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 پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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با گذشت بیش از سه دهه از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی، پیشرفت همه جانبه در تمام عرصه های اقتصادی، 
صنعتی، عمرانی، فرهنگی و… به وجود آمده است. در این درس به بررسی بخشی از آن ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند 

اسالمی در استان البرز می پردازیم.

وضعیت کشاورزی
پس از پیروزی انقالب اسالمی برنامه ریزی در زمینٔه فعالیت های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، زنبورداری، 
پرورش ماهی و طیور، هم چنین صدور مجوز برای واحدهای گلخانه ای و تولید قارچ به عنوان فعالیت های مهم مرتبط با کشاورزی 

سهم عمده ای در اشتغال زایی، تأمین نیازها و پیشرفت اقتصادی استان داشته است.

دستاوردهای انقالب اسالمی )وضعیت موجود(١درس چهاردهم

شکل 1ــ14ــ تغییر شیوه های سنتی و تبدیل آن به کشت های جدید

1ــ با توجه به تغییرات سیاسی و تشکیل استان جدید البرز، بررسی مقایسٔه آماری امکان پذیر نیست. بنابراین بیشتر وضعیت موجود تحلیل شده است.
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تغییر در شیوه های سنتی کشاورزی را ایجاد کرده است، هم چنین  به مواد غذایی، زمینٔه  نیاز روز افزون  افزایش جمعیت و 
مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در این تغییر ایفا می کنند. از مهم ترین آن ها می توان به مؤسسٔه تحقیقات بیوتکنولوژی و مؤسسٔه 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اشاره کرد. 
مؤسسٔه تحقیقات بیوتکنولوژی در طول سال های گذشته فعالیت چشمگیری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و کمک به 

تأمین امنیت غذایی کشور انجام داده است.
با اهداف مصرف بهینٔه آب، افزایش کمی و کیفی تولیدات، کاهش ضایعات  نیز  مؤسسٔه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
تحول بخش  در  مهمی  نقش  که  است  ایجاد شده  ایمنی محصوالت غذایی و…  و  ماندگاری  زمان  افزایش  محصوالت کشاورزی، 

کشاورزی دارد.       

     
وضعیت صنعت

استان البرز پس از پیروزی انقالب بیش از پیش چهرٔه صنعتی به خود گرفت و شهرک های صنعتی و واحد های تولیدی بسیاری 
در آن احداث شد.

در سال های اخیر به دنبال ممنوعیت تأسیس کارگاه های صنعتی در تهران، بخش هایی از استان برای احداث شهرک های صنعتی 
مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از آن ها به مرحلٔه بهره برداری رسیده است و تعدادی دیگر در حال تکمیل است. اشتغال زایی و 

افزایش تولیدات داخلی از نتایج ایجاد این شهرک های صنعتی می باشد.

شکل 2ــ14ــ شهر صنعتی نظرآباد
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 برای مطالعه 

شهرک صنعتی اشتهارد: این شهرک به علت دسترسی به راه های 
ـ بویین زهرا مکان یابی  ارتباطی و زمین های بایر و وسیع در مسیر جادهٔ اشتهاردـ 
شد و در حال حاضر با داشتن 525 واحد صنعتی فعال )فلزی ــ غذایی ــ 

شیمیایی و…( از اصلی ترین مناطق صنعتی کشور محسوب می شود.

شکل 3ــ14ــ ورودی شهرک صنعتی اشتهارد

فعالیت های عمرانی
فعالیت های عمرانی استان به سه بخش تقسیم می شوند: 1ــ عمران شهری 2ــ عمران روستایی 3ــ راه و ترابری و حمل و نقل.

1ــ عمران شهری: فعالیت ها و دستاوردهای عمرانی بسیاری )در زمینٔه تهیٔه طرح های تفضیلی و هادی، خدمات شهری، 
افزایش و اصالح راه های ارتباط درون شهری و سایر تأسیسات زیربنایی( موجب پیشرفت و توسعٔه شهرهای استان شده است.

شکل 4ــ14ــ پل های روگذر آزادگان نمونه ای از فعالیت های  عمرانی استان
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 برای مطالعه 

جدول ٥ ــ١٤ــ برخی از فعالیت های خدمات عمران شهری ــ 1387

میزان فعالیتنام فعالیت

تعداد کل انشعاب آب شهری
طول شبکه جمع آوری فاضالب

تعداد تصفیه خانٔه آب
تعداد نیروگاه های برق
گازرسانی به شهرها

300179 کیلومتر
238 کیلومتر

2 مرکز
3 نیروگاه
15 شهر

2ــ عمران روستایی: اجرای طرح های هادی روستایی، انجام پروژه های راه سازی، برق، آب، تلفن و گازرسانی از جملٔه 
آنها است.

آیا می دانید پس از پیروزی انقالب اسالمی کدام نهاد با هدف محرومیت زدایی از روستاها تأسیس شد و امروزه چه نام دارد؟

بیشتر بدانیم

شده  اجرا  آن  در  روستایی  فاضالب  طرح  که  است  کشور  روستای  اولین  نظرآباد  در  صفرخواجه  روستای 
است.

جدول ٦ ــ١٤ــ راه های روستایی ــ 1387

جمع ــ کیلومترفرعیشوسهآسفالته

631339831053

3ــ راه و ترابری و حمل و نقل: استان البرز پل ارتباطی بین تهران با استان های شمالی، شمال غرب و غرب کشور محسوب 
می شود و طی سه دهٔه گذشته با ایجاد شبکٔه راه های جدید و تعریض راه های قبلی )دوبانده کردن(، احداث مترو و فرودگاه بر اهمیت آن 

افزوده شده است.
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شکل 7ــ14ــ راه های استان

بیشتر بدانیم

ــ  ــ طالقان، جادٔه کمربندی جنوب ساوجبالغ  تا کرج، جادٔه کردان ــ سیبستان  امتداد بزرگراه همت تهران 
نظرآباد، جادٔه نظرآباد ــ نجم آباد ــ اشتهارد از طرح های در دست مطالعه و اجرا در زمینه حمل و نقل زمینی است.

٭ قطار شهری )مترو(: احداث مترو یکی از اقدامات مهم زیربنایی پس از پیروزی انقالب اسالمی محسوب می شود. احداث 
مترو تهران ــ کرج و امتداد آن تا شهر جدید هشتگرد نقش مؤثری در توسعٔه استان ایجاد خواهد کرد.       

شکل 8 ــ14ــ نمونه هایی از فعالیت های ساخت و ساز در مترو
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شکل ٩ــ14ــ نقشه خطوط مترو کر ج و حومه
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به نمودار زیر توجه کنید؛ آیا می توانید موارد دیگری بنویسید؟

شکل ١٠ــ14ــ نمودار اهداف احداث مترو

ایجاد تسهیالت ارتباطی

کاهش ترافیک

حمل و نقل سریع

اشتغال زایی 

اهداف احداث مترو

استفادۀ بهتر از زمان

کاهش هزینۀ سفر

…………………

……………………

٭ فرودگاه آزادی: این مجتمع فرودگاهی سال 1379 در شرق روستای صالحیٔه شهرستان نظر آباد افتتاح شد. مهم ترین 
اهداف احداث این فرودگاه تربیت نیروی انسانی در زمینٔه طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک و آموزش هوانوردی است. 

شکل 11ــ14ــ فرودگاه آزادی ــ نظرآباد
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وضعیت سیاسی
به منظور ارائٔه خدمات بهتر از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در زمینٔه سیاسی  تشکیل استان البرز و  شهرستان های آن 

است.

بیشتر بدانیم

فعالیت های علمی ــ فرهنگی
1ــ آموزش و پرورش: با توجه به اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت، فعالیت های چشمگیری در زمینٔه تأسیس 
مدارس در کلیٔه مقاطع تحصیلی متوسطه، هنرستان های فنی و حرفه ای و… انجام شده است. از اقدامات مهم در 
زمینٔه آموزش بزرگساالن، می توان به تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد، که نقش قابل توجهی در رشد 

باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است.

شکل 12ــ14ــ مدارس

جدول ١٣ــ١٤ــ تعداد دانش آموزان وکارکنان آموزشی کلیۀ مقاطع تحصیلی 92  ــ 1391

کارکنان آموزشی به نفردانش آموزان به نفر

زنمردجمعدخترپسرجمع

40627620909019718623338849214889
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به  آن  تنها واحد آموزش عالی استان است که سابقٔه  دانشکدٔه کشاورزی کرج  2ــ مراکز آموزش عالی: 
دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی می رسد. سایر مراکز آموزشی که در این استان تأسیس شده اند عبارت اند از:

شکل 14ــ14ــ دانشگاه هنر ــ کرج

٭ آموزشکدٔه فنی شهید بهشتی
٭ آموزشکدٔه عالی محیط زیست

٭ مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی 
٭ پژوهشگاه مواد و انرژی                

٭ آموزشکدٔه عالی سماء

٭ دانشگاه تربیت معلم 
٭ دانشگاه آزاد اسالمی 

٭ دانشگاه پیام نور
٭ دانشگاه جامع علمی ــ  کاربردی

٭ دانشکدٔه علوم پزشکی 
٭ دانشگاه هنر

کانون های  فرهنگی:  مراکز  3ــ 
آموزش قرآن، کانون های پرورش فکری کودکان 
ویژه  به  کتابخانه ها  و  فرهنگ    سراها  نوجوانان،  و 
کتابخانٔه نابینایان حاصل تالش مسئوالن درجهت 

گسترش مراکز فرهنگی است.
خبرگزاری ها،  ــ  البرز  رادیو  تأسیس 
محلی،  مطبوعات  انتشار  سینماها،  چاپخانه ها، 
فرهنگی  اقدامات  از  نیز  و…  نمایشگاه ها  برپایی 

استان محسوب می شوند. 

جدول ١٥ــ١٤ــ مراکز فرهنگی استان ــ 1387

تعدادنوع و زمینۀ فعالیت فرهنگی

28کتابخانٔه عمومی

5کتابخانٔه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

7سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

6سینما
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فعالیت های بهداشتی و درمانی
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در جهت 
ارتقای سطح سالمت افراد جامعه، مراکز بهداشتی، درمانی 
و سایر امکانات وابسته به آن هم چنین بیمٔه خدمات درمانی 

به ویژه در حمایت از روستاییان افزایش یافته است.

جدول ١٧ــ١٤ــ بخشی از امکانات بهداشتی و درمانی ــ 1387

تعدادامکانات بهداشتی و درمانی

183مراکز بهداشتی درمانی

77خانه های بهداشت روستاها

1653تخت بیمارستانی

378پزشکان

1871پیراپزشکان

132آزمایشگاه

257داروخانه

70مراکز پرتونگاری

114مراکز توانبخشی

سایر دستاوردها
1ــ مطالعه و تأسیس مراکز تولید انرژی های نو )سایت انرژی خورشیدی طالقان(

2ــ اجرای طرح های آبخیزداری برای مهار آب های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
3ــ احداث شهرک تخصصی تولید دارو در ساوجبالغ

4ــ ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها 
5ــ احداث سد طالقان

شکل 16ــ14ــ بیمارستان تخصصی البرز
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شکل 18ــ14ــ استفاده از انرژی های نو

شکل ١٩ــ١٤ــ مهار آب های سطحی و جنگل های دست کاشت

در مورد دستاوردهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در محل سکونت خود، با افراد مطلع و آگاه مصاحبه و 
اطالعات گردآوری شده را به دبیر خود ارائه کنید.

فعالیت
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آیا تا به حال به آیندٔه استان اندیشیده اید؟
جایگاه ایران برای اقتصاد ملی، در سال 1404 در قالب توسعٔه امور اقتصادی ــ فرهنگی ــ علمی و فّناوری  امور اجتماعی ــ 
سیاسی، دفاعی و امنیتی ترسیم شده است. استان البرز با توجه به داشتن زیر ساخت های مناسب اقتصادی باید رتبه های باالیی را در 

میان استان های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم شما جوانان این مرز و بوم دارد که با شناخت محیط خود و آگاهی از توان های بالقوه و بالفعل 

استان ضمن رشد و بالندگی برای دست یابی به جامعه ای مستقل، توسعه یافته و متکی بر ارزش های اسالمی قدم بردارید. 
مهم ترین توانمندی های استان عبارت اند از: 

1ــ وجود شبکه های ارتباطی مناسب زمینی و ریلی
2ــ برخورداری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص

3ــ استقرار مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی
4ــ دسترسی به منابع آب و خاک حاصلخیز 

5ــ وجود صنایع و شهرک های بزرگ صنعتی 
6ــ دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف

7ــ برخورداری از جاذبه های طبیعی و انسانی 

چشم انداز آیندۀ استاندرس پانزدهم

به نظر شما عالوه بر موارد ذکر شده استان از چه توانمندی هایی برخوردار است؟  

برخی  از مهم ترین مشکالت و محدودیت ها بر سر راه توسعٔه استان البرز عبارت اند از:
1ــ وجود گسل های فعال و لرزه خیز

2ــ اراضی کویری و کمی پوشش گیاهی 
3ــ کمبود امکانات رفاهی، درمانی و آموزشی

4ــ کمبود زمین برای توسعٔه شهرها 
5ــ کمبود شبکه های جمع آوری پسآب ها  و فاضالب  ها

فعالیت
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6ــ گسترش شهرنشینی بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها 
7ــ تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگی هوا

در توسعٔه همه جانبٔه استان البرز باید به قابلیت ها و محدودیت های موجود توجه کافی داشت و با مدیریت صحیح منابع انسانی و 
طبیعی می توان تنگناها و مشکالت را به حداقل کاهش داد. 

شکل 1 ــ 15 ــ مسکن مهر

مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
1ــ اعتالی معرفت دینی، ساماندهی فعالیت های فرهنگی، توزیع متعادل امکانات در سطح استان 

2ــ شناسایی منابع طبیعی مستعد استان و به کارگیری شیوه های نوین حفاظت از منابع طبیعی 
3ــ افزایش آمادگی جهت مقابله با حوادث طبیعی 

4ــ تکمیل و اجرای کمربند سبز در اطراف شهرها 
5ــ طرح و اجرای برنامه های جامع، جلوگیری از آلودگی هوا و ضوابط رفع اصولی پسماندها و بازیافت 

6ــ دستیابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیت و جلوگیری از گسترش بی رویٔه شهرها
7ــ تهیه و اجرای GIS شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات شهری 

8ــ سازماندهی ترافیک در ترددهای بین شهری و درون شهری 
9ــ استقرار مدیریت واحد و کارآمد شهری 

10ــ توسعٔه صنایع تبدیلی 
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11ــ ایجاد زمینٔه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی 
12ــ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت تولید علم و فناوری

13ــ توسعه و ایجاد زیرساخت ها جهت سازماندهی صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی 
14ــ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پایدار 

15ــ استفادٔه بهینه از جاذبه های گردشگری و ایجاد زمینه های الزم برای توسعٔه آن
16ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی و حمایت از کارآفرینان 

17ــ ترویج شیوه های جدید کشاورزی با تأکید بر کشت های متراکم 
18ــ توسعه و راه اندازی مراکز آموزش عالی و فنی  و حرفه ای 

19ــ ساخت و تکمیل نیروگاه های انرژی نو
20ــ اصالح الگوی مصرف در بخش های مختلف به خصوص آب و انرژی 

21ــ ارتقای ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی جامعه 

تحقیق کنید

برای کنترل و ساماندهی مهاجرت به استان و افزایش اشتغال، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

شکل  2ــ 15 ــ توسعۀ مترو راه حلی برای ترافیک و حمل و نقل عمومی
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با تشکر از:
ــ اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و ادارات تابعه

ــ استانداری و فرمانداری های تابعٔه استان 
ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ــ اداره کل حفظ آثار و نشر اندیشه های دفاع مقدس استان

ــ سازمان فضایی ایران
ــ سازمان هواشناسی استان

ــ ادارهٔ کل محیط زیست استان
ــ جهاد کشاورزی استان

ــ اداره کل آمار و اطالعات استانداری البرز
ــ روابط عمومی و امور بین الملل سازمان قطار شهری کرج و حومه

ــ منابع طبیعی استان البرز
ــ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

ــ کلیه عزیزانی که با گروه تألیف همکاری نموده اند.


