
فصل ششم

شکوفایی استان لرستان 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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دستاورد های انقالب شکوهمند اسالمی
انقالب اسالمی ایران در سال 1357یک رویداد سیاسی، مذهبی و موهبتی الهی بود که تحولی عظیم درتمام عرصه  ها ی سیاسی ، 
اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ایجا د کرد. همچنین دستاوردهای عظیمی برای ملت شهید پرور ایران به همراه داشت، که استان لرستان 
نیز از این دستاوردها بی  بهره نبود. در این درس با گوشه ای از   فعالیت  های صنعتی، عمرانی ، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از 

انقالب شکوهمند اسالمی ایران دراستان آشنا می شوید. 
صنعت

استان لرستان از زمینه  های مناسب توسعٔه صنعتی به  ویژه در صنایع معدنی، کانی غیر فلزی، صنایع غذایی و نساجی برخوردار 
است. با وجود این مزایا، سهم استان از صنایع مادر تخصصی و پیشرفته ناچیز است. استان ما توسعٔه صنعتی را با اولویت به حفظ 
صنایع موجود و سرمایه  گذاری  در  صنایع  تبدیلی  کشاورزی، کانی  غیرفلزی، صنایع  پایین  دست پتروشیمی و دارویی انتخاب کرده است. 
پس از انقالب شکوه مند اسالمی 1511 پروانٔه بهره  برداری در بخش صنعت  و معدن صادر شد که در این جهت، چهارده شهرک  

صنعتی ، هفت  شهرک  فعال ، چهار ناحیٔه صنعتی  فعال و تعدادی تشکل صنعتی و صنفی تشکیل 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 ایجاد شده بعد ازانقالب اسالمی تا مهر1390

نام شهرک های صنعتی
مساحت  
هکتار به 

تعداد واحد 
مستقر

فرصت شغلی  
ایجاد شده

تعداد واحد 
بهره برداری

3076118237خرم آباد1

135132248232خرم آباد2

58/46819233بروجرد

3311215096ازنا

الیگودرز 442123610سنگ 

الیگودرز 55300صنعتی 

51/8100الشتر

45/4312649دورود

750/63458437130جمع

شکل ٣ــ١٤ــ کارخانۀ آهک هیدراته پلدختر

شکل ٤ــ ١٤ــ کارخانۀ نساجی بروجرد
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 برای مطالعه 
جدول ٥ــ١٤ــ جدول مشخصات برخی از واحدهای صنعتی ایجادشده پس ازانقالب اسالمی 

به میلیارد ریالتعدادعنوان نفرسرمایه گذاری  به  اشتغال 

به غیرکانی  های غیرفلزی معادن  6229استخراج 
آشامیدنی  ها و  15715673843محصوالت غذایی 

منسوجات 254452244ساخت 
63801006پوشاک و عمل آوردن پوست خز

724327دباغی ــ چرم ــ کیف ــ چمدان ــ کفش
2756207چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

2060230ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
53666انتشار و چاپ و تکثیر

2053322کک و فراورده  های حاصل از نفت
653381541ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
1669981887محصوالت از الستیک و پالستیک

غیرفلزی کانی  716244012070سایرمحصوالت 
فلزات اساسی 2314111284ساخت 

فابریکی فلزی  823631414محصوالت 
464431645ساخت ماشین آالت و تجهیزات
برقی 1272237ماشین آالت و دستگاه  های 
10/18رادیو و تلویزیون وسایل ارتباط

ــ دقیق ــ ساعت اپتیکی  ــ  51463ابزارپزشکی 
موتوری نقلیه  2514231330وسایل 

63998سایر تجهیزات حمل و نقل
سایرمصنوعات 2425208مبلمان 

1045116بازیافت

1511993430175جمع کل
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معادن 
جایگاه معادن در توسعٔه اقتصادی و افزایش درآمدهای استان پس ازانقالب اسالمی همچنان در سطح باالیی قرار دارد. به  ویژه 
نقش معادن در زمینٔه صنایع کانی غیرفلزی مانند: سیمان، گچ سنگ، سرامیک، کاشی و صادرات معدنی قابل مالحظه است. بیش ترین 
فراوانی معادن به ترتیب سنگ تزئینی، 52 معدن ، شن و ماسه 30 معدن و سنگ  آهک 36 معدن بوده است. برخی شاخص  های معدنی 

استان براساس آمارگیری معادن توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 به قرار زیر است:
                       

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

ارزش افزوده به 
میلیون ریال

میزان سرمایه  گذاری 
به میلیون ریال

میزان تولیدات به 
میلیون تن تعداد شاغالن تعداد معادن فعال

303259 73507 4544 2029 100

شکل ٧ــ١٤ــ کارخانۀ سنگبری
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 برای مطالعه 

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

1ــ عمران روستایی 
 روستاهای استان از نظر عمرانی درسال  های قبل از انقالب  اسالمی وضعیت مناسبی نداشتند؛ به طوری که از کل روستاهای 
استان تنها 184 روستا دارای آب لوله کشی،  37   روستا دارای برق و به هیچ روستایی گاز رسانی نشده بود. اما در سال  های  اول انقالب 
اسالمی، فعالیت  های عمرانی در روستاهای استان توسط جهاد سازندگی )جهاد کشاورزی( با هدف محرومیت زدایی و کاهش نابرابری 
میان شهر  و روستا آغاز شد و تاکنون توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه یافته است، به گونه  ای که تا سال 1390به  93/2 درصد از 
روستاها برق  رسانی و به 4/5 درصد از روستا ها )101 روستا( گاز رسانی شده است )پیش از انقالب اسالمی استان لرستان از نعمت گاز 
بی بهره بود(. همچنین تعداد روستاهای بهره  مند از برق از 37 روستا به بیش از2 هزار روستا  افزایش یافته است. روستاهای بهره  مند از 

آب آشامیدنی سالم از 184 روستا به 800 روستا و طول راه  های روستایی از200 کیلومتر به 5 هزارکیلومتر افزایش یافته است .

جدول ٨ ــ١٤ــ خالصه اقدامات انجام شده بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان لرستان تا سه ماهه اول سال1390

تعداد نوع فعا لیت

68131 مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی

53224 صدور سند مالکیت

678 تهیٔه طرح هادی روستایی

154 بهسازی شبکٔه معابر و اجرای طرح هادی

حصارکشی و پیاده روسازی روستا ها

احداث سالن  های ورزشی ــ سه واحد ساختمان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ــ 15واحد ساختمان دهیاری

پرداخت تسهیالت ودیعٔه مسکن و قرض الحسنه واحداث حمام

2ــ عمران شهری:در بخش عمران شهری ، اقدامات زیادی بعد از انقالب اسالمی دراستان صورت گرفته است. به عنوان 
مثال در بخش آب و فاضالب در اغلب شهرهای استان با تشکیل شرکت آب  و فاضالب، تأسیسات مربوط به این بخش احداث شده و 
یا در دست ساخت است. احداث زیرگذر ها،  توسعهٔ  فضای  سبز   شهرها، تعریض  خیابان  ها، و ایجاد کمربند  سبز  اطراف شهرها، ترمیم  
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بافت فرسودٔه شهرها و افزایش خدمات شهری ، ساماندهی فعالیت  های اقتصادی داخل شهرها و ایجاد شهرک  های جدید و...تنها 
بخشی از اقداماتی است که پس از انقالب اسالمی در شهرهای استان انجام شده است.

جدول ٩ــ١٤ــ مقایسۀ فعالیت عمران شهری در استان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

نرخ رشدکل دورهعملکرد تا پایان 1389تعداد مشترکان تاسال1357نوع فعالیت

21000220000947/6آب آشامیدنی سالم

53000390000635/8برق

0122000گاز

130004130003076/9تلفن

شکل ١٠ــ١٤ــ یکی از زیرگذرهای شهر خرم آباد

3ــ حمل و نقل: استان لرستان به  دلیل واقع شدن در مسیر راه  های اصلی کشور و هم  جواری با استان  های مرزی و صنعتی 
به عنوان پل ارتباطی ، میان شمال و جنوب کشور از موقعیت خاصی برخوردار است. از مهم ترین طرح  های عمرانی درسال 1389 
می توان به افتتاح آزاد راه خرم آباد ــ پل  زال  و چهارخطه کردن محورهای اصلی استان اشاره کرد.   هم چنین ، آغاز عملیات پروژه های 
مهم آزاد راه خرم آباد ــ اراک، احداث خطوط ریلی دورود ــ بروجرد ــ غرب کشور و شبکٔه ریلی دورود ــ خرم آباد ــ اندیمشک و 
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دورود ــ داران ــ اصفهان وطرح احداث فرودگاه بروجرد از جمله پروژه  های مهم استان درسال 1390است. 

جدول ١١ــ١٤ــ مقایسۀ راه های استان قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

نوع راه

اطالعات کلی راه  های استان لرستان در سال1389

طول راه  ها قبل از 
انقالب

عملکرد تا سال 
1389 طول محور

راه همسنگ شده

02381615چهارخطه

493910/52695اصلی

1186181226فرعی

20050049192روستایی

8116152/514728جمع  کل

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

پس از پیروزی انقالب اسالمی برنامه  ریزی درزمینٔه فعالیت  های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، 
زنبورداری، پرورش  ماهی  و طیور، همچنین صدورمجوز برای واحد های گلخانه  ای و تولید قارچ به عنوان فعالیت  های 

مهم مرتبط با کشاورزی، سهم عمده  ای دراشتغال  زایی 
و تأمین نیازها و پیشرفت اقتصادی استان داشته است. 
ارانی(  ب ای،  )قطره  ی  آبیار نوین  شیوه  های  از  استفاده 
اجرای طرح آبخیزداری به منظور جلوگیری از فرسایش 
و  و همچنین احداث سه سد  منابع آب  خاک و حفظ 
بهره برداری از هفت سد و انجام مطا لعات 27 سد دیگر 
که  است  درحالی  این  است.  بخش  این  نامه  های  بر از 
تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری قبل ازانقالب 
دراستان 400 هزارتن بوده است و هیچ گونه طرح و یا 
وجود  و…  اری  یزد خ آب یا  و  سدسازی  برای  ای  ه   برنام

نداشته است. 

جدول ١٣ــ١٤ــ آمار تولیدات بخش کشاورزی و 
دامپروری استان لرستان 1388

عملکرد تولید )تن(عنوان پروژه یا فعالیت

59000تولید گوشت قرمز 

36000تولید گوشت مرغ

5500تولید تخم مرغ

496/529تولید عسل

13000تولید آبزیان

2141070تولید زراعی

180000تولید باغی

شکل ١٤ــ١٤



116

 برای مطالعه 
فعالیت  های علمی ــ آموزشی

تأسیس  فّعالّیت  های چشم گیری در زمینٔه  تربیت،  تعلیم و  اهّمیت و جایگاه  به  با توجه  آموزش و پرورش: 
مدارس در کلیٔه دوره های تحصیلی ، همچنین رشته های کار و دانش، فنی وحرفه  ای و...انجام شده است. از اقدامات 
مهم در این بخش ، می توان به تأسیس نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگساالن اشاره کرد که نقش مؤثری در رشد 
درصد باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است. همچنین نقش خّیرین مدرسه ساز به جهت بهبود کیفیت و کمیت 

واحدهای آموزشی استان شایسته و قابل توّجه است.

جدول 15ــ14ــ عملکرد خیرین مدرسه ساز در استان لرستان

تعداد خیرینسال
تعهدات خیرین مدرسه ساز

ارقام به هزار ریال
تعداد کل پروژه های 

تحویلی
زیر بنا به متر مربعتعداد کالس

1390766166360600419481378811 ــ 1377

شکل ١٦ــ١٤ــ مراکز آموزشی استان

همان  طور که انقالب اسالمی در زمینه  های مختلف در جهت توسعه و رونق استان لرستان دستاوردهای مهم و 
چشم گیری داشته است، در زمینٔه علمی ــ آموزشی نیز اقدامات زیادی انجام شده است که می توان به افزایش سطح 
پوشش تحصیلی در کلیٔه دوره  های ابتدایی تا پایان دورهٔ متوسطه، توسعٔه دانشگاه  ها و مراکز آموزش  عالی، گسترش 

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

116
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جدول 17ــ14ــ مقایسۀ برخی از شاخص  های علمی ــ آموزشی دراستان لرستان ازسال 1357تا 1389

میزان تغییر رشد ـ 1388 سال تحصیلی89 ـ سال تحصیلی 57  ــ1356 عنوان شاخص

بیش از 20برابر 5000 250 مکان  های آموزشی

100درصد 25 1 مراکز آموزش عالی

نزدیک به 3 برابر 82 درصد 30 درصد افزایش باسوادی

بیش از 95 درصد کمتر از 50 درصد پوشش تحصیلی )ابتدایی تا متوسطه(

فعالیت  های فرهنگی
قبل از انقالب استان ما یکی از استان  های محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بود اما بعد از پیروزی انقالب 
مسئوالن تمام تالش خود را به کار گرفتند تا در بخش های مختلف محرومیت  زدایی کنند. به همین منظور کتابخانه  ها 

گسترش یافتند و کانون  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی و... در استان تأسیس شد. 

جدول ١٨ــ١٤ــ برخی از شاخص  های فرهنگی و هنری استان

تعداد شرح

9 سینما

3 سالن نما یش

30 کتابخانٔه عمومی

20 کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

16 مجله و هفته نامه

32 چاپخانه

33 نمایشگاه کتاب

بهداشت و درمان
قبل از انقالب اسالمی بسیاری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی بی  نصیب 
بودند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی توجه به بخش سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نیز مانند سایر 
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بخش  ها در دستور کار قرار گرفت و در این جهت اقدامات قابل توجهی انجام شد.

جدول ١٩ــ١٤ــ برخی شاخص  های بهداشتی و درمانی درسال  های 1357تا1389

نرخ رشدکل سال1389 سال1357 عنوان شاخص

338/5 250 57 مراکز بهداشتی و درمانی

368/1 103 22 آزمایشگاه تشخیص طبی

518/5 167 27 داروخانه

2800 ــ  12000 سرانٔه پزشک به ازای هر هزارنفر

72 ــ  65 افزایش امید به زندگی

کاهش میزان مرگ ومیر مادران و کودکان

ریشه کنی بسیاری از بیماری  های مسری

افزایش تعداد سالن  های سرپوشیده از 3 باب به 30 باب
افزایش هیئت  های ورزشی از 40 هیئت به 360 هیئت

افزایش زمین  های فوتبال از چهار زمین به 24 زمین
ایجاد 34 مکان ورزشی روستایی )پیش از انقالب هیچ مکان ورزشی روستایی در استان وجود نداشت(

افزایش شمار مشترکان تلفن ثابت از 13 هزار خط به 413 هزار خط 
افزایش تعداد روستاهای بهره  مند از تلفن از5 روستا به بیش از 2 هزار روستا

واگذاری بیش از 400 هزار تلفن همراه 
افزایش میزان پخش برنامه های صدای محلی از 6 ساعت در روز به 16 ساعت در روز

پوشش صدای مرکز استان برای 98 درصد جمعیت استان لرستان
پوشش سیمای مرکز لرستان برای 99 درصد جمعیت این استان 

پوشش شبکه  های سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران در استان لرستان )پیش از انقالب فقط شبکه  های 
یک و دو به صورت محدود در لرستان قابل دریافت بود(

این  لرستان داشته است. مردم  آگاهی  ها ی سیاسی و اجتماعی مردم  افزایش  تأثیر عمیقی در  انقالب اسالمی 
استان برای تعیین سرنوشت خود و کشور با شرکت در انتخابات متعدد، حضور فعال داشته  اند؛ به طوری که میانگین 
شرکت مردم لرستان در انتخابات از میانگین کشوری باال تر است و این بیانگر افزایش بینش سیاسی اجتماعی مردم 

لرستان است.
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فعالیت 
1 ــ منظوراز فعالیت  های عمرانی در شهر و روستا چیست؟

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

3 ــ در محل زندگی شما کدام طرح  های عمرانی انجام شده و یا در حال اجرا است؟ تحقیق کنید وگزارشی به 
کالس ارائه دهید. 

شکل ٢١ــ١٤ ــ آزادراهشکل ٢٠ــ١٤ــ نمایی از صنایع استان

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
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آیا می توانید نقشی در توسعۀ آیندۀ استان داشته باشید؟
جایگاه ایران برای اقتصاد ملی ، در سال 1404هـ .ش در قالب توسعٔه پایدار و همه جانبه، ترسیم شده است. استان لرستان با 
داشتن قابلیت  های مطلوب  طبیعی، عوامل  انسانی، جاذبه  های  گردشگری، موقعیت مناسب جغرافیایی و... باید رتبه  های باالیی را در 

میان استان  های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم  جوانان این مرز  و  بوم دارد، جوانانی که باید با شناخت محیط خود نقش مؤثری در پیشرفت 
آن داشته باشند. توسعٔه صنعت به  ویژه صنایع مادر، و نیز صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت گردشگری می تواند 

دورنمای زیبایی از توسعه را فراروی استان قرار دهد.

چشم انداز آیندۀ استان لرستان  درس پانزدهم

تحقیق کنید  
استان لرستان در هر یک از موارد زیر دارای چه توانمندی  هایی است؟

1ــ موقعیت مناسب جغرافیایی
2ــ بهره  مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز

3ــ برخورداری از منابع غنی آب  های سطحی و زیرزمینی
4ــ تنوع آب و هوایی

5ــ بهرمندی از جاذبه  های طبیعی، تاریخی و فرهنگی
6ــ وجود منابع معدنی

شکل ١ــ ١٥ــ نمایی از چشم اندازهای شهرهای استان
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تحقیق کنید  

با توجه به استعدادهای خدادادی و توان باالی استان در زمینٔه منابع طبیعی و نیروی انسانی، استان ما سزاوار توجه بیشتر 
و  تنگناها  استان  توسعٔه  مسیر  در  که  داشت  توجه  باید  اما  است  آن  پیشرفت  و  توسعه  راه  در  اساسی  گام  های  برداشتن  و  مسئوالن 

محدودیت  هایی وجود دارد .

استان لرستان در هر یک از موارد زیر دارای چه تنگناها و محدودیت  هایی است؟
 ــ وقوع زلزله  های ویرانگر

 ــ تأسیسات مهار، ذخیرٔه آب و شبکه  های آبرسانی
 ــ  شیوه  های  بهره  برداری در بخش کشاورزی

 ــ تخریب منابع طبیعی
 ــ کمبود زیرساخت  های گردشگری

شکل ٢ــ١٥ــ نمایی از فعالیت های اقتصادی در استان

ضرورت تعیین چشم  انداز توسعۀ آیندۀ استان 
با توجه به توانمندی  ها و محدودیت  های استان، داشتن نگاهی آینده  نگر برای رشد، پیشرفت و توسعٔه استان، امری اجتناب  ناپذیر 
است. بنابراین بهتر است هر   گونه برنامٔه توسعه که برای چشم    انداز آیندٔه استان تهیه و تدوین می شود، علمی و در قالب آمایش سرزمین 

و بر اساس توانمندی  های هر منطقه باشد.
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 برای مطالعه 
مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی 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  دینی و ساماندهی فعالیت  های فرهنگی
 ــ توزیع متعادل امکانات در سطح استان

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

 ــ افزایش نقش استان در تولید فرآورده  های حاصل از نفت و گاز با تأکید بر صنایع پتروشیمی
 ــ مهار و ذخیره آب  های سطحی، متناسب با نیازهای توسعه و استفادٔه بهینه و مطلوب از آن ها

 ــ افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری با توجه به قابلیت  های موجود
 ــ ترویج شیوه  های جدید کشاورزی با تأکید بر کشت  های متراکم

 ــ حفاظت، احیا، توسعه و بهره  برداری اصولی از منابع طبیعی)جنگل  ها و مراتع( و محیط زیست استان در 
جهت نیل به توسعٔه پایدار

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

 ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت  های شغلی و حمایت از کارآفرینان
 ــ تقویت شبکه  های زیربنایی )ارتباط زمینی، ریلی، هوایی، انرژی، مخابرات و...(

 ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی، جذب و نگهداری منابع انسانی و شناسایی نیروهای کارآفرین و افزایش 
مشارکت نیروهای محلی در مدیریت توسعٔه استان

 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزایش ظرفیت  های آموزش عالی با اولویت دادن به نیازهای استان

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

و  آموزش  اطالعات  و  آمار  معاونت  لرستان،  استان  بودجٔه  و  برنامه  سازمان  لرستان، 1358،  استان  آمارنامٔه 
پرورش استان لرستان 

استانداری استان لرستان 
اداره کل منابع طبیعی استان 

ایزدپناه، حمید 1384: لرستان در گذر زمان و تاریخ. تهران، انتشارات اساطیر.
ایزدپناه، حمید 1363: آثار باستانی و تاریخی لرستان. تهران، انتشارات آگاه.

امان اللهی بهاروند، سکندر 1384: »موسیقی در فرهنگ لرستان« نشر افکار.
امان اللهی بهاروند، سکندر 1366: قوم لر. تهران، انتشارات آگاه.

مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  اول،  جلد  لرستان.  اجتماعی  و  جغرافیایی  تاریخ   :1376 حمید  ناه،  ایزدپ
فرهنگی. 

اداره کل راه و ترابری استان لرستان. 
قاضیانی، فرحناز 1376: بختیاری ها، بافته ها و نقوش ــ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.

بشاش کنزق، رسول 1378: نجوای ظروف و اشیای منسوب به غار کلماکره. تهران، معاونت پژوهشی 
سازمان میراث فرهنگی. 

برنامٔه آمایش استان لرستان، مرحله اول، تحلیل وضعیت و ساختار موجود، جلد سوم بهار 1387.
پاپی، مرادحسین 1376: روایت حماسه ها. خرم آباد، انتشارات افالک.

پری، جان ر. 1365: کریم خان زند. ترجمٔه علی محمد ساکی، تهران، نشر فراز.
خودگو، سعادت 1378: اتابکان لر کوچک. خرم آباد، انتشارات افالک.

دالوند، حمیدرضا 1385: انقالب اسالمی در لرستان. تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
چگنی علی هادی و دیگران، راهنمای سرمایه گذاری استان لرستان چاپ، مؤسسه فرهنگی هنری کلیک چاپ 

دوم فروردین 1390.
زیدوندی، علی محمد 1388: شناخت مفاخر ازنا. جلد اول، خرم آباد، انتشارات سیفا.

سیمای منابع طبیعی استان لرستان، منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان. 
مرادی، فریبرز و دیگران 1388: سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در افق 1404 ادارٔه کل 
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منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، نشر پونه.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان 

سازمان محیط زیست استان لرستان 
سازمان صنایع و معادن استان لرستان 

شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان 
سهرابی، محمد 1376: لرستان و تاریخ قوم کاسیت. خرم آباد، انتشارات افالک.

حسنوند، حمید، طهماسبی، فرهاد 1388: شناسنامٔه اجتماعی، فرهنگی استان لرستان ــ دفتر امور اجتماعی 
استانداری ــ پاییز 1389 انتشارات شاپور خواست.

طرهانی نژاد، ناصر 1386: افالکیان؛ زندگی نامه و وصیت نامۀ شهدای آموزش و پرورش لرستان، 
خرم آباد انتشارات سیفا. 

عالیی طالقانی، محمود، 1388: ژئومورفولوژی ایران، چاپ پنجم، انتشارات قومس.
فرزین، علی رضا 1372: لرستان در گذر تاریخ. تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.

فرزین علی رضا 1386: سیمای طبیعی، تاریخی و فرهنگی لرستان. خرم آباد، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.

تهران،  جلد  دو  فسایی،  رستگار  منصور  چاپ  ناصری.  فارسنامۀ   :1367 ینی  حس حسن  ا  ز میر یی،  فسا
انتشارات امیرکبیر.

فصل نامٔه جنگل و مرتع شماره 76 و 77 زمستان 1386.
فتحی، آذر 1380: راهنمای گردآوری گویش ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.

قاسمی، سیدفرید 1375: تاریخ خرم آباد. خرم آباد، انتشارات افالک.
کاظمی، ایرج 1376: مشاهیرلر. خرم آباد، انتشارات افالک.

یاوری، حسین 1384: کارشناسی آثار صنایع دستی، حسین یاوری، انتشارات ایران شناسی.
کریمی درمنی، حمیدرضا 1389: »یاری گری در ایران«، انتشارات کند و کاو تهران.

گیرشمن، رومن 1367: ایران از آغاز تا اسالم. ترجمٔه محمدمعین، 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 1389.
گزارش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان لرستان 1389.

موالنا بروجردی، غالمرضا 1382: سخنوران بروجرد. تهران، انتشارات حروفیه.
ـ 1375. نتایج تفصیلی جمعیت استان لرستان، سال های 1385 ـ

جزمی، محمد و دیگران 1363: هنرهای بومی در صنایع دستی کرمانشاه، انتشارات مرکز مردم شناسی.
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تقدیر و تشکر
گروه مؤلفان کتاب استان شناسی لرستان مراتب تشکر و قدردانی خود را از شورای برنامه ریزی گروه جغرافیای 
دفتر تألیف کتاب های درسی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونت آموزش متوسطه، گروه تکنولوژی و گروه های 
آموزشی استان، گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان )آقای رئوف مقدم(، استادان محترم آقایان: مهدی چگنی، 
علی محمد یاراحمدی، رامین رحمانی، نورالدین بازگیر  و خانم ها معصومه بیگ زاده، فروزان رشنویی و هما صیدی که در 
تدوین کتاب  ما را یاری کرده اند اعالم می دارد. همچنین از همکاری آقایان علی رضا فرزین و سعید سروش به خاطر اهدای 

عکس ها و تصاویر کتاب سپاسگزاری می شود.  
را  الزم  همکاری  ما  با  اطالعات  جمع آوری  امر  در  که  ذیل  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 صنایع و معادن استان، 
سازمان آب و برق استان،سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان،سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان فضایی ایران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ادارٔه منابع طبیعی استان، ادارٔه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، ادارٔه راه و ترابری استان.


