فصل پنجم
توانمندی های استان سیستان و بلوچستان

توانمندی های استان

درس دوازدهم  :گردشگری در استان
دهه آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار
چنانکه سازمان جهانی گردشگری پیش بینی کرده است ،گردشگری تا پایان ٔ
می گیرد و تا سال  2020میالدی ( 1398هـ.ش) از تنها صنعت پر درآمد جهان ،یعنی نفت پیشی می گیرد.
امروزه بودجه ای که در جهان به مسافرت و تفریح اختصاص می یابد ،سه برابر بودجه ای است که صرف امور دفاعی می شود.
گردشگری در افزایش درآمد کشور ،ایجاد فرصت های شغلی ،تعامالت فرهنگی ،رونق صنایع دستی ،از بین بردن خستگی جسمی و
روحی و پی بردن به عظمت آفرینش تأثیر می گذارد که این مهم با شناسایی جاذبه های استان و مدیریّت و برنامه ریزی صحیح امکان پذیر
است .جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان به سه گروه جاذبه های گردشگری ،انسان ساخت فرهنگی ــ تاریخی و جاذبه های
طبیعی دسته بندی می شوند که نمونه ای از این جاذبه ها به طور مختصر معرفی می شود.

الف ) جاذبه های فرهنگی    ــ تاریخی

زابل ،هیرمند ،نیمروز و هامون:که در شمال استان قرار دارند را بهشت باستان شناسان لقب داده اند .برخی جاذبه های
فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان ها عبارت اند از:
1ــ شهر سوخته اوج تمدن شهرنشینی :در مسیر عبوری جاده زابل ــ زاهدان قرار دارد.
2ــ جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی کوه خواجه (کوه رستم یا کوه اوشیدم ،کوه اوشیال) :جنوب غربی شهر زابل قرار
دارد.

شکل 1ــ12ــ شهر سوخته

شکل 2ــ12ــ کوه خواجه
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دوره
3ــ آسبادها :جنوب شهر زابل قرار دارد و مربوط به
ٔ
صفوی ــ افشاری است.
ــ بانک ایران و انگلیس ،کنسولگری انگلیس،
آتشکده کرکویه،
ٔ
ارگ محمد حسین خان نارویی ،ارگ خان محمد ،بناهای یادماتی چلیپای
و اسیابان ،حوضدار ،قلعه مچی و قلعه سه کوهه از دیگر جاذبه های
فرهنگی و تاریخی این شهرستان ها هستند.
زهک
فاصله  223کیلومتری زاهدان واقع شده
شهرستان زهک در
ٔ
است .بـرخـی جـاذبـه هـای فرهنگـی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند:
ماسوله شرق شناخته می شود،
1ــ قلعه نو :این روستا که به عنوان
ٔ
پس از آن که مردم از روستای کهنه ،مهاجرت کردند و خانه های خود را بر
روی تپه های اطراف آن احداث کردند ،قلعه نو نام گذاری گردید.
دهانه غالمان در دو کیلومتری روستای قلعه
2ــ دهانۀ غالمانٔ :
نو از توابع شهرستان زهک واقع شده است.
3ــ زاهدان  کهنه :حدود نُه کیلومتری شمال شرقی شهرستان
رودخانه پریان واقع شده است.
زهک و روی بلندی های نزدیک
ٔ
4ــ آتش گاه و قلعه کله کنگ :یکی از سه آتشگاه فعال و بزرگ
شرق ایران در زمان زرتشت بوده ،معماری زیبا برگرفته از ویژگی های
چینه خشت و گل از مشخصات این بناست.
رام شهرستان ،کندرک کهنه و چاه های باستانی از دیگر جاذبه های
فرهنگی و تاریخی شهرستان زهک می باشند.
زاهدان
از مرکز استان تا پایتخت  1605کیلومتر فاصله است .برخی از
جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
1ــ بازارچۀ سرپوش زاهدان :این مجموعه معماری در مرکز
شهر و در بافت قدیمی واقع است.
2ــ ساختمان دادگستری :این بنا در مرکز شهر زاهدان و در دو
طبقه ساخته شده است.
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شکل ٣ــ12ــ آسباد

شکل 4ــ12ــ روستای قلعه نو

شکل   5ــ12ــ دهانۀ غالمان
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شکل  6ــ12ــ موزۀ بزرگ زاهدان

شکل 7ــ12ــ ساختمان دادگستری قدیم

3ــ تلگراف خانۀ حرمک :این اثر در روستای حرمک از توابع بخش مرکزی در شمال زاهدان واقع شده است.
4ــ موزۀ بزرگ منطقه ای جنوب شرق کشور :این موزه با زیربنایی به مساحت  11000متر مربع واقع در شهر زاهدان است
و از جاذبه های انسان ساخت این شهر می باشد.
حاشیه شرقی روستای روپس و در  20کیلومتری روستای تمین واقع شده است.
  5ــ قبرستان هفتاد مال :در
ٔ
خاش
فاصله  175کیلومتری زاهدان واقع شده است .برخی از جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
در
ٔ
ــ قلعۀ ایرندگان :این بنا در روستای ِده قلعه شهر خاش واقع شده است.
ــ قلعه حیدرآباد ،زیارتگاه مرتضی علی (ع) و مسجد جامع شهرستان خاش از دیگر جاذبه های فرهنگی و تاریخی این
شهرستان هستند.

شکل   8ــ12ــ قبرستان هفتاد مال

شکل9ــ12ــ قلعه ایرندگان
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ایرانشهر و سرباز
فاصله این شهرستان تا زاهدان  325کیلومتر است .برخی
ٔ
از جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
1ــ قلعۀ بمپور :این قلعه در غرب ایرانشهر قرار دارد.
2ــ ساختمان بیت مقام معظّم رهبری (موزۀ عترت
و قرآن)  :بنای فوق متعلّق به آقای پرویز فاضلی بوده که در
کوچه  18شهرستان ایرانشهر واقع شده است.
خیابان والیت،
ٔ
چند سالی که حضرت آیت اللّه خامنه ای مهمان مردم استان ما
بوده اند در این منزل اقامت داشته اند.
قلعه زیبا در مرکز ایرانشهر واقع
3ــ قلعۀ ناصری :این ٔ
شده و یکی از وسیع ترین و در عین حال زیباترین قلعه های منطقه
محسوب می گردد .قلعه برنجی ،مسجد جامع پشامک ،قلعه
هدار ،مسجد قدیمی راسک و اسپیدژ از دیگر آثار فرهنگی ــ
تاریخی این شهرستان ها می باشند.

شکل 11ــ12ــ قلعۀ بمپور

شکل 10ــ12ــ ساختمان بیت مقام معظم رهبری

شکل 12ــ12ــ قلعۀ ناصری

سیب و سوران
فاصله این شهرستان تا زاهدان حدود  372کیلومتر است .جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان ها عبارت اند از:
ٔ
قلعه زیبا و مستحکم در روستایی به همین نام در جنوب شرقی شهر سراوان در شهرستان سیب و سوران
1ــ قلعۀ سب :این ٔ
واقع شده است.
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شکل 13ــ12ــ قلعۀ سب

شکل 14ــ12ــ قلعۀ کنت

2ــ قلعۀ کَنت :این قلعه در شهرستان سیب و سوران در
دهستان کَنت بخش هیدوچ واقع شده است.
سراوان
فاصله این شهرستان تا زاهدان حدود  327کیلومتر است.
ٔ
برخی از جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
مسجد جامع دزک ،سفال کلپورگان و سنگ نگاره ها در این
شهرستان واقع شده است.
شکل 15ــ12ــ سنگ نگاره ها

شکل 16ــ12ــ سفال کلپورگان

شکل 17ــ12ــ مسجد جامع دزک
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نیکشهر و قصر قند
فاصله این شهر تا زاهدان  576کیلومتر است .برخی از
ٔ
جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
حاشیه
1ــ قلعۀ نیکشهر :درقسمت غربی نیکشهر در
ٔ
رودخانه کنگ واقع شده است.
ٔ
2ــ قلعۀ قصرقند :در مرکز شهر قصرقند درقسمت شرق
مسجد جامع در خیابان امام خمینی قرار دارد.
کنارک
فاصله این شهر تا زاهدان  717کیلومتر است .برخی از
ٔ
جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
ــ خانه های قدیمی آریان :اثر مذکور با زیربنایی حدود
 207متر مربع در بافت قدیمی شهر کنارک قرار دارد.
محوطه چهلدختران ،قلعهبگ ،قلعهبنت ،قلعه اسپکه از
ــ
ٔ
دیگر جاذبه های فرهنگی و تاریخی شهرستان کنارک میباشند.
شهرستان گردشگرپذیر چابهار
فاصله  683کیلومتر تا زاهدان در منتهی  الیه
چابه ار با
ٔ
جنوب شرقی ایران درکنار آب های گرم عمان واقع است.
جاذبه های فرهنگی ــ تاریخی این شهرستان عبارت اند از:
حاشیه ضلع شرقی
سید غالم رسول :در
ٔ
1ــ مقبرۀ ّ
خلیج چابهار قرار دارد.
2ــ قلعۀ تاریخی تیس (معروف به قلعۀ پرتغالیها):
دربخش مرکزی 5 ،کیلومتری شمال غربی چابهار قرار گرفته است.
ــ ساختمان پست و بافت تاریخی روستای تیس از دیگر
جاذبههای فرهنگی و تاریخی شهرستان چابهار میباشند.

شکل 18ــ12ــ قلعۀ نیکشهر

شکل 19ــ12ــ قلعۀ قصر قند

فعالیت

دانش آموز عزیز
1ــ تحقیق کنید کدام شهرستان استان بیشترین آثار باستانی را دارد؟

2ــ در شهرستان محل زندگی شما چه جاذبه های فرهنگی و تاریخی دیگری وجود دارد؟
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شکل 21ــ12ــ قلعۀ تاریخی تیس

شکل 20ــ12ــ مقبرۀ سید غالم رسول

بیشتر بدانیم
ب) برخی از جاذبه های طبیعی استان

جاذبه های طبیعی سیستان
پهنه آب شیرین ایران و زیستگاه انواع پرندگان مهاجر از جمله فالمینگو،
1ــ دریاچۀ هامون :بزرگ ترین ٔ
پلیکان ،درنا ،کفچه ،انواع اردک ،غاز ،قو ،چنگر(چور) و طاووسک است.

شکل 22ــ12ــ دریاچۀ هامون

2ــ کوه خواجه یا کوه رستم :تنها پدیده طبیعی دشت سیستان است که به صورت برجستگی بازالتی سیاه
رنگی با ارتفاع  609متر از سطح دریا خودنمایی می کند.
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شکل 23ــ12ــ کوه خواجه زابل

3ــ چاه نیمه ها :در جنوب شرقی زابل در کنار
روستای قلعه نو (شهرستان زهک ) چاله های طبیعی
رودخانه هیرمند به وسیله کانالی
بزرگی وجود دارد که آب
ٔ
دریاچه مصنوعی در
به آن سرریز می شود و به صورت
ٔ
آمده است.
4ــ رودخانه هیرمند :از رودهای پر آب شرق
فالت ایران است که از ارتفاعات بابا در افغانستان
سرچشمه می گیرد و در محلی به نام چریکه به دو شعبه
پریان مشترک و سیستان رود تقسیم می شود.
برخی از جاذبه های طبیعی خاش
1ــ کوه تفتان :این کوه آتشفشان نیمه ّفعال در
جنوب شرق ایران در شمال شرقی شهرستان خاش است
که فعالیت آن فوران دود گوگرد به همراه بخار آب است.
کوه تفتان  3941متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
2ــ درخت کهنسال روستای دهپابید :این
درخت در نزدیکی شهرستان خاش و در روستای دهپابید
قرار دارد .این سرو کهنسال  1200سال قدمت دارد و
دارای تنه ای پهن و شاخ و برگی انبوه است.

شکل 24ــ12ــ چاه نیمه ها

شکل 25ــ12ــ کوه تفتان
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برخی از جاذبه های طبیعی ایرانشهر ،دلگان و سرباز
چاله جازموریان با ارتفاع
1ــ کوه آتشفشانی (خاموش) بزمان معروف به کوه خضر :این کوه در شمال ٔ
چاله جازموریان جدا می کند .این کوه بعد از تفتان
چاله لوت را از ٔ
 3503متر از سطح دریا قرار گرفته است که ٔ
قله استان است.
بزرگ ترین ٔ

شکل 26ــ12ــ کوه بزمان

2ــ چشمۀ آبگرم طبیعی و معدنی:
چشمه طبیعی و معدنی آبگرم بزمان واقع در
ٔ
جنوب غربی بزمان در محلّی به همین نام است
که دارای آثار فراوانی در درمان بیماریهای
پوستی ،مفصلی و ضرب دیدگی است.
3ــ دریاچۀ فصلی جازموریان:
منطقه
منطقه دلگان ،غربی ترین
این دریاچه در
ٔ
ٔ
استان واقع شده است که در بعضی از فصول
به خصوص درزمستان دارای آب و تابستان ها،
خشک است.
4ــ تمساح پوزه کوتاه سرباز :این
جانور باقی مانده ای از نسل کروکودیل هاست
که مردم محلّی به آن «گاندو» می گویند.

شکل 27ــ12ــ چشمۀ آب گرم بزمان

شکل 28ــ12ــ تمساح پوزه کوتاه
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برخی از جاذبه های طبیعی زابلی
منطقۀ جنگلی بیرگ زابلی :قسمت اعظم این منطقه در شهرستان زابلی واقع شده است .پوشش گیاهی
منطقه شامل زیتون وحشی ،بادام کوهی و بنه است و حیواناتی همچون سمور سنگی ،خرس سیاه ،قوچ ،میش ،کل و
بز در این منطقه زندگی می کنند.
برخی از جاذبه های طبیعی چابهار و کنارک
1ــ سواحل :دارای صخره های بزرگی است
که در اثر پیشروی آب دریا و فرسایش سنگ های رسوبی
به وجود آمده است .اوج زیبایی ،شکوه و قدرت الیزال
پرده بی نظیر امواج این سواحل
کردگار را ّ
مجسم در ٔ
می توان دید.
2ــ محیط زیست دریایی :محیط زیست دریایی
شامل مرجان ها ،الک پشت های دریایی ،پستان داران
دریایی ،زیستگاه های جلبکی ،جنگل های مانگرو ،مناطق
حفاظت شده و تاالب بین المللی است.
3ــ تپه هـای  مینیاتـوری چـابـهـار ( تپه هـای
بدلندی) :این تپه ها از دیدنی هــای حیرت انگیز چابهار
منطقه کچو تا نزدیک خلیج
است که به موازات ساحل از
ٔ
گواتر امتداد دارد.
4ــ گل فشان ها :بزرگترین و مشهورترین گل
فشان ایران در روستای کهیر شهرستان کنارک است که
حدود  65متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
گل فشان ها معموال ً به صورت گنبد یا مخروطی
شکل و در برخی جاها به صورت حوضچه های مملو
از آب و گل مشاهده می شوند ،ابعاد آنها متفاوت است.
گل فشان ها به علت گازهای هیدروکربور یا بخار آب درجه
حرارت زیادی دارند و از اعماق زمین به باال می آیند.
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شکل 29ــ12ــ ساحل چابهار

شکل 30ــ12ــ کوه های مینیاتوری (تپه های بدلندی)

شکل 31ــ12ــ گل فشان
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منطقۀ آزاد تجاری و صنعتی چابهار
منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار
زمینه گردشگری رونق یافته
ٔ
یکی از نقاط دیدنی و تجاری استان که در سال های اخیر در ٔ
اهمیت فراوانی دارد .این منطقه با ایجاد
است و ازلحاظ تجاری (صادرات ،واردات ،ترانزیت کاال) و صنعتی (تولید و بسته بندی کاال) ّ
مراکز خدماتی و رفاهی همچون هتل ها ،رستوران ها ،پالژها و مراکز تفریحی یکی از ارکان گردشگری استان محسوب می شود.

شکل 32ــ12ــ منطقۀ آزاد تجاری و صنعتی چابهار

فعالیت
دانش آموز عزیز
1ــ کدام شهرهای استان بیشترین گردشگر را در ایام نوروز دارند؟
2ــ جهانگردی از شما سؤال می کند از زاهدان تا چابهار و یا از زاهدان تا زابل چند کیلومتر راه است؟ شما
فاصله شهرها استفاده کنید و پاسخ خود را در این قسمت بنویسید.
برای پاسخگویی از جدول
ٔ
3ــ جاذبه های طبیعی شهرستان ّ
محل زندگی خودتان را بنویسید.
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درس سیزدهم  :توانمندی های اقتصاد استان
توسعه بخش های گوناگون برخوردار
استان سیستان و بلوچستان از مزیّت ها و توانمندی های اقتصادی مناسبی برای رشد و
ٔ
موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب استان به لحاظ همجواری با کشورهای افغانستان و
جمله این توانمندی ها می توان به
است .از ٔ
ّ
قاره هند و آسیای مرکزی اشاره کرد.
پاکستان و دسترسی به آب های آزاد بین المللی و امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا ،شبه ٔ
مهم ترین بخش های اقتصادی استان عبارت اند از:

بخش کشاورزی

تنوع آب و هوای استان ،دشت ها و جلگه های حاصل خیز ،منابع آب زیرزمینی ،وجود رودخانه های دائمی ،نظیر هیرمند و سرباز
دریاچه هامون ،همچنین دسترسی به آب های آزاد موجب ایجاد تنوع بسیار مناسبی در تولید انواع
و دسترسی به منابع آب شیرین مانند
ٔ
محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی در استان شده است .استان سیستان و بلوچستان دارای تنوع تولید محصوالت کشاورزی
و شیالتی است.
مهم ترین تولیدات کشاورزی استان عبارت اند از:
الف) زراعت و باغبانی
استان سیستان و بلوچستان با 2درصد از کل اراضی زراعی و باغی کشور ،حدود  2/4درصد محصوالت کشاورزی کشور را
تولید میکند.
1ــ محصوالت زراعی :مهم ترین محصوالت زراعی استان عبارت اند است از :غالت (گندم و جو) ،محصوالت جالیزی
(هندوانه و خربزه) گیاهان علوفه ای (یونجه وشبدر) ،پیاز ،سیب زمینی ،کلزا ،برنج ،باقال ،حنا ،گیاهان دارویی و . ...

شکل 1ــ13ــ مزرعه گندم
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شکل 2ــ13ــ مزارعه کلزا

توانمندی های استان
2ــ محصوالت باغی :مهم ترین محصوالت باغی عبارت اند از:
خرما ،موز ،انگور (یاقوتی) ،زردآلو ،پسته ،مرکبات (پرتقال ،لیمو ،نارنگی)
گردو ،بادام ،زیتون ،انجیر ،میوه های گرمسیری و . ...

شکل 3ــ13ــ بعضی محصوالت باغی استان

٭ برخی میوه های گرمسیری استان شامل پاپایا (خربزه درختی) ،چیکو ،کنار و انبه است.

فعالیت

دانش آموز عزیز
نتیجه آن را در کالس درس ارائه نمایید.
1ــ
درباره یکی از محصوالت گرمسیری استان تحقیق کنید و ٔ
ٔ
درباره انگور یاقوتی و خواص آن تحقیق کنید و صنایع تبدیلی آن را بنویسید.
2ــ
ٔ

3ــ محصوالت گلخانه ای :سطح زیرکشت گلخانه های استان  218هکتار است که از آن ساالنه بیش از  46هزار تن
محصول تولید می شود.
مهم ترین محصوالت گلخانه ای استان خیار ،گوجه فرنگی ،فلفل  ،توت فرنگی و بادمجان است.
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شکل 4ــ13ــ محصوالت گلخانه ای استان

ب) دامپروری
فعالیت های دامپروری است و آسیب پذیری این صنعت در مقابل
شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان بستر مناسبی برای انجام ّ
فعالیت های تولیدی کشاورزی است .استان ما به دالیل زیر با برخورداری از تعداد زیادی واحد
تنش های محیطی و آبی کم تر از سایر ّ
خاص ،قطب دامپروری جنوب شرق کشور به شمار می آید:
تنوع نژادی ّ
دامی و طیور و ّ
1ــ بهره مندی از بهترین نژادهای گاو گوشتی کشور نظیر گاو سیستانی و گاو دشتیاری
2ــ وجود گوسفند بلوچی و بز محلّی
3ــ وجود نژاد مرغ خزک و دشتیاری
4ــ وجود بیشترین شتر به لحاظ اقلیمی که استان را در مقام ّاول قرار داده است.
از عمده محصوالت دامی استان می توان به تولید انواع گوشت قرمز ،تخم مرغ ،شیر و سایر تولیدات دامی اشاره کرد .این
تولیدات در برخی صنایع دیگر نظیر واحدهای بسته بندی گوشت و سایر کارخانجات وابسته مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل     5ــ13ــ پرورش گاو سیستانی
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شکل  6ــ13ــ پرورش شتر

توانمندی های استان

ج) شیالت وآبزی پروری
توسعه شیالت
استان ما به دلیل شرایط جغرافیایی از نظر
ٔ
و آبزی پروری دارای ظرفیت و توان های بالفعل و بالقوه ای
است .در جنوب استان با وجود دارا بودن نوار ساحلی به طول
   300کیلومتر با دریای عمان و راه یابی به آب های آزاد بهترین
منطقه برای فعالیت صیادی و تکثیر و پرورش میگو می باشد.
دریاچه هامون و چاه نیمه ها در شمال
از طرف دیگر وجود
ٔ
ظرفیت های صید و آبزی پروری مناسبی برای استان فراهم نموده
است.
از گونه های بسیار حائز اهمیت و با ارزش منطقه عبارت اند
از :ماهی های کپور ،فیتوفاگ و ماهی بومی (شیزوتراکس) که در
دریاچه هامون ،چاه نیمه ها و استخرها ،پرورش می یابند .از سایر
ٔ
مراکز تولید ماهیان ،مرکز تولید و تکثیر ماهیان سرد آبی (ماهی
قزل آال و  )...در شهرستان خاش را می توان نام برد.
بخش های آبزی پروری (تکثیر و پرورش میگو) صیادی
(ماهی تن ،شوریده) و در صنایع تبدیلی ،کنسرو سازی و ...باعث
اشتغال تعداد زیادی به طور مستقیم شده است.

شکل 7ــ13ــ پرورش ماهی

شکل   8ــ13ــ ماهی شیزوتراکس

شکل   9ــ13ــ صید میگو

شکل   10ــ13ــ لنج های صیادی
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بخش صنعت و معدن
بالقوه فراوان است که در صورت
زمینه فعالیتهای صنعتی و معدنی دارای مزیت ها و ظرفیت های
استان سیستان و بلوچستان در ٔ
ٔ
کارخانه پتروشیمی،
سرمایه گذاری مناسب در این زمینه ،چشم انداز پر رونقی را نوید می دهد که خط انتقال گاز به چابهار ،ایجاد
ٔ
متنوع از ظرفیت های صنعتی استان محسوب می شوند.
پرورش و صید ماهی ،صنایع تبدیلی وابسته و وجود معادن غنی و ّ
توانمندی های صنعتی استان :از کل واحدهای صنعتی ّفعال در استان بیش از  50درصد در شهرستان زاهدان و کنارک
فاصله زیاد در مراتب بعدی قرار دارند .سهم
متمرکز شده است .شهرستان های زابل و ایرانشهر از نظر دارا بودن واحدهای صنعتی با
ٔ
این شهرستان ها از کل صنایع استان به ترتیب  12/2و  11/1درصد است.
عمده تولیدات صنعتی استان را محصوالتی نظیر سیمان ،کنسرو و صنایع شیالتی ،نوشابه ،انواع کیک و کلوچه و محصوالت
ٔ
غذایی ،رنگ ،تورماهی گیری ،محصوالت پالستیکی (نظیر حصیر ،انواع لوله و اتصاالت) ،سنگ  های تزیینی و مصالح ساختمانی
تشکیل می دهند.

صنایع و معادن مهم استان :برخی صنایع مهم استان
عبارت ا ند از :کارخانجات سیمان خاش و سیستان ،کارخانجات
کنسروسازی چابهار ،انواع سنگ های گرانیت ،لبنیات ،پلی اتیلن،
پلیمر ،نساجـی ،صنایع پـــوشاک و سردخـانه های مـواد غــذایی و
تجهیزات پزشکی.

شکل 11ــ13ــ برخی از صنایع استان

توانمندی های بخش معدن:استان ما با قرار داشتن روی کمربند فلزی و معدنی جهان که از شرق اروپا تا پاکستان ادامه دارد،
تهی ٔه فلز کُرم   ،مس از نظر تولید مفتول های برق ،منگنز ،سرب،
دارای ذخایر غنی از فلزات و کانی های معدنی ازقبیل :کرومیت برای ّ
تهی ٔه المپ های برق و همچنین عناصر فلزی نظیر تالک برای تهیه سنگ
روی و قلع مورد استفاده در صنایع فلزی ،تنگستن برای ّ
صابون و صنایع بهداشتی ،منیزیت ،گل سفید و سنگ های ساختمانی به ویژه گرانیتی و تزئینی است.
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توانمندی های استان

ع

د
شکل   12ــ13ــ معادن سنگ ومس

توانمندی های بالقوه و مزیت های نسبی زیربنایی

استان سیستان و بلوچستان از نظر ارتباط با آب های آزاد بین المللی و قرارگرفتن در مسیر نزدیک ترین راه به اقیانوس هند برای
کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان که همگی محصور در خشکی هستند ،بسیار مهم است .استان ما در مسیر ترانزیتی شرق کشور
قرار دارد .با فعال شدن محور ترانزیتی ١شرق کشور ،جغرافیای اقتصادی ،تجاری این منطقه و مناطق اطراف دگرگون خواهد شد و
باعث شکوفایی اقتصادی آنها میشود.
اهم تـوانمندی هـای بـالقوه و مـزیت هـای نسبی
زیربنایی استان عبارت اند از:
1ــ محور ترانزیت چابـهـارــ میلک بـخشی از
محور ترانزیتی شرق کشور به شمار می آید .این محور
برای کشور افغانستان به دلیل ارتباط بـا دریای عمان و
اقیانوس هند بسیار مهم است.
2ــ راه آهن (پاکستان ــ    زاهــدان) و احـداث
راه آهن (چابهار ــ مشهد)
شکل   13ــ13ــ نقشه خطوط راه آهن

1ــ به محوری که کشورهای شمال شرق ایران را به آب های آزاد بین المللی متصل می سازد ،محور ترانزیتی شرق کشور گفته می شود
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3ــ خط انتقال گاز به شهرهای استان و عبور آن به طرف پاکستان

خطوط سرخس نکا

خطوط شمال و شمال شرق

خط صادراتی
خط دهم
خطوط دوم و سوم

خط اول
خط نهم

خط چهارم

خط هفتم

توانمندی های بالقوۀ بیابان

خط هشتم

خط پنجم و ششم

شکل   14ــ13ــ نقش ٴه خطوط انتقال گاز

مهم ترین توانمندی های استان که می تواند در بهره برداری بهتر از منابع خدادادی ما را یاری کند عبارت اند از:
1ــ بهره برداری از نیروی باد :وزش بادهای نسبتاً شدید و مداوم از جمله بادهای  120روزه در این استان فرصت مناسبی
برای ایجاد نیروگاه های بادی است.
2ــ بهره برداری از نیروی خورشید :تابش طوالنی ّمدت و مستقیم خورشید در سراسر استان بهترین فرصت برای استفاده
از تأسیسات ،نیروگاه های خورشیدی و  ...است که برخی از آنها در برخی از مناطق استان تا حدودی مورد استقبال مردم قرار گرفته
است.
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3ــ بهره برداری از نمک های گوناگون ،نیترات
و : ...که در بیابان های استان یافت می شود.

شکل   15ــ13ــ نیروگاه خورشیدی

شکل   1٦ــ13ــ نیروگاه بادی
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