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قابلیت ها وجاذبه های گردشگری استاندرس12

خوزستان با توجه به توان های طبیعی و تاریخی خود می تواند جایگاه مناسبی  را در عرصٔه گردشگری به دست آورد.این امر   
وظیفٔه مسئوالن محلی به ویژه مدیریت بخش گردشگری را مضاعف می کند.

توسعٔه  استان است که جهت  از جمله ظرفیت های موجود  تاریخی، مذهبی و قومی  اماکن  تنوع محیطی وآب وهوایی، وجود 
گردشگری می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. توسعٔه این فعالیت در استان می تواند، زمینٔه درک متقابل گروه ها و قومیت ها را فراهم 

سازد و شرایط الزم جهت تفاهم و وحدت ملی را ایجاد کند. 

ـ  ٥ ــ نمودار برخی از توان های گردشگری استان شکل 1ـ

ـ  ٥  ــ چشم اندازکوهستانی ــ شمال ایذه شکل 2ـ
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و  شوسه  راه های  شبکه  آهن،  خطوط  از  )برخورداری  مناسب  ارتباطی  شبکه های  وجود  و  مطبوع  زمستان های  به  توجه  با 
فرودگاه ها( خوزستان می تواند سهم بیشتری از گردشگری را به خود اختصاص دهد. 

جاذبه های گردشگری استان به دو دستٔه طبیعی و انسانی تقسیم می شوند.

1ــ جاذبه های طبیعی استان
الف( کوه ها: کوه های استان امکانات متنوعی برای فعالیت های گردشگری از جمله کوهنوردی، صخره نوردی، غار نوردی  
فراهم می سازند.کوه های برفگیر منگشت، مافارون و سفید کوه در محدودٔه باغملک و ایذه، کینو و منار در اطراف مسجد سلیمان  
واللی ارتفاعات سالن در دزفول و اندیمشک و کوه های خاییز و بنگستان در بهبهان با چشمه سارها و جنگل های بلوط با هوای مطبوع 

چشم اندازهای زیبایی را به وجود آورده است.

ـ  ٥ ــ آبشار شوی ــ سردشت دزفول شکل 3ـ

ـ  ٥ ــ چشم اندازی از کوه های زیبای خوزستان شکل 4  ـ



92

بیشتر بدانیم  

وجود تونل دال، دشت شیمبار )شیرین بهار (، با گونه های گیاهی وانواع میوه های خودرو، از مناطق زیبای گردشگری استان 
است. منطقٔه کوهستانی مال آقا در اطراف قلعه تل نیز در دورهٔ گرم سال، با طبیعتی مطبوع پذیرای گردشگران است.  

از دیگر پدیده های جالب توجه مناطق کوهستانی دره های طاقدیسی است.این دره ها مکان های مناسبی برای گردشگری طبیعی 
است. دره های طاقدیسی منگشت، خائیز نمونه های بارز آن است. 

کوه آتشین رامهرمز )تشکوه(: تشکوه در شرق رامهرمز در جاده رامهرمز ــ ابوالفارس واقع شده است. از 
نظر زمین شناسان دلیل شعله ور شدن آتش کوه گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق به سطح 
زمین است .گازهای هیدروکربنی که از الیه های مختلف زمین عبور می کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به 

بیرون شعله می کشند هنگام شب، نور سوختن این گاز بیشتر دیده می شود.
کوه سوخته: این کوه درفاصلٔه 10 کیلومتری امیدیه و درحد فاصل جادٔه آغاجاری واقع شده است. ارتفاع 
آن از سطح دریا 110 متر است. ظاهر این کوه از دور به صورت سوخته و زرد دیده می شود و به همین علت آن را کوه 
سوخته می گویند که از یک سو به سبب شکل ظاهری و از سوی دیگر به علت آثار هیدروکربنی درسطح زمین یک اثر 

ژئوتوریستی محسوب می شود.

ـ  ٥ ــ رود شال منطقۀ شیمبار ــ اندیکا شکل ٥ ـ
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ـ ٥  ــ مناظر دیدنی استان  جدول 1ـ

شهرستانمکانمناظر

نی ده،آب کنارون، چاه بادی، بدیلغارها
 پبده

بهبهان
اللی

آبشارها

شوی
شیوند
پرزین
آرپناه

خواجه انور
گدار پهن

سردشت
دهدز
گتوند
اللی
ایذه

رامهرمز

گل گیرچشمه های گوگردی
گراب

مسجد سلیمان
بهبهان

ـ  ٥ ــ تشکوه رامهرمز ــ روستای گنبد لران شکل ٦ ـ

ـ  ٥ ــ کوه سوخته ــ جادۀ امیدیه ــ آغاجاری شکل ٧ـ

 برای مطالعه 
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غارها و چشمه های گوگردی از دیگر جاذبه های این کوه ها هستند.در صورت ساخت استخر شنا و احداث حمام در نزدیکی 
این چشمه ها به علت خواص درمانی آنها می توانند، پذیرای گردشگران باشند.

ب( تاالب ها: تاالب های استان مکان های مناسبی برای توسعٔه گردشگری  محسوب می شوند: تاالب شادگان، هویزه، بامدژ، 
میانگران، بندون، تمبی، برم شور از جمله آنهاست که در این میان تاالب های شادگان و هویزه از اهمیت جهانی برخوردارند.

ـ  ٥ ــ تاالب هویزه شکل ٨ ـ

تاالب در زمین های پست دلتای رود جراحی قرار گرفته است. محدودٔه  این  المللی شادگان:  بین  تاالب 
آن از شمال شادگان شروع شده و تا شمال آبادان و غرب خور موسی در ماهشهر گسترش می یابد. وسعت آن بیش 
تعیین گردیده است.  پناهگاه حیات وحش شادگان  آن تحت عنوان  از 400 هزار هکتار است که 327765 هکتار 
اکوسیستم های متنوعی مرکب از آب های شیرین و شور در این تاالب وجود دارد. وجود سایر شرایط زیستی مطلوب 
این تاالب را به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های مهم حیات وحش به خصوص پرندگان مهاجر تبدیل کرده است.
 تنوع پرندگان و گونه های گیاهی جذابیت ویژه ای برای گردشگران دارد. ماهیگیری و شکار پرندگان جنبه های دیگر

تفریحی است که با ایجاد مراکز توریستی، قایقرانی و مسابقات ماهیگیری می تواند منشأ درآمد و اشتغال باشد.
تاالب هویزه )هورالعظیم(: این تاالب حدود 450 هزار هکتار وسعت دارد که بخشی از آن در خاک ایران 
و بخش دیگر در عراق است. پوشش گیاهی هورهویزه شامل انواع گیاهان شوری پسند و نیلوفر آبی است.این تاالب 
یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان مهاجر در دورٔه سرد سال است.تاالب هویزه با استعداد های موجود خود جنبه های 

توریستی قابل توجهی دارد. 

بیشتر بدانیم    
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از شرایط  که  از زیستگاه های طبیعی اطالق می شود  به محدوده ای  ج( مناطق حفاظت شده وپناهگاه های حیات وحش: 
اقلیمی مناسبی  برخوردار است و گونه های گیاهی و جانوری ویژه ای دارد. این محدوده ها به منظور حفظ و احیای گونه های کمیاب 

تحت حفاظت قرار می گیرند.
مناطق حفاظت  شدٔه دز، کرخه، منطقٔه جنگلی شیمبار در شمال اندیکا، شالو و منگشت در اطراف ایذه و باغملک، خائیز در 
شمال شرق بهبهان به دلیل داشتن گونه های کمیاب گیاهی و جانوری تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است.این مناطق         

توان ها و ظرفیت های طبیعی گردشگری مناسبی در استان دارند. 

ـ  ٥ ــ نمونه هایی از حیات وحش استان شکل ٩ـ
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مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دز و کرخه: این مناطق در امتداد رود های دز و کرخه قرار 
دارند و به علت ویژگی های خاص به عنوان منطقٔه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انتخاب شده اند. بخش وسیعی 
از این مناطق به صورت بیشه زار بوده که از تنوع گیاهی مطلوبی برخوردار است. از انواع درختان، درختچه ها و 
گونه های بوته ای آن  می توان به سریم ، جاز)بنگرو(، لگجی، تمشک، استبرق، یونجه، شبدر، جو وحشی و... اشاره 
کرد. از حیات وحش جانوری این مناطق گوزن زرد ایرانی است که ازگونه های کمیاب می باشد ؛ و از انواع پرندگان 

آن می توان به کبوتر، لیکو تاالبی و دراج  اشاره کرد.

د( مناطق ساحلی: طول خط ساحلی یکی از عوامل قدرت یک کشور محسوب می شود. استان خوزستان با بیش از 300 
کیلومتر خط ساحلی حدود 15 درصد از خط ساحلی جنوب کشور را به خود اختصاص داده است. این سواحل هموار، دلتایی و 

عریض بوده که باعمق کم و خلیج های کوچک، از شرایط مناسبی جهت ایجاد زیرساخت های گردشگری برخوردار است.
سواحل زیبای استان در نیمٔه دوم سال با توجه به شرایط آب وهوایی مناسب از ظرفیت های باالیی برای توسعٔه ورزش های 
آبی )اسکی روی آب، شنا وقایق سواری( برخوردار است که می تواند پذیرای گردشگران باشد. با توجه به تنوع آبزیان دراین مناطق،  

ماهیگیری هم فعالیتی مفرح برای گردشگران محسوب می شود. 

2ــ جاذبه های انسانی )تاریخی و فرهنگی ( 
الف(آثار تاریخی: خوزستان جزء اولین زادگاه های تمدن بشری است. وجود مجموعه ای از آثار هنری و معماری به جای 
مانده از دولت های باستانی ایالم، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، و دورٔه بعد از اسالم، استان را به یکی از قطب های گردشگری در 

سطح ملی و جهانی تبدیل کرده است.

ـ  ٥ ــ معبد زیگورات چغازنبیل، شوش شکل 1٠ـ
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معبد زیگورات چغا زنبیل: در سال 1890 ژاک دومرگان زمین شناس فرانسوی طی گزارشی اعالم کرد که 
در ناحیٔه چغا زنبیل منابع نفت وجود دارد. در حدود 50 سال بعد مهندسان نفت ضمن کاوش آجری را مشاهده کردند 
که روی آن نوشته هایی حک شده بود. این امر مقدمٔه یک رشته کاوش های باستان شناسی در چغا زنبیل شد که منجر 

به کشف این معبد شد. تحقیقات نشان می دهد که این معبد مربوط به قرن سیزدهم قبل از میالد است.
زیگورات معبدی هفت طبقه بوده که در کنار رودخانه ساخته شده به طوری که دو شهر شوش و شوشتر در 
باالی آن دیده می شد.پایٔه زیگورات مربع شکل و با اضالع 105متر و ارتفاع حدود100متر است. بر روی برخی از  
آجرهای این بنا دعاهایی باخط میخی به زبان ایالمی و آکدی نوشته شده است. این بنا  در سال 1979در یونسکو به 

ثبت جهانی رسیده است. 

     موزه و کاخ آپادانا، قلعٔه شوش، پل سفید در اهواز،کاخ اردشیر، صفه سر مسجد درمسجد سلیمان، اشکفت سلمان ایذه،  
قلعٔه گل و گالب در سردشت زیدون، قلعٔه سالسل در شوشتر، قلعه تل در شهر قلعه تل و قلعه داو دختر در رامهرمز نمونه هایی از آثار 

دیدنی استان است.

ـ  ٥ ــ چشم اندازی از شهر اهواز شکل ١١ـ

بیشتر بدانیم  
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قلعۀ شوش: درسال 1897 ژاک دومورگان به منظور تحقیق به شوش آمد. او دولت فرانسه را متقاعد کرد، تا 
محلی امن و مناسب را جهت هیئت باستان شناسی فرانسه در شوش ایجاد کند. به همین منظور بلندترین نقطٔه تپه های 
شوش یعنی اکروپل برای این کار انتخاب شد.قلعه ای با طرح قرون وسطایی اروپا بر فراز آن ساخته شد. ساختمان آن 
که با خشت بنا شد تا سال 1912 به اتمام رسید.نقشٔه این قلعه ذوزنقه ای شکل است که قاعدٔه کوچک آن در سمت 
شمال واقع شده است. دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده است و ردیف اتاق هایی به سمت حیاط بر گرد آن قرار 

گرفته است. برج شمال غربی قلعه مربع شکل و برج شمال شرقی دایره ای شکل است. 
قلعۀ تل: این قلعه بر روی تپه ای طبیعی قرار دارد. این قلعه دارای چهار برج و به شکل مربع ساخته شده است 
و در یکی از زوایای آن یک عمارت چهار ضلعی احداث شده بود که در طبقٔه فوقانی آن مهمانخانه قرار داشت. در 
طبقٔه تحتانی راهرو مسقف طویلی این ساختمان را به محوطٔه مرکزی قلعه متصل می سازد. قلعه دو حیاط دارد. این 
قلعه از سنگ و آجر ساخته شده است.در سال 1385 اقداماتی برای بازسازی دیوارها و سقف اتاق های قلعه سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی انجام داده است.

ـ  ٥ ــ قلعۀ شوش شکل 1٢ـ

بیشتر بدانیم  
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فعالیت  
1ــ چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگران به استان پیشنهاد می کنید؟

2ــ کدام قابلیت موجود در محل زندگی شما می تواند برای توسعٔه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد؟

ب( سازه های آبی: این سازه ها نشان از مهندسی پیشرفتٔه ایرانیان در زمینٔه استفاده از  آب های سطحی دارد که در نقاط 
مختلف استان مشاهده می شود. مهم ترین این سازه ها عبارت اند از: 

ــ تصفیه خانٔه چغا   زنبیل در اطراف هفت تپه
ــ مجموعٔه سازه های آبی شوشتر 

ــ پل بند دزفول با قدمت بیش از 1600 سال 
ــ بند میزان و پل شادروان در شوشتر

مجموعٔه سازه های آبی شوشتر در سال 1388 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. 
جنبه های  بر  عالوه  که  کرد  اشاره  مصنوعی  دریاچه های  و  پالژها  سدها،  ساخت  به  می توان  جدید  شدٔه  ایجاد  تأسیسات  از 
اقتصادی، می تواند مورد استفاده های گردشگران قرار گیرد. امکانات قایق رانی، اسکی روی آب و ماهیگیری از جملٔه توان های این  

سازه هاست. 

ـ  ٥ ــ سازه های آبی شوشتر شکل 1٣ـ
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از  نبی)ع(  دانیال  بقعٔه حضرت  اهوازی،  مهزیار  علی بن  از:  عبارت اند  استان  متبرکٔه  بقاع  مذهبی: مهم ترین  مکان های  ج( 
پیامبران بنی اسرائیل در شوش، سبز قبای دزفول، امام زاده عبداللّه در شهرهای شوشتر، باغملک، هندیجان و امام زاده حیدر بهبهان  
مساجد جامع شوشتر  و دزفول به واسطٔه قدمت ومعماری از اهمیت خاصی برخوردارند.                                                                   

ـ  ٥ ــ سد کرخه شکل 1٤ـ

ـ  ٥ ــ بقعۀ دانیال نبی ــ شوش   ـ  ٥ ــ امامزاده حیدر ــ بهبهانشکل 1٥ـ شکل 1٦ـ

د( گردشگری علمی: یکی از جنبه های گردشگری جدید بازدید از کارخانه ها و تأسیسات صنعتی است. بازدید این مکان ها، 
برای یادگیری بیشتر می تواند پاسخگوی نیاز بخشی از گردشگران باشد.
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آغاجاری،  آبادان،  نفتی در شهرهای  تأسیسات  ماهشهر،  و  امام خمینی  بنادر  در  پتروشیمی  تأسیسات  وجود 
مسجدسلیمان و هفتگل، فعالیت های مربوط به صنایع جانبی نیشکر در اطراف اهواز و هفت تپه، صنایع فوالد اهواز، 

تأسیسات بندری  و غیره از جمله مکان هایی است که در این بخش می تواند مورد استقبال گردشگران قرار گیرد.

هـ( نگاهی به جاذبه های گردشگری دفاع مقدس: خوزستان مهم ترین استان  مرزی کشورمان است که در طی دوران دفاع 
مقدس بیشترین خسارات را از جنگ متحمل شد. امروزه با گذشت دو دهه از پایان جنگ تحمیلی، یادگارهای به جای مانده از جنگ 

به عنوان جلوه هایی از فرهنگ ایثار و شهادت پذیرای گردشگران بسیاری است. 
پادگان دو کوهه، شلمچه، اروند کنار، موزٔه فرهنگی دفاع مقدس و مسجد جامع خرمشهر، دهالویه، تنگ چزابه، بنای یادبود 
به شمار می روند که همه ساله در اواخر اسفند و  یادمان های گردشگری جنگ در استان  شهدای هویزه، فکه و طالییه از مهم ترین 

تعطیالت ایام نوروز کاروان های راهیان نور از سراسر کشور از آنجا بازدید می کنند. 

ـ  ٥ ــ تأسیسات پتروشیمی بندر امام خمینی شکل 1٧ـ

ـ  ٥ ــ کاروان راهیان نور ــ شلمچه شکل 1٨ـ

بیشتر بدانیم  



102

  آیا می دانید
استان خوزستان با داشتن بیش از 200کیلومتر طول خط ساحلی زمینه مناسبی برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد 

صنعتی ــ تجاری دارد.

راه های توسعۀ گردشگری در استان
1ــ افزایش امکانات خدماتی.

2ــ اطالع رسانی مناسب در زمینٔه معرفی جاذبه های گردشگری استان.
3ــ ایجاد بینش مناسب در زمینٔه ارزش های اقتصادی و فرهنگ گردشگری.

4ــ تشویق بخش خصوصی  برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری.
5ــ تربیت افراد متخصص جهت راهنمایی گردشگران.

 چگونه می توانیم گردشگر خوبی باشیم؟
١ــ همراه داشتن کیسه های نایلونی جهت جمع آوری مواد زائد وانتقال آن به محل مناسب.

٢ــ عدم استفاده از چوب درختان به عنوان سوخت.
٣ــ حفاظت  از پدیده های طبیعی و آثار تاریخی ــ مذهبی و فرهنگی.

٤ــ توجه به آثار تاریخی به عنوان بخشی از هویت ملی.
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ـ ٥ ــ نقشۀ پراکندگی مکان های گردشگری استان شکل 19ـ
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ـ ٥ ــ مکان های گردشگری استان  جدول  2ـ

هفت شهیدان49ویرانه های شهر به گوار25تپه های شوش1

دشت شمسی50پل سابله26تپٔه باستانی کلگه زری2

خنگ یار علی وند51آرامگاه شاه ابوالقاسم27تپٔه چغامیش3

خنگ کمالوند52امامزاده عبدالله28هفت تپه4

خنگ اژدر53کتیبٔه تنگ تکاب29رودخانه بهمنشیر5

قلعٔه اژدر54طاق طویله30دریاچٔه سد دز6

کول فره55اشکفت سلمان31دریاچٔه سد کرخه7

قبرستان شهسوار و نقش کهبا56هور مزرعه32آب انبار پیر گل سرخ8

پارک جنگلی بن تشان57هور العظیم33تپٔه چغا9

محوطٔه سرمسجد58پل لشکر34چشمه آب معدنی گراب10

معبد برد نشانده59پل امام رضا)ع(35تاالب شادگان11

بقعٔه ابراهیم60پل کسری36قلعٔه رستم عقیلی12

 پل ساسانی61منطقٔه حفاظت شده کرخه37قلعٔه اکروپل13

پل و محوطٔه منجنیق62منطقٔه حفاظت شده دز38قلعٔه باستانی باسیف14

سلطان ابراهیم63تل برمی39قلعه های گل وگالب15

قلعٔه تاشار64آسیاب های دزفول40قلعه داودختر16

بقعه سید حسین زاهدون65آرامگاه یعقوب لیث41شهر باستانی عسکرمکرم17

پل دیلمیان66منطقٔه حیات وحش42ایوان کرخه18

بشیر نذیر67معبد چغا  زنبیل43معبد زیگورات19

پارک جنگلی سلمان68شاه قطب الدین44شهر باستانی آسک20

مسجد رنگونی ها69بقعٔه بابا احمد45شهر باستانی دستو اا21

یادمان های دفاع مقدس70چالٔه شهر گریوه46شهر باستانی جندی شاپور22

بقعٔه شاه ابوالقاسم47محوطٔه باستانی ارجان23

محوطٔه بنه وار48ویرانٔه شهر مختارک24

 برای مطالعه 
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آیا  خوزستان با توجه به ظرفیت های خدادادی باالی خود توانسته است از جایگاه مناسب اقتصادی در سطح کشور برخوردار 
باشد؟

این استان با توجه به منابع آب و خاک، نفت وگاز، تنوع آب و هوایی، و مجاورت با خلیج فارس می تواند از جایگاه به مراتب 
باالتری در عرصٔه  اقتصادی کشور برخوردار شود. 

مجموعه عوامل فوق تحت یک مدیریت هماهنگ و با استفاده از نیروهای کارآمدتر می تواند این استان را در عرصٔه اقتصادی 
با یک جهش مواجه کند. در این درس، سه بخش اصلی اقتصاد مورد بررسی قرارمی گیرد. 

توانمندی های اقتصادی استاندرس13

الف ــ توانمندی های کشاورزی 
ترین بخش های  امنیت غذایی یکی از مهم  نیاز کشور و تحقق  تأمین غذای مورد  به علت نقش اساسی در  بخش کشاورزی 
به منظور  اقتصادی محسوب می شود. وجود شرایط طبیعی مناسب، گستردگی عرصٔه فعالیت های کشاورزی، ظرفیت های مناسب 
توسعٔه دامپروری، شیالت و وجود ده واحد کشت و صنعت نیشکر همه نشان از توان باالی استان در تولید محصوالت کشاورزی 

دارد.

ـ  ٥ ــ نمودار سهم  بخش های مختلف اقتصادی در اشتغال استان ــ سال 1387 شکل ٢٠ـ

١       خدمات ٥١ درصد 

٢       صنعت ٣٠ درصد 

٣       کشاورزی ١٩ درصد     

صنعت ٣٠ درصد

کشاورزی ١٩ درصد     

 خدمات 51 درصد     
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از کل مساحت 6/4 میلیون هکتاری استان، 1/2 میلیون هکتار آن به کشت محصوالت کشاورزی اختصاص 
دارد که با توجه به توانمندی های استان و انجام امور زیر بنایی میزان آن می تواند تا 2/3 میلیون هکتار قابلیت افزایش 

یابد.

١ــ زراعت: پراکندگی زمین های کشاورزی استان تحت تأثیر شرایط جغرافیایی متفاوت است. در نواحی شمالی جلگه، 
باالتری  کیفیت  و  کمیت  از  زراعی  تولیدات  کافی،  آب  منابع  مناسب،  هوای  و  آب  و حاصل خیز،  زمین های مسطح  به علت وجود 
تولید  میزان  طبیعی  محدودیت های  برخی  دلیل  به  استان  کوهستانی  مناطق  همچنین  و  جلگه  جنوبی  نواحی  در  است.  برخوردار 

محصوالت کشاورزی پایین است. 
خوزستان در تولید 40 نوع محصول  قابل کشت، در سطح کشور از رتبه های باالیی برخوردار است. عمده ترین محصوالت 
و  صیفی  کلزا،  سویا،  کنجد،  علوفه ای،  ذرت  دانه ای،  ذرت  چغندرقند،  برنج،  جو،  نیشکر،  از:گندم،  عبارت اند  استان  زراعی 

سبزیجات.
در زیر به دو محصول استراتژیک استان در بخش زراعت پرداخته می شود.

گندم: سابقٔه طوالنی کشت این محصول و نگاه ویژه مسئولین، باعث استقبال تولیدکنندگان به کشت این محصول شده است. 
٨٤ درصد از تولید این محصول به کشت آبی اختصاص دارد.

برخوردار است.  ویژه ای در سطح کشور  از جایگاه  ـ  ١٣٨٨،  گندم در سال زراعی ٨٩  ـ تن  میلیون  تولید 1/6  با  خوزستان 
شهرهای اهواز، شوش و شوشتر بیشترین میزان تولید گندم را نسبت به کل استان داشته اند.

ـ  ٥ ــ برداشت  گندم در اطراف اهواز شکل ٢١ـ

بیشتر بدانیم  
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نیشکر: قابلیت های مناسب محیطی باعث شده است که خوزستان تنها تولید کننده نیشکر در سطح کشور باشد. پس از گندم، 
مهم ترین محصول کشاورزی نیشکر است ؛ به طوری که می توان از تمامی قسمت های این گیاه، فراورده هایی با ارزش افزوده باال 

به دست آورد. عالوه بر تولید شکر، این گیاه  در صنایع غذایی و دارویی نیز کاربردهای متنوعی دارد. 

سابقه تولید این محصول در قبل از انقالب اسالمی و ایجاد 7 واحد کشت و صنعت پس از انقالب اسالمی، 
تولید شکر استان  حدود  ایجاد کرده است. مجموع  نیشکر در 120 هزار هکتار از اراضی استان را  زمینٔه کشت 
550 هزار تن است که در صورت وجود شرایط الزم می توان میزان آن را افزایش داد. باگاس از مشتقات نیشکر، در 
صنایع کاغذسازی، تولید ام دی اف و نئوپان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان مالس را نام برد که از دیگر 

مشتقات نیشکر است و در صنایع الکل سازی، تولید خمیر مایٔه نان و خوراک دام کاربرد دارد.
در حال حاضر ده مجتمع کشت و صنعت نیشکر در استان فعال است. واحدهای کارون، میان آب و هفت تپه  
که از پیش  از انقالب  فعال بوده اند، پس از انقالب با توجه به  افزایش نیاز کشور به این محصول پویایی بیشتری یافتند، 
طرح های توسعٔه نیشکر و صنایع جانبی در استان نیز از سال  1368 به اجرا درآمد.که 84 هزار هکتار از اراضی استان 

پس از عملیات زیرسازی و تسطیح اراضی به زیر کشت نیشکر رفته اند.

ـ  ٥ ــ برداشت نیشکر شکل ٢3ـ ـ  ٥ ــ مزرعۀ نیشکر و کارخانۀ وابسته به آن     شکل ٢2ـ

بیشتر بدانیم  
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       آیا می دانید

٭ پس از انقالب  اسالمی در طرح های توسعٔه نیشکر، ساالنه به ازای هر فرد ایرانی 10 کیلوگرم شکر تولید 
می شود.

٭ نیشکر  مؤثرترین گیاه زراعی تولید کنندهٔ اکسیژن است که نقش  مهمی در پایداری اکوسیستم های زیست 
محیطی دارد. 

٭ مقدار گازکربنیک آزاد شده به محیط زیست توسط نیشکر حدود 12 برابر کمتر از سایر گیاهان است. 
٭ در طرح های توسعٔه نیشکر به روش بیولوژیکی با آفات گیاهی مبارزه می شود. 

ـ  ٥ ــ دستگاه سانترافیوژــ تبدیل شیرۀ نیشکر به پودر شکر شکل ٢4ـ
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فعالیت  

  آیا می دانید

ـ  ٥ ــ واحدهای کشت و صنعت استان پس از انقالب اسالمی جدول 3ـ

             نوع فعالیت
 تولید تولید خوراک دامتولید کاغذتولید شکرنام طرح

MDFتولیدتولید خمیر مایۀ نان 
مکان طرحالکل

شوشترــــ٭٭ــ٭ کشت و صنعت امام خمینی

شوشترــــــ٭٭٭دهخدا

 جادٔه٭٭ــ٭ــ٭ دعبل خزاعی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭ سلمان فارسی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭فارابی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭امیرکبیر
اهواز ــ خرمشهر

 جادٔهــــــ٭٭٭ میرزا کوچک خان
اهواز ــ خرمشهر

                                                                             
تولید  با  ارتباط است. دزفول در شمال جلگه،  آن در  با موقعیت جغرافیایی  استان  باغی  تولید محصوالت  باغداری:  ٢ــ 
مرکبات و شادگان در  جنوب آن  با تولید خرما  قطب های تولید کنندٔه محصوالت باغی محسوب می شوند. در مناطق کوهستانی استان 

محصوالتی نظیر انار، انجیر، انگور  و گردو از اهمیت برخوردار است. 
استان  با تولید ساالنٔه 80 میلیون شاخه گل و پرورش انواع درخت و درختچه های زینتی از توان نسبتاً مساعدی برخوردار است.

      

خوزستان در تولید گل مریم درسطح کشور رتبٔه اول ودر تولید گل رز مقام دوم را دارد. 
دزفول عمده ترین قطب تولید انواع گل و گیاهان تزیینی درسطح استان محسوب می شود. 

بهبهان در تولید گل نرگس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 
١ــ کدام یک از محصوالت زراعی و باغی در محل زندگی شما تولید می شود؟

٢ــ به نظر شما از محصول خرما کدام صنایع تبدیلی و تکمیلی را می توان راه اندازی کرد؟

 برای مطالعه 
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ـ  ٥ ــ انواع محصوالت باغی  استان شکل ٢5ـ

نارنج  نارنگی  پرتقال 

لیمو شیرین  لیمو ترش  گریپ فروت 

   

گوجه   کلم 

سبزیجات هندوانه  کاهو 

خیار  ذرت خرما

فلفل
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ـ  ٥  ــ محصوالت زراعی و باغی استان  جدول ٤ـ

یف
تولید استانمیزان تولید به تننام محصولرد  درصد 

نسبت به کل کشور
 رتبه استان در

مراکز مهم تولیدکشور

اهواز ــ شوش ــ  شوشتردوم165000012 گندم1

اهوازــ  شوشترــ هفت تپهاول5500000100نیشکر2

  آبادان ــ  خرمشهر ــ  بهبهان ــ شادگان ــ اهواز   ــدوم16000015خرما3
ماهشهر

دشتپنجم2000007برنج4 ــ  باغملک  ــ  شوش  اهوازــ   شوشترــ 
آزادگان

دزفول ــ شوش ــ اندیمشک ــ شوشترــ بهبهاندوم50000022ذرت دانه ای5

150000جو6
هفتم5

ــ اللی  ــ  مسجدسلیمان  آزادگان  دشت    اهوازــ 
باغملک ــ رامهرمز ــ ایذه

بهبهان ــ شوش ــ شوشتر ــ اهوازچهارم200003دانه های روغنی7

             دزفولپنجم550001مرکبات8

2300000صیفی و سبزیجات9
دوم10

رامهرمزــ شوش  شوشترــ   ــ   اهواز  ــ    دزفول 
گتوند

               استاناول1050000015 جمع

 3ــ دامداری: استان با تولید ساالنه 560 هزارتن فراورده های دامی حدود 5 درصد ازکل تولید کشور را به خود اختصاص 
داده است که از این حیث در رتبٔه ششم در سطح کشور جای می گیرد. شهرهای اهواز، شوش، دزفول، بهبهان بیشترین سهم در تولید 
فراورده های دامی رابه خود اختصاص می دهند. توسعٔه کشتارگاه های صنعتی و کارخانه های ارائه دهندٔه مواد لبنی و گوشت بسته بندی 

شده از نیازهای استان تلقی می شود. 
4 ــ شیالت: خوزستان با برخورداری از منابع آبی فراوان، امکانات صیادی از شرایط مطلوبی برای توسعٔه شیالت برخوردار 
است. بیش از300 مزرعه پرورش ماهیان گرمابی و سردابی در استان فعال است.شهرهای هندیجان، آبادان،  اروند کنار، خرمشهر و 

ماهشهر از مراکز مهم صید ماهی در استان می باشند.

 برای مطالعه 
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ـ  ٥  ــ تولید ماهی ومیگو در آب های ساحلی و مزارع پرورش ماهی استان  ــ واحد تن جدول 5ـ

کل تولیدات شیالتی
مزارع پرورش ماهی آب های ساحلی 

سرد آبی گرمابی

تولید میگو تولید ماهی تولید میگو تولید ماهی تولید میگو تولید ماهی تولید میگو  تولید ماهی  

3841 74137 ــ 364 377 20659 3464 48674

ـ  ٥ ــ صید میگو در آب های ساحلی استان شکل ٢7ـ ـ  ٥ ــ صید ماهی در آب های ساحلی استان      شکل26ـ

مزرعۀ پرورش ماهیان گرمابی در اطراف اهواز                                                        محل پهلو گیری لنج های صیادی ــ هندیجان

ـ  ٥ ــ فعالیت های مرتبط با بخش شیالت شکل ٢8ـ
ب ــ صنعت

خوزستان با بیش از 2300 واحد صنعتی فعال و اشتغال 90 هزار نفر سومین استان صنعتی کشور است.60 درصد سرمایه گذاری 
صنعتی به ماهشهر و 30 درصد به اهواز اختصاص دارد. اجرای طرح های پتروشیمی در ماهشهر، فوالد و کشت و صنعت ها در اهواز 
بیشترین سهم را در این میان دارد. مهم ترین صنایع استان عبارت اند: صنایع نفت و گاز و صنایع جانبی کشاورزی، صنایع فلزی، 

ساختمانی، ساخت نیروگاه ها، ساخت شناورها و سازه های دریایی. 

 برای مطالعه 
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توانمندی های استان 

صنایع نفت و گاز:  سابقٔه اکتشاف نفت در مناطق نفت خیز کشور به سال 1287 ه. ش  بر  می گردد.اولین چاه نفت خاورمیانه 
در منطقٔه نفتون مسجد سلیمان به بهره برداری رسید.

ـ  ٥ ــ اولین چاه نفت در مسجد سلیمان شکل ٢٩ـ

مجموع میادین نفتی استان با تولید روزانه نزدیک به 2/5 میلیون بشکه نفت نقش اساسی در تأمین منابع ارزی کشور دارند. 
ـ ٥ میزان تولید 5 شرکت کلیدی در عرصٔه نفت و گاز کشور ذکر شده است. به امید آن که همگان در استان، قدردان این  جدول ٦ ـ

موهبت الهی باشیم.

ـ ٥ ــ شرکت های بهره برداری نفت و گاز  استان با میدان های نفتی تابعه در مناطق نفت خیز جنوب    جدول  ٦ ـ

 تولید روزانهمرکزاداری میدان های نفتی تابعه نام شرکت

1 میلیون بشکهاهوازاهوازــ رامین ــ منصوری ــ آب تیمورشرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

ــشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پازنان  ــ  سفید  رگ  ــ  رامشیر  ــ   آغاجاری 
کرنج ــ پارسی ــ  مارون ــ پرنج

630 هزار بشکه امیدیه

570 هزار بشکهاهوازمارون ــ کوپال ــ شادگانشرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
150 هزار بشکهخرمشهرآزادگان ــ جفیر ــ دارخوین ــ یادآورانشرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان٭

 مسجد سلیمان ــ هفتکل ــ نفت سفید ــ عنبر ــشرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
زیالیی ــ لب سفید ــ قلعه نار ــ کبود ــ پرسیاه

120 هزار بشکهمسجد سلیمان

 برای مطالعه 

٭ تحت مدیریت شرکت ملی نفتایران
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  آیا می دانید

بیش  از 60 درصد از نفت ایران در خوزستان تولید می شود.که با این ظرفیت تولید می توان آن را پایتخت 
انرژی کشور محسوب نمود. 

طبق قانون بودجٔه سال 1389 عالوه بر بودجه جاری تخصیص یافته به استان، 2 درصد از محل فروش نفت 
به مناطق نفت خیز و محروم نیز اختصاص می یابد. از این رقم، یک سوم به مناطق نفت خیز و دو سوم آن به مناطق 

محروم تعلق می گیرد.                 

نفت خام پس از استخراج به منظور جدا سازی گاز همراه به واحدهای بهره برداری منتقل می شود. گازهای محلول طی چند 
مرحله از نفت جدا می شوند. بخشی از  نفت خروجی  واحدهای بهره برداری پس از انتقال به پاالیشگاه ها به مصرف داخلی می رسد 
انتقال به  و بخش عمدٔه آن صادر می شود. گازهای خروجی  از واحدهای بهره برداری در بخش های صنعتی و خانگی، صادرات، 

واحدهای پتروشیمی و تزریق به مخازن نفتی جهت تثبیت فشار چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ـ  ٥ ــ واحد بهره برداری نفت در میدان نفتی لب سفید در اطراف شهیون شکل ٣٠ـ
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توانمندی های استان 

ـ  ٥ ــ واحد بهره برداری نفت از میدان نفتی آغاجاری شکل ٣١ـ

ـ  ٥ ــ کارخانۀ گاز و گاز مایع شمارۀ 900 ــ اهواز شکل ٣٢ـ
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
به نظر شما درآمد حاصله از محل 2 درصد فروش نفت بهتر است در چه زمینه هایی در محل زندگی شما هزینه شود؟ ) با مشورت 

والدین(

ضرورت                                                                        زمینۀ فعالیت           

تقویت روحیٔه خداجویی،آرامش اجتماعی،سالمت روانیتوسعٔه فعالیت های مذهبی

.............توسعٔه کارآفرینی

.............................

.............................

......................

کرد.  به کار  آغاز  در سال 1291   که  ایران است  نفت خام  تصفیٔه  نخستین واحد  آبادان:  نفت  پاالیشگاه 
ظرفیت اولیٔه پاالیش آن 2500 بشکه در روز بود و به تدریج این رقم به 600 هزار بشکه در روز نیز افزایش یافت که 
به صورت یکی از بزرگ ترین پاالیشگاه های جهان درآمد. این پاالیشگاه در روزهای آغاز جنگ تحمیلی خسارات 
زیادی را متحمل  شد و پس از جنگ به دست کارشناسان صنعت نفت کشورمان مورد بازسازی اساسی قرار گرفت.  
فراورده های تولیدی این پاالیشگاه شامل گاز مایع، بنزین معمولی، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز، نفت 

کوره سبک، انواع حالل های نفتی و ماده اولیٔه کارخانه های روغن سازی است.

ـ  ٥ ــ نمایی از پاالیشگاه آبادان شکل ٣٣ـ
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  

پتروشیمی: استان با تولید 15 میلیون تن محصوالت پتروشیمی در سال، مقام اول را در کشور دارد.80 درصد درآمد ارزی 
ناشی از صادرات غیرنفتی استان را  محصوالت پتروشیمی تشکیل می دهد. با توجه به تعدد صنایع وابسته به پتروشیمی، این صنعت از 

ظرفیت اشتغال زایی باالیی برخوردار است. 

١ــ قطب صنایع پتروشیمی استان درکدام شهرستان قرار دارد؟
٢ــ با توجه به تراکم واحدهای پتروشیمی در استان با ایجاد کدام صنایع پایین دستی می توان به توسعه اشتغال 

استان کمک کرد؟

ـ  ٥ ــ پتروشیمی بندر امام خمینی شکل ٣٤ـ

ـ  ٥ ــ پتروشیمی فّناوران شکل ٣٥ـ

به عنوان   پتروشیمی ماهشهر  اقتصادی  ویژٔه  پتروشیمی در محدودٔه جنوب استان است. منطقٔه  تمرکز صنایع 
به دانش و فّناوری روز  به منظور دستیابی سریع و آسان  قلب صنایع پتروشیمی کشور محسوب می شود.این منطقه 
با بهره برداری بهینه ازمنابع غنی نفت و گاز ایجاد شده است. مهم ترین محصوالت پتروشیمی استان عبارت اند از: 

پلی اتیلین سبک و سنگین، الستیک مصنوعی، بنزن، گوگرد، آمونیاک،گرانول،متانول، کلر وغیره.
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بیشتر بدانیم  

محسوب  کشور  فلـزی  صنایع  قـطب  دومیـن  اهـواز،  لـوله  و  نورد  فـوالد،  صنایع  داشتن  با  خوزستان  فلـزی:  صنایـع 
می شود.

تن  هزار   430 با  ایران  فوالد  صنعتی  ملی  تن،گروه  میلیون   3/2 تولید  با  خوزستان  فوالد  حاضر،  درحال 
شمش و فوالد کاویان، نورد و لوله اهواز و فوالد اکسین با تولید 4/6 میلیون تن در سال فعال اند.  مجتمع تولید 
آهن و فوالد خوزستان نخستین واحد به روش احیای مستقیم و کورٔه قوس الکتریکی است. مواد اولیٔه این شرکت 
متشکل از انواع سنگ آهن است که از دو کشور هند و برزیل و معادن چادر ملو و گل گهر در داخل کشور تأمین 

می شود.

ـ  ٥ ــ مجتمع فوالد خوزستان شکل ٣٦ـ
                                                                           

صنایع ساخت تجهیزات و شناورهای دریایی: از مزیت های مهم آب های استان امکان تعمیر و سرویس شناورهای دریایی 
است. معموالً شناورهای دریایی هرچند ماه یک بار به دلیل جذب جلبک های دریایی و خوردگی بدنٔه آنها نیاز به پهلوگیری در آب های 
شیرین دارند. در اطراف خلیج فارس این قابلیت فقط در اروند رود مشاهده می شود. به همین سبب امکان  توسعٔه این صنعت در 

استان وجود دارد.
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بیشتر بدانیم  

مارن  است که صنایع ساختمانی  و  ماسه، گچ، آهک، رس  استان شامل  فلزی  معادن غیر  بخش عمدٔه  صنایع ساختمانی: 
مختلفی از قبیل کارخانٔه سیمان، گچ و کارخانه های تولید شن و ماسه )سنگ شکن( و آجرپزی را درنزدیکی خود جای داده است.

کارخانه های سیمان خوزستان در اطراف رامهرمز، کارون مسجد سلیمان و بهبهان سه واحد فعال صنعتی در زمینٔه تولید این محصول 
با ارزش می باشند.

به منظور استقرار صنایع و جذب  بستر مناسب  ایجاد  با هدف  این شهرک ها  شهرک های صنعتی استان: 
وجود  ناحیٔه صنعتی   31 و  استان 33 شهرک  این  در  کردند.  آغاز  از سال 1370  را  فعالیت خود  گذاری  سرمایه 

دارد.
مطالعات منطقه ای، مکان یابی شهرک ها، طراحی سایت های صنعتی و ایجاد امکانات زیر بنایی با هدف ساماندهی 

بافت صنعتی استان از جمله مهم ترین فعالیت ها در زمینٔه شهرک سازی صنعتی در استان است.

پ( خدمات
استان خوزستان با توجه به اینکه نقش مهمی در تولید ملی کشور ایفا می کند، وضعیت ارائه خدمات در بخش های مختلف آن 
می تواند از شرایط مطلوب تری برخوردار باشد. وسعت زیاد استان، تعداد زیاد شهرها و روستاها و مرزی بودن آن در جریان ارایٔه 

خدمات تأثیرگذار بوده است.
ارائٔه هرچه بهتر خدمات توسط سازمان ها، ادارات و ارگان های مختلف می تواند روحیٔه نشاط، دلگرمی، احساس تعلق به منطقٔه 

ـ  ٥ ــ ساخت سازه وسکوهای دریایی در خرمشهر شکل ٣٧ـ
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جغرافیایی و در نهایت وحدت ملی را  در بین مردم استان افزایش دهد. از آنجا که  بخش خدمات گسترٔه وسیعی از موضوعات را در 
بر می گیرد، به عنوان یک بخش اقتصادی می تواند از جایگاه مهّمی در توسعٔه استان برخوردار شود.

ـ ٥ ــ شاخص های خدمات عمومی  سال 1385 جدول ٧ـ

واحدعنوان شاخص خدماتی
 مقدار

کشور

 مقدار

استان
درصد  استان از کل کشور

 رتبه

استان

48درصد از کل کشور20/60/97میلیون مشترک تعداد مشترکین برق

3/79 درصد ازکل کشور8501319/3هزار مشترک تعداد مشترکین گاز طبیعی

6/43 درصد از کل کشور10115647هزار انشعابتعداد انشعابات آب شهری

11/42 درصد از کل کشور2509287هزار انشعابتعداد انشعابات فاضالب شهری

5/76 درصدازکل کشور726114163کیلومتر مجموع انواع راه های حوزٔه استحفاظی وزارت راه

5/73 درصد ازکل کشور1016905844کیلومترطول راه های روستایی

9/22 درصد از کل کشور2881264هزار تنتعداد سیلو ها

5/55 درصداز کل کشور15385850هزارمشترکتعداد مشترکین تلفن همراه

0/728 متوسط کشور32/121/5خط تلفنضریب نفوذ تلفن )خط تلفن به ازای هر یکصد نفر جمعیت (

1/115 برابر متوسط کشور7/78/7مرکز تعداد مراکز ثابت  آموزش  فنی و حرفه ای به ازای هر یک میلیون

16برابر متوسط کشور1/11/1مرکز تعداد مؤسسات درمانی فعال به ازای هر صد هزارنفر جمعیت

جمعیت صد هزار  نفر  هر    به ازای  فعال  بهداشت  خانه های   تعداد 

روستایی

0/825متوسط کشور73/357/9خانه بهداشت

0/919 متوسط کشور4/23/7نفر تعداد پزشک به ازای هر  ده هزار نفر جمعیت

0/822 متوسط کشور24/520/8کتابخانه تعداد کتابخانه های عمومی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت

0/910 متوسط کشور3/23سینما تعداد سینما به ازای هر یک میلیون

 برای مطالعه 
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توانمندی های استان 

فعالیت  
                                                  

با توجه به نمودار  38ــ 5 پاسخ دهید.
١ــ به نظر شما استان درکدام بخش های خدماتی از رتبٔه مناسبی برخوردار است؟

2ــ کدام بخش های خدماتی تا رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به تالش بیشتر دارند؟

بازرگانی وتجارت استان 
توسعٔه صادرات و کنترل واردات، راهبرد بازرگانی استان است.  با توجه به نقش صادرات نفت در اقتصاد کشور و حجم باالی 
تولیدات صنعتی وکشاورزی، استان در زمینٔه تجارت خارجی از امکانات مناسبی برخوردار است. بنادر استان عالوه بر صادرات 
کاال های تولیدی، نقش مهمی درانتقال کاالهای مازاد و مورد نیاز کشور دارند. مهم ترین مبادی خروجی و ورودی کاال در استان 

به ترتیب عبارت اند از: بندر امام خمینی، گمرک های خرمشهر، شلمچه، چزابه، چوئبده، اروند رود و اهواز.
عمدهٔ صادرات استان به کشور های عراق، کویت و امارات متحدٔه عربی است. 
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ـ  ٥ ــ رتبۀ استان در بخش های خدماتی کشور شکل ٣٨ـ
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ـ  ٥ ــ اسکلۀ صادراتی نفت خام استان  شکل ٣٩ـ
T مستقر در جزیرۀ خارک موسوم به اسکلۀ

ـ  ٥ ــ اسکلۀ بندر امام خمینی   شکل ٤٠ـ

ـ  ٥ ــ انواع صادرات غیرنفتی استان ـ سال 1389 شکل ٤١ـ
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