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بخش کشاورزی در استان می تواند در تولید اشتغال و امنیت غذایی کشور نقش مهمی داشته باشد. 
استان کهگیلویه و بویراحمد در سال زراعی 88ــ1387 حدود 262000 هکتار اراضی زراعی آبی و دیمی را به خود اختصاص 
داده است و سطح زیر کشت گندم آبی و دیم به ترتیب به 25110 و 8000 هکتار رسیده است. از نظر تولید حبوبات با 5962 تن دارای 
رتبٔه 11 و از نظر تولید محصوالت باغی این استان در زمینٔه تولید گردو در کشور رتبٔه دوم و از نظر تولید سیب درختی در رتبٔه نهم 

قرار دارد. این استان در تولید جو رتبٔه هشتم کشور را داراست. 

توانمندی های اقتصادی استان  درس13

زمینههایسرمایهگذاری
آبوخاک

مطالعهواجرایسدهایخاکیوبندهایانحرافیدرسطحاستان: مطالعٔه 40 مورد سد خاکی و بند انحرافی، احداث 
20 مورد سد خاکی و بند انحرافی تا سال 1388. 

پروژه های مطالعاتی پیشنهادی تأمین آب در سال 1388

شکل15ــ5ــبخشیازتوانمندیهایاقتصادیاستان
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عنوانپروژههایمطالعاتیپیشنهادیتأمینآبدرسال1388
مطالعۀتأمینآباراضیآبدهگاه،شاهبهراموشادگان

مطالعۀتأمینآباراضیوحدتآباد،دهناصرودهوهوحاجقلندر
مطالعۀتأمینآباراضیطسوج

مطالعۀتأمینآباراضیدشتبن،لهشاش،دشتآبلنده
مطالعۀتأمینآباراضیبردیون
مطالعۀتأمینآباراضیبرمسبز

مطالعۀتأمینآباراضیچیتابونقارهخانه
مطالعۀتأمینآباراضیآبگرمکوآبزالووتمنکودهبرائی

ـ٥ــپروژههایدرحالاجرایآبوخاک جدول١ـ

محلاجراعنوانپروژه

دهدشتتأمین آب اراضی آجم

گچسارانتأمین آب اراضی غورک

یاسوجتأمین اراضی مختار

کهگیلویهتأمین آب اراضی شمس آباد چرام

کهگیلویهتأمین آب اراضی آبلش لنده

گچسارانتأمین آب اراضی چالموره و چاه تلخ

توانمندیسرمایهگذاریجنگلومرتعوآبخیزداری
امکان سرمایه گذاری در زمینٔه آبخیزداری با توجه به حوزه های آبخیز موجود در استان و فرسایش خاک )متوسط فرسایش 

خاک در استان 20 تن در هکتار در سال و مقدار رسوبات ورودی به حوزه سدها 10 میلیون متر مکعب است(
امکان سرمایه گذاری در زمینٔه صنایع فرآوری و بسته بندی محصوالت اصلی و فرعی جنگل و مرتع

به گستردگی سطح جنگل و مرتع، خشک سالی سال های اخیر، کمبود  با توجه  امکان سرمایه گذاری در زمینٔه اطفای حریق 
امکانات موجود برای اطفای حریق 

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه بازاریابی ، بازاررسانی و صادرات فراورده های جنگلی و مرتعی
توانمندیسرمایهگذاریدربخشزراعت

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه تبدیل اراضی دیم به آبی  با توجه به دیم بودن حدود 70 درصد از اراضی زراعی و آب فراوان 
موجود
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امکان سرمایه گذاری برای کارخانٔه بسته بندی برنج و حبوبات و سبزیجات و احداث کارخانٔه ماکارونی با توجه به کشت گندم 
دوروم در استان و استان های مجاور

ساماندهی فارغ التحصیالن بخش کشاورزی در قالب شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی به منظور افزایش تولید 
و بهره وری کشاورزی 

امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینٔه ایجاد سیلو با توجه به تولید گندم در استان و استان های مجاور که قطب تولید 
گندم هستند.

امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینٔه تحقیقات دیم با توجه به   دیم بودن حدود 70 درصد از اراضی زراعی و امکان 
استفاده از قابلیت های ایستگاه تحقیقات دیم گچساران

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه تهیٔه کمپوست با توجه به زباله های شهری و ضایعات کاه و کلش برنج و سایر گیاهان زراعی و باغی
توانمندیسرمایهگذاریدرآبزیپروری

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه توسعٔه مزارع پرورش آبزیان به ویژه مجتمع های بزرگ پرورش آبزیان
امکان سرمایه گذاری در زمینٔه صنایع مرتبط با تهیه و توزیع خوراک 

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه ایجاد کلینیک و آزمایشگاه تشخیص و درمان بیماری های آبزیان
امکان سرمایه گذاری در زمینٔه فرآوری و بسته بندی آبزیان و تولیدات جنبی آن

امکان سرمایه گذاری در زمینٔه بازاریابی ، بازاررسانی و صادرات ماهی 
قابلّیتها

موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب بین منطقه ای در مرکز و جنوب کشور
برخورداری از جاذبه های طبیعی گردشگری

برخورداری از ظرفیت های غنی منابع نفت و گاز 
برخورداری از آب و هوای متنوع ، جنگل ها و مراتع غنی  

امکان توسعٔه فعالیت های دامپروری، باغداری، پرورش ماهی و صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی کشاورزی
منابع غنی آب و بارندگی ساالنٔه مناسب و امکان تبدیل زمین های دیم به آبی

 قابلیت توسعٔه اراضی تا 400 هزار هکتار

تنوعفوقالعاده)پتانسیلهای(گیاهانداروییدراستان
از مجموع 800 گونٔه گیاهی دارویی شناخته شده در کشور استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بیش از 400 گونٔه دارویی است 
که معادل 0/40 کل گونه های دارویی اروپاست. بر این اساس استان یکی از غنی ترین نقاط جهان از نظر وفور گیاهان دارویی است و 
بنابراین بهره گیری از این غنای زیستی می تواند کمک قابل توجهی به رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور نماید. بنابراین فلور 
استان را می توان یکی از منابع عظیم داروخیز ایران و جهان نامید. استان ما دارای گنجینه ای عظیم از ثروت زیست شناختی است که 
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هیچ قیمتی برای آن متصور نیست. در واقع گیاهان استان یک منبع عظیم و بالقوه از ثروت های مادی به شکل دارو، ترکیبات شیمیایی، 
غذا و سایر مایحتاج مادی و غیر مادی است که هنوز به کار گرفته نشده است. وجود 63% از گونه های گیاهان دارویی در کمتر از %1 
خاک ایران )استان کهگیلویه و بویراحمد ( نشانگر آمار امیدوارکننده ای از این سرزمین زرخیز است که عالوه بر برخورداری از طالی 

سیاه )نفت( و گاز از نظر تولید طالی سبز نیز ظرفیت فراوانی دارد.

ـ   5 ــ توانمندی های حوزه آبخیزداری استان در مهار آب شکل16ـ
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ظرفیتهایتنوعزیستیگیاهیاستان
استان کوچک ولی با شگفتی های فراوان کهگیلویه و بویراحمد از یکسو در برگیرندٔه دشت های گرم و سوزان جنوب و از سوی 

دیگر ناهموارترین چهرهٔ زمین با اقلیم سرد در شمال خود است.

آنغوزه سریشتماشایی باریجه

صمغبنه،پستۀوحشی

ـ٥ــچندنمونهازگیاهان شکل1٧ـ
داروییوصنعتیاستان

گلعسل،هوهچوبه)گل(

گلعسل،هوهچوبه)رنگتولیدشدهتوسطریشه(
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برخیازمهمترینگیاهانداروییاستانعبارتاز:
1ــ آویشن           2ــ شیرین بیان                  3ــ خاک شیر            4ــ مریم نخودی                   5  ــ پونه 

6ــ مریم گلی       7ــ درمنه                        8 ــ بومادران             9ــ علف چای                         10ــ آنغوزه      
11ــ مورد         12ــ جاشیر خوراکی        13ــ چویل              1٤ــ ارس 

جاشیرخوراکیبیلهر

جاشیردرمنه)آویشنمه(
ـ٥ــچندنمونهازگیاهانداروییوصنعتیاستان شکل18ـ

صنعتآبزیپروری)ماهیگیری(استان
و  تغذیه  و معضل  افزایش جمعیت جهان  به  توّجه  با  پروری  آبزی  توسعٔه  هزارٔه سوم،  آستانٔه  در  و  بیستم  قرن  با سپری شدن 
بهداشت غذا، به ویژه پروتئین در جیرٔه غذایی انسان ها و جایگزین کردن گوشت سفید به جای گوشت قرمز اهّمّیت و نمود بیشتری پیدا 

کرده است. 



9٤

بخش عمدٔه درآمد روستاییان و عشایر که درصد باالیی از جمعیت استان را تشکیل می دهند از طریق فعالیت های کشاورزی و 
دامپروری تأمین می گردد، که به مرور زمان به علّت افزایش جمعیت، فرسایش خاک و از بین رفتن جنگل ها درآمد خانوارها نیز کاهش 
یافته است. در جای جای استان، رودخانه ها، نهرها، چاه ها و قنات هایی وجود دارند که ظرفیت و جایگاه مناسبی در زمینٔه آبزی پروری 
ایجاد کرده اند. در کنار این رودخانه ها و منابع آبی زمین های درجه 3 و 4 به میزان قابل توجهی وجود دارد که بهره برداری از آنها 
در بخش زراعت و دامپروری توجیه اقتصادی ندارد، در حالی که می توان با رفع محدودیت ها و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان زمینه 
را برای توسعٔه فعالیت های آبزی پروری در منابع آبی بسیار مستعد استان به خصوص پرورش ماهیان سرد آبی، گرم آبی، و همچنین 
میگوی آب شیرین فراهم کرد. در این زمینه شیالت استان اقدام به رها سازی شاه میگو در برم مور زرد زیالیی و میگوی آب شیرین 
در تنگ تامرادی بویراحمد و امام زاده جعفر گچساران نموده است که امید می رود در آینده شاهد رشد مطلوبی در زمینٔه پرورش این 
آبزی باشیم. توّجه به آبزی پروری موجب افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و اشتغال کاذب 

می گردد. 

ـ٥ــمزرعۀپرورشماهیقزلآال شکل19ـ
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راههادراستان
بدون تردید یکی از زیربنایی ترین سرمایه گذاری ها در هر کشور، توسعٔه شبکه حمل و نقل زمینی و احداث راه های ارتباطی جدید 
است. استان کهگیلویه و بویراحمد با میانگین ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و گسترش دامنه های زاگرس و ارتفاعات فراوان در 
استان، ارتباطات زمینی را با مشکل روبه رو کرده است. با توّجه به ظرفیت های طبیعی، اقلیمی و انسانی در حوزه های مختلف در استان 
و با تکمیل مسیرهای ارتباطی استان در داخل و خارج انتظار می رود که توسعٔه روزافزون استان در حوزهٔ اقتصادی، گردشگری و 
غیره در آینده فراهم آید، وجود فرودگاه فعال در مرکز استان )یاسوج( و شهرستان گچساران، ایجاد خط راه آهن در آینده و همجواری 

با کشورهای حوزهٔ خلیج فارس سیمای اقتصادی استان رونق می گیرد. 
محورهایتوسعهراههایاستان

1ــ محور یاسوج ــ شیراز
2ــ محور یاسوج ــ اصفهان 

ـ٥ــراههایارتباطیاستان شکل20ـ
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3ــ محور دهدشت ــ پاتاوه ــ شهرضا ــ اصفهان
4ــ محور گچساران ــ بهبهان ــ اهواز

5ــ محور گچساران ــ دیلم و گناوه
6ــ محور دهدشت ــ اهواز

7ــ محور یاسوج ــ گچساران
8 ــ محور یاسوج ــ یزد

شکل21ــ5ــنقشهراههایاستان

صنعتومعدن
از کل فعالیت های اقتصادی بشر را 

 
1  
تقریباً حدود   3 انسان است و  از فعالیت های عمدٔه  امروزه فعالیت های صنعتی یکی 

تشکیل می دهد. صنعت و معدن احتیاجات ضروری میلیاردها انسان را از نظر خوراک، پوشاک و مسکن برطرف می سازد. فعالیت های 
صنعتی عمدتاً در نقاطی شکل می گیرند که در آنها جمعیت بیشتر و مهارت های انسانی متنوع تر باشد. 

اصفهان

فارس

چهارمحالوبختیاری

خوزستان

بوشهر
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از   1388 سال  تا  استان: صنعتی شهرکهای
10 شهرک صنعتی مصوب در استان، تعداد 5 شهرک در 

حال بهره برداری می باشد که عبارت اند از: 
1ــ شهرک صنعتی شمارٔه 1 یاسوج

2ــ شهرک صنعتی گچساران 
3ــ شهرک صنعتی شمارٔه 2 یاسوج
4ــ شهرک صنعتی شمارٔه 3 یاسوج

5ــ شهرک صنعتی دهدشت
شکل22ــ5

منابعومعادناستان
منابعنفتوگازاستان:قدیمی ترین میدان نفتی منطقه، میدان نفتی گچساران است که در سال 1319، استخراج نفت از آن 
آغاز شده است. این میدان نفتی بعد از میدان آسماری اهواز بزرگ ترین میدان نفتی ایران است. سایر میدان های نفتی استان نیز دارای 
اهّمّیت زیادی اند. درآمد سرانٔه استان با احتساب بخش نفت و گاز در بین استان های کشور مقام اّول، ولی بدون احتساب این بخش 

در حد متوسط کشور می باشد. 
میدان نفتی مهم دیگر این منطقه، میدان نفتی بی بی حکیمه است. در مجموع میزان کل تولید منابع نفتی استان حدود 25 % از 
کل تولیدات نفتی کشور را تشکیل می دهد. میدان های نفتی کوچک دیگری مانند سر میدان، سوالبدر، کلورکریم، سیامکان، خیرآباد، 

گرنگان، بینک، چلنگر و گل خاری نیز وجود دارند که همگی در شهرستان گچساران واقع شده اند. 
در منطقٔه کهگیلویه و بویراحمد نیز میدان نفتی دشت آهو )کالسترها(، ماهور شاهی، کارند و دو قلعه )پارسی ها( در غرب منطقه 

بهمئی وجود دارد. 
در محدودٔه جغرافیایی استان میدان های گازی چشم گیری دیده نشده است ولی گاز همراه با نفت در میدان های نفتی وجود 

دارد. 
در صورت بهره گیری از میادین نفتی می توان انتظار داشت که تأثیرات شگرفی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منطقه و 

اشتغال زایی داشته باشد. 
توانمندیهایمعادناستان:بهره برداری از معادن استان، همراه با دیگر مناطق کشور از سابقه ای طوالنی برخوردار است 

و حّتی با زندگی مردم ساکن در مناطق گوناگون استان درهم آمیخته است. 
استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر زمین شناسی دارای دو زون )Zone( ساختمانی است. 

الف(زاگرسمرتفع: در قسمت شمال و شمال شرق و قسمت شمال غرب استان. 
ب(زاگرسچینخورده: در سایر نواحی استان 

قدیمی ترین واحدهای رسوبی استان نیز در زون زاگرس مرتفع قرار دارد. سازندهای واقع در این زون ظرفیت های معدنی مهمی 
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را دارا می باشد. به طور کلی با توّجه به معادن کشف شده در منطقه، پیش بینی می شود معادن غنی در سطح گسترده ای در این استان 
موجود باشد که با اکتشاف و استخراج آنها، بستر مناسبی برای رشد بخش معدن و تأثیر آن بر اشتغال افراد، به وجود آید. 

معدنبوکیست

معدنسلستین

معدنسنگآهک

شکل23ــ5
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پراکندگیمعادنمهماستان
ــمعادنمس: در نزدیکی روستای خونگاه در شهرستان دنا در یال غربی کوه دنا با عیار متوسط 3 %. 

ــمعادنگوگرد:در 54 کیلومتری جنوب شرقی دوگنبدان در مجاورت روستای نزاع علیا با عیار متوسط 30 % 
ــمعدنبوکسیت:در دهستان سرفاریاب )عیار 55 %  ( در شهرستان چرام 

ــمعدنفسفات: در کوه الر ده بزرگ شهرستان گچساران و نیز در روستای جان خانی )قیام( در غرب لنده که بزرگ ترین 
ذخیرٔه فسفات رسوبی کشور می باشد. 

ــمعدنسلستین: در یال غربی تاقدیس بنگستان )منطقٔه بهمئی لیکک( در قبر قیصر، گودبن، دشت آهو و ترتاب است که 
عمده ترین معدن فلزی استان به شمار می رود. 

ــسنگگچ: در سرگچینه واقع در جنوب شرقی یاسوج که در کارخانه سیمان دشتروم در شهرستان بویراحمد مورد استفاده 
قرار می گیرد و از دیگر معادن گچ استان می توان سنگ گچ شمس عرب گچساران و … را نام برد. 

ــسنگهایتزیینینما: سنگ تزیینی  صالحان در 46 کیلومتری شمال غربی یاسوج معدن سنگ انجیر سی سخت، معدن 
سنگ تزیینی ماغر در لیکک بهمئی. 

ــنمکآبی: به سبب وجود سازندهای هرمز در شمال شرق یاسوج، کُهگول در شرق سی سخت و شمس عرب گچساران، 
این استان از ذخایر مناسب نمک برخوردار است. دولومیت و سیلیس در شمال غرب سی سخت یافت می شوند. عالوه بر این، معادن 

دیگری از جمله شن و ماسه، خاک رس و سنگ آهک در مناطق مختلف استان پراکنده اند. 
ــمعادنگچ: در گستره ای وسیع از شهرستان های گچساران، کهگیلویه و بهمئی قرار دارد.

ــ عالوه بر معادن باال، معادن دیگری از جمله شن و ماسه، خاک رس، سنگ آهک و سنگ نما، مواد اولیٔه سیمان، سنگ های 
ساختمانی،الشه و معادن نفت و گاز در مناطق مختلف استان پراکنده اند. 

توانمندیهایبخشصنعتومعدناستان
1ــ دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی به دلیل مجاورت با استان های مهم و توسعه یافتٔه صنعتی و نزدیکی به بنادر جنوب و 

مرکز و شمال کشور و پیش بینی مثبت وضعیت ترانزیت استان در آینده. 
2ــ دسترسی آسان به انرژی با منبع هیدروکربنی، همچنین دسترسی به انرژی برق. 

3ــ توانمندی استان در بخش تولیدات صنایع دستی 
4ــ وجود ذخایر قابل توّجه نفت و گاز و معادن متنوع و مهم 

5ــ وجود قابلّیت پرورش ماهیان سردابی و صنایع تبدیل و بسته بندی آن و منابع آبی با کیفیت مطلوب. 
6ــ قابلّیت ایجاد و توسعه صنایع تبدیل کشاورزی و غیره  
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جمعبندیبعضیازقابلّیتهایتوسعۀاستان
الف(برخیازاصلیترینقابلّیتهایمحیطزیست

1ــ تنوع اقلیمی و امکان تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی
2ــ تنوع زیستی و وجود گونه های متنوع مرتعی و دارویی 

ـ آبی )بزرگ و کوچک(  3ــ بارندگی ساالنه مناسب و بهره مندی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی و امکان تولید انرژی برقیـ 
4ــ وجود منابع جنگلی با کاربرد در زمینٔه صنعتی و غذایی 

5ــ وجود جنگل های عظیم بلوط در مناطق سردسیری و کوهستانی 
6ــ وجود مراتع غنی در استان به لحاظ کیفیت و تنوع گونه های گیاهان

صورت  میادین  این  از  کشور  نفتی  صادرات  از    %24 حدود  سالیانه  که  نحوی  به  گازی  و  نفتی  بزرگ  میادین  وجود  7ــ 
می گیرد. 

8  ــ موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی مناسب بین منطقه ای در مرکز و جنوب کشور و همجواری با قطب های توسعٔه یافتٔه 
کشور )اصفهان ــ شیرازــ اهواز و عسلویه( 

9ــ برخورداری از جاذبه های طبیعی گردشگری و جاذبه های ناشی از شیؤه زیست معیشتی عشایری و فرهنگی برای جذب 
گردشگری از کشورهای حاشیٔه خلیج فارس 

10ــ وجود منابع فراوان  آب در مناطق سردسیر، معادن غنی گچ و سولفات و معادن عظیم زیر زمینی با کیفیت بیشتر. 
ب(قابلّیتهایاجتماعیوفرهنگی

1ــ وجود خرده فرهنگ های بکر و آمادٔه پژوهش 
2ــ وجود نیروهای تحصیل کرده و محقق در امور فرهنگی 

3ــ وجود گرایش های اعتقادی در میان مردم 
4ــ وجود برخی از ظرفیت های قوی در زمینٔه امور ورزشی مانند هاکی، اسکی، کوه نوردی و غیره 

5   ــ وجود جاذبه های میراث فرهنگی و احیای آنها 
6  ــ وجود فولکلورهای غنی جهت احیای فرهنگ بومی 

7ــ اعتماد به نفس زیاد مردم
پ(قابلّیتهایاقتصادی

1ــ قابلّیت ایجاد صنایع مرتبط با منابع معدنی و کشاورزی و جنگلی در استان 
2ــ قابلّیت توسعٔه فعالیت دامپروری 

3ــ قابلّیت توسعٔه فعالیت های علوفه ای 
4ــ قابلّیت توسعٔه صنایع نساجی و دستی و چرم سازی 
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و  کشاورزی  جانبی،  و  تکمیلی  تبدیلی،  صنایع  و  معدنی  مواد  فراورده های  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  صنایع  توسعٔه  قابلّیت  5ــ 
دامی. 

6ــ استعداد استان برای کشت محصوالت اساسی نظیر غالت، نباتات صنعتی و علوفه ای 
7ــ قابلّیت منطقه برای تولید میوه )سیب و گردو و انگور و … (

8ــ قابلّیت تلفیق بخش کشاورزی و دامی 
آبی و  آبی، گرم  )ماهیان سرد  پروری  آبزی  ــ  توریسم روستایی  ــ گسترش  توسعه زنبورداری  برای  مناسب  9ــ وجود زمینٔه 

میگوی آب شیرین و شاه میگو(
10ــ قابلّیت افزایش سطح زیر کشت باغات و بهره مندی از چشمه های آب معدنی با کیفیت باال

11ــ قابلّیت توسعٔه واحدهای نیمه صنعتی پرورش دام و طیور در فضاها. 



فصل ششم
شکوفایی استان کهگیلویه و بویر احمد

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 



شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

پیروزی انقالب اسالمی دستاوردهای بسیاری در عرصه های مختلف کشور به همراه داشته است. استان ما نیز به عنوان عضوی 
از پیکر جغرافیای سرزمین کشور ایران اسالمی به نحو چشمگیری، مشمول مواهب و خدمات نظام اسالمی واقع گردید. هر شهروند 

کهگیلویه و بویراحمدی با مقایسٔه زمان قبل و پس از انقالب اسالمی به وضوح شاهد تحوالت اساسی در توسعٔه استان می شود. 

دستاوردهای انقالب اسالمی در استان  درس14

شما کار می کنید و سکوت  ، خیال نکنید ما برای خدا سکوت می کنیم، برای خدا بگویید  ، کار زیاد شده، این کارها را باید به 

مردم گفت که هی شیاطین نیایند و بگویند »کاری نشده « کاری انجام نگرفته.

                                                                                                                          حضرتامامخمینی)ره(

شکل1ــ6
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شکل2ــ6ــشهرستاندنا،روستایکریک

بیشتر بدانیم  
بخشیازدستاوردهای31سالهانقالباسالمیایراندراستان

به همراه داشته است که استان  انقالب اسالمی دستاوردهای بسیاری در عرصه های مختلف کشور  پیروزی 
کهگیلویه و بویراحمد هم در زمینه های گوناگون از این پیشرفت ها و خدمات بهره برده است . هر شهروند کهگیلویه و 
بویر احمدی با مقایسه ای ساده بین وضع این استان در زمان قبل و پس از انقالب اسالمی به وضوح شاهد تحوالت 

اساسی در توسعه استان می شود .

بخشیازدستاوردهاینظاماسالمی
در بخش آموزش و پرورش ، قبل از انقالب در این استان 1817 کالس درس وجود داشت اّما بعد از انقالب 
بیش از 7 هزار کالس درس دایر شده است. در حوزه ورزش و تربیت بدنی نیز ، مکان های ورزشی، زمین چمن، سالن 
و استخر قبل از انقالب در این استان فقط 2 واحد بود که در طول انقالب 45 واحد ورزشی در استان ساخته شده 
است. قبل از انقالب در این استان زمین ورزشی روستایی وجود نداشت اّما اکنون 39 زمین ورزشی روستایی در 
استان وجود دارد. در فاصلٔه سال های 1364 و 1365 همٔه جاده های منتهی به یاسوج، خاکی و راه های درون استانی 
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بسیار نامناسب بود. طی سه دهٔه اخیر محورهای جدید و بزرگ ارتباطی یاسوج ــ سمیرم و یاسوج ــ سپیدان گشوده 
شد و در کنار آن محورهای یاسوج ــ  اقلید، یاسوج ــ شیراز و پاتاوه ــ دهدشت و خوزستان وارد مرحلٔه نهایی شده 
است. تا قبل از انقالب راه روستایی آسفالته در استان وجود نداشت اّما اکنون برای 2255روستا 4500کیلومتر راه 
مناسب وجود دارد که 1600 کیلومتر آن آسفالت و بقیه شوسه و خاکی است و همٔه روستاهای دارای بیش از صد 
خانوار این استان نیز دارای راه آسفالته  اند. در بخش صنایع استان، تنها کارخانٔه فعال  تا قبل از انقالب یک کارخانٔه 

قند بود اما اکنون بیش از صدها واحد صنعتی و اقتصادی کوچک و بزرگ در استان فعالیت می کنند. 
ساخت دانشکدٔه صنعت و معدن چرام در سال 1385 با 92 %  پیشرفت، ساخت دانشکدٔه نفت و گاز گچساران 
مارگون  سیمان  مجتمع  طرح   ، دهدشت  سپوی  سیمان  مجتمع  ساخت  پیشرفت،   %92 و  اعتبار  ریال  میلیارد   20 با 
بویراحمد و طرح ملی ساخت بیمارستان 200 تخت خوابی بزرگمهر یاسوج از مهم ترین خدمات نظام اسالمی در استان 
است. راه اندازی کارخانٔه سیمان یاسوج ، گچ گچساران ، کارخانٔه سیمان آن جی ال گچساران ، کارخانٔه تولیدات 
بهداشتی آرایشی سینره در یاسوج، کارخانٔه آرد گچساران، کارخانٔه لوله و پلی اتیلن پی وی سی، راه اندازی کارخانٔه 
پنجره های دوجداره، کارخانٔه ساخت دیوارهای پیش ساخته و کارخانٔه قطعات ماشین سازی صنایع وابسته به نفت از 

دیگر فعالیت های سازمان صنعت معدن در استان است.
همچنین 14275 طرح بنگاه های تولیدی زودبازده نیز در استان فعال است. تغییر شیؤه کشاورزی در استان 
به مکانیزه در بخش های کاشت، داشت و برداشت محصوالت و اجرای طرح های  بویر احمد از سنتی  کهگیلویه و 
آبیاری قطره ای و بارانی از دیگر زمینه های تحول استان در جهت رشد و توسعه و رونق بخش کشاورزی استان بوده 

است . 
از مجموع 1700روستای استان ،  98% آنها بعد از انقالب از نعمت برق برخوردار شده اند . قبل از انقالب 
شکوهمند اسالمی در این استان تنها سه روستا از گاز شهری  برخوردار بود اّما اکنون این تعداد به 370 هزار مشترک 
گاز در کهگیلویه و بویراحمد رسیده است که عالوه بر گاز رسانی به همٔه شهرهای استان، به 192 روستای استان هم 
گازرسانی شده است. در زمینٔه ارتباطات و مخابرات تعداد تلفن های ثابت موجود در استان 1735 شماره بود اّما اکنون 
به 137765 شمارٔه ثابت، 186 دفتر آی سی تی روستایی، 164 هزار و 545 کیلومتر فیبر نوری و 261 هزار و 287 
شماره تلفن همراه رسیده است و همٔه شهرهای استان و تعداد 1661 روستا هم به برکت انقالب اسالمی تحت پوشش 

شبکٔه ارتباطات تلفنی قرار گرفته اند. 
بر اساس سرشماری سال 1355، میزان باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد 25% جمعیت بود که این رقم در 
سال 1388 به 93/3% رسیده است. در زمینٔه آموزش عالی اکنون بیش از 32 هزار دانشجو در دانشگاه های استان 
تحصیل می کنند. این در حالی است که قبل از انقالب هیچ مرکز علمی یا دانشگاهی در استان نبود. قبل از انقالب در 



106

این استان هیچ سدی احداث نشده بود اّما اکنون سدهای بزرگی مانند کوثر با افزون بر 952 میلیارد تومان هزینه و سد 
شاه قاسم، سد تنگ تکاب و مطالعٔه احداث چند سد دیگر از جمله خدمات بعد از انقالب اسالمی است. همٔه شهرهای 
استان زیر پوشش شبکٔه آب رسانی قرار گرفته اند و اکنون بیش از 1350 روستا در این استان از آب آشامیدنی سالم 
و بهداشتی برخوردارند، در حالی که تا قبل از انقالب تعداد روستاهای برخوردار از این نعمت الهی سه روستا بود. 
قبل از انقالب اسالمی خدمات رسانی به شهروندان بر عهدٔه 3 شهرداری بود اّما اکنون 16 شهرداری در حال عرضٔه 

خدمات اند. 
ساخت فرودگاه یاسوج و راه اندازی سازمان هواشناسی استان از جمله خدمات بعد از انقالب اسالمی در استان 
است. تعداد تخت های بیمارستانی استان به 980 تخت می رسد که قبل از انقالب 25 تخت بیمارستان فعال بود. قبل 
از انقالب در این استان یک بیمارستان با 25 تا 45 تخت وجود داشت اّما اکنون در این استان 4 بیمارستان وجود 

دارد و طرح پزشک خانواده نیز از سال 1384 برنامه ریزی و آغاز شده است. 
اّما اکنون در استان 13 شعبه، یک واحد  تأمین اجتماعی در استان فعالیت می کرد  انقالب دو شعبٔه  قبل از 
کارگزاری، 3  مرکز درمانی و 3   واحد ستادی در حال فعالیت و خدمات رسانی اند. به طوری که تعداد بیمه شدگان و 
مستمری بگیران اصلی و فرعی زیر پوشش این سازمان از 3800 نفر قبل از انقالب به 260 هزار و 987 نفر در پس 

از انقالب افزایش یافته است.   
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چشم انداز چیست؟ بیانیه ای است که تصویری ایده آل )آرمانی( از آینده را ترسیم می کند. این تصویر به کلیٔه مسئوالن و سازمان ها، 
نهادها و آحاد جامعه کمک می کند که اهداف و انتظارات آنها در جهت توسعٔه پایدار استان با هم هماهنگ شوند. یعنی چشم انداز 
مأموریت های استان مستلزم دور نگاه ملی و استانی است. بخشی از این سیما و این مأموریت ها بایستی با توّجه به قابلیت های منطقه و 
مزیت های استان نسبت به سایر استان ها معین شود و بخشی دیگر در اسناد ملی جست وجو و تعیین شود. از این رو شایسته است ضمن 
توّجه به قابلیت ها، تنگناهای ساختاری و گرایش های حاکم بر استان، از دیدگاه و نظرات استادان دانشگاه، کارشناسان، خبرگان جامعه 

و مدیران نیز بهره گرفته شود. 

چشم انداز استان در آینده 
1ــ محیط زیست در چشم انداز توسعه استان: استانی پویا، با محیط زیست پایدار، عاری از منابع آالینده، بهره مند از 
تنوع زیستی و تعادل رابطه انسان با طبیعت و همچنین برخوردار از مدیریت توانا در بهره برداری صحیح و منطقی از محیط زیست و 

منابع طبیعی.
2ــ چشم انداز اجتماعی فرهنگی استان در آینده: استانی پایدار، مفتخر به هویت های فرهنگی و باورهای دینی، برخوردار 
از کرامت انسانی، روحیٔه جمعی و تسهیالت زندگی؛ متشکل از نهادهای اجتماعی آمادٔه مشارکت و همکاری در مدیریت و ارتقای 

محیط زندگی.
3ــ اقتصاد در چشم انداز آینده: استانی برخوردار از رشد و توسعٔه پایدار اقتصادی با تکیه بر افزایش بهره وری نیروی 
تأمین بستر الزم جهت جذب سرمایه گذاری  داخلی و خارجی  انسانی و فن آوری های نوین موفق در ایجاد نهادهای مناسب برای 
به منظور دستیابی به شاخص نسبی برتر در دامپروری، صنایع دستی، باغداری، صنایع دارویی، گردشگری، تولید انرژی، صنایع نفت 

و پتروشیمی و ورزش های زمستانی.
4ــ خدمات زیر بنایی در چشم انداز استان: استانی با زیر ساخت های محکم، کارآمد، به روز، هدفمند و هماهنگ با تأکید 

بر توزیع بهینه و متوازن خدمات زیر بنایی در پهنٔه سرزمینی.
5ــ چشم انداز ساختار فضایی استان: استانی با سازمان و ساختار فضایی با هویت، متعادل، متوازن متناسب با تأکید بر 

روابط متقابل، مالحظات زیست محیطی و بهره برداری منطقی از منابع.

چشم انداز آینده استان  درس15



  تقدیروتشکر
گروه تألیف استان شناسی کهگیلویه و بویراحمد مراتب سپاس و قدردانی خود را از استادان محترم و همچنین همکاری ها و 

مساعدت صمیمانٔه نهادها و ارگان هایی که در تهیه و ارائٔه اطالعات مورد نیاز مؤلفان را یاری نمودند، سپاسگزاری می کند. 
با تشکر از مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان ) آقای حاج پرویز طاهری( و معاونت محترم پژوهش و برنامه ریزی و منابع 
انسانی )نعمت اللّه دارفرین(،  معاونت محترم آموزش و پرورش متوسطٔه استان )سّیدخسرو حسینی(، گروه بررسی محتوای آموزشی 
و پرورشی )حسینعلی فاتحی و علی قربان شاهچراغی(، رئیس گروه فناوری گروه های آموزشی استان، سرگروه های آموزشی درس 
جغرافیا شهرستان ها و مناطق استان / عشایر سیار به خصوص از جناب آقای علی مظفری و ادارات و سازمان های ذیل که در تهیه و 

ارسال اطالعات با گروه مؤلفان همکاری داشته اند. 
1ــ استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد 

2ــ ادارهٔ کل محترم آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد  
3ــ سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان 

4ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی استان 
5ــ ادارهٔ کل امور عشایری استان )معاونت تحقیقات ــ روابط عمومی(

6ــ ادارهٔ کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد
7ــ ادارهٔ کل راه و ترابری استان 



شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

8 ــ سازمان آب منطقه ای استان 
9ــ شرکت آب و فاضالب استان 

10ــ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
11ــ کنگره شهدای سرداران استان

12ــ سازمان جهاد کشاورزی
13ــ سازمان مسکن و شهرسازی

14ــ سازمان صنایع و معادن استان 
15ــ ادارهٔ کل شیالت استان 

16ــ سازمان حفاظت محیط زیست استان 
17ــ شرکت شهرک های صنعتی استان 

18ــ ادارهٔ کل ارشاد اسالمی استان 
19ــ ادارهٔ کل تربیت بدنی استان

20ــ هیئت ورزش روستایی و عشایری استان 
21ــ بنیاد ایران شناسی استان 

22ــ عکاسان آقای سّید محمد حسینی، حسن غفاری، حسن مقیمی، افشین بختیاری، حسن فتاحیان، اسحاق آقایی
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منابع 

1ــ سالنامٔه آماری ــ )1388(، استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد ــ انتشار آبان  1389. 
2ــ معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان برنامه   و  بودجٔه استان، مطالعات مقدماتی تدوین برنامٔه سوم توسعٔه 

اقتصادی استان ــ  جلد اّول الی 3 .
و  کهگیلویه  استان  استانداری   )1386  (  ، بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اجتماعی  اقتصادی،  گزارش  3ــ 

بویراحمد، انتشارات پارسیان، یاسوج.
برنامٔه پنجم توسعٔه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، )1382(  4ــ سیاست های کلی 

سند چشم انداز. 
5ــ ایجاد قطب تحقیقات گیاهان دارویی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال )1384(، پژوهشکدٔه 

گیاهان دارویی و اسانس دانشگاه یاسوج. 
6ــ توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد، اردیبهشت 1388، استانداری، اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن یاسوج.
7ــ فرصت ها و قابلیت های سرمایه گذاری، مهرماه 1389، ادارٔه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان کهگیلویه و بویراحمد چاپخانٔه آذین گچساران .
8 ــ سرزمین چهار فصل، 1382، 1385، 1388، راهنمای گردشگری استان، ادارٔه کل میراث فرهنگی و 

صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد .
9ــ زرقانی، همایون، 1388، ماهنامٔه سفر، سال هیجدهم، شماره 18.

10ــ سفر به قاب تماشا، سیری در پایتخت ایران زمین، یاسوج، شهرداری یاسوج ) روابط عمومی(. 
11ــ فصلنامٔه فرهنگی، پژوهشی، هنری، 1383، شورای پژوهشی ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سال 

چهارم، شماره 15 و 16. 
اسالمی  انقالب  و جانبازان  بنیاد مستضعفان  )گردش(،  ایرانگردی، جهانگردان،  ایران شناسان،  نشریٔه  12ــ 

سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی، مؤسسه انتشارات و تبلیغات گام شماره 37.
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