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سخنی با دانش آموزان عزیز 
شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل 
انتظارات  از  یکی  دیگر  از طرف  می کند  آشنا  آن  فرهنگی  و  اقتصادی  مردم شناسی،  اجتماعی،  تاریخی،  مسائل جغرافیایی،  زندگی، 
تربیتی دنیای امروز، تربیت شهروندانی آگاه است یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور 
نگاهی جامع و همه  از استان محل زندگی خود  تا  به شما کمک می کند  برنامه  این  خود و سرزمین ملی در زمینه های مختلف است 
جانبه پیدا کنید کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن چه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی،   فرهنگی و  پیشینٔه تاریخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت وگو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه 

حل های این مشکالت را پیدا کنید 
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش  الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید، توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا 

اینکه تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟ 
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنید 
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید 
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان یا کشور بینجامد ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه   تنها می تواند 
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی و فّناورانٔه 

کشور خود آشنا شوید در این برنامه در می یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند 
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ  کوششی و خدمتی دریغ نکنید در این راه قطعاً 

راهنمایی هایی مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود 
 به امىد موفقىت شما          

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



استان ایالم از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
در ابتدا الزم است که از شما مردم عزیز و مبارز و ایثارگر و مؤمن و صادق 
استان ایالم و شهر ایالم، به خاطر فداکاریهایتان در دوران جنگ تحمیلی و حتی قبل 
از آن، به خاطر صبر و استقامت انقالبیتان، به خاطر آگاهیتان از مسایل کشور و خلوص 

و وفاداریتان نسبت به انقالب و نظام جمهوری اسالمی، صمیمانه تشکر کنم
فرصتی بود که من در این ایام هم به دیدار شما مردم عزیز توفیق پیدا کنم 
ما در همٔه دوران جنگ، همیشه خاطرات خوبی از شما مردم داشتیم هم شما و هم 
همٔه ملت ایران، باید خدا را شاکر باشید که مجاهدتهایتان را مؤثر فرمود و شما و ملت 
ایران را عزیز کرد و اسالم و انقالب اسالمی را در دنیا سربلند نمود و این نبود، مگر 

به خاطر فداکاریها و مجاهدتهای شما
امروز به برکت فداکاری ملت ایران، ملت های دیگر بیدار شده اند و ملت های 
مسلمان به خود آمده اند آن شعلٔه مقدس و روحیٔه انقالبی ای که امام )رضوان اللّه 
تعالی علیه( در این کشور به وجود آوردند و شما مردم لبیک گفتید و پای آن ایستادید، 
امروز در سرتاسر دنیای اسالم، دل های مسلمین عالم را گرم کرده و به خود جذب 
نموده است بحمداللّه انقالب نسبت به اولین هدف های خود که عبارت از تثبیت نظام 

جمهوری اسالمی و حرکت جدی به سمت اسالم و حاکمیت کامل قرآن و بیدار کردن مسلمین عالم و ذلیل کردن قدرت های استکباری 
باشد، موفق شد این، قدم های اول بود و با مجاهدت شما، این قدم ها به هدف رسید

شما مردم عزیز، همان طور که توانستید با توکل به خدا، سختی های جنگ و آن بمباران ها و آن فشارهای دشمن را از سر بگذرانید 
و پیروز بشوید، این مرحله را هم ان شاء اللّه با صبر و استقامت انقالبی خواهید گذراند و پیروز خواهید شد بدانید که هیچکدام از این 
قدرت های متکبر و جابر عالم، قادر نیستند ملت ایران را از این راه به عقب بنشانند ملت ایران، یک ملت قوی و آبدیده شده است با 
تمسک به اسالم و به ذیل عنایت اهل بیت )علیهم السالم( و با وحدت کلمه، ان شاء اللّه الطاف و تأییدات الهی و دعای حضرت بقیة اللّه 

)ارواحنافداه( و روح مطهر امام )ره( شامل حال شما ملت عزیز خواهد بود
ما می خواستیم با شما برادران و خواهران و عزیزان ایالمی که این همه مجاهدت کرده اید، دیداری داشته باشیم بحمداللّه امروز 
این توفیق به دست آمد امیدواریم هم شما و هم تمام آحاد ملت ایران و هم مسئوالن و همٔه ما، ان شاء اللّه با توکل به خدا بتوانیم به وظایف 
اسالمیمان و به آنچه که خدا از ما خواسته است، عمل کنیم اگر این بشود، بدانید که هیچ قدرتی بر شما پیروز نخواهد شد و شما تمام 
مشکالت سر راه را برطرف خواهید کرد و ان شاء اللّه خدای متعال، رفاه مادی و کمال معنوی را به ملت زبدٔه برگزیده ای مثل مردم ایران 

اسالمی، عنایت خواهد فرمود



تصوىر ماهواره ای استان اىالم
تا ١٣٨٢  از کل استان در سال های ١٣٨١  که  ماهواره ای ٧ــ Landsat است   تصوىر فوق ىک تصوىر 
هجری شمسی گرفته شده است در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ 
رودخانه ها، خطوط سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد همچنىن 
زمىن های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و 

لم ىزرع به رنگ سفىد دىده می شوند
)عکس از سازمان فضاىی اىران(


