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کارخانۀ سیمان ایالم
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اقتصادی،  تمام عرصه های  در  جانبه  همه  پیشرفت های  و  تحول  اسالمی،  مقدس جمهوری  نظام  از  دهه  از گذشت سه  پس 
عمرانی، فرهنگی، صنعتی و… در استان ایالم به وجود آمده است. در این درس به مهم ترین دستاوردها در سه بخش کشاورزی، 

صنعت و خدمات در استان اشاره می شود.

الف( دستاوردهای بخش کشاورزی
1ــ اجرای طرح های توسعٔه منابع آب به ویژه احداث سدهای مخزنی و انحرافی مانند سد چم گردالن، سیمره، کنگیر، دویرج، 

گالن و شبکه های آبیاری و زهکشی
2ــ اجرای طرح حفاظت از آب و خاک، کنترل و پخش سیالب و تغذیٔه مصنوعی

3ــ آموزش استفادهٔ بهینه از آب و عملیات صحیح زراعی و آموزش از طریق رسانه های گروهی
4ــ استفاده از سد عظیم کرخه و انتقال آب آن به نواحی جنوب استان

دستاوردهای انقالب اسالمی در استاندرس 14

شکل1ــ6  ــ مقایسۀ میزان تولیدات بخش کشاورزی در سال های 1389 و 1357

5  ــ استفاده از شیوه های جدید آبیاری از جمله آبیاری قطره ای و تحت فشار
6  ــ تسطیح و یکپارچه سازی اراضی زراعی 
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7ــ تأسیس ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک و باران سنجی در بعضی از نقاط استان جهت مقابله با خشکسالی
8   ــ توسعٔه کشت گلخانه ای جهت صرفه جویی در آب و افزایش محصوالت کشاورزی

9ــ احداث و توسعٔه مراکز دامپروری صنعتی
10ــ احداث و توسعٔه مراکز مرغداری، زنبور داری و توسعٔه شیالت 

11ــ اسکان و توسعٔه اجتماعی و اقتصادی عشایر

  فعالیت گروهی

به نظر شما کدام یک از فعالیت های ذکر شده در محل زندگی شما اجنام گرفته است؟

ب( دستاوردهای بخش صنعت
1ــ احداث کارخانٔه سیمان در شهرستان سیروان و دهلران
2ــ راه اندازی 114واحد کارگاه تولید مصالح ساختمانی

3ــ احداث پاالیشگاه گاز ایالم در بخش چوار
4ــ احداث مجتمع پتروشیمی ایالم در بخش چوار

5  ــ احداث 8 شهرک صنعتی جهت تولید و اشتغال زایی
6  ــ احداث و بهره برداری از سد و نیروگاه سیمره در شهرستان دره شهر

7ــ احداث صنایع تبدیلی وابسته به بخش کشاورزی
8   ــ اکتشاف و استخراج نفت از چاه های مرزی کشور در تنگ بیجار، چنگوله، بیات و چشمه خوش و موسیان 

شکل 2ــ6  ــ برخی دستاوردهای صنعتی استان
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در شهرستان محل زندگی شما چه طرح هایی در بخش صنعت و معدن اجنام گرفته است؟

ج( دستاوردهای بخش خدمات 
انجام گرفته است، که  اقدامات گسترده ای جهت رفع محرومیت در سطح استان  انقالب شکوهمند اسالمی  پیروزی  از  پس 

مهم ترین آنها به شرح زیر است:
1ــ توسعٔه خدمات روستایی )راه، آب، برق و…(

2ــ احداث و توسعٔه فرودگاه شهدای ایالم
3ــ توسعٔه شبکه های ارتباطی زمینی و هوایی

  فعالیت گروهی

شکل 3ــ6  ــ برخی دستاوردهای راه سازی استان
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4ــ ایجاد و توسعٔه مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه های ایالم، پیام نور، آزاد اسالمی، علمی و کاربردی و مراکز فنی و 
حرفه ای و…

5  ــ احداث و گسترش پایانه و بازارچه مرزی مهران 

  بیشتر بد  ا  نیم
ایجاد  و  مرز  این  در  عراق  و  ایران  توریستی  و  تجاری  روابط  ایجاد  و  مهران  مرزی  گمرک  بازگشایی  با 
زیرساخت های بزرگراه کربال، پایانه و بازارچٔه مرزی و… امکان مسافرت گردشگران مذهبی دو کشور ایران و عراق 

فراهم شد. که در مقایسه با سایر مرزهای کشور، مهران با بیش از 24درصد تردد گردشگر باالترین سهم را دارد.

6ــ احداث هتل و رستوران برای توسعٔه گردشگری در سطح استان 
7  ــ توسعٔه مراکز فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی 

8  ــ توسعٔه مخابرات و رادیو و تلویزیون
9ــ تأسیس و گسترش مراکز بهداشتی ــ درمانی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و…

10ــ گسترش چشمگیر فعالیت های آموزشی، تأسیس مدارس در کلیٔه مقاطع تحصیلی
11ــ عمران شهری و توسعٔه خدمات شهری 

12ــ گسترش صنعت گردشگری و ترمیم آثار تاریخی

شکل ٤ــ6  ــ مقایسۀ طول راه های ارتباطی استان در سال های ١٣57 و ١٣89
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13ــ توسعٔه مناطق حفاظت شده )مانشت، قالرنگ، کبیرکوه و…(
14ــ توسعٔه فرهنگ زیست محیطی

15ــ ایجاد انجمن ها و نهادهای زیست محیطی )سازمان مردم نهاد شنه پای زمین ٭ و…(

٭ بیشتر بد  ا  نیم
زیست  محیط  طرفداران  از  گروهی  توسط   1387 سال  در  که  است،  زمین  نگهبان  معنی  به  زمین  پای  شنه 
زمینه  در  و  داده  انجام  بلوط  احیای جنگل های  برای  زیادی  فعالیت های  نهاد  این  تاکنون  و  شد  تأسیس  استان  در 

اطالع رسانی و آموزش های زیست محیطی فعالیت می کند.

آیا ادارۀ راه و ترابری در شهرستان شما دربارۀ توسعۀ شبکه ارتباطی )تونل، بزرگراه و…( اقداماتی اجنام 

داده است؟ مکان آنها را یادداشت و در کالس ارائه کنید.

  فعالیت

شکل 5  ــ6
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مهم ترین مشکالت و محدودیت ها بر سر راه توسعۀ استان
 انزوای جغرافیایی و وجود موانع کوهستانی در استان

 ضعف شدید شبکٔه حمل و نقل برون و درون استان 
 توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابلیت های استان
 عدم به کارگیری نیروی انسانی متخصص در بخش های اقتصادی

 سنتی بودن بخش کشاورزی، کوچکی و پراکندگی اراضی زراعی در بیشتر بخش های استان

چشم انداز آیندۀ استاندرس 15

  فعالیت گروهی
به کمک دبیر خود موارد دیگری را از محدودیت های موجود بر سر راه توسعه استان بنویسید.

چشم انداز آیندۀ استان با توجه به توانمندی های استان در بخش های مختلف
اهداف توسعه در بخش کشاورزی: با توجه به نقش محوری کشاورزی در توسعٔه اقتصادی استان، مهم ترین اهداف آن 

عبارت اند از:
1ــ نوین سازی بخش کشاورزی 

2ــ توسعٔه آموزش و ترویج کشاورزی  
3ــ مهار، ذخیره سازی و انتقال آب برای تبدیل اراضی مستعد دیم به کشت آبی 

4ــ اصالح و یکپارچه سازی اراضی 
5  ــ توسعٔه کشت گلخانه ای و ترویج و توسعه آبزی پروری

صنعت و معدن
1ــ توسعٔه فعالیت های صنعتی با تأکید بر صنایع مرتبط با نفت و گاز و صنایع معدنی

2ــ ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 
3ــ نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

4ــ سرمایه گذاری بخش دولتی و جلب مشارکت بخش های خصوصی در فعالیت های صنعتی و معدنی
5  ــ توسعٔه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، نساجی و پوشاک، شیمیایی و سلولزی 

6  ــ توسعٔه شهرک های صنعتی استان
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 با توجه به قابلیت های شهرستان محل زندگی خود، توسعۀ کدام یک از فعالیت های بخش صنعت و معدن 
را پیشنهاد می کنید؟

محیط زیست
1ــ حفظ و صیانت از منابع طبیعی آسیب پذیر استان

2ــ گسترش آموزش های عمومی جهت حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعٔه پایدار
3ــ توسعه و حمایت از سازمان های زیست محیطی مردم نهاد

گردشگری
1ــ توسعه و تجهیز فضاها و امکانات گردشگری، رفاهی و قطب های گردشگری 

2ــ حفظ و احیای آثار فرهنگی و تاریخی
3ــ گسترش فعالیت های گردشگری با تأکید بر گردشگری فرهنگی و جهانگردی مذهبی و راهیان نور 

بازرگانی و راه و ترابری
1ــ گسترش و بهسازی شبکه های ارتباطی داخل استان

2ــ تجهیز شبکٔه حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی با توجه به موقعیت استان و ارتباط با کشور عراق جهت حمل مسافر و ترانزیت کاال 
3ــ گسترش فعالیت های بازرگانی، با تأکید بر مبادالت مرزی با کشور عراق

آموزش
1ــ توسعٔه کمی و کیفی فعالیت های آموزشی در آموزش و پرورش

2ــ دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
3ــ توسعٔه آموزش عالی با توجه به نیاز و توانمندی های استان

بهداشت و درمان 
1ــ احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در مرکز استان

2ــ توسعٔه کمی و کیفی بهداشت و درمان و مراکز تخصصی در استان
تربیت بدنی

1ــ گسترش و توسعه فضاهای ورزشی استان
2ــ ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندی های افراد و گروه های اجتماعی

3ــ گسترش ورزش های همگانی، قهرمانی و حرفه ای استان
نکات مهم درس را خالصه کنید:

    ………………………………… 
    ………………………………… 

………………………………… 

  فعالیت
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شکل 6  ــ6  ــ نقشۀ گردشگری استان ایالم
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مراتب  ایالم  استان شناسی  کتاب  مؤلفان  گروه 
تشکر و قدردانی خود را از شورای برنامه ریزی گروه جغرافیای 

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، گروه پژوهش و تحقیقات، گروه 
پیشنهادهای  و  نظرات  ارائه  با  که  کسانی  کلیٔه  و  استان  آموزشی  گروه های  و  فناوری 

سازنده خود ما را در تدوین این کتاب یاری کرده اند، اعالم می دارد.
همچنین از همکاری و مساعدت ادارات و سازمان های زیر، صمیمانه قدردانی می شود.

1ــ استانداری استان ایالم
2ــ اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم 

 3ــ اداره کل هواشناسی استان ایالم 
4ــ اداره کل صنایع و معادن استان ایالم 

5  ــ اداره کل راه و ترابری استان ایالم 
6  ــ اداره کل جهاد کشاورزی استان ایالم 

7ــ اداره کل منابع طبیعی استان ایالم 
8  ــ اداره کل امور آب استان ایالم 

9ــ اداره کل گمرک استان ایالم 
10ــ اداره کل ایران شناسی استان ایالم 

11ــ بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس
12ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم 

13 ــ سازمان امور عشایری استان ایالم

تقدیر و تشکر


