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 ، اجتماعي و تاريخي منطقهاوضاع و احوال فرهنگي -2-1

هاا  ترين پهنهترين و تاريخياز قديمي ،دهدؤثر بر قروه را تشكيل ميمنطقه همدان كه محدوده م

گاردد  آن به چندين هزار سال قبل باز ماينشيني درايران است كه تاريخ سكونت و شهر شورباستاني ك

كردناد ايان ه اقوام آشور  و بابلي كه درباين اننهارين وكومات مايها  تاريخي آمده است كدر متن

  شناختندميبه معنا  محل زيست اقوام ماد  آمادانا  را به عنوانمنطقه 

  در زماان داشاتاكباتان نام  ،است كه در دوره وكومت سالطين مادمركز اين منطقه شهر همدان 

ردند و اين شهر قلب سياساي و كاكباتان تالقي مي ها  كاروان رو از كليه مراكز وكومتي درها راهماد

  شدت ماد شناخته ميماقتصاد  وكو

نام اين شهر در كتيبه هاا   :نويسدعهد باستان مي كتاب خود به نام ايران دردكتر جواد مشكور در 

و در تااريخ هاا  Hagmatana هگمتاناه ، ودر كتيباه هاا  هخامنشاي  Amdana آمادانا ،آشور 

  اين كلمات نشانه سابقه تااريخي و ثبت شده است Ekbatanاكباتان  ،كتاب تاريخ هرودوتو يوناني 

ها  متفاوت موجود درايان در دوره ها  باستاني و نزد فرهنگاهميت فراوان اين شهر و منطقه همدان 

  باشدمنطقه مي

 گردد،بر ميادها دوره وكومت مموجود در ميانه شهر همدان كه به آثار تاريخي و بناها  باستاني 

در متاون در جنوب غربي شهر همدان  واقع  كوه انوندشودشناخته مياريخ ايران باستان آثار باارزش تاز

پياامبر  -اورونات ثبات شاده و در كتااب اوساتا  زرتشات وارونت ، ها  اروندبه نام مختلف باستاني،

  ياد شده است Arvantaارونت  عنوانبه  -باستاني ايران
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 كه،شدتلفظ ميدوره اسالمي به صورت ماه و مار  در به صورت ما  و در دوره ساساني كلمه ماد

سامي برخاي منااطم مانناد توان به ااز آن جمله مي ،پسوند بعضي كلمات بكار رفته است و يا در پيشوند

  ماهشهر اشاره كرد و مارآباد

ن نياز باه در دوره هخامنشيا  ،ودنكه در دوره مادها پايتخت وكومتي ايران بآشهر همدان عالوه بر 

ا  از خانادان آل گرفت  در دوره اسالمي نياز شااخهعنوان پايتخت تابستاني آنان مورد استفاده قرار مي

اسالمي در دوران وكومت آنان  دانشمند بزرگ دوره، كردند  بوعلي سينااين شهر وكومت مي بويه در

اكنون آرامگاه او در اين   دار بوده ديلمي را عهدهاين شهر مي زيست و وزارت شمس اندون ها درمدت

  باشدر باعث افتخار مردم اين منطقه ميشه

كشاور باه عناوان ن همدان همواره در تقسيمات سياسي نام استا ،باتوجه به تاريخ باستاني اين منطقه

ن مشاروطه و كه در زمااونين تقسيمات سياسي دوره معاصر وجود داشته و درها  قديمي يكي از استان

  ه است، استان همدان بودبوجود آمد يكي از ده استان كشور 3131بعد از آن درسال 

اقامات آناان درايان اند كه تاريخ ترين اقوام ايراني تركيب شدهاقوام ساكن دراين منطقه از قديمي

، فاار  نار، ،كاردست و شامل تركيبي از طوايف مختلاف ها  باستاني پيوند خورده امحدوده به دوره

هاا  زباان هجه شايرين هماداني كاه از زيار شااخهكه با ن هستندها  گوناگون اين اقوام ترك و شاخه

 گويند فارسي است سخن مي

           :شهرسااتان اسااامي 4اياان اسااتان شااامل  ،كااه سرشاامار  سااوم كشااور انجااام شااد 3111تااا سااال

  بعد از انقالب اسالمي همراه با تحاوتت هاسال   وني در دورهنهاوند بود وتويسركان  ،مالير، همدان

تقسايمات سياساي اساتان نياز ت ييار يافتاه و مطاابم گازارش  ،كه دراين منطقاه واصال گرديادفراواني 

  دان  اكنون شامل هشت شهرستان استاستان هم 3131سرشمار  
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         انو نقا  قاروه درجازين را درايان تقسايمات نمايازيار تقسايمات سياساي اساتان همادان  جدول

 :سازدمي

 قروه درجزين شهر تقسيمات سياسي  استان همدان و موقعيت :31-3جدول شماره 

 نام مركز نام مركز نام
 شهرستان

 بخ  بخ  دهستان دهستان شهر

 مركز  اسد اباد پيرسليمان آجين اسد آباد

اد
 اب

د
اس

 

   جلگه موسي آباد 

   چهاردوني چنارعليا 

   دروددربن يوسف اباد 

   سيدجمال اندين جنت آباد 

   كليائي طويالن سفلي 

 مركز  بهار آبرومند آبرومند بهار

ار
به

 

   سيمينه رود زاغه 

 صانح اباد صانح اباد ديمكاران وسن قشالق صانح آباد

   صانح آباد صانح آباد 

 تنجين تنجين سفانگران دينارآباد تنجين

   مهاجران وسين آبادنتگاه 

 مركز  تويسركان ويقوق نبي جعفريه تويسركان

ن
كا

سر
وي

ت
 

   خرم رود اشتران سركان

   سيدشهاب سيدشهاب 

   كرزان رود باباپير 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 قروه درجزين شهر تقسيمات سياسي  استان همدان و موقعيت :31-3جدول شماره 

 نام مركز نام مركز نام
 شهرستان

 بخ  بخ  دهستان دهستان شهر

 قلقل رود فرسفج قلقل رود فرسفج فرسفج

   كمال رود ميانده 

   ميان رود واتشجرد 

 مركز  رزن خرقان سورتجين رزن

ن
رز

 

   رزن رزن 

 سرد رود دمم ب راطي بابانظر دمم

   سردرودسفلي دمم 

   سردرود عليا خورونده 

 قروه در جزين قروه در جزين درجزين سفلي درجزين قروه در جزين

   درجزين عليا چانكرين 

 مركز  كبودر آهنگ واجي نو داق داق آباد كبودر اهنگ

گ
هن

 آ
در

بو
ك

 

   سبز دشت وبان 

   سرداران باغيوصارقوجه  

   راهب دستجزد 

   كوهين كوهين 

 شيرين سو شيرين سو شيرين سو شيرين سو شيرين سو

   مهربان عليا چانو 

 گل تپه گل تپه علي صدر علي صدر گل تپه

   گل تپه گل تپه 

   مهربان سفلي قهوردسفلي 

 مركز  مالير جوزان جوزان مالير

ير
ال

م
 

   ود علياورم ر مهرآباد 

   كوه سرده ازناو 

   موزاران جوراب 

 جوكار جوكار انمهد  وسين آبادشاملو ازندريان

   ترك شرقي اسالم آباد جوكار
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 قروه درجزين شهر تقسيمات سياسي  استان همدان و موقعيت :31-3جدول شماره 

 نام مركز نام مركز نام
 شهرستان

 بخ  بخ  دهستان دهستان شهر

   تر ك غربي ينكي كند 

   جوكار جوكار 

 زند زنگنه عليا كمازان سفلي مهدويه 

   كمازان عليا زنگنه عليا 

   كمازان وسطي پيروز 

 سامن سامن اورزمان اورزمان امنس

   ورم رود سفلي وسين آبادناظم 

   سامن كهكدان 

   سفيدكوه آنوج 

 مركز  نهاوند شعبان كوهاني نهاوند

د
ون

ها
ن

 

   طريم اتسالم دهفول 

   گاماسياب باباقاسم 

 خزل فيروزان خزل شرقي فيروزان فيروزان

   سلكي شهرك 

 زرين دشت لبرزو فضل برزول 

   گرين توانه 

 گيان گيان گيان گيان 

   سراب ميان آبه 

 مركز  همدان ابرو ابرو جورقان

ن
دا

هم
 

   انوندكوه شرقي تفريجان مريانج

   انوند كوه غربي انصاراتمام همدان

   سنگستان آبشينه 

   گنبد گنبد 

   هگمتانه جورقان 

 شراء قهاوند جيحون دشت قهاوند قهاوند

   چاه دشت بيوك آباد 

   شور دشت كوزره 
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 قروه درجزين شهر تقسيمات سياسي  استان همدان و موقعيت :31-3جدول شماره 

 نام مركز نام مركز نام
 شهرستان

 بخ  بخ  دهستان دهستان شهر

 فامنين فامنين پيشخور تجرك فامنين

   خرم دشت فامنين 

   مفتح اصله 

 دفتر تقسيمات  كشور  ، : وزارت كشورخذأم

وضاع  ،ها  موجود بين مناطم مختلف اساته نشانه  تفاوتها  عمده اجتماعي كيكي از شاخص

  باين هشات شهرساتان باشادفرهنگاي ماي  -د  است كه مهمترين سانجه اجتمااعيان باسواسواد و ميز

همادان و معاادل  برا  شهرساتان 3131باتترين ميزان باسواد  در سرشمار   ،موجود در استان همدان

ايان  جدول زيرگزارش شده است   درصد برا  شهرستان رزن 7/71آن معادل درصد و كمترين  9/31

 :سازدنمايان ميتفاوت ها را 

 3131-ميزان ها  باسواد  در شهرستانها  منطقه : 31-1جدول شماره 

 درصد جعيت جمعيت اسامي

 باسوادان باسواد ش  سانه و بيشتر شهرستانها

 9/31 495070 576170 همدان

 0/31 213700 260684 مالير

 3/33 133788 163621 نهاوند

 7/30 89496 110967 بهار

 7/79 75831 95146 اسداباد

 4/79 80207 100981 تويسركان

 9/73 98366 124670 كبودرآهنگ

 7/71 77278 100816 رزن

 4/31 1263736 1533055 جمع استان

 3131سرشمار  ، :  مركز آمار ايرانخذأم
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 3131ها  استان همدان : ميزان باسواد  در شهرستان31-3نمودار شماره 
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ميزانهاي باسوادي-1385
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