
فصل پنجم

توانمندی های استان ایالم
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َماِء َواألْرِض َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتََّقوا لََفتَْحنَا َعلَیِْهم بََرکَاٍت مَِّن السَّ
»اگر مردم شهرها وآبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند به یقین برکاتی از آسمان و زمین بر آنها نازل 

می کردیم« )سوره اعراف/ آیه 96(

توجه: توانمندی های اقتصادی، زیربنای توسعه است و بدون آن جامعه با آسیب های فراوان روبه رو می شود. 

توانمندی های اقتصادی استاندرس 1٢

ـ  5  ــ توانمندی های اقتصادی استان شکل 1ـ

توانمندی های 
استان ایالم

طبیعیانسانی

بزرگ ترین پایانه نیروی انسانیگردشگری
مرزی بین المللی مهران

گازنفت

دشت هایجنگل و مرتعتنوع ناهمواری هامنابع معدنی
 حاصلخیز
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با دقت در تصاویر باال سه نوع فعالیت اقتصادی را مشاهده می کنید. در شکل گیری هر کدام از این فعالیت ها چه عواملی را 
مؤثر می دانید؟

ساختار اقتصاد استان برپایٔه کشاورزی و دامپروری است و باید بخش صنعت، خدمات و سرمایه گذاری ها در این جهت هدایت 
 شود.

ـ  5  ــ توانمندی های استان همراه با درصد توزیغ شاغالن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شکل 2ـ

صنعت: 23/5 درصد
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الف( کشاورزی

امام صادق )ع( فرمودند:
»زراعت کنید و درخت بنشانید، به خدا سوگند در میان کارهایی که مردم انجام می دهند هیچ کاری حالل تر و 

پاکیزه تر از کشاورزی نیست«.

استان ایالم به دلیل تنوع آب و هوا و وجود جنگل و مرتع و دشت های حاصل خیز، آب های سطحی و زیرزمینی قابلیت ایجاد 
تنوع در تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع تبدیلی را دارد. 

  بیشتر بد  ا  نیم
زیر بخش کشاورزی

 زراعت باغداری 
 دام و طیورــ پرورش کرم ابریشم 

 جنگل ــ مرتع 
 ماهیگیری ــ پرورش آبزیان

بخش کشاورزی

ـ   5  ــ بندانحرافی آب کشاورزی بدوله مهران شکل 3ـ

اراضی  کل  هکتار  هزار  از مجموع 330  زراعت: 
کشت  زیر  ساالنه  آن  هکتار  هزار   230 استان،  کشت  قابل 
محصوالت زراعی و باغی است که 29/5 درصد آن آبی و 
بقیه دیم می باشد. از این مقدار 2/5 درصد به کشت باغات 
از  دارد.  اختصاص  ساالنه  زراعت های  به  درصد   97/5 و 
نظر نوع کشت، غلبه با غالت و محصوالت جالیزی است و 
به محصوالت جالیزی  نیز محدود  تولیدات زراعی  صادرات 

است و بقیٔه تولیدات در داخل استان به مصرف می رسد.
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ـ  5  ــ تولیدات زراعی به تفکیک شهرستان برحسب درصد در سال 1389 شکل 4ـ

آبدانان
ایوان
ایالم
دره شهر

دهلران
سیروان چرداول
ملکشاهی
مهران

نباتاتحبوبات
 علوفه ای

گیاهان
 جالیزی

گیاهانسبزیجات
 صنعتی

گندمجوبرنج ذرت دانه ای

درصد

0
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40
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90

  فعالیت

ــ  ٥ که درصد محصوالت زراعی را نشان می دهد، به سواالت داده شده پاسخ دهید. با دقت به شکل ٤ـ

الف( بیشترین درصد محصوالت زراعی داده شدۀ »گندم، جو، برجن و ذرت« در کدام یک از شهرستان های 

استان وجود دارد؟

ب( در شهرستان های محل زندگی شما کدام محصول زراعتی کشت می شود؟ دالیل آن را بیان کنید.

  بیشتر بد  ا  نیم
1ــ در سال 1389، استان ایالم در میزان تولید و سطح زیرکشت محصوالت جالیزی »خربزه ــ هنداونه ــ 

خیار« در کشور رتبٔه هشتم را به خود اختصاص داده است.
2ــ50 درصد محصوالت زراعی تولیدی استان مازاد بر مصرف داخلی است و به استان های هم جوار صادر 

می شود.
باغی  بهره برداران  سهم  که  دارد  وجود  استان  در  »زراعی«  کشاورزی  بهره بردار  خانوار  تعداد 56235  3ــ 

»8000« خانوار است.
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باغداری: با توجه به شرایط طبیعی، در دامنه های نواحی کوهستانی استان، باغداری به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی 
مردم استان محسوب می شود.

از کل سطوح قابل کشت استان 2/5 درصد زیر کشت باغات است و 99 درصد آن مربوط به باغات آبی است. در سال های اخیر 
در استان ایالم اقدام به ایجاد باغات دیم کرده اند. 

 عمده ترین محصوالت باغی به ترتیب شامل گردو، هلو، زردآلو، انگور و زیتون می باشد، میشخاص، کلم، خوران در ایوان از 
مناطق باغداری در استان می باشد. 

ـ  5  ــ محصوالت باغی استان شکل5  ـ

  فعالیت گروهی

به نظر شما توسعه باغداری چگونه می تواند به اشتغال در استان کمک کند؟ 



  

111

  بیشتر بد  ا  نیم
تولید ساالنٔه هندوانٔه استان 50 هزار تن است.

تولید ساالنٔه خیار بیش از 100 هزار تن است که بخشی از آن به خارج از کشور صادر می شود.

تحقیق کنید

گیاهان خوراکی و

 دارویی استان

ــ کنگر  1ـ

ــ زعفران کوهی 2ـ

ــ پاغازه 3ـ

ــ  ٤ـ

ــ ٥  ـ

ــ  6  ـ

ــ 7  ـ

ــ 8   ــ

ــ  9  ـ

در استان گیاهان خوراکی نسبتاً 

منحصر به فردی وجود دارد که از 

این طریق می توان به احداث صنایع 

تبدیلی مرتبط با این محصوالت 

اقدام کرد.

مهم ترین محصوالت عمده

 زراعی استان

-1

-2

-3

-1

-2

-3

دامپروری: استان ایالم به لحاظ برخورداری از شرایط طبیعی و داشتن مراتع گرمسیری و سرد سیری همواره به عنوان یکی از 
قطب های شناخته شدٔه دامداری در کشور مطرح بوده است. در حال حاضر دو و نیم میلیون دام در استان وجود دارد.

در سال های اخیر با حمایت دولت طرح های توسعٔه دامپروری صنعتی در استان رواج یافته است. دامداری در استان به عنوان 
یک شغل درآمدزا و اشتغال آور در بین اکثریت مردم استان مطرح است. 

نخود

لوبیا

ماش
حبوبات

سبزیجات

گیاهان صنعتی

محصوالت  دیگر 

زراعی

سیب زمینی

پیاز 

گوجه فرنگی
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تکمیل کنید:

ـ  5  ــ تولیدات دام و طیور به تفکیک شهرستان در سال 1389 شکل 6  ـ

ایالمآبدانانایواندره شهردهلرانسیروان چرداولملکشاهیمهران

درصد

0

5

10

15

20

25

  فعالیت

صنایع جانبی وابسته 
به دام

چرم سازی
کیف سازی

فرآورده های ریسندگی
گوشتی

؟

؟

؟

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

تولید آبزیان: در استان ایالم با توجه به وجود منابع آب فراوان قابلیت های بسیار مناسبی جهت پرورش انواع آبزیان )گرم آبی 
و سرد آبی( وجود دارد. 

با توجه به جایگاه و اهمیت تولید آبزیان به عنوان یک منبع مفید مواد غذایی در تأمین پروتئین و همچنین اشتغال زایی در این 
بخش، سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.

تحقیق کنید

ـ  5  ــ مهم ترین مراکز تولید آبزیان استان ایالم جدول 1ـ

تعداد مزرعه پرورشظرفیت تولید )تن(نوع ماهیبخششهرستانمنطقهردیف

3515سردآبیبدرهدره شهرکلم1

251سردآبیلومارشیروان چرداولسراب کالن2

با توجه به جدول، به نظر شما چرا در دو منطقه ذکر شده ماهیان سردآبی تولید می شود؟

ـ  5  ــ تولید آبزیان در استان شکل 7ـ
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  بیشتر بد  ا  نیم
تولیدات آبزی پروری استان تا سال 1389 حدود 4500 تن با اشتغال زایی 2000 نفر بوده است.

قبل از تشکیل سازمان شیالت، سرانٔه مصرف در استان نزدیک به 250 گرم بوده که بعد از تشکیل سازمان 
شیالت و با احداث مزارع پرورشی ماهی و فعالیت های تبلیغی در جهت افزایش مصرف آبزیان در حال حاضر سرانٔه 

مصرف آبزیان در استان حدود 6/5 کیلوگرم است. 

ـ  5  ــ تصاویری از تولیدات بخش کشاورزی در استان ایالم شکل 8   ـ
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ب( بخش صنایع و معادن 
صنعت: صنایع مهم و زیربنایی استان عمدتاً به بخش های کشاورزی، دامداری و معادن وابسته است. با توجه به امکانات و 
به دلیل سیاست های حمایتی  نیافته است. ولی خوشبختانه در دهه های اخیر  شرایط محیطی در استان ایالم، صنعت توسعٔه چندانی 
دولت جهت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، همچنین توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری های الزم، در این جهت گام های 

جدی برداشته شده است.
ـ مجتمع پتروشیمی با 60 درصد پیشرفت، و کارخانٔه سیمان شهرستان شیروان چرداول از طرح های صنعتی  پاالیشگاه گاز ایالمـ 
استان است و از صنایع وابسته به کشاورزی می توان کارخانٔه آرد ایالم، کارخانٔه آرد دهلران، دره شهر و کشتارگاه دام منطقٔه غرب را 

نام برد.
عالوه بر صنایع مادر و زیربنایی، صنایع کوچک و کارگاه های وابسته به صورت مجتمع هایی با نام شهرک های صنعتی به وجود 

آمده اند که در استان ایالم هشت )8( شهرک صنعتی و پنج )5( ناحیٔه صنعتی در بخش های مختلف مشغول فعالیت هستند.
در استان ایالم، مواد اولیه پشم و مو می تواند زمینه توسعه بیشتر صنایع دستی، نساجی و پوشاک را فراهم آورد.

ـ  5  ــ شهرک های صنعتی، تعداد صنایع و معادن و همچنین طرح های مهم در حال احداث در استان شکل9ـ



116

  بیشتر بد  ا  نیم
ـ  5  ــ وضعیت صنعت و معدن در استان آذرماه 1390 جدول 2ـ

نام 
شهرستان ها

تعداد شهرک 
تعداد صنعتی

صنایع

تعداد 
معادن 

فعال
معادن مهم

طرح های مهم در حال 
احداث

اصلی ترین قابلیت توسعه

آبدانان
1447

سنگ گچ
سنگ آهک

گوگرد و ماسه

وجود ذخایر غنی کانی های غیرفلزی نفت و گازشرکت سیمان زاگرس

1ایالم
صنعتی  »شهرک  2ــ 
 2 شماره  ایالم  جدید 
منطقه گلجار در حال 

احداث«

3593
بیتومین

سنگ گچ
شن و ماسه

طرح توسعه شرکت سیمان
شرکت مجتمع فوالد منجل

مایع  روغن  گل  زرین  شرکت 
خوراکی

صنایع  ایجاد  برای  مناسب  زیرساخت های  وجود 
تبدیلی مرتبط با بخش های کشاورزی معدن و نفت 

و نیروگاه ها

ایوان
بیتومین17411

سنگ گچ

 شرکت نورد )انواع میلگرد(
 شرکت فوالد زاگرس شمش 

فوالدی

وجود چاه های نفت و گاز شیرین

1دره شهر
2ــ یک ناحیه صنعتی 

در بخش بدره
سنگ گچ665

کشتارگاه طیور دره شهر 
ماداکتو استیل کورد

وجود نیروگاه تلمبه ای سد سیمره وجود معادن غنی 
غیرفلزی: نفت و گاز

دهلران

سنگ گچ و شن 1545
و ماسه

کارخانه سیمان
شرکت پتروشیمی

توسعه  برای  گاز  و  نفت  عظیم  منابع  وجود 
و  پتروشیمی  همچون  جانبی  و صنایع  نفت  صنعت 

پاالیشگاه
توسعه  و  ایجاد  برای  الزم  پتانسیل های  وجود 
از آب های عقبٔه دو سد  استفاده  با  صنعت شیالت 

بزرگ دویرج و کرخه

سیروان 
چرداول

1
2ــ ناحیه صنعتی 

شباب و ناحیه صنعتی 
لومار و در حال 

احداث هلیالن
6810

شن و ماسه
سنگ گچ

بیتومین
سیلیس

آهک
کلسیت ــ شیل

قرارگیری در مسیر بزرگراه کربال )ایالم ــ حمیل ــ توسعه سیمان فاز دوم
کرمانشاه(

وجود ذخایر مناسب نفت و گاز

ناحیه صنعتی ملکشاهی
204ملکشاهی

شن و ماسه
گوگرد

زغال سنگ

نظیر، شرکت سیم و کابل زاگرس غیرفلزی  کانی های  و  معدنی  منابع  وجود 
گوگرد، زغال سنگ

احداث سدهای  دائمی جهت  رودخانه های  وجود 
مختلف و تأمین آب زمین های کشاورزی

مهران
1387

سنگ
سنگ گچ

شن و ماسه

شرکت زاگرس فوالد
ورق های فوالدی آلیاژی

پایانه مسافری وتجاری خاورمیانه  وجود بزرگ ترین 
درمرز بین المللی به دلیل مرز مشترک با کشور عراق

وجود بازارچه مرزی
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معادن: استان ایالم در ناحیٔه زاگرس چین خورده واقع شده است. شرایط زمین شناسی و سنگ شناسی استان ایالم به گونه ای 
است که عمدتاً در این منطقه رسوبات کربناته، سنگ های تبخیری مارن شیل و ماسه سنگ و … تشکیل شده است.

بر اساس مطالعات محدود زمین شناسی؛ تاکنون هیچ گونه مواد معدنی فلزی مهمی در استان کشف نشده است.
با  اکثر مواد معدنی استان از نوع کانسارهای غیرفلزی مانند مصالح ساختمانی است. استان دارای 52 معدن فعال است و 

داشتن ذخیرٔه قطعی 815 میلیون تن و استخراج سالیانٔه 3/7 میلیون تن مواد معدنی، یکی از مناطق معدنی کشور محسوب می شود.
 خدمات و بازرگانی: هم مرز بودن استان ایالم با کشور عراق فصل تازه و مؤثری در روابط بازرگانی ــ تجاری، گردشگری 

و زیارتی به مفهوم واقعی پیدا کرده است.
این  از طریق  به کشور عراق  بازرگانی خارجی  و  ارتباط  استان که در حال حاضر  بازارچٔه مرزی مهران در محدودٔه  توسعٔه 
بازارچه و گمرک آن انجام می پذیرد، همچنین بازارچٔه مرزی موسیان در شهرستان دهلران که هم اکنون در دست احداث است، زمینٔه 

مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی فراهم کرده است.
 

  بیشتر بد  ا  نیم
ـ  5  ــ آمار جابه جایی مسافر در مرز مهران در سال های 1382تا 1387   جدول 3ـ

138213831384138513861387سال

2/71/1/451/92/42/7میلیون نفر

ـ  5  ــ صادرات پایانه مرزی مهران شکل 10ـ
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را  باالیی برخوردار است؟ دالیل خود  توان  از  اقتصادی گفته شده  از سه بخش  ایالم در کدام یک  استان 

بنویسید. بخش ………………

ــ  1ـ

ــ  2ـ

  فکر کنید

  فعالیت

ــ جدول زیر را مانند منونه تکمیل کنید. 1ـ

اصلی ترین قابلیت توسعهمعادن مهمتعداد صنایعنام شهرستان

آبدانان

ایالم

ایوان

دره شهر

شن و ماسه66دهلران

وجود ذخائر مناسب نفت وگازسیروان چرداول

ملکشاهی

مهران

ــ با توجه به توان های اقتصادی استان در سه بخش چه طرح هایی برای ایجاد مشاغل جدید و کارآفرینی  2ـ

………………             ………………          ……………… پیشنهاد می کنید؟  
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ایالم گردی و جاذبه های گردشگری استاندرس 1٣

استان ایالم به دلیل تنوع طبیعت، سابقٔه تاریخی و هویت فرهنگی و وجود آثار و یادمان های دفاع مقدس در آن، و به ویژه وجود 
پایانٔه مرزی مهران واقع در مسیر گردشگری ــ زیارتی کشورجمهوری اسالمی ایران و عراق، از جذاب ترین مناطق دیدنی کشور برای 

گردشگری، جهانگردی مذهبی و راهیان نور به شمار می آید.

ـ  5    شکل 11ـ
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آیا می دانید استان ما بیشتر مقصد کدام نوع گردشگری است؟ چرا؟

در مورد اهمیت گردشگری در اقتصاد استان در کالس به صورت گروهی بحث کنید. 

انواع جاذبه های گردشگری استان 
1ــ جاذبۀ طبیعی 

مناطق  استان  در  ییالقی:  و  کوهستانی  مناطق  الف( 
ییالقی با جنگل های انبوه و سرسبز کوهستانی شامل تفریحگاه های 
جنگلی رنو و ششکالن، تجریان، ششدار، منجل، داالو، مله پنجاو 
و تنگ ارغوان، دره ویژ درون، تفرجگاه گلم زرد و گره چقا، تنگ 

رازیانه و دربند در بدره، … وجود دارد.

  بیشتر بد  ا  نیم
با توجه به اینکه گردشگری از مهم ترین بخش های فعالیت اقتصادی و به عنوان منبع ایجاد اشتغال و درآمد برای 
مناطق دارای این قابلیت محسوب می شود و همچنین عامل تفاهم میان ملت ها و دولت ها به حساب می آید؛ از این رو، 
برای توسعٔه فعالیت گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش، برنامه ریزی و توجه جدی مسئوالن محلی را می طلبد.

احداث  و  مرزی  مسافری  پایانٔه  احداث  زمینی،  راه های  برخی  توسعٔه  از جمله  استان  در  زیادی  فعالیت های  تاکنون  اگر چه 
مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، احداث پارک و مجموعه های تفریحی… برای جذب گردشگر و رونق گردشگری انجام گرفته 

است، ولی به دلیل محدودیت های زیربنایی و خدماتی زیر نتوانسته است از قابلیت های گردشگری، به خوبی استفاده کند.
و  کاال  جابه جایی  در  آن  اهمیت  به  توجه  با  بین المللی  فرودگاه  و  آهن  راه  نبود  استان،  زمینی  راه های  برخی  کارایی  عدم  ــ 

مسافر.
ــ کمبود امکانات خدماتی ــ رفاهی )هتل، رستوران بین راهی( و اماکن توریستی ــ تفریحی و فضای سبز و …

ــ عدم شناسایی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری برای سرمایه گذاران
ــ نبود سرکنسولگری عراق در استان ایالم به منظور توسعٔه مناسبات اقتصادی و جهانگردی در استان 

  فعالیت

ـ  5  ــ تفرجگاه دره ارغوان شکل 12ـ



  

121

درٔه ییالقی هفتاو میشخاص و درٔه ییالقی کلم بدره با وجود باغات و گونه های گیاهی متنوع و چشمه ساران پر آب و فضاهای 
سرسبز در چهار فصل سال مورد گردش مردم استان ایالم قرار می گیرد. 

ب( غارها: غار خفاش و غار قالپیکه در دهلران، غار بره زرد در بدره، گل گل ملکشاهی، غار طلسم ایوان، غار ملک و 
کبوترالن در زرین آباد، غار مژاره آبدانان از مکان های دیدنی استان هستند.

غار شگفت انگیز زینه گان در 5 کیلومتری جنوب شرقی صالح آباد با 2 کیلومتر طول و به صورت رو باز که دارای دهلیزهای 
آبگیر، قندیل های متعدد و آب چکان های طبیعی و بسیار جالب است و هوای خنکی نسبت به  بیرون غار دارد، در فصول مختلف سال 

مورد توجه گردشگران است. 

ـ  5  ــ غار زینه گان در صالح آباد شکل 14ـ

ـ  5  ــ تفرجگاه مله پنجا و بدره شکل 13ـ



122

پ( مناظر آبی و دیدنی استان: در استان ایالم مکان های آبی زیبایی از جمله رودخانه ها، دریاچه ها و تاالب ها، چشمه های 
معدنی و آبشار های زیبایی برای طبیعت گردی وجود دارد.

ـ  5  ــ دریاچۀ چم گردالن ـ  5  ــ رودخانۀ سیمرهشکل 15ـ شکل 16 ـ

ـ  5ــ آبشار خربزان آبدانان ـ  5  ــ آبشار عما ملکشاهیشکل 17ـ شکل 18ـ
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ـ  5  ــ چشمۀ قیردهلران  شکل 19ـ

آیا می توانید چند مورد از مناظر آبی استان را نام ببرید؟

هـ( پارک های تفریحی: پارک جنگلی چغاسبز ایالم، سراب آبدانان ، سراب دره شهر، منطقه تفریحی خوران ایوان با درختان 
و باغات سرسبز و زیبا به صورت پارک هایی با امکانات تفریحی و ورزشی ساماندهی شده اند.

  فعالیت

ـ  5  ــ پارک سراب دره شهر شکل 20ـ
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  بیشتر بد  ا  نیم
پارک جنگی چغاسبز: در ضلع جنوب شرقی شهر ایالم با حدود 4000 هکتار جنگل و مرتع و وجود امکانات 
سنتی  قهوه خانه  رستوران،  و  نمایشگاه، هتل  صحرایی،  سینما  شهربازی،  و  ورزشی  میادین  پارک وحش،  تفریحی، 
وجود محل های پیک نیک در میان جنگل و تپه ماهور های این پارک هر روز مورد توجه میهمانان و گردشگران استان 

و خارج از استان قرار دارد.

برا  ی مطا   لعه

دانش  آموز عزیز اصل 50 قانون اساسی را مطالعه کن.
با توجه به اهمیت طبیعت، برای حفاظت از محیط توصیه می شود در طبیعت زباله نریزیم و صید و شکار نکنیم، 
درختان را قطع نکنیم، آتش روشن نکنیم، النٔه جانوران را تخریب نکنیم، و آنچه که خداوند با حکمت آفریده است 

دوست بداریم و مقدس بشماریم.

2ــ جاذبه تاریخی، فرهنگی
الف( آثار تاریخی: استان ایالم با قدمت تاریخی و تمدن کهن، بناهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده است. مهم ترین 

این آثار عبارت اند از:
1ــ شهرهای تاریخی: آثار تمدن و شهرنشینی در دره شهر )بقایای شهرسیمره( و در سراب کالن )آثار شهر سیروان( 

  فعالیت

شما نیز در محل زندگی خود برخی از آثار شهرنشینی را شناسایی و در کالس معرفی کنید.

  بیشتر بد  ا  نیم
ناحیۀ باستانی دره شهر: دره شهر یکی از قدیمی ترین نواحی استان ایالم محسوب می شود. مجموعٔه پشته 
سیکان و تپه های تاریخی تیغن، کوزه گران، سرگچله، دژ شیخ ماخو و قلعهٔ  پور اشرف شیخ مکان و ده ها تپٔه قدیمی و 

باستانی دیگر نیز در این ناحیه وجود دارند که بر قدمت تاریخی آن داللت دارند.



  

125

شهر  این  دارد.  قرار  ایالم  کیلومتری   125 به فاصلٔه  داراشهر(  یا  )دره شهر  سیمره  سیمره:  باستانی  شهر 
به جای مانده از دوران ساسانی است که آثار میادین و خیابان کشی ها و بازارهای داد و ستد در آن در محوطه ای 60 
هکتاری  در کنار شهر فعلی دره شهر مشهود است. بناهای این شهر با مصالح قلوه سنگ و مالط گچ )سنگ و ساروج( 
ساخته شده و تعداد زیادی از طاق های قوسی شکل آن همچنان پابرجا باقی مانده است. این شهر در سال 258 هجری 

در اثر زمین لغزه بزرگ کبیرکوه تخریب شده است. و تلفات آن را 20000 نفر تخمین زده اند.
به جای مانده از دوران  آثار یک قلعه  تنگ بهرام چوبین: این تنگه که آن را شکارگاه بهرام هم می گویند، 
ساسانی است که از سنگ و گچ ساخته شده و به ارتفاعات جنگلی کبیرکوه در عمق تنگه و مناطق صعب العبور آن ختم 
می شود. عالوه بر زیبایی های وصف ناپذیر طبیعی و آثار پلکان های سنگی بر دیواره های سنگی و نقاط صعب العبور 
داخل تنگه، وجود چهار آب انبار که در صخره های سخت تراشیده، و وجود آب آشامیدنی در داخل آنها، حاکی از 
توجه و اهمیت به این منطقه استراتژیک و طبیعی در طول دوران تاریخی دارد که در نوع خود بی نظیر و جالب توجه 
است. تنگٔه بهرام از شاهکارهای طبیعی و تاریخی است که همواره در ایام بهار ایرانگردان و عالقه مندان به آثار تاریخی 

و طبیعی را به سوی خود جذب می کند.

ـ  5  ــ شهر تاریخی سیمره شکل 21ـ

ـ  5  ــ سنگ نوشتۀ تخت خان شکل 22ـ
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  بیشتر بد  ا  نیم
سنگ نوشته گل گل ملکشاهی در کنار روستای گل گل در فاصلٔه 52 کیلومتری شهر ایالم در دیوارٔه کوهی 
حک شده است. این سنگ نوشته به دوران آشور بانی پال مربوط است و حدود 3 هزار سال قدمت تاریخی دارد. 
بر روی سنگ نوشته، نقش برجستٔه پیکرٔه یک سرباز آشوری با کاله خود، ماه و ستاره در باالی سر آن در حالی که 
پیکانی دردست دارد، مشاهده می شود. در قسمت تحتانی این سنگ نوشته آثار چند جمله از خطوط میخی حک شده 

که عالئم متن آن کشف و ترجمه شده است.

برا  ی مطا   لعه

ـ  5  ــ برخی آثار و جاذبه های تاریخی استان جدول 4ـ

نشانی اثرنام اثرردیف

ایالم ــ خ آیت اللّه حیدری کاخ فالحتی 1

ارتفاعات شمالی شهر ایالمقلعٔه اسماعیل خان 2

روستای قجر چهار طاقی قجر 3

ـ  5  ــ آتشکدۀ کوشک قینفر ملکشاهی شکل 23ـ
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تنگ قوچعلی سنگ نوشته 4

منطقٔه کله جوب دره شهرتپٔه باستانی کل یزید 5

روستای فرهاد آباد دره شهرچهار طاقی فرهاد آباد 6

روستای هاشم آباد دره شهرچهار طاقی هاشم آباد 7

خیابان نیروی هوایی دره شهرآتشکدٔه چهار طاقی 8

درٔه ییالقی کلم بدره آثار قالع تاریخی 9

روستای بردی زرین آبادتپه و قبور باستانی بردی 1

میمه سنگ نوشتٔه میمه 11

میمه قلعٔه تاریخی شیاخ 12

شهر موسیان تپه های باستانی موسیان 13 

مرکز شهر آبدانانآثار تاریخی هزار در 14

روستای قدح ــ شرق آبدانان آثار شهر باستانی قدح 15

روستای سراب باغ آبدانانبقایا و آثار شهر تاریخی سراب 16

روستای پشت قلعٔه آبدانانآثار تاریخی پشت قلعه 17

روستای هزارانی آبدانانآثار قلعٔه هزارانی 18

چرداول ــ روستای کله شاخ آثار تاریخی تنگ قیر 19

چرداول ــ چمه قوله تپٔه مهرگان یا مهرجان 2

چرداول ــ ارتفاعات چم بور قلعه سام و پل تاریخی کرودیت21

شیروان ــ شهرک لومار اثر تل توبره ریز معروف به للر 22

روستای زرنه ایوانآتشکدهٔ سه پا و طاق شیرین و فرهاد 23

روستای سیاه کل ایوانآتشکدهٔ سیاه کل 24

روستای جوب زر ایوانآثار و خرابه های شهر تاریخی اریوجان 25

روستای قلعه جوق ملکشاهی آثار باستانی قلعه جوق 26

کنار رود کنجانچم قلعٔه زمستانی کنجانچم 27

روستای گالن تپه ها و قبور باستانی چغا آهوان28
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ـ  5  ــ چهار تاقی دره شهر شکل 24ـ

ـ  5  ــ پشت قلعۀ آبدانان شکل 28ـ

ـ  5  ــ قلعۀ پوراشرف دره شهر شکل 25ـ

ـ  5  ــ قلعۀ شاخ زرین آباد شکل 26ـ

ـ  5  ــ پل گاومیشان دره شهر شکل 29ـ

ـ  5  ــ قلعۀ والی ایالم شکل 27ـ
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  بیشتر بد  ا  نیم
پل زیبای گاومیشان از جمله پل های مهم دورٔه ساسانی است که در مسیر شاهراه باستانی جنوب به شمال و غرب بر روی رودخانٔه 
سیمره پس  از تالقی با رودخانٔه کشکان ساخته شده است طول این پل 178 متر، پهنای آن 5/5 متر و دارای هفت دهنه می باشد پایه ها 
و تکیه گاه های اصلی پل مدور و قطور و مصالح آن از سنگ های مکعبی بزرگ و تراشیده هستند این پل فقط یک پل جاده ای نیست و 

با توجه به راهروهای داخلی، پلکان و … کاروانسراها از آنها به عنوان سرپناه به هنگام عبور استفاده می کرده اند

ب( جاذبه های فرهنگی و مذهبی: مساجد، امام زاده ها، بقعه ها و… از جمله اماکن مذهبی اند که در بیشتر ایام سال مردم 
استان ایالم به زیارت و بازدید آنها می روند.

برا  ی مطا   لعه
ـ  5  ــ برخی از اماکن مذهبی استان جدول5  ـ

نشانی اثرنام اثرردیف
سیروان امامزاده عباس )ع( 1
چرداول ــ روستای زنجیره علیا بقعٔه پیر حسین 2
چرداول ــ روستای سراب کالن بقعٔه حاجی حاضر 3
چرداول ــ سرابله امامزاده قاسم )ع(4
چرداول ــ شهرک لومار بقعٔه سید علی ) سایه علی ( 5
بخش صالح آباد امامزاده علی صالح )ع( 6
3 کیلومتری شهر مهرانامامزاده سید حسن )ع( 7
آبدانانسید صالح الدین محمد )ع(8
5 کیلومتری شهر آبدانان امامزاده جابر )ع( 9

بخش زرین آباد امامزاده سید ابراهیم )ع(1
بخش زرین آباد امامزاده سید ناصرالدین )ع(11
15 کیلومتری شهر دهلران امام زاده اکبر 12
روستای ماژین امامزاده معین صالح )ع( 13
روستای ارمو دره شهرامامزاده بابا سیف الدین )ع(14
روستای سراب ایوان امامزاده سید عبدالله )ع( 15
روستای حاجی حاضر ایوانامامزاده حاجی حاضر )ع( 16
مسیر جاده ایالم به آبزا چوارامامزاده حاجی بختیار 17
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  بیشتر بد  ا  نیم
امامزاده سید محمد عابد در روستای گنبد و در 36 کیلومتری جادٔه ملکشاهی ــ مهران واقع شده است. این 
امام زاده فرزند امام موسی کاظم )ع( و برادر امام رضا )ع( است و یکی از زیارتگاه های مهم استان ایالم محسوب 

می شود که در زبان محلی به پیرمحمد معروف است، مردم اعتقاد خاصی به ایشان دارند.

ـ  5  ــ امامزاده سید ابراهیم ــ زرین آباد ـ  5  ــ امامزاده علی صالح ــ صالح آبادشکل 30ـ شکل 31ـ

ـ  5  ــ امامزاده سید محمد عابد ــ ملکشاهی ـ  5  ــ امامزاده سید صالح الدین محمد ــ آبدانانشکل 32ـ شکل 33ـ

آثار و یادمان دفاع مقدس: استان ایالم زخم های زیادی از جنگ تحمیلی بر خود دارد که هر نقطه از آن شاهد دفاع جانانٔه 
مردان و زنان ایالمی از خاک میهن عزیزمان است. و به عنوان یادمان دفاع مقدس، هر ساله در قالب کاروان های راهیان نور به خصوص 

در فصل بهار مورد توجه گردشگران است. 
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  بیشتر بد  ا  نیم
منطقٔه شرهانی سرزمین عملیات محرم است که هم اینک به عنوان یکی از یادمان های زیبای دفاع مقدس می باشد 

که فاصله آن تا شهر دهلران 60 کیلومتر است.
تپه های ایثار قالویزان، کله قندی و خاکریزها و سنگرهای دفاعی در جوار شهر مهران جزء مکان های با ارزش 
دفاعی است که برای گردشگران جذاب است. در محل ورودی مهران ابنیه های به جای مانده از تخریب و اشغال عراق 
به صورت مکانی حفاظت شده و توریستی در کنار مسجد و میدان شهدا، به صورت پارک الله قرار دارد و بر روی تپه 

شنی سکوهای دفاعی با سالح های نظامی به عنوان موزهٔ دفاعی مهران نمایش داده شده است.

ـ  5  ــ یادمان های دفاع مقدس شکل 34ـ

  3ــ روستاهای نمونه گردشگری
روستاهای هدف گردشگری استان ایالم شامل روستای کلم بدره، سراب کالن در سیروان، زنجیرٔه علیا و تنگ قیر در چرداول، 

پشت قلعٔه آبدانان، حیدر آباد میشخاص می باشند.

ـ  5  ــ روستای هدف گردشگری میشخاص ـ  5  ــ روستای هدف گردشگری کلمشکل 35ـ شکل 36ـ
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برا  ی مطا   لعه

  فعالیت

ـ  5  ــ برخی از مناطق نمونه گردشگری استان ایالم )برای مطالعه( جدول6  ـ

مکاننام منطقهردیف

پاكلمنطقه نمونه گردشگری مله پنجاب1

شهرستان ملکشاهیمنطقه نمونه گردشگری سد چم گردالن2

ایالممنطقه نمونه گردشگری هویانان3

ایالممنطقه نمونه گردشگری ششدار4

مهرانمنطقه نمونه گردشگری صالح آباد5

مهرانمنطقه نمونه گردشگری میمک6

شمال استان2 کیلومتری سرابلهمنطقه نمونه گردشگری سرابله7

دره شهرمنطقه گردشگری سراب دره شهر8

3 کیلومتری شهر دهلرانمنطقه نمونه گردشگری دهلران9

ایوانمنطقه نمونه گردشگری خوران1

ــ به نظر شما علت انتخاب مناطق منونه گردشگری استان ایالم چيست؟  1ـ

ــ ایجاد روستای منونه گردشگری در توسعه اشتغال و درآمد مردم چه نقشی می تواند داشته باشد با هم  2ـ

تبادل نظر کنيد.

3ـــ شما می توانيد براساس فصل سال مسيرهای عمدهٔ گردشگری استان را با توجه به نقشه آخر کتاب تعينی کنيد.

ــ جدول زیر را کامل کنيد. 4ـ

 جاذبه فرهنگی ومذهبیجاذبه تاریخیجاذبه طبيعیشهرستانردیف

سيروان1

مهران2

ايوان 3

ايالم4
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ـ  5  ــ جهانگردی مذهبی، پایانۀ مرزی مهران شکل 37ـ

راهکارهایی که می تواند به توسعۀ گردشگری در استان ما کمک کند، عبارت اند از: 
 ــ توسعٔه طبیعت گردی در استان با استفاده از مشارکت مردم محلی

ــ جهت دادن سرمایه  گذاری های دولتی و بخش خصوصی استان به سوی صنعت گردشگری
ــ اطالع رسانی و تبلیغات جهت شناسایی مکان های دیدنی

ــ ایجاد تأسیسات گردشگری در مناطق مختلف استان
ــ توجه کافی به توسعٔه حمل و نقل و راه های ارتباطی

شما نیز به صورت گروهی فکر کنید و راه کارهای دیگری را بیان کنید.


