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مقدمه
استان فارس همواره به عنوان یکی از بنیان های علمی، فرهنگی و اقتصادی میهن عزیزمان ایران بوده است. این 
استان با داشتن آب و هوای متنوع، سرزمین پهناور و منابع آبی مناسب از گذشته اهمیت داشته است. وجود مردمانی 
با ذوق، مهربان و نجیب این خطه از کشورمان را به مهد ادب و فرهنگ و هنر تبدیل کرده است. این سرزمین زادگاه و 
پرورش دهندٔه انسان هایی بوده است که هرکدام برای اعتبار تاریخ یک ملت گواه و شاهد کافی است و افتخاری جاودانه 

را به ایران و فارس نشینان بخشیده است. 
در سال های اخیر هزاران شهید، مفقود و جانباز از این خطه به اسالم و ایران تقدیم شده است. مردان بزرگی 

که با جانفشانی و از خودگذشتگی برای حفظ نام و آبروی ایران جنگیدند. 
و  مشکالت  تمام  وجود  با  ایران،  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  پربرکت  عمر  از  ل  سا  3٠ گذشت  ا  ب اکنون 
توطئه های استکبار جهانی توسعٔه همه جانبه ای در مناطق شهری و روستایی استان فارس انجام شده است که در این 

فصل با بخش هایی از این خدمات آشنا می شوید. 

کشاورزی
استان فارس به استانی شهرت دارد که با کشاورزی مأنوس است و در بیشتر زمینه های زراعتی بی رقیب مانده است. از این رو، 
می توان گفت: بزرگ ترین دستاورد انقالب در استان فارس توسعه و ترویج کشاورزی و تأمین بخش قابل توجهی از غذای مردم کشور 

در این استان است. 
گسترٔه فعالیت در حوزٔه کشاورزی فارس دربرگیرندٔه شاخه های متنوع از جمله تولیدات زراعی ــ باغی، دامی و شیالت است. 

شکل ٣ــ٦ــ حمل و نقل و ارتباطات
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جدول ١ــ٦ــ وضعیت و جایگاه کشاورزی در استان فارس

درصد سهم استان میزان تولید به تن نام محصول ردیف 
نسبت به کل کشور

رتبه استان 
در کشور

اول 2٠658٠714/4گندم 1

سوم 1997967جو 2

سوم2573199/4برنج 3

اول65336232/7ذرت دانه ای4

سوم354129/4پنبه 5

سوم 7٠55٠914/4چغندر قند6

اول 23٠2319/5دانه های روغنی7

سوم 2352374/9سیب زمینی8

سوم1674349/5پیاز9

اول86349618/1گوجه فرنگی1٠

دوم 549٠567/5محصوالت جالیزی 11

دوم1٠٠43117/6نباتات علوفه ای12

 برای مطالعه 
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شکل ٧ــ٦ــ بادام )اول(شکل ٦ــ٦ــ انجیر )اول(شکل ٥ــ٦ــ انگور دیم )اول(شکل ٤ــ٦ــ انار )اول(

شکل ١١ــ٦ــ زیتون )اول(شکل ١٠ــ٦ــ گل محمدی )اول(شکل ٩ــ٦ــ گوجه فرنگی )اول(شکل ٨ــ٦ــ ذرت دانه ای )اول(

  شکل ١٥ــ٦ــ خرما )دوم(  شکل ١٤ــ٦ــ گردو )دوم(شکل ١٣ــ٦ــ ماهی سرد آبی )اول(   شکل ١٢ــ٦ــ حبوبات آبی )اول(

شکل ١٨ــ٦ــ چغندر قند )سوم(  شکل ١٧ــ٦ــ مرکبات )دوم(  شکل ١٦ــ٦ــ شلتوک )دوم(

وضعیت و جایگاه بعضی از محصوالت در استان فارس
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گرچه استان فارس طی 21 سال گذشته رکورددار تولید گندم در ایران بوده است؛ اما به باور برخی کارشناسان با توجه به پدیدٔه 
خشکسالی و کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی توجه مجّدد به انتخاب و جایگزینی محصوالت ارزشمند و با صرفه تر ضروری به نظر 

می رسد. 

ــ آیا می توانید عمده ترین محصوالت کشاورزی و باغی در شهرستان خود را نام ببرید؟ 
ــ امروزه کدام محصوالت کشاورزی استان در بازارهای جهانی ارزش بیشتری دارد؟ 

دامپروری و دامداری 

شکل ١٩ــ٦ــ گاوداری صنعتی

شکل 20ــ٦ــ گاوداری صنعتی

عالوه بر فعالیت های زراعی و باغی در زمینٔه دامپروری و تولیدات دامی و پرورش آبزیان و ماهیان پرورشی روستائیان و عشایر 
فارس توانسته اند سهم عمده ای از تولید گوشت قرمز و سفید کشور را به خود اختصاص دهند. 

جدول 2ــ6 بخشی از فعالیت های دامپروری و تولیدات آن را در سال 1386 نشان می دهد. 

پرسش 
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جدول ٢ــ٦ــ تعداد دام های طیور و آبزیان و میزان تولید آن ها ــ ١٣٨٦

میزان تولید تعداد )رأس( نام واحد ردیف 

8٠٠ هزار تن شیر529٠8 واحدگاوداری صنعتی1

13216 هزار قطعه1196 واحدمرغداری صنعتی2

131٠ تن ماهی2٠4 واحدپرورش آبزیان3

1483623 کیلو عسل16443٠ کندوزنبور عسل  ٤

انرژی 
کشور ایران در حال حاضر با در اختیار داشتن مقادیر قابل توجهی از ذخایر گاز جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
استان فارس مخازن مهم نفت و گاز شامل مخازن آغار داالن، خشت و کمارج، سعادت آباد و مخزن نفتی سروستان را داراست. 

تقریباً 7٠ درصد از خطوط انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف از استان فارس عبور می کند. 

شکل 2٢ــ٦شکل 2١ــ٦

 برای مطالعه 
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تولید  را  گاز کشور  از  درصد  است 55  مستقر  شیراز  در شهر  آن  ستاد  که  زاگرس جنوبی  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
می کند.

از شرکت های مهم در استان فارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرودشت است که از بخش های اصلی صنعت 
نفت و از جمله صنایع مهم و مادر کشور است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در کشور 
محسوب می شود و نخستین واحد صنعت پتروشیمی ایران است که در سال 1338 پایه ریزی شده است. هدف اصلی از 
احداث این مجتمع تأمین نیازهای کشور به کود شیمیایی ازته بوده است. در سال های اخیر نصب واحدهای کلر آلکالی 

و متانول در پتروشیمی مرودشت به عنوان اولین تجربٔه موفق در صنایع پتروشیمی ایران محسوب می شود. 
شرکت گاز استان فارس نیز یکی از قدیمی ترین شرکت های کشور است که در سال 1342 فعالیت خود را آغاز 

کرده و وظیفٔه گازرسانی به واحدهای خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاه ها را در استان فارس برعهده دارد. 
در حال حاضر 83 درصد از شهرهای استان فارس با جمعیتی بالغ بر 58٠ هزار خانواده از گاز طبیعی استفاده 
می کنند و 8/3 درصد از گاز مصرفی کشور در استان فارس مصرف می شود. شیراز اولین شهر بزرگ ایران است که 

مردم آن از گاز لوله کشی شده بهره مند شدند. 

حمل و نقل
از حمل و نقل به عنوان امور زیربنایی هر کشوری یاد شده است. 

شکل 24ــ٦شکل 23ــ٦

بیشتر بدانیم  
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شکل 25ــ٦

براساس آمارهای موجود طول شبکٔه راه های اصلی استان که در سال 1357 برابر 1221 کیلومتر بوده در سال 1386 به حدود 
2229 کیلومتر افزایش یافته که 569 کیلومتر آن بزرگراه است. 

به شش فرودگاه فعال  به فرودگاه شیراز محدود می شد، امروز  تنها  انقالب اسالمی  از  نیز که پیش  تعداد فرودگاه های استان 
افزایش یافته است )آیا اسامی این فرودگاه ها را می دانید؟(. 

شکل ٢٧ــ٦ــ ساختمان فرودگاه الرشکل ٢٦ــ٦ــ فرودگاه شیراز 
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راه آهن 
اگر بخواهیم پرافتخارترین طرح عمرانی استان فارس را در سال های اخیر نام ببریم، بی شک راه اندازی قطار شیراز ــ  اصفهان 

است که کلیٔه مراحل مطالعه ــ برنامه ریزی و اجرای آن در زمان جمهوری اسالمی انجام شده است. 

راه آهن شیراز ــ اصفهان به طول 506 کیلومتر است که مطالعات مسیر احداث آن، از دهٔه 137٠ انجام و کلیٔه عملیات اجرایی 
آن از سال 1381 شروع و در سال 1387 با حرکت اولین قطار مسافربری از اقلید به مشهد افتتاح شد. این مسیر دارای 1645 پل 

بزرگ و کوچک و 21 تونل است. از جمله پل ایزدخواست از شاهکارهای مهندسی کشور محسوب می شود. 

شکل ٢٨ــ٦ــ ایستگاه راه آهن اقلید

ــ به نظر شما احداث راه آهن چه تأثیری بر صنعت گردشگری فارس دارد؟ 

صنایع استان 
براساس آمار و اطالعات موجود تعداد کارگاه های بزرگ با نه نفرکارکن و بیشتر، از 184 واحد در سال 1357 به 512 کارگاه 

در سال 1385 افزایش یافته است. 
67 درصد درآمدهای صنایع استان فارس عمدتاً مربوط به صنایع غذایی ــ شیمیایی ــ الکترونیک و کانی غیرفلزی بوده است. 

پرسش 
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  شکل ٣٠ــ٦ــ صنایع الکترونیکشکل ٢٩ــ٦ــ صنایع غذایی بیضا

شکل ٣٢ــ٦ــ پتروشیمی فارس  شکل ٣١ــ٦ــ کانی غیرفلزی

 شکل 34ــ٦ــ صنایع غذایی بیضا  شکل 33ــ٦ــ سیکل ترکیبی
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ــ آیا می دانید معادن عمدٔه خاک نسوز و سنگ های تزیینی در کدام شهرستان قرارگرفته است؟ 

فرهنگ و نشر: یکی از شاخص های رشد فرهنگی توسعه و بهره برداری و تجهیز مؤسسات فرهنگی و کتابخانٔه 
عمومی و افزایش نشریات مطبوعات محلی است. بررسی ها نشان می دهد که در طول سه دهٔه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی رشد قابل توجهی داشته و حاکی از افزایش سطح سواد در سطح استان فارس است. این استان ازنظر چاپ 
نشریه های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعد از استان تهران، مقام دوم را دارد که نشان دهندٔه تنوع سلیقه 
و عالقٔه مردم به مطالعٔه نشریات تخصصی و علمی و کسب اطالع از آخرین دستاوردهای علمی و اطالعات ایران و 

جهان است. 

جدول ٣ــ٦ــ شاخص های فرهنگ و نشر 

سال ١٣٨٧سال ١٣٥٧عنوان شاخص ردیف 

31121 باب تعداد کتابخانٔه عمومی شهری 1

327 باب تعداد کتابخانٔه عمومی روستایی2

٠15٠تعداد کتابخانٔه روستایی 3

9٠512عناوین کتاب های منتشر شده 4

12٠ــ تعداد کل ناشران استان 5

9٠ــ مؤسسات فرهنگی ــ هنری ــ قرآنی6

186تعداد عناوین نشریات 7

2812٠تعداد چاپخانه ها 8

445ــ تعداد نمایشگاه قرآنی 9

21٠ــ تعداد مراکز عرضٔه محصوالت فرهنگی و هنری 1٠

پرسش 

بیشتر بدانیم  
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علمی و آموزشی: یکی از ابعاد توسعٔه همه جانبٔه استان عالوه بر گسترش سوادآموزی، رشد فعالیت علمی و 
آموزشی در دانشگاه ها و توسعٔه مراکز آموزشی در مقاطع گوناگون تحصیلی در استان فارس بوده است. 

میزان باسوادی در استان فارس از 49/5 درصد سال 1355 به 87درصد در سال 1385 افزایش یافته که بیانگر 
تحول قابل مالحظه ای در سوادآموزی است. 

از نظر مراکز آموزش عالی نیز تعداد دانشجویان استان در سال 1357 تنها 647٠ نفر بوده است که این تعداد 
در سال 87  ــ1386 به 174،٠٠٠ دانشجوی دانشگاه دولتی و آزاد اسالمی افزایش یافته است. تأسیس دانشگاه 
صنعتی شیراز و تبدیل آن به دو بخش دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی، تأسیس دانشگاه دولتی در فسا، جهرم 
و … تأسیس 13 آموزشکدٔه فنی در نقاط مختلف استان، تأسیس دانشگاه مجازی شیراز و تأسیس دورٔه دکتری در 

رشته های مختلف در دانشگاه شیراز، بخشی از اهداف علمی استان بوده است. 

شکل 36ــ٦ــ دانشگاه شیراز       شکل 35ــ٦ــ دانشگاه آزاد شیراز

شکل 37ــ٦ــ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
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تعداد دانش آموزان استان فارس اگرچه به دنبال افزایش جمعیت کشور در کلیٔه مقاطع افزایش داشته است؛ 
اما با عملکرد خوب دستگاه های اجرایی استان از جمله سازمان آموزش و پرورش فارس تراکم دانش آموزان مدرسه 
در مقطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه به 21/9 نفر در سال 87 ــ 1386 رسیده است، در حالی که این رقم در سال 

58 ــ 1357، 37/5 نفر بوده است. 
بهداشت و درمان: یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی گسترش شبکه های بهداشت و درمانی و افزایش 
تخت بیمارستانی در سطح استان است. تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری استان از 54 مرکز در سال 1357 به 

281 مرکز افزایش یافته و به عبارت دیگر در طول این دوره 5/2 برابر شده است. 
و  پزشکی  گستردهٔ  امکانات  بودن  دارا  با  شهر  این  است.  کشور  پزشکی  های  قطب  از  کی  ی شیراز  شهر 
بیمارستان های مجهز، نیروی انسانی متخصص و توانمند امروز نه تنها به ارائٔه خدمات گوناگون پزشکی از جمله پیوند 
اعضا به کل کشور می پردازد؛ بلکه آوازٔه مهارت متخصصان و تجهیزات بیمارستانی این استان در خارج از کشور به 

ویژه کشورهای حاشیٔه خلیج فارس پیچیده است. 
عالوه بر آن، وجود مراکز درمانی مجهز در اکثر شهرهای استان به ویژه شهرهای جنوبی استان فارس موقعیت 

منحصر به فردی به این استان داده است. 

شکل 39ــ٦شکل 38ــ٦
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چشم انداز آیندۀ استاندرس پانزدهم  

شما حاال از اوّل شروع کنید و قصدتان بر این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشید، در فرهنگ مستقل 
باشید. در صنعت مستقل باشید. در زراعت مستقل باشید. وقتی که بنا را براین معنا گذاشتید و با این عزم وارد میدان 

شوید می توانید که کشور خودتان را نجات دهید و کشور خودتان را مستقل و بیمه کنید. 
 «حضرت امام خمینی صحیفۀ نور، جلد ١٠، ص ٢٧٨»

چشم انداز ایران، کشوری توسعه یافته با جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فّناوری در سطح منطقه و با هویت اسالمی و انقالبی 
که الهام بخش در جهان اسالم بوده و در روابط بین الملل، تعاملی سازنده و مؤثر خواهد داشت. در آذر ماه 1382 سیاست کلی برنامٔه 
بیست سال آیندٔه کشور تحت عنوان »چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 14٠4 هجری شمسی« از سوی مقام معظم رهبری 

به رئیس جمهور وقت ابالغ شد. 
ترسیم جایگاه ایران برای اقتصاد ملی، در سال 14٠4 در قالب توسعٔه امور اقتصادی ــ امور فرهنگی ــ امور علمی و فّناوری 
ــ امور اجتماعی ــ امور سیاسی و دفاعی و امنیتی دیده شده است. استان فارس در این زمینه بایستی باالترین رتبه ها را به خود 

اختصاص دهد. 
تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم شما جوانان این مرز و بوم دارد که با شناخت محیط خود و آگاهی از توان بالقوه و بالفعل 

استان ضمن رشد و بالندگی برای دست یابی به جامعه ای مستقل توسعه یافته و متکی بر ارزش های اسالمی قدم بردارید. 
با توجه به قابلیت ها و تنگناهای توسعه در استان هدف و برنامه های بلند مدت استان به شرح زیر است: 

امور اقتصادی 
پس از پیروزی انقالب، استقالل اقتصادی از اصول انکارناپذیر دیدگاه های حضرت امام خمینی )ره( بود که همواره بر فراگیری 

و ابتکار در عرصٔه تولید صنعت تأکید می فرمودند. عمده ترین موارد چشم انداز در بخش اقتصادی عبارت است از: 
الف( بخش کشاورزی 

1ــ اجرای طرح های حفظ منابع آب و خاک در سطح استان با استفاده از روش های آب خوانداری و احداث سدهای خاکی و… 
2ــ استفاده از شیوه های نوین بهره برداری کشاورزی 

3ــ توسعٔه صنایع تبدیلی 
4ــ اولویت به اجرای طرح های زهکشی و تکمیل شبکه های آبیاری. 

بسیاری از طرح های استانی از جمله احداث و بهره برداری از سدها و طرح های حفاظت خاک با موفقیت در حال انجام است. 
طرح های کشاورزی در استان فارس پیشرفت قابل قبولی در جهت اهداف برنامه چشم انداز دارد. 
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ب( بخش صنعت و معدن 
1ــ گسترش صنایع برق و الکترونیک ــ فّناوری اطالعات و ارتباطات و بسترسازی صنایع نوین 

2ــ بسترسازی ایجاد صنایع گاز ــ پتروشیمی ــ شیمیایی و معدنی 
3ــ استخراج بهینه از معادن استان فارس 

4ــ توسعٔه صنایع تبدیلی کشاورزی. 
در بخش انرژی کارهای بزرگی در استان فارس شروع شده که عالوه بر گسترش واحدهای تولیدی مجتمع 
پتروشیمی شیراز پاالیشگاه گاز پارسیان که از آن به عنوان نقطٔه اتکا از کشور یاد می شود، کشف منابع جدید نیز در 
زمینٔه نفت در مناطق مختلف استان صورت گرفته است و امید می رود در زمینٔه صنعت نفت استان فارس قدم های 

بزرگی در آینده برداشته شود. 

شکل 43ــ٦ــ راه های بین شهریشکل 42ــ٦ــ ایستگاه راه آهن

بیشتر بدانیم  
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ـ   با ظرفیت ساالنٔه 4 میلیون مسافر و همچنین  ج( بخش حمل و نقل: بهره برداری از راه آهن شیراز ــ اصفهان ـ
7 میلیون تن بار می تواند در کلیٔه زمینه ها باعث پیشرفت و رونق اقتصادی استان شود. با ادامٔه راه آهن شیراز ــ بوشهر 
عسلویه که عملیات اجرایی آن شروع شده، در آینده نه تنها دریای خزر و خلیج فارس از طریق این خط راه آهن به هم 
متصل می شود؛ بلکه قطب اقتصادی پارس جنوبی )عسلویه( به مرکز کشور اتصال ریلی خواهد یافت. افتتاح راه آهن 

شیراز در انتقال محصوالت صنایع پتروشیمی نقش مهمی خواهد داشت. 
امور فرهنگی: تکمیل و اجرای طرح های فرهنگی در استان از اولویت اجرایی سند چشم انداز فارس خواهد 
بود. تحقق اندیشه های متعالی برای آینده در چارچوب برنامه های طوالنی مدت پیش بینی شده است. بخشی از اهداف 

این برنامه عبارت است از: 
1ــ اعتالی معرفت دینی ــ ارزش های فرهنگی و ویژگی های هویتی استان 

2ــ زنده نگه داشتن اندیشٔه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی )ره( 
3ــ تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، پرهیز از اسراف، تصویب ده ها طرح فرهنگی در 
استان از جمله تخصیص 135 میلیارد تومان تسهیالت ارزی برای بازسازی بافت های فرسوده تاریخی شهر، تکمیل 
پروژه های فرهنگی برای طرح احیای آرامگاه حافظ با یک میلیارد تومان اعتبار، انتخاب شیراز به عنوان شهرستان 
نمونٔه گردشگری و پایتخت فرهنگی کشور و تصویب ایجاد 6٠ منطقٔه نمونٔه گردشگری در فارس در راستای برنامه های 

پیش بینی شده در فارس است. 

امور علمی و فّناوری
ــ گسترش حمایت های هدفمند ماّدی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فّناوری از طریق ارتقای سطح 

علمی و مهارتی 
ــ تکمیل و اجرای نقشٔه جامع علمی کشور

ــ تقویت جایگاه و منزلت علوم جدید و جذب افراد مستعد
ــ افزایش بودجٔه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی

ــ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فّناوری
ــ راه اندازی 2٠ واحد دانشگاه پیام نور در تمام نقاط مختلف استان فارس و ایجاد منطقٔه ویژه دانشگاهی با 

توجه به استعدادهای فارس.
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شکل 44ــ٦

شکل 45ــ٦

امور اجتماعی 
در سند چشم انداز 2٠ سالٔه کشور به تقویت هویت ملی جوانان از طریق فراهم کردن محیط رشد فکری تالش 
در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان و اهتمام به توسعٔه ورزش بازآفرینی و 

ـ اسالمی اشاره شده است.  روزآمدسازی معماری ایرانی ـ
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برای آغاز اجرای این مصوبات تاکنون اقداماتی شروع شده است که از آن جمله می توان به تکمیل مجموعٔه 
ورزشی 5٠ هزار نفری شیراز و احداث 6٠ سالن ورزشی در نقاط مختلف استان اختصاص 3 هزار و 68٠ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت برای اشتغال سازی اشاره کرد. 
امور سیاسی ــ دفاعی و امنیتی 

سرفصل های چشم انداز 2٠ سال در این زمینه عبارت اند از: 
ــ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی 

ــ اعتالی شأن، موقعیت و اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه 
ــ حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت 

ــ حضور فعال و هدفمند در سازمان های بین المللی. 



 تقدیر و تشکر
از کلیٔه سازمان ها، ادارات و نهادها که با اعضای گروه تألیف کتاب استان شناسی فارس همکاری داشته اند 

سپاسگزاری می شود. همچنین از آقای پژمان ضیائیان به خاطر اهدای عکس به گروه تألیف تقدیر و تشکر می شود.


