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فصل ششم
شکوفایی استان خراسان رضوی

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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بیشتر بدانیم  

دستاوردهای انقالب اسالمی درس1٤

خراسان در طول تاریخ، یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  بوده 
است. اگر چه توسعٔه استان در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و به خصوص پس از پایان جنگ  تحمیلی، سرعت زیادی گرفته 

است، ولی با  توجه به توانمندی های فراوان، با وضعیت مطلوب فاصلٔه زیادی دارد. 

الف( فرهنگ و آموزش
آموزش و پرورش: یکی از بارزترین دستاورد های انقالب اسالمی در استان ارتقای شاخص های آموزش و پرورش و سواد 

بوده است.که می توان در این خصوص به موارد زیر اشاره نمود:
ــ افزایش درصد باسوادی و سطح سواد به ویژه در مناطق روستایی  

ــ تالش در جهت ایجاد عدالت آموزشی، افزایش پوشش آموزشی دختران و گسترش مدارس شبانه روزی در مناطق روستایی
ــ ساماندهی احداث مدارس توسط خیرین مدرسه ساز

جدول 1ــ6 ــ درصد باسوادی جمعیت 6 ساله و باالتر استان در   
سال های مختلف

روستاییشهریکلسال

13554060/826/6

136556/47142/9

137580/988/470/9

138586/169177/11

138887/29287/65
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آموزش عالی: یکی دیگراز بخش هایی که در این دوران شاهد شکوفایی آن بوده ایم، آموزش عالی می باشد.گسترش کمی و 
کیفی آموزش عالی و توزیع جغرافیایی واحدهای دانشگاهی به ویژه دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نوردر سطح استان و... از 

بارزترین آن است. 

 جدول2ــ6 ــ مقایسۀ شاخص های آموزش عالی استان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

تعداد هیات علمیتعداد دانشجوتعداد مراکزسال
نسبت دانشجو
به هیات علمی

شاخص تعداد دانشجو به ازای 
هر 1000 نفر جمعیت

135711547448911/22

1387120196000330059/435

جدول 3ــ6 ــ مقایسۀ برخی شاخص های فرهنگی استان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

 

سال
کتابخانه ها

کانون های 
فرهنگی و 

هنری مساجد و 
غیر دولتی

کانون های 
پرورش فکری 

کودکان و 
نوجوانان

سالن های 
فرستنده های نشریاتسینما

رادیویی
ایستگاه های  

تلویزیونی
پوشش 

تلویزیونی

روستاهای 
فاقد 

پوشش 
تلویزیونی

402600%1513525ــ13574942

138743225003136133975263%94191
وع

 موض
 

ب( کشاورزی 
کشاورزی استان در سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی، به دلیل توجه بیشتر به بخش صنعت، واردات زیاد محصوالت 
کشاورزی، عدم سرمایه گذاری الزم در ایجاد و توسعٔه زیرساخت ها، و... از وضعیت نامطلوبی برخوردار بود. در سال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و در طی 5 برنامه توسعٔه عمرانی کشور اقدامات زیادی برای توسعٔه این بخش و افزایش تولیدات کشاورزی در 

جهت خودکفایی کشور انجام شده است.
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 برای 
 مطالعه   

امنیت  و  وابستگی کشور  راستای کاهش  در  تولیدات کشاورزی  افزایش  اقدامات جهت  ترین  مهم  از  برخی 
غذایی عبارتند از:

 بهبود شیوه های آبیاری )گسترش آبیاری تحت فشار و قطره ای( 
 توسعٔه کشت محصوالت گلخانه ای با حمایت های دولت

 افزایش فعالیت های آموزشی و ترویجی  
 توسعٔه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی )لبنیات، رب، آرد و...(                        

شکل 2ــ6ــ بسته بندی مناسب تولیدات کشاورزی  برای صادراتشکل 1ــ6ــ فراوری علمی و صنعتی زعفران

پ( صنعت و معدن
علی رغم قابلیت های مهم استان برای رشد صنعت، در دهه های قبل، این استان  از جایگاه مناسبی درکشوربرخوردار نبود. در 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، تالش های زیادی درجهت ایجاد زیرساخت ها )راه، شهرک های صنعتی، خطوط انتقال گاز 

و برق و...( صورت گرفته است که باعث تحول این بخش شده است.
 توزیع مناسب تر صنایع در سطح استان و توجه بیشتر  به مناطق دورافتاده

 افزایش واحدهای صنعتی و شاغالن این بخش 
 افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
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احداث صنایع بزرگی  مانند: ایران خودرو، فوالد، صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعه سازی خودرو و… جایگاه صنعتی استان 
را به رتبٔه چهارم کشور رسانده است. 

شکل 3ــ6ــ نمایی از کارخانه فوالد خراسان  ــ نیشابور

شکل 4ــ6ــ نمایی از سالن مونتاژ کارخانه ایران خودروی خراسان ــ شهر جدید بینالود

ت( آب و انرژی
پیدا کرده  بیشتری  تأمین آب اهمیت  افزایش جمعیت استان، رشد شهرنشینی، گسترش صنعت و توسعٔه کشاورزی  با  آب: 

است.به همین دلیل در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تالش های مهمی در زمینٔه تولید و توزیع آب  صورت گرفته است. 
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بیشتر بدانیم  
مقایسه چند شاخص قبل از انقالب اسالمی و حال حاضر:

ــ  برخورداری جمعیت شهری از خدمات آب شرب بهداشتی از 67% به 99 %  رسیده است.
ــ تعداد شهرهای تحت پوشش آب سالم از 44 شهر به 65 شهر رسیده است.

ــ تعداد مشترکین آب در مشهد از 150000 مشترک به 760000 رسیده است.
ــ جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب از 10 درصد به حدود 79 درصد رسیده است.

ــ دو تصفیه خانه فاضالب در شهر مشهد احداث شده است.
ــ احداث 24 سد در استان پس از پیروزی انقالب اسالمی

سد دوستی و طرح انتقال آب آن  به شهر مشهد: از مهم ترین پروژه های تأمین آب استان، احداث سد دوستی می باشدکه 
با اهداف زیر احداث شده  ایران و ترکمنستان در 75 کیلومتری جنوب سرخس برروی رودخانٔه تجن  به صورت مشترک توسط  

است: 
1ــ تأمین بخشی از آب شرب شهرمشهد      

2ــ  تأمین بخشی ازآب مورد نیاز کشاورزی دشت سرخس
3ــ مهار سیالب و جلوگیری از خسارات سیل و فرسایش رودخانه ای

این سد خاکی که هستۀ آن رسی قائم و با ارتفاع 
توانایی  است،  متر   ٦٥٥ تاج  طول  و  متر    ٧٨

ذخیرۀ 1٢٥0 میلیون مترمکعب آب را دارد. 

شکل  5 ــ6 ــ سد دوستی ــ سرخس
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بیشتر بدانیم  
طرح انتقال آب سد دوستی به مشهد: مطالعات این طرح در سال 1379 خاتمه یافته و اجرای آن از سال 
1381 آغاز شد. این طرح شامل اجرای یک خط لوله فوالدی به قطر 2 متر و به طول 182 کیلومتر با اختالف ارتفاع 
950 متر بین محل سد تا شهر مشهد، 5 ایستگاه پمپاژ آب، یک واحد تصفیه خانه، یک تونل به طول 930 متر و 

تأسیسات دیگری است. 

 برای 
 مطالعه   

برق وگاز
گاز: گازرسانی و استفاده از منابع گاز استان که در قبل از انقالب با روند بسیار کند آغاز شده بود، بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی با سرعت بیشتری دنبال شد. در طی 30 سال گذشته 55  شهر و 489 نقطه روستایی گازرسانی 

شده است.                  
برق: مهم ترین تحولی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در صنعت برق استان افتاد، کاهش وابستگی به خارج و 
ساخت بخش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور به دست متخصصان داخلی، افزایش راندمان نیروگاه ها 

و اصالح سوخت آن ها  برای کاهش آلودگی محیط زیست است.
برق  نعمت  از  روستایی  خانوارهای  درصد   99 از  بیش  و  شهری  جمعیت  100درصد  حاضر  ل  حا در  ــ 

برخوردارند.

جدول ٤ ــ6 ــ مقایسۀ چند شاخص عمران روستایی

سال 1388سال 1357نوع فعالیت

70014152راه روستایی)کیلومتر(

3263085روستاهای برق رسانی شده

436ــروستاهای دارای گازلوله کشی

2451440مراکز بهداشتی و درمانی

2131285خانه بهداشت روستایی

313970روستاهای دارای تلفن 

ث( عمران روستایی و شهری
عمران روستایی: پس از پیروزی انقالب اسالمی به منظور 
محرومیت زدایی از روستاها، که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته 
بود، دو نهاد »جهاد سازندگی«  و »بنیاد مسکن انقالب اسالمی« به 
فرمان رهبرکبیر انقالب اسالمی تشکیل شدند تا در کنار سایر ادارات، 
جهاد  سازندگی  نمایند.  روستاها اقدام  آبادی  و  عمران  به  نسبت 
سازی،  راه  آبرسانی،  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  زمینه های  در 
صنایع روستایی، مهار آب های سطحی، حفاظت از آب و خاک و 

آبخیزداری، بهسازی قنوات و… به عمران روستاها اقدام نمود.
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شکل 6ــ6ــ نقشۀ خطوط قطار شهری مشهد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی تا سال ١٣٨٨ از کل 3627 روستای استان برای 1804 روستا طرح هادی 
تهیه کرده و در 508 روستا این طرح را به اجرا درآورده است. 

شهری  فضاهای  بهسازی  مناسب،  تأسیسات  ایجاد  و  احداث  شهرها،  گسترش  و  شهرنشینی  سریع  رشد  شهری:  عمران 
بخصوص بازسازی بافت های فرسودٔه شهری را ضرورت بیشتری بخشیده است که پس از پیروزی انقالب اسالمی با سرعت بیشتری 

دنبال شده است.
قطار شهری مشهد: افزایش جمعیت شهر مشهد و ورود ساالنه بالغ بر20 میلیون نفر زائر و مسافر از اقصی نقاط جهان به 
این شهر موجب شده است که  روزانه 5 میلیون سفر درون شهری درآن صورت گیرد طبق برآوردها این میزان طی 10 سال آینده به 
بیش از 7 میلیون جابه جایی در روز خواهد رسید. براساس مطالعات صورت گرفته و تصویب  شورای عالی ترافیک کشور، مقرر 

شد شهر مقدس مشهد در افق سال 1404 به 4 خط قطار سبک شهری به طول بالغ بر 80 کیلومتر مجهز گردد.



137

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بیشتر بدانیم  

بحث کنید
در شهر یا روستای محل زندگی شما کدام پروژهٔ عمرانی مهم اجرا شده است؟ در زمینٔه آثار آن در کالس بحث کنید.

ج( بهداشت و درمان

جدول ٥ــ٦ــ مقایسه چند شاخص بهداشتی و درمانی

13٥٧13٨٨شرح

232839مراکز بهداشتی و درمانی

2131285خانه بهداشت روستایی

47788142تخت بیمارستانی فعال 

2046 )عمومی و متخصص(1197پزشک )شاغل در دانشگاه علوم پزشکی( 

شکل  7 ــ6ــ بیمارستان رضوی درکنار ده ها واحد درمانی دیگر، مشهد را به قطب مهم درمانی کشور و منطقه تبدیل نموده است.
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چ( راه
در سال 1356 مجموع طول راه های استان از  حدود 4425 کیلومتر به  6476کیلومتر در پایان سال 1388 
رسیده است. احداث دو فرودگاه جدید در شهرهای سبزوار و سرخس، توسعٔه فرودگاه مشهد، افزایش طول خطوط 
آهن استان از 376 کیلومتر به 928 کیلومتر از دیگر اقدامات مهم و مؤثر در بخش حمل و نقل استان است. با توجه 
به شرایط استان، دراین بخش کمبود های زیادی احساس می شود که برای رفع آن ها نیاز به یک عزم جدی در دولت 

و بخش خصوصی وجود دارد.
از مهم ترین اقدامات انجام شده در  30 سال اخیراحداث  خط آهن مشهد ــ سرخس می باشد. این خط آهن 
به منظور برقراری ارتباط سراسری بین شبکه راه آهن کشورهای آسیای مرکزی و شمال شرق آسیا و ایجاد ارتباط 

از طریق خاک کشور جمهوری اسالمی ایران با 
اروپا و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس احداث 
گردیده است که در واقع احیای جاده ابریشم از 
طریق ایران است. با دوخطه کردن راه آهن مشهد 
و  بافق  ــ  مشهد  آهن  خط  احداث  و  ن  تهرا ــ 
تربت حیدریه به خواف، نقش شبکٔه ریلی استان 
مسافران جابجا شده  تعداد  است.  یافته  افزایش 
توسط شبکه راه آهن استان از 1 میلیون و 600 
به حدود 12 میلیون و  نفر در سال 1357  هزار 

400 هزار نفر در سال 1388 رسیده است.
شکل 8 ــ6ــ افزایش خطوط ریلی استان و گسترش نقش ترانزیتی آن با 

احداث خط آهن مشهد ــ بافق ــ بندر عباس
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در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعٔه کشور، مأموریت ها و وظایف اصلی استان برپایٔه »بهره گیری از موقعیت جغرافیایی 
و فرهنگی، ظرفیت های ممتاز گردشگری، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی« استوار خواهد بود. باید توجه داشت که در مسیر توسعه،  شناخت 

قابلیت ها و محدودیت ها بسیار مهم است. در اینجا به برخی از آن ها و راهبردهای  مربوط به آن در توسعٔه استان اشاره می شود.
٭ قابلیت ها

ــ وجود مرقد مطهر امام رضا )ع(
ــ قرار گرفتن استان در مسیر راه های بین المللی شمال ــ جنوب  شرق ــ غرب

ــ تنوع اقلیمی  و محیطی استان
ــ برخورداری از پشتوانٔه فرهنگی و تاریخی

ــ وجود نیروی انسانی متخصص 
٭ تنگناها

ــ محدودیت منابع آب و عدم استفادٔه بهینه از منابع موجود آب
ــ عدم توسعه و تجهیز شبکه های زیر بنایی استان از قبیل شبکٔه راه ها

ــ مخاطرات طبیعی از قبیل خشکسالی، بیابان زایی، سرمازدگی، زلزله، سیل، و...
٭ راهبردها

ــ توسعٔه زیرساخت های مرتبط با گردشگری با استفاده حد اکثری از مشارکت بخش غیر دولتی
ــ ایجاد تنوع در زمینه های گردشگری  جهت  جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در استان

ــ نوین سازی بخش کشاورزی و تبدیل آن به کشاورزی تجاری و پیشرفته )توسعٔه مکانیزاسیون، توسعٔه کشت های گلخانه ای، 
افزایش رقابت پذیری و نوسازی واحد های کشاورزی و...(

ــ توسعٔه روش های مبارزٔه بیولوژیک با آفات کشاورزی
ــ توسعه و تجهیز شبکه های حمل و نقل کاال و مسافر و خدمات ترانزیتی

ــ احیاء، حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی )جنگل، مرتع، آب و خاک(
ــ توسعه و نوسازی ساختار مدیریتی بخش صنعت و معدن

ــ کاهش خطر سرمایه گذاری صنعتی
ــ تحکیم وحدت ملی و دینی 

ــ تعادل بخشیدن به نظام استقرار جمعیت در پهنٔه استان 
ــ تقویت نقش شهر های متوسط و کوچک مستعد، جهت پذیرش برخی نقش های محلی و منطقه ای مشهد

ــ ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری

چشم انداز آیندۀ استان   درس ١٥
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واژگان

تنگ )Gorge(: دره ای عمیق و باریک با دیواره های پرشیب و نزدیک به قائم است.
دره عرضی )متقاطع( )Transverse valley(: دره ای  که بر اثر فرسایش آبی و عمود بر یک تاقدیس ایجاد شده و دو ناودیس 

مجاور را به هم متصل می کند.
دره طولی )Longitudinal valley(: دره ای که بر تارک یک تاقدیس و در امتداد آن براثر فرسایش آبی به وجود می آید.

ناودیس معلق یا هوایی )Synclinal preshe(: هنگامی که دو تاقدیس مجاور یک ناودیس بر اثر دره های طولی، تماماً از بین 
رفته و کف ناودیس در ارتفاع باالتری قرار گیرد.

با خواص سنگ شناسی و زیستی مشترک که در یک دوره  ناحیه،  از چینه ها در یک  مجموعه ای   :)Formation( سازند
زمین شناسی مشخصی به وجود آمده است.

واحد دامی: یک رأس گوسفند،یک واحد دامی محسوب می شود و معادل این واحد برای دام های دیگر بدین ترتیب است:  بز 
0/8 – 0/75، گاو اصیل 10، گاو دو رگه 7/5 – 7، گاو بومی 5/5، اسب 4/5، تک سمی ها 4/5، شتر 5/5، هر بیست قطعه مرغ یک 

واحد، زنبور هر ده کندو یک واحد. 
ایستگاه سینوپتیک )همه دیده بانی(: کامل ترین ایستگاه های هواشناسی هستند که به طور همزمان در سراسر دنیا بر اساس 
ضوابط و مقررات سازمان جهانی هواشناسی به طور 24ساعته موظف به اندازه گیری و تهیه پارامترهای جوی و ارسال آن ها در شبکه 

مخابراتی هستند.
عامه  بین  لطافت  و  معنی  الفاظ، روشنی  روانی  به واسطٔه  که  برتشبیه مضمون حکیمانه  جمله ای است مختصر، مشتمل  َمثل: 

مشهور شده و آن را بدون تفسیر یا با تغییر جزیی در محاورات خود به کار می برند.
آبخوان: آبخوان یا »الیٔه آبدار« یا »سفرٔه آب زیر زمینی« عبارت از الیه یا الیه هایی از رسوبات یا سنگ های نفوذ پذیر اشباع از 

آب در زیر زمین است که آب بتواند نسبتاً به آسانی در آن حرکت کند. 
گرونا )گارنت(: این کانی عمدتاً در سنگ های دگرگونی با رنگ های متفاوت و اندازه های مختلف دیده می شود. نوع شفاف آن 

در جواهر سازی کاربرد دارد و به دلیل سختی زیاد آن در تهیٔه انواع کاغذ سمباده مصرف دارد.
پوزوالن و پوکۀ معدنی : این کانی در سنگ آذرین بیرونی دیده می شود که متخلخل است و در تهیٔه سیمان هایی که عایق هستند 

کاربرد دارد. این سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند از چگالی کمتری برخوردار است.
کلسیت: یکی از کانی هایی است که جزء بسیاری از سنگ ها را تشکیل می دهد و به شکل های مختلف ظاهر می شود، سنگ مرمر 
و آهک عمدتاً از این کانی تشکیل شده است. در محیط های دریایی و غارها و چشمه های آب گرم می تواند تشکیل شود. در سیمان سازی، 

رنگ و پالستیک سازی و کارخانه های قندسازی از آن استفاده می شود.
بازالت: از جمله سنگ های آذرین بیرونی است که با رنگ سیاه و حالت توده ای آن قابل تشخیص است و سنگ بستر اقیانوس ها 

را تشکیل می دهد. برای زیبا سازی فضای بیرونی پارک ها و خیابان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
فلوریت: نام آن از کلمٔه التینFLOW به معنای جریان گرفته شده است زیرا به آسانی ذوب می شود. بلور های آن مکعبی بوده و به 
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رنگ های مختلف دیده می شود.در صنعت ذوب فلز برای کاهش درجه حرارت و نیز در سرامیک سازی و پنبه های رنگین و عینک سازی 
از آن استفاده می شود.

خاک صنعتی: به گروهی از کانی هایی گفته می شود که از تجزیٔه فلدسپات بدست  می آید و کاربرد فراوان در صنایع دارد.
فلدسپات: از جملٔه فراوان ترین کانی های پوستٔه زمین است )سیلیکات آمونیوم، پتاسیم و سدیم(. این کانی مانند کوارتز )سیلیس( 
جزء اصلی سنگ های آذرین رسوبی و دگرگونی است. در شیشه سازی، چینی و سرامیک سازی، ظروف چینی و دندان مصنوعی کاربرد 

دارد.
کرومیت: نام این کانی از فلز کُُروم گرفته شده است و در تهیٔه فوالد های مرغوب و آلیاژ های مقاوم در برابر هوازدگی کاربرد 

دارد.
کائولن)خاک چینی(: نام آن از کوهی در چین گرفته شده است که از تجزیٔه فلدسپات بر اثر هوازدگی به وجود می آید و در تهیٔه 

ظروف چینی، کاشی سازی و رنگ سازی کاربرد دارد.
تالک )اکسید منیزیم و سیلیسیم(: از تخریب کانی های منیزیم دار ) اولترا بازیک ( به ندرت ممکن است به صورت خالص 

دیده شود. پودر آن در تهیٔه لوازم بهداشتی، الستیک سازی، کاغذ سازی، آجر نسوز و سرامیک و شیشه سازی و… کاربرد دارد.
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