  5همچنین در شهر گل تپه که در فاصله 

عهده دارد و در زمان های اضطراری از این نیروها استفاده می شود. در خارج از این مواقع  امنیت منطقه را بر

اضطراری مشکالت امنیتی و دعاوی بین ساکنین توسط اهالی شورا و بزرگان روستا در جهت حل اختالفات صورت 

  می گیرد.

 

 


