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١٠٨

دستاورد های انقالب شکوهمند اسالمی
انقالب اسالمی ايران در سال ۱۳۵۷يک رويداد سياسی، مذهبی و موهبتی الهی بود که تحولی عظيم درتمام عرصه  ها ی سياسی ، 
اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ايجا د کرد. همچنين دستاوردهای عظيمی برای ملت شهيد پرور ايران به همراه داشت، که استان لرستان 
نيز از اين دستاوردها بی  بهره نبود. در اين درس با گوشه ای از   فعاليت  های صنعتی، عمرانی ، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از 

انقالب شکوهمند اسالمی ايران دراستان آشنا می شويد. 
صنعت

استان لرستان از زمينه  های مناسب توسعٔه صنعتی به  ويژه در صنايع معدنی، کانی غير فلزی، صنايع غذايی و نساجی برخوردار 
است. با وجود اين مزايا، سهم استان از صنايع مادر تخصصی و پيشرفته ناچيز است. استان ما توسعٔه صنعتی را با اولويت به حفظ 
صنايع موجود و سرمايه  گذاری  در  صنايع  تبديلی  کشاورزی، کانی  غيرفلزی، صنايع  پايين  دست پتروشيمی و دارويی انتخاب کرده است. 
شهرک   چهارده  جهت،  اين  در  شد که  صادر  معدن  صنعت  و  بخش  در  بهره  برداری  پروانٔه   ۱۵۱۱ اسالمی  شکوه مند  انقالب  از  پس 

صنعتی ، هفت  شهرک  فعال ، چهار ناحئه صنعتی  فعال و تعدادی تشکل صنعتی و صنفی تشکيل شده است.

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی  درس چهاردهم

شکل ١ــ١٤ــ کارخانه پرس لرستان
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ١٤ــ مشخصات شهرک  های صنعتی ايجاد شده بعد ازانقالب اسالمی تا مهر۱۳۹۰

صنعتی شهرک های  مساحت  نام 
هکتار به 

تعداد واحد 
مستقر

فرصت شغلی  
ايجاد شده

واحد  تعداد 
بهره برداری

۳۷۶۱۱۸۲۳۷خرم آباد۱
۱۳۵۱۳۲۲۴۸۲۳۲خرم آباد۲
۵۸/۴۶۸۱۹۲۳۳بروجرد

۳۳۱۱۲۱۵ازنا ۹۶
اليگودرز ۴۴۲۱۲۳۶۱سنگ 
اليگودرز ۵۵۳صنعتی 

۵۱/۸۱الشتر
۴۵/۴۳۱۲۶۴۹دورود
۷۵جمع /۶۳۴۵۸۴۳۷۱۳

شکل ٣ــ١٤ــ کارخانۀ آهک هيدراته پلدختر

شکل ٤ــ ١٤ــ کارخانۀ نساجی بروجرد



١١٠

 برای مطالعه 
جدول ٥ــ١٤ــ جدول مشخصات برخی از واحدهای صنعتی ايجادشده پس ازانقالب اسالمی 

ريالتعدادعنوان ميليارد  به  گذاری  نفرسرمايه  به  اشتغال 
غيرفلزی غيرکانی  های  به  معادن  ۶۲۲۹استخراج 

آشاميدنی  ها و  غذايی  ۱۵۷۱۵۶۷۳۸۴۳محصوالت 
منسوجات ۲۵۴۴۵۲۲۴۴ساخت 

۶۳۸۱پوشاک و عمل آوردن پوست خز ۶
۷۲۴۳۲۷دباغی ــ چرم ــ کيف ــ چمدان ــ کفش

مبل محصوالت چوبی به جز  ۲۷۵۶۲چوب و  ۷
کاغذی محصوالت  و  کاغذ  ۲۶۲۳ساخت 

تکثير ۵۳۶۶۶انتشار و چاپ و 
۲۵۳۳۲۲کک و فراورده  های حاصل از نفت
شيميايی محصوالت  و  مواد  ۶۵۳۳۸۱۵۴۱ساخت 
پالستيک و  الستيک  از  ۱۶۶۹۹۸۱۸۸۷محصوالت 

غيرفلزی کانی  ۷۱۶۲۴۴۱۲سايرمحصوالت  ۷
اساسی فلزات  ۲۳۱۴۱۱۱۲۸۴ساخت 

فابريکی فلزی  ۸۲۳۶۳۱۴۱۴محصوالت 
تجهيزات و  ماشين آالت  ۴۶۴۴۳۱۶۴۵ساخت 
برقی دستگاه  های  و  ۱۲۷۲۲۳۷ماشين آالت 
ارتباط وسايل  تلويزيون  و  ۱/۱۸راديو 

ساعت ــ  دقيق  ــ  اپتيکی  ــ  ۵۱۴۶۳ابزارپزشکی 
موتوری نقليه  ۲۵۱۴۲۳۱۳۳وسايل 

نقل و  حمل  تجهيزات  ۶۳۹۹۸ساير 
سايرمصنوعات ۲۴۲۵۲مبلمان  ۸

۱۴۵۱۱۶بازيافت
کل ۱۵۱۱۹۹۳۴۳۰۱۷۵جمع 
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معادن 
جايگاه معادن در توسعٔه اقتصادی و افزايش درآمدهای استان پس ازانقالب اسالمی همچنان در سطح بااليی قرار دارد. به  ويژه 
نقش معادن در زمينٔه صنايع کانی غيرفلزی مانند: سيمان، گچ سنگ، سراميک، کاشی و صادرات معدنی قابل مالحظه است. بيش ترين 
فراوانی معادن به ترتيب سنگ تزئينی، ۵۲ معدن ، شن و ماسه ۳۰ معدن و سنگ  آهک ۳۶ معدن بوده است. برخی شاخص  های معدنی 

استان براساس آمارگيری معادن توسط مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۵ به قرار زير است:
                       

 جدول ٦ ــ١٤ــ برخی شاخص  های معدنی استان پس از انقالب اسالمی

ارزش افزوده به 
ميليون ريال

ميزان سرمايه  گذاری 
به ميليون ريال

ميزان توليدات به 
ميليون تن تعداد شاغالن تعداد معادن فعال

۳ ۳۲۵۹ ۷۳۵ ۷ ۴۵۴۴ ۲ ۲۹ ۱

شکل ٧ــ١٤ــ کارخانۀ سنگبری
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 برای مطالعه 

فعاليت  های عمرانی 
فعاليت  های عمرانی استان لرستان را در سه بخش می توان دسته  بندی کرد: 

۱ــ عمران روستايی 
 روستاهای استان از نظر عمرانی درسال  های قبل از انقالب  اسالمی وضعيت مناسبی نداشتند؛ به طوری که از کل روستاهای 
استان تنها ۱۸۴ روستا دارای آب لوله کشی،  ۳۷   روستا دارای برق و به هيچ روستايی گاز رسانی نشده بود. اما در سال  های  اول انقالب 
اسالمی، فعاليت  های عمرانی در روستاهای استان توسط جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) با هدف محروميت زدايی و کاهش نابرابری 
ميان شهر  و روستا آغاز شد و تاکنون توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی ادامه يافته است، به گونه  ای که تا سال ۱۳۹۰به  ۹۳/۲ درصد از 
روستاها برق  رسانی و به ۴/۵ درصد از روستا ها (۱۰۱ روستا) گاز رسانی شده است (پيش از انقالب اسالمی استان لرستان از نعمت گاز 
بی بهره بود). همچنين تعداد روستاهای بهره  مند از برق از ۳۷ روستا به بيش از۲ هزار روستا  افزايش يافته است. روستاهای بهره  مند از 

آب آشاميدنی سالم از ۱۸۴ روستا به ۸۰۰ روستا و طول راه  های روستايی از۲۰۰ کيلومتر به ۵ هزارکيلومتر افزايش يافته است .

جدول ٨ ــ١٤ــ خالصه اقدامات انجام شده بنياد مسکن انقالب اسالمی در استان لرستان تا سه ماهه اول سال۱۳۹۰

تعداد نوع فعا ليت

۶۸۱۳۱ مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستايی
۵۳۲۲۴ صدور سند مالکيت
۶۷۸ تهئه طرح هادی روستايی
۱۵۴ بهسازی شبکٔه معابر و اجرای طرح هادی

حصارکشی و پياده روسازی روستا ها
احداث سالن  های ورزشی ــ سه واحد ساختمان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ــ ۱۵واحد ساختمان دهياری

پرداخت تسهيالت وديعٔه مسکن و قرض الحسنه واحداث حمام

۲ــ عمران شهری:در بخش عمران شهری ، اقدامات زيادی بعد از انقالب اسالمی دراستان صورت گرفته است. به عنوان 
مثال در بخش آب و فاضالب در اغلب شهرهای استان با تشکيل شرکت آب  و فاضالب، تأسيسات مربوط به اين بخش احداث شده و 
يا در دست ساخت است. احداث زيرگذر ها،  توسعهٔ  فضای  سبز   شهرها، تعريض  خيابان  ها، و ايجاد کمربند  سبز  اطراف شهرها، ترميم  



دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی

١١٣

بافت فرسودٔه شهرها و افزايش خدمات شهری ، ساماندهی فعاليت  های اقتصادی داخل شهرها و ايجاد شهرک  های جديد و...تنها 
بخشی از اقداماتی است که پس از انقالب اسالمی در شهرهای استان انجام شده است.

جدول ٩ــ١٤ــ مقايسۀ فعاليت عمران شهری در استان قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی 

نرخ رشدکل دورهعملکرد تا پايان ۱۳۸۹تعداد مشترکان تاسال۱۳۵۷نوع فعاليت
۲۱۲۲۹۴۷/۶آب آشاميدنی سالم

۵۳۳۹۶۳۵/۸برق
۱۲۲گاز
۱۳۴۱۳۳تلفن ۷۶/۹

شکل ١٠ــ١٤ــ يکی از زيرگذرهای شهر خرم آباد

۳ــ حمل و نقل: استان لرستان به  دليل واقع شدن در مسير راه  های اصلی کشور و هم  جواری با استان  های مرزی و صنعتی 
به عنوان پل ارتباطی ، ميان شمال و جنوب کشور از موقعيت خاصی برخوردار است. از مهم ترين طرح  های عمرانی درسال ۱۳۸۹ 
می توان به افتتاح آزاد راه خرم آباد ــ پل  زال  و چهارخطه کردن محورهای اصلی استان اشاره کرد.   هم چنين ، آغاز عمليات پروژه های 
مهم آزاد راه خرم آباد ــ اراک، احداث خطوط ريلی دورود ــ بروجرد ــ غرب کشور و شبکٔه ريلی دورود ــ خرم آباد ــ انديمشک و 



١١٤

دورود ــ داران ــ اصفهان وطرح احداث فرودگاه بروجرد از جمله پروژه  های مهم استان درسال ۱۳۹۰است. 

جدول ١١ــ١٤ــ مقايسۀ راه های استان قبل و پس از پيروزی انقالب اسالمی 

نوع راه
اطالعات کلی راه  های استان لرستان در سال۱۳۸۹

طول راه  ها قبل از 
انقالب

عملکرد تا سال 
راه همسنگ شده۱۳۸۹ طول محور

۲۳۸۱۶۱۵چهارخطه
۴۹۳۹۱اصلی /۵۲۶۹۵
۱۱۸۶۱۸۱۲۲۶فرعی

۲۵روستايی ۴۹۱۹۲
۸۱۱۶۱۵۲/۵۱۴۷۲۸جمع  کل

شکل ١٢ــ١٤ــ آزادراه خرم آباد ــ پل زال 
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 برای مطالعه 
کشاورزی 

پس از پيروزی انقالب اسالمی برنامه  ريزی درزمينٔه فعاليت  های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، 
زنبورداری، پرورش  ماهی  و طيور، همچنين صدورمجوز برای واحد های گلخانه  ای و توليد قارچ به عنوان فعاليت  های 

دراشتغال  زايی  مهم مرتبط با کشاورزی، سهم عمده  ای 
و تأمين نيازها و پيشرفت اقتصادی استان داشته است. 
بارانی)  (قطره ای،  آبياری  نوين  شيوه  های  از  استفاده 
اجرای طرح آبخيزداری به منظور جلوگيری از فرسايش 
و  سد  سه  احداث  همچنين  و  آب  منابع  حفظ  و  خاک 
بهره برداری از هفت سد و انجام مطا لعات ۲۷ سد ديگر 
که  است  درحالی  اين  است.  بخش  اين  برنامه  های  از 
توليد محصوالت کشاورزی و دامپروری قبل ازانقالب 
هزارتن بوده است و هيچ گونه طرح و يا   ۴۰۰ دراستان 
وجود  و…  آبخيزداری  يا  و  سدسازی  برای  برنامه  ای 

نداشته است. 

جدول ١٣ــ١٤ــ آمار توليدات بخش کشاورزی و 
دامپروری استان لرستان ۱۳۸۸

عملکرد توليد (تن)عنوان پروژه يا فعاليت
۵۹توليد گوشت قرمز 
۳۶توليد گوشت مرغ
۵۵توليد تخم مرغ
۴۹۶/۵۲۹توليد عسل
۱۳توليد آبزيان
۲۱۴۱توليد زراعی ۷
۱۸توليد باغی

شکل ١٤ــ١٤
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 برای مطالعه 
فعاليت  های علمی ــ آموزشی

تأسيس  زمينٔه  در  چشم گيری  فّعالّيت  های  تربيت،  و  تعليم  جايگاه  و  اهّميت  به  توجه  با  پرورش:  و  آموزش 
مدارس در کلئه دوره های تحصيلی ، همچنين رشته های کار و دانش، فنی وحرفه  ای و...انجام شده است. از اقدامات 
مهم در اين بخش ، می توان به تأسيس نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگساالن اشاره کرد که نقش مؤثری در رشد 
درصد باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است. همچنين نقش خّيرين مدرسه ساز به جهت بهبود کيفيت و کميت 

واحدهای آموزشی استان شايسته و قابل توّجه است.

جدول ۱۵ــ۱۴ــ عملکرد خيرين مدرسه ساز در استان لرستان

تعداد خيرينسال
تعهدات خيرين مدرسه ساز

ارقام به هزار ريال
تعداد کل پروژه های 

تحويلی
زير بنا به متر مربعتعداد کالس

۱۳۹۷۶۶۱۶۶۳۶ ــ ۱۳۷۷ ۶ ۴۱۹۴۸۱۳۷۸۸۱۱

شکل ١٦ــ١٤ــ مراکز آموزشی استان

همان  طور که انقالب اسالمی در زمينه  های مختلف در جهت توسعه و رونق استان لرستان دستاوردهای مهم و 
چشم گيری داشته است، در زمينٔه علمی ــ آموزشی نيز اقدامات زيادی انجام شده است که می توان به افزايش سطح 
پوشش تحصيلی در کلئه دوره  های ابتدايی تا پايان دورٔه متوسطه، توسعٔه دانشگاه  ها و مراکز آموزش  عالی، گسترش 

رشته  های مختلف برای ادامٔه تحصيل در سطوح مختلف دانشگاهی از کاردانی تا دکتری اشاره کرد.

١١٦
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جدول ۱۷ــ۱۴ــ مقايسۀ برخی از شاخص  های علمی ــ آموزشی دراستان لرستان ازسال ۱۳۵۷تا ۱۳۸۹

ميزان تغيير رشد ـ ۱۳۸۸ سال تحصيلی۸۹ ـ سال تحصيلی ۵۷  ــ۱۳۵۶ عنوان شاخص
۲برابر بيش از  ۵ ۲۵ مکان  های آموزشی
۱درصد ۲۵ ۱ مراکز آموزش عالی

نزديک به ۳ برابر ۸۲ درصد ۳ درصد افزايش باسوادی
بيش از ۹۵ درصد ۵ درصد کمتر از  پوشش تحصيلی (ابتدايی تا متوسطه)

فعاليت  های فرهنگی
قبل از انقالب استان ما يکی از استان  های محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بود اما بعد از پيروزی انقالب 
مسئوالن تمام تالش خود را به کار گرفتند تا در بخش های مختلف محروميت  زدايی کنند. به همين منظور کتابخانه  ها 

گسترش يافتند و کانون  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی و... در استان تأسيس شد. 

جدول ١٨ــ١٤ــ برخی از شاخص  های فرهنگی و هنری استان

تعداد شرح

۹ سينما
۳ سالن نما يش
۳ کتابخانٔه عمومی
۲ کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
۱۶ مجله و هفته نامه
۳۲ چاپخانه
۳۳ نمايشگاه کتاب

بهداشت و درمان
قبل از انقالب اسالمی بسياری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی بی  نصيب 
بودند. بعد از پيروزی انقالب اسالمی توجه به بخش سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نيز مانند ساير 

١١٧



١١٨

بخش  ها در دستور کار قرار گرفت و در اين جهت اقدامات قابل توجهی انجام شد.

جدول ١٩ــ١٤ــ برخی شاخص  های بهداشتی و درمانی درسال  های ۱۳۵۷تا۱۳۸۹

نرخ رشدکل سال۱۳۸۹ سال۱۳۵۷ عنوان شاخص
۳۳۸/۵ ۲۵ ۵۷ مراکز بهداشتی و درمانی
۳۶۸/۱ ۱ ۳ ۲۲ آزمايشگاه تشخيص طبی
۵۱۸/۵ ۱۶۷ ۲۷ داروخانه

۲۸ ــ  ۱۲ سرانٔه پزشک به ازای هر هزارنفر
۷۲ ــ  ۶۵ افزايش اميد به زندگی

کاهش ميزان مرگ ومير مادران و کودکان
ريشه کنی بسياری از بيماری  های مسری

افزايش تعداد سالن  های سرپوشيده از ۳ باب به ۳۰ باب
افزايش هيئت  های ورزشی از ۴۰ هيئت به ۳۶۰ هيئت
افزايش زمين  های فوتبال از چهار زمين به ۲۴ زمين

ايجاد ۳۴ مکان ورزشی روستايی (پيش از انقالب هيچ مکان ورزشی روستايی در استان وجود نداشت)
افزايش شمار مشترکان تلفن ثابت از ۱۳ هزار خط به ۴۱۳ هزار خط 

افزايش تعداد روستاهای بهره  مند از تلفن از۵ روستا به بيش از ۲ هزار روستا
واگذاری بيش از ۴۰۰ هزار تلفن همراه 

افزايش ميزان پخش برنامه های صدای محلی از ۶ ساعت در روز به ۱۶ ساعت در روز
پوشش صدای مرکز استان برای ۹۸ درصد جمعيت استان لرستان

پوشش سيمای مرکز لرستان برای ۹۹ درصد جمعيت اين استان 
پوشش شبکه  های سراسری سيمای جمهوری اسالمی ايران در استان لرستان (پيش از انقالب فقط شبکه  های 

يک و دو به صورت محدود در لرستان قابل دريافت بود)
اين  مردم  است.  داشته  لرستان  مردم  اجتماعی  و  سياسی  آگاهی  ها ی  افزايش  در  عميقی  تأثير  اسالمی  انقالب 
استان برای تعيين سرنوشت خود و کشور با شرکت در انتخابات متعدد، حضور فعال داشته  اند؛ به طوری که ميانگين 
شرکت مردم لرستان در انتخابات از ميانگين کشوری باال تر است و اين بيانگر افزايش بينش سياسی اجتماعی مردم 

لرستان است.
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فعاليت 
۱ ــ منظوراز فعاليت  های عمرانی در شهر و روستا چيست؟

۲ ــ پروژه  های عمرانی در استان پس از انقالب اسالمی توسط کدام نهاد انقالبی آغاز شد؟ و توسط کدام نهاد 
تداوم پيدا کرد؟

۳ ــ در محل زندگی شما کدام طرح  های عمرانی انجام شده و يا در حال اجرا است؟ تحقيق کنيد وگزارشی به 
کالس ارائه دهيد. 

شکل ٢١ــ١٤ ــ آزادراهشکل ٢٠ــ١٤ــ نمايی از صنايع استان

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:



١٢٠

آيا می توانيد نقشی در توسعۀ آيندۀ استان داشته باشيد؟
جايگاه ايران برای اقتصاد ملی ، در سال ۱۴۰۴هـ .ش در قالب توسعٔه پايدار و همه جانبه، ترسيم شده است. استان لرستان با 
داشتن قابليت  های مطلوب  طبيعی، عوامل  انسانی، جاذبه  های  گردشگری، موقعيت مناسب جغرافيايی و... بايد رتبه  های بااليی را در 

ميان استان  های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق اين امر، نياز به آگاهی و عزم  جوانان اين مرز  و  بوم دارد، جوانانی که بايد با شناخت محيط خود نقش مؤثری در پيشرفت 
آن داشته باشند. توسعٔه صنعت به  ويژه صنايع مادر، و نيز صنايع تبديلی در بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت گردشگری می تواند 

دورنمای زيبايی از توسعه را فراروی استان قرار دهد.

چشم انداز آيندۀ استان لرستان  درس پانزدهم

تحقيق کنيد  
استان لرستان در هر يک از موارد زير دارای چه توانمندی  هايی است؟

۱ــ موقعيت مناسب جغرافيايی
۲ــ بهره  مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز

۳ــ برخورداری از منابع غنی آب  های سطحی و زيرزمينی
۴ــ تنوع آب و هوايی

۵ــ بهرمندی از جاذبه  های طبيعی، تاريخی و فرهنگی
۶ــ وجود منابع معدنی

شکل ١ــ ١٥ــ نمايی از چشم اندازهای شهرهای استان
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تحقيق کنيد  

بيشتر  توجه  سزاوار  ما  استان  انسانی،  نيروی  و  طبيعی  منابع  زمينٔه  در  استان  باالی  توان  و  خدادادی  استعدادهای  به  توجه  با 
و  تنگناها  استان  توسعٔه  مسير  در  که  داشت  توجه  بايد  اما  است  آن  پيشرفت  و  توسعه  راه  در  اساسی  گام  های  برداشتن  و  مسئوالن 

محدوديت  هايی وجود دارد .

استان لرستان در هر يک از موارد زير دارای چه تنگناها و محدوديت  هايی است؟
 ــ وقوع زلزله  های ويرانگر

 ــ تأسيسات مهار، ذخيرٔه آب و شبکه  های آبرسانی
 ــ  شيوه  های  بهره  برداری در بخش کشاورزی

 ــ تخريب منابع طبيعی
 ــ کمبود زيرساخت  های گردشگری

شکل ٢ــ١٥ــ نمايی از فعاليت های اقتصادی در استان

ضرورت تعيين چشم  انداز توسعۀ آيندۀ استان 
با توجه به توانمندی  ها و محدوديت  های استان، داشتن نگاهی آينده  نگر برای رشد، پيشرفت و توسعٔه استان، امری اجتناب  ناپذير 
است. بنابراين بهتر است هر   گونه برنامٔه توسعه که برای چشم    انداز آيندٔه استان تهيه و تدوين می شود، علمی و در قالب آمايش سرزمين 

و بر اساس توانمندی  های هر منطقه باشد.



١٢٢

 برای مطالعه 
مهم ترين اهداف و راهبردهای پيشنهادی برای توسعۀ استان

براساس سند چشم  انداز توسعٔه استان لرستان برخی از اهداف مهم بلند مدت توسعٔه استان عبارت   اند از:
 ــ توسعٔه بخش صنعت متناسب با منابع موجود

 ــ اعتالی معرفت  دينی و ساماندهی فعاليت  های فرهنگی
 ــ توزيع متعادل امکانات در سطح استان

 ــ توسعه و نوسازی بخش معدن با تأکيد بر سنگ  های ساختمانی
 ــ استفاده از خطوط انتقال انرژی که از استان عبور می کند در جهت توسعه و پيشرفت همه  جانبه

 ــ افزايش نقش استان در توليد فرآورده  های حاصل از نفت و گاز با تأکيد بر صنايع پتروشيمی
 ــ مهار و ذخيره آب  های سطحی، متناسب با نيازهای توسعه و استفادٔه بهينه و مطلوب از آن ها

 ــ افزايش کمی و کيفی توليد محصوالت کشاورزی و دامپروری با توجه به قابليت  های موجود
 ــ ترويج شيوه  های جديد کشاورزی با تأکيد بر کشت  های متراکم

 ــ حفاظت، احيا، توسعه و بهره  برداری اصولی از منابع طبيعی(جنگل  ها و مراتع) و محيط زيست استان در 
جهت نيل به توسعٔه پايدار

 ــ فراهم کردن بسترهای الزم جهت استفاده از قابليت  های گردشگری استان
 ــ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پايدار

 ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بيکاری با ايجاد فرصت  های شغلی و حمايت از کارآفرينان
 ــ تقويت شبکه  های زيربنايی (ارتباط زمينی، ريلی، هوايی، انرژی، مخابرات و...)

 ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی، جذب و نگهداری منابع انسانی و شناسايی نيروهای کارآفرين و افزايش 
مشارکت نيروهای محلی در مديريت توسعٔه استان

 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزايش ظرفيت  های آموزش عالی با اولويت دادن به نيازهای استان

خوش بختانه برخی از راهبردهای توسعٔه استان وارد مرحلٔه عملياتی شده و در حال اجراست؛ مانند: سدسازی و انتقال آب به 
مناطق مستعد کشاورزی ، ايجاد شهرک  های صنعتی، توسعٔه شبکٔه حمل و نقل، توسعٔه شبکٔه مخابرات، گازرسانی و...   









١٢٦

منابع و مآخذ

و  آموزش  اطالعات  و  آمار  معاونت  لرستان،  استان  بودجٔه  و  برنامه  سازمان   ،١٣٥٨ لرستان،  استان  آمارنامٔه 
پرورش استان لرستان 

استانداری استان لرستان 
اداره کل منابع طبيعی استان 

ايزدپناه، حميد ١٣٨٤: لرستان در گذر زمان و تاريخ. تهران، انتشارات اساطير.
ايزدپناه، حميد ١٣٦٣: آثار باستانی و تاريخی لرستان. تهران، انتشارات آگاه.

امان اللهی بهاروند، سکندر ۱۳۸۴: «موسيقی در فرهنگ لرستان» نشر افکار.
امان اللهی بهاروند، سکندر ۱۳۶۶: قوم لر. تهران، انتشارات آگاه.

مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  اول،  جلد  لرستان.  اجتماعی  و  جغرافيايی  تاريخ   :١٣٧٦ حميد  ايزدپناه، 
فرهنگی. 

اداره کل راه و ترابری استان لرستان. 
قاضيانی، فرحناز ۱۳۷۶: بختياری ها، بافته ها و نقوش ــ پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی کشور.

بشاش کنزق، رسول ١٣٧٨: نجوای ظروف و اشيای منسوب به غار کلماکره. تهران، معاونت پژوهشی 
سازمان ميراث فرهنگی. 

برنامٔه آمايش استان لرستان، مرحله اول، تحليل وضعيت و ساختار موجود، جلد سوم بهار ١٣٨٧.
پاپی، مرادحسين ١٣٧٦: روايت حماسه ها. خرم آباد، انتشارات افالک.

پری، جان ر. ١٣٦٥: کريم خان زند. ترجمٔه علی محمد ساکی، تهران، نشر فراز.
خودگو، سعادت ١٣٧٨: اتابکان لر کوچک. خرم آباد، انتشارات افالک.

دالوند، حميدرضا ١٣٨٥: انقالب اسالمی در لرستان. تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
چگنی علی هادی و ديگران، راهنمای سرمايه گذاری استان لرستان چاپ، مؤسسه فرهنگی هنری کليک چاپ 

دوم فروردين ١٣٩٠.
زيدوندی، علی محمد ١٣٨٨: شناخت مفاخر ازنا. جلد اول، خرم آباد، انتشارات سيفا.

سيمای منابع طبيعی استان لرستان، منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان. 
مرادی، فريبرز و ديگران ۱۳۸۸: سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان در افق ١٤٠٤ ادارٔه کل 
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منابع طبيعی و آبخيزداری استان لرستان، نشر پونه.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان 

سازمان محيط زيست استان لرستان 
سازمان صنايع و معادن استان لرستان 

شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان 
سهرابی، محمد ١٣٧٦: لرستان و تاريخ قوم کاسيت. خرم آباد، انتشارات افالک.

حسنوند، حميد، طهماسبی، فرهاد ۱۳۸۸: شناسنامٔه اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ــ دفتر امور اجتماعی 
استانداری ــ پاييز ١٣٨٩ انتشارات شاپور خواست.

لرستان،  پرورش  و  آموزش  شهدای  وصيت نامۀ  و  زندگی نامه  افالکيان؛   :١٣٨٦ ناصر  نژاد،  طرهانی 
خرم آباد انتشارات سيفا. 

عاليی طالقانی، محمود، ١٣٨٨: ژئومورفولوژی ايران، چاپ پنجم، انتشارات قومس.
فرزين، علی رضا ١٣٧٢: لرستان در گذر تاريخ. تهران، سازمان ميراث فرهنگی کشور.

فرزين علی رضا ١٣٨٦: سيمای طبيعی، تاريخی و فرهنگی لرستان. خرم آباد، سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان لرستان.

تهران،  جلد  دو  فسايی،  رستگار  منصور  چاپ  ناصری.  فارسنامۀ   :١٣٦٧ حسينی  حسن  ميرزا  فسايی، 
انتشارات اميرکبير.

فصل نامٔه جنگل و مرتع شماره ٧٦ و ٧٧ زمستان ١٣٨٦.
فتحی، آذر ١٣٨٠: راهنمای گردآوری گويش ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.

قاسمی، سيدفريد ١٣٧٥: تاريخ خرم آباد. خرم آباد، انتشارات افالک.
کاظمی، ايرج ١٣٧٦: مشاهيرلر. خرم آباد، انتشارات افالک.

ياوری، حسين ۱۳۸۴: کارشناسی آثار صنايع دستی، حسين ياوری، انتشارات ايران شناسی.
کريمی درمنی، حميدرضا ١٣٨٩: «ياری گری در ايران»، انتشارات کند و کاو تهران.

گيرشمن، رومن ١٣٦٧: ايران از آغاز تا اسالم. ترجمٔه محمدمعين، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 
گزارشی اجمالی از لرستان در جنگ. اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان 

(معاونت پژوهش و اسناد)، آذر ماه ١٣٨٩.
گزارش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ١٣٨٩.

موالنا بروجردی، غالمرضا ١٣٨٢: سخنوران بروجرد. تهران، انتشارات حروفيه.
ـ ١٣٧٥. نتايج تفصيلی جمعيت استان لرستان، سال های ١٣٨٥ ـ

جزمی، محمد و ديگران ١٣٦٣: هنرهای بومی در صنايع دستی کرمانشاه، انتشارات مرکز مردم شناسی.
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تقدير و تشکر
گروه مؤلفان کتاب استان شناسی لرستان مراتب تشکر و قدردانی خود را از شورای برنامه ريزی گروه جغرافيای 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی، مديرکل آموزش و پرورش استان، معاونت آموزش متوسطه، گروه تکنولوژی 
محترم  استادان  رئوف مقدم)،  (آقای  استان  پرورشی  و  آموزشی  محتوای  تحليل  گروه  استان،  آموزشی  گروه های  و 
آقايان: مهدی چگنی، علی محمد ياراحمدی، رامين رحمانی، نورالدين بازگير  و خانم ها معصومه بيگ زاده، فروزان 
رشنويی و هما صيدی که در تدوين کتاب  ما را ياری کرده اند اعالم می دارد. همچنين از همکاری آقايان علی رضا 

فرزين و سعيد سروش به خاطر اهدای عکس ها و تصاوير کتاب سپاسگزاری می شود.  
را  الزم  همکاری  ما  با  اطالعات  جمع آوری  امر  در  که  ذيل  سازمان های  همکاری  و  مساعدت  از  ضمن  در 

داشته اند تشکر و قدردانی می شود. 
استانداری لرستان، آموزش و پرورش استان، سازمان جهاد سازندگی استان، سازمان صنايع و معادن استان، 
سازمان آب و برق استان،سازمان ميراث فرهنگی و صنايع دستی و گردشگری استان،سازمان حفاظت محيط زيست، 
سازمان فضايی ايران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ادارٔه منابع طبيعی استان، ادارٔه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، ادارٔه راه و ترابری استان.


