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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 
زندگی، مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی 
دنیای امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود 
و سرزمین ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه 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.
نیروی انسانی، میراث  بیابان، کوه، رودخانه، جنگل،  فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، 
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 حّل 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 و 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 
با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی،  تا  به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند  می تواند موجب دلبستگی 
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 ١٣٥٧ 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 قّلٔه 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 کوشش و خدمتی دریغ نکنید.در این راه قطعًا 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.
                                                                                                              به امید موفقیت شما 

گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان خوزستان از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
در سال ١٣٥٩، این شهر و این استان، در معرض یک آزمایش عظیم 
خونبار الهی واقع شد. دست دشمن، نقشه استکبار، برنامه ریزی دستگاه های 
فّعال صهیونیستی و استعماری، همه با هم این طور ترتیب دادند که این بخش 
از میهن عزیز ما، در معرض یکی از سخت ترین آزمایش های الهی خونبار قرار 
گیرد. جنگ تحمیلی، هشت سال به طول انجامید؛ یعنی از سال ١٣٥٩ تا سال 
این  این استان، در معرض  این مدت، شما مردم شجاع و دالور  ١٣٦٧، در 
امتحان بسیار دشوار قرار داشتید. البته دشمن، جنگ را بر خوزستان تحمیل 
نکرد؛ بر ایران تحمیل کرد و همه ایران در مقابل او قیام کردند تا از کشور دفاع 
قرار  و شدیدترین ضربات دشمن  معرض سخت ترین  در  اما خوزستان  کنند؛ 

گرفت و به وسیله دشمن، بیشترین فاجعه آفرینی در این استان واقع شد و مردم این استان، از زنان و مردان و حّتی افراد مسن و نوجوانان، در معرض امتحانی 
بسیار سخت واقع شدند تا جنگ تمام شد. بیش از همه مردم کشور، مردم استان های مرزی و بیش از همٔه استان های مرزی، استان خونبار خوزستان، رنج 

جنگ را تحّمل کرد. 
من امروز در مقابل شما عزیزانم، مردم شجاع و مؤمن و با اخالص منطقه خوزستان و شهر اهواز و دیگر شهرهای این استان ــ که بخشی از ملت 
بزرگ ایران هستید ــ می خواهم بگویم که جمع بندی هشت سال جنگ و هشت سال تالش بعد از جنگ این است که اگر ملت ایران مّتحد باشد ــ آنچنان که 
هست ــ اگر پایبند به احکام اسالم باشد ــ آن چنان که هست ــ اگر هّمت بر سازندگی کشور بگمارد ــ که گمارده است ــ هیچ قدرت و نیرویی، حّتی نیروی 
مّتحد استکبار و استعمار در سرتاسر عالم هم نخواهد توانست به این ملت شجاع و مقاوم و با ایمان و مصّمم و کارآمد و به این کشور و این نظام مقّدس، 

کوچک ترین خدشه و ضربه ای وارد کند. این، نه شعار بی محتوا و نه فقط حرف است؛ این عمل است. صحنٔه عمل هم این خوزستان است.
دوران جنگ تحمیلی را همه می دانند. هیچ کس نیست که نداند مردم خرمشهر و آبادان و مردم شجاع و غیور و مؤمن اهواز یا دزفول و دیگر شهرهای 
این استان، در مقابل دشمنی که می خواست ملت شهرها را خالی کند، چه عکس العملی نشان دادند. جوانان و پیرمردان و مردان و زنان ایستادند و مبارزه کردند 
و جنگیدند. من در سوسنگرد، یک زن مسلمان شجاع را دیدم که مردم سوسنگرد می گفتند او در هنگام حضور نیروهای متجاوز در این شهر، با چوبدستی 
خود چند متجاوز را به خاک انداخته و نابود کرده است! در سرتاسر این استان ممّتحن و مجّرب، مردان و زنان و خانواده ها، شهری ها و روستایی ها، عشایر 
عرب و لُر و بختیاری و مردم فارس که در این استان هستند، همه و همه در کنار یکدیگر و دست در دست هم، در مقابل متجاوزان ایستادند. البته ملت ایران 
به کمک استان های مرزی آمد ــ در این شکی نیست ــ و آزمایش بزرگ، آزمایش ملت ایران بود؛ اما چه کسی است که نداند استانی که در کنار مرز است، در 

مقابل اّولین حمالت دشمن، چه شکنجه و درد دشواری را تحّمل می کند. و این استان، هشت سال این دشواری را تحّمل کرد و ایستاد و فداکاری نمود.
باز مردم مؤمن و علمای خوزستان، در مقابل تجاوز انگلیسی ها  ــ  ــ یعنی شاید هفتاد، هشتاد سال قبل از این  در دوران قبل از انقالب اسالمی 
ایستادگی کردند. آن هم یک تجربه دیگر است. مردم این استان، در چنین کارهای بسیار باعظمت و پرشکوهی، سابقه دارند. البته همچنان که همه می دانند، 
آحاد ملت ایران به برکت اسالم توانستند در طول جنگ تحمیلی، در همه شهرها و استان ها شگفتی بیافرینند. مردم این استان، در درجه اّول در مقابل دشمن این 
ایستادگی را کردند. بعد از دوران جنگ تحمیلی هم باز در این استان، تالش و کار سازندگی، جزو بهترین نمونه های سازندگی در سرتاسر کشور بوده است.

خصوصیت این مردم، مسلمان بودن، ایرانی بودن، ایستادگی در مقابل متجاوز و در کنار هم بودن است. مردم استان خوزستان از روز اّول، محبّت 
اهل بیت علیهم الّسالم را در دل خود پروراندند. من نکته ای را به شما بگویم. ملت ایران، مکتب اهل بیت را از دو جا گرفته است. درواقع، همه ملت ایران 
برای تشّیع، وامدار دو مجموعه انسانی هستند: یکی اهواز است و یکی جبل عامل. در ایران، یکی از مراکز محدود و معدودی که از هزار و دویست سال 
قبل، پایگاه مکتب اهل بیت بود، همین شهر اهواز شما و منطقه خوزستان است که همیشه تشّیع و دین و محبّت و معارف اهل بیت را گرفته و آن را به بقیه 
مردم منتقل کرده است. عّده ای می خواستند بین این مردمی که با این خصوصیات تاریخی، عربشان، فارسشان، لرشان، دزفولی شان، شوشتری شان، از 

قومیت های مختلفشان، با لهجه های گوناگونشان در کنار هم ایستاده اند، اختالف بیندازند که بحمداللّه تیرشان به سنگ خورد.
                 



تصویر ماهواره ای از استان خوزستان 
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧- Landsat است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در این تصویر که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه 
رنگ، جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ، شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای محصول، 

به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و لم یزرع به رنگ سفید دیده می شوند.

)سازمان فضایی ایران(
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جغرافیای طبیعی استان

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان خوزستان 
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وسعت و موقعیت ریاضی
خوزستان با وسعت 64000 کیلومترمربع )٤ درصد از مساحت کل کشور( وسیع ترین استان در نیمٔه غربی کشور است. این استان 

در محدودهٔ عرض های جغرافیایی ٣٠ تا ٣٣ درجه شمالی و طول های جغرافیایی ٤٧ تا ٥٠ درجه شرقی قرار دارد. 

موقعیت جغرافیایی استاندرس1

شکل 1ــ١ــ موقعیت استان در کشور

شکل ١ــ١ــ موقعیت استان در کشور

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

مازندران

تهران
قم

مرکزی

اصفهان

قزوین

لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ایالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

ترکیه

جمهوری آذربایجان

دریای خزر

ارمنستان

آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی

گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال  و

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

بختیاری

البرز

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک

خارک
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فعالیت  

شکل 2ــ١ــ موقعیت استان در تصویر ماهواره ای شمال خلیج فارس

موقعیت نسبی 
استان خوزستان از جنوب با خلیج فارس و از غرب با کشور عراق هم مرز است. استان های بوشهر در جنوب شرق، کهگیلویه 
تأثیر  شده  یاد  استان های  با  هم جواری  شده اند.  واقع  آن  در شمال  ایالم  و  لرستان  در شرق،  بختیاری  و  و چهارمحال  بویراحمد  و 
زیادی در خصوصیات فرهنگی، تاریخی و پیوند میان اقوام آنها داشته است. خوزستان مانند استان های گیالن، گلستان و سیستان و 
بلوچستان، هم دارای مرز آبی و هم خشکی می باشد. در مجموع می توان گفت، موقعیت جغرافیایی در وضعیت آب و هوایی، شکل و 

نوع سکونتگاه های انسانی، وضعیت خطوط ارتباطی، اوضاع اقتصادی، و تحوالت تاریخی استان نقش مؤثری داشته است.  

آیا موقعیت جغرافیایی استان در روند توسعه یافتگی آن نقش داشته است؟بحث کنید.
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زمین شناسی
از کوه های زاگرس محسوب می شوند، در  این کوه ها که بخشی  حدود ٤٠ درصد از وسعت خوزستان کوهستانی است. 
دورٔه ترشیاری در نتیجٔه حرکت صفحٔه عربستان به طرف صفحٔه اوراسیا، رسوبات موجود در بستر دریای واقع میان این دو صفحه 
)دریای تتیس( دچار چین خوردگی شده و در اثر آن کوه های استان پدید آمدند. هم زمان با آن در فواصل میان این کوه ها چاله هایی 
نام  به  به صورت سرزمین های هموار کم وسعتی  آبرفت ها  تجمع  نتیجٔه  در  کواترنری(  دورٔه  )در  بعدها  که  آمدند  به وجود  )ناودیس ها( 

دشت ها درآمدند. 

    ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنها درس2

حدود ٦٠ میلیون سال قبل   صفحۀ اوراسیا                                      دریای تتیس            نمک                          صفحۀ عربستان

پوستۀ اقیانوسی

منطقۀ شکافی       سنگ های قلیایی )اوفیولیت ها(       نمک        چین خوردگی های زاگرس      گنبد نمکی                در پایان دورۀ ترشیاری 

کیلومتر

کیلومتر
٠

1٠
2٠
٣٠
٤٠
٥٠

٠
1٠
2٠
٣٠
٤٠
٥٠
6٠

شکل ٣ــ١ــ حرکت صفحۀ عربستان به طرف ایران و تشکیل چین خوردگی های زاگرس

فشارصفحۀ عربستان

فشارصفحۀ عربستان

٠ ٥٠٠ 1000

 بخش مرکز و جنوب استان را سرزمین وسیع و همواری به نام جلگٔه خوزستان در بر می گیرد. این جلگه که وسیع ترین جلگٔه 
ایران است با شیبی مالیم به طرف خلیج فارس کشیده شده است. بخش عمدٔه این جلگه نتیجٔه رسوب گذاری رودهای کارون، کرخه، 
براساس  آمده اند.  به وجود  این رودها  به وسیلٔه  فرسایش  فرایند  اثر  بر  کواترنری،  دورٔه  در  که  )هندیجان( است  و زهره  دز  جراحی، 
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پژوهش های انجام شده سالیانه حدود ٥٤ متر مربع از کرانٔه شمالی خلیج فارس که در مجاورت خاک خوزستان و کشور عراق قرار 
دارد، در آب دریا پیشروی می کند. 

جنس سنگ های تشکیل دهندٔه کوه های استان بیشتر از نوع آهک، ماسه سنگ، مارن، کنگلومرا و گچ است. 

شکل ٤ــ١ــ نمایی از تاقدیس و ناودیس )ایذه( 

  آیا می دانید

گنبدهای نمکی مشابه شکل 4ــ1 که به سطح زمین نمی رسند باعث چین خوردگی الیه های رسوبی باالی خود 
می شوند. در نتیجه، سازندهای باالی این گنبدها موقعیت مناسبی برای به دام انداختن منابع نفتی و گازی دارند. این 
حفره ها گاهی اوقات به صورت منفرد باعث تشکیل مخازن نفت و گاز می شود. این گنبدها اطالعات زمین شناسی 
خوبی را جهت فعالیت های اکتشافی نفت و گاز فراهم می کند. برخی از مخازن نفت و گاز حوضٔه خلیج فارس با توجه 

به حرکت نمک به طرف باال به وجود آمده اند. 
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گسل ها 
همزمان با چین خوردگی ها، شگستگی هایی در الیه های زمین به خصوص در نیمٔه شرقی استان رخ داده است. در حال حاضر 
به طور متناوب فعالیت مجدد این گسل ها موجب بروز زمین لرزه هایی در استان می شود. گسل های استان عمدتاً در پی سنگ پرکامبرین 
ایجاد شده اند و مربوط به دورٔه ترشیاری و کواترنری می باشند. عمق کانون زلزله های استان بین 2٠ تا ٣٠ کیلومتری پوستٔه زمین است. 

گسل های اصلی استان با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی در قسمت کوهستانی استان قرار دارند. 

فعالیت  
1ــ با توجه به شکل ٥ ــ1 طویل ترین خط گسل را مشخص نمایید. 
2ــ چرا گسل های استان جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی دارند؟ 

٣ــ با توجه به گسل ها کدام شهرهای استان در معرض خطر زلزله قرار دارند؟ 

شکل ٥ ــ١ــ گسل های استان
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ناهمواری های استان 
تا شرق استان را دربرمی گیرد و حدود ٣٠٠ کیلومتر  کوه های استان سرتاسر بخش های شمال  الف( بخش کوهستانی: 
طول دارد. مهم ترین کوه های استان کینو، منگشت، مافارون و منار می باشند که در این میان کینو با ارتفاع ٣٧٤٣ بلندترین آن 

می باشد. 

با توجه به شیب عمومی ناهمواری ها جهت جریان رودها از گذشته به سمت خوزستان بوده است. این رودها سبب بریدگی های 
بسیار عمیق در تاقدیس و پیدایش دره های ژرفی در کوه های مجاور جلگٔه خوزستان گردیده است. 

هرچه از بخش کوهستانی به طرف جنوب و غرب استان پیش برویم از ارتفاع کوه ها کاسته می شود. چنان که در منطقٔه جلگه ای 
به زمین های همواری تبدیل می شود. تقریباً در این بخش به استثنای تپه های مشرحات )در نزدیکی اهواز(، میشداغ و اللّه اکبر )در 

نزدیکی بستان( نقطٔه مرتفع دیگری دیده نمی شود. 

شکل ٦ ــ١ــ کوه های شمال شرقی استان 
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بیشتر بدانیم  

شکل ٧ــ١ــ نیمرخ زمین شناسی استان

ب( سرزمین های پست و هموار: حدود 6٠ درصد مساحت استان را سرزمین های پست و هموار تشکیل می دهد. این 
سرزمین ها خود به دو بخش تقسیم می شوند: 

١ــ دشت ها: دشت ها در مقایسه با بخش کوهستانی و جلگه ای وسعت بسیار کمی دارند و در البه الی کوه ها واقع شده اند. 

آبادان،  اهواز،  شهرهای  شده اند.  واقع  دشت  در  بهبهان  و  مسجدسلیمان  اللی،  باغملک،  ایذه،  شهرهای 
خرمشهر، دزفول، شوشتر، اندیمشک، ماهشهر، دشت آزادگان، رامهرمز، رامشیر، شادگان، شوش و امیدیه در بخش 

جلگه ای واقع شده اند. 
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٢ــ جلگه ها: جلگٔه خوزستان از کوهپایه های زاگرس شروع و با شیب مالیمی تا سواحل خلیج فارس ادامه دارد. 
زمین های مناطق هموار استان بیشتر از جنس رسوبات فرسایش یافتٔه زاگرس است. در محدوده ای از جلگٔه خوزستان تپه های 
ماسه ای حدود ٩ درصد از مساحت جلگه را به خود اختصاص داده است که عمدتاً در جهت باد غالب از شمال غرب استان شروع و 
تا جنوب شرق در اطراف امیدیه امتداد می یابد. این ماسه زارها که در غرب به صورت گسترده و در شرق از رشته های باریک و منفردی 

تشکیل شده اند یکی از مشکالت مناطق جلگه ای استان است. 

نقش ناهمواری های استان 
در مناطق کوهستانی به علت وجود پاره ای از توان طبیعی بستر مناسبی برای انجام فعالیت های گوناگون از جمله کشاورزی و 

دامداری بوده است و با توجه به شکل خاص ناهمواری های استان، مکانی مناسب برای احداث سدها بوده اند. 
نموده است. در  فعالیت های کشاورزی فراهم  برای  آرام رودها زمینه مناسبی  در مناطق جلگه ای، اراضی مسطح و جریان 

شهرهای ساحلی استان به دلیل مجاورت با آب های آزاد فعالیت های بازرگانی شکل گرفته است. 

شکل ٨  ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان
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توسعٔه  امر  را در  نواحی جنوبی جلگه مشکالتی  بودن سطح آب های زیرزمینی در  باال  و  مد  و  نتیجٔه جزر  شوری خاک در 
کشاورزی و دفع فاضالب شهرها ایجاد می کند.

شکل ٩ــ١ــ تصویر ماهواره ای از تاقدیس های جنوب شرق استان 
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با توجه به این شکل ها محل زندگی شما در کدام منطقٔه آب و هوایی قرار دارد؟

    آب و هوای استان درس3

عوامل مختلفی در تنوع آب و هوایی استان دخالت دارند که مهم ترین آنها عبارتند از: ناهمواری ها، توده های هوا، مجاورت با 
پهنه های آبی و عرض جغرافیایی.

 

شکل ١٠ــ١ــ چشم اندازهایی از تنوع آب و هوایی استان
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ناهمواری
اختالف ارتفاع از صفر متر در سواحل خلیج فارس تا 3700 در ارتفاعات زاگرس، سبب تنوع مکانی دما و بارش شده است. 
مناطق شمالی و شرقی استان بیشترین بارش و کمترین دما را دارند، و در نواحی جنوبی و غربی، حداقل بارش و حداکثر دما دیده 

می شود.

مجاورت با آب ها 
رطوبت خلیج فارس به دلیل وجود زمین های هموار در استان تا زمین های وسیعی در خشکی نفوذ می کند. این رطوبت مانع از 

کاهش دما در زمستان و افزایش بیش از حد آن در تابستان می شود و زمینٔه ایجاد هوای شرجی را فراهم می آورد.

توده  های هوا
سال،  طول  در  رأس السرطان  مدار  به  نزدیکی  و  عربستان  بیابان  زاگرس،  ارتفاعات  میان  در  قرارگیری  جهت  به  خوزستان 

تحت تأثیر توده های هوای مختلفی قرار می گیرد که با ورود به استان، موجب تغییرات آب وهوایی می شوند.

شکل ١١ــ١ــ نقشه مسیر ورود توده های هوا به استان 

تودۀ هوای سودانی

تودۀ هوای مدیترانه ای

ک
خش

م و 
 گر

ای
 هو

ودۀ
  ت

٠ کیلومتر٢٠٠ کیلومتر٤٠٠ کیلومتر
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بیشتر بدانیم  

در منطقٔه استوایی به علت تابش عمودی خورشید و در نتیجه باالبودن دما، هوای گرم منطقه استوایی به باال 
صعود می کند و در باال سرد شده و موجب بارش فراوان در منطقٔه استوایی می شود؛ اما پس از اینکه رطوبت خود را 
از دست داد، در حوالی مدار 23/5 تا 30 درجه فرود می آید و بر اثر فرونشست، هوا دوباره گرم می شود، در نتیجه، 
یک کمربند یا ناحیٔه پرفشار به وجود می آورد. این کمربند پرفشار، در دورٔه گرم سال از باال رفتن هوای مـرطوب 
خلیج فارس، تشکیل ابر و ایجاد بارندگی جلوگیری می کند؛ به همین دلیل، بخار آب و رطوبت حاصل از آن به صورت 

هوای شرجی ظاهر می شود.

شکل ١٢ــ١ــ تأثیر پرفشار جنب حاره بر آب و هوای استان
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دما و بارش
با توجه به شکل 1٣ــ1، نقشٔه همدمای استان مشخص می شود که تفاوت دما بین غرب و شرق استان حدود  7 درجٔه سانتی  گراد 
و بین شمال و جنوب استان 3 درجٔه سانتی گراد است. گرم ترین نقاط استان در جنوب و جنوب غرب و سردترین نقاط در شمال و 

شمال شرق قرار دارند.

همان طور که در شکل 1٤ــ1 می بینید مقدار بارش در استان از جنوب به شمال و از غرب به شرق افزایش می یابد. میانگین بارش 
ساالنه  استان از 150 میلی متر در جنوب غربی تا حدود 1000 میلی متر در شمال شرقی متغیر است. 

شکل ١٣ــ١ــ نقشۀ هم دمای ساالنۀ استان

سانتی گراد

کیلومتر

گرم

5002000
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فعالیت  

کیلومتر

1ــ علل تفاوت دما در بخش های مختلف استان چیست؟
2ــ چرا جهت خطوط هم بارش در نقشٔه شمال غربی ــ جنوب شرقی است؟

میلی متر

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

بیشتر بدانیم  

شکل ١٤ــ١ــ نقشۀ هم بارش ساالنه استان

خطوط هم دما به نقاط یا خطوطی گفته می شود که میزان دما در آنجا یکسان است.
 خطوط هم بارش به نقاطی گفته می شود که میزان بارش یکسان داشته باشند.

5002000
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بیشتر بدانیم  

 یکی دیگر از عناصر آب و هوایی استان باد است. بیشتر بادهای استان از سمت غرب و شمال غربی می وزند. 
غالب بادهای استان به دو دسته تقسیم می شوند.

ـ بادهای عمومی: بادهایی که در اثر تغییرات فشار هوا در فصول مختلف سال به وجود می آیند.مانند بادهای مرطوب غربی الفـ 
ب ــ بادهای محلی: که بر اثر تغییر دما و فشار بین کوه ها و سرزمین های هموار یا دریا و جلگه و دشت ایجاد می شوند. از 

مهم ترین بادهای محلی استان می توان به باد شمال، شرجی و سموم اشاره کرد.

سرعت باد )متر بر ثانیه(

شکل ١٥ــ١ــ گلباد ایستگاه هواشناسی اهواز

<   111
111ـ 88
88 ـ 57
57 ـ 36

36ـ21
21ـ 05

مناطق استان  بیشتر  آفتابی زیاد است. در  بسیار مهم آب   و  هوایی استان وجود ساعات  از عناصر  یکی دیگر 
از  توانمندی بسیاری جهت استفاده  این شرایط،  از 3000 ساعت می رسد.  بیش  به  آفتابی  میانگین ساالنه ساعات 

انرژی خورشیدی ایجاد کرده است که می تواند جایگزین سوخت  های فسیلی مانند نفت و گاز باشد.

مناطق آب   و هوایی استان
 با توجه به عوامل یاد شده  انواع آب و هوا در سطح استان مشاهده می شود.   

شمال و شمال شرق استان تحت تأثیر آب و هوای کوهستانی قرار دارد و دارای زمستان نسبتاً سرد، پربارش و تابستان معتدل 

شمال

جنوب

غربشرق

٪37/41:آرام

15٪

15٪

6٪

9٪

12٪

3٪
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت  

است. بخش کوهپایه ای استان دارای آب و هوای نیمه خشک است.سایر مناطق استان در جنوب و غرب تحت تأثیر آب و هوای گرم و 
خشک قرار دارند. در این مناطق به دلیل ارتفاع کم، دمای هوا و میزان تبخیر افزایش می یابد اما مقدار بارش کمتر می شود. زمستان 

کوتاه و معتدل و تابستان بسیار گرم و طوالنی از ویژگی های این نوع آب و هواست.

شکل ١٦ــ١ــ انواع مناطق آب و هوایی استان

با توجه به شکل 16ــ1 برای هر کدام از مناطق آب و هوایی یک شهر نام ببرید.

گرم و خشک )بیابانی(

کوهستانی

کوهپایه ای )نیمه بیابانی( 

کیلومتر
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منابع طبیعی بستر توسعه است

منابع طبیعی بخشی از نعمت های خدادادی است که در اختیار بشر قرار دارد و حفاظت از آن وظیفٔه همٔه ماست. امروزه طبیعت 
و زیست بوم تنها یک پدیدٔه  مادی نیست؛ بلکه طبیعت جزئی از زندگی انسان است.

1ــ منابع آب استان
خوزستان با حجم ورودی بیش از 33 میلیارد متر مکعب آب در سال و دارا بودن 3 میلیارد متر مکعب آب ذخیره شده در 
سفره های آب زیر زمینی، از موقعیت ممتازی در کشور برخوردار است. خوزستان با داشتن تنها 4 درصد از مساحت کشور، بیش از 

30درصد از آب  های سطحی کشور را در خود جای داده است.   
الف( آب  های سطحی: آب های سطحی خوزستان بیشتر از استان های مجاور سرچشمه می گیرند و پس از عبور از مناطق 
جلگه ای استان به تاالب ها و خلیج فارس می ریزند.در این میان رود کارون بیشترین آبدهی)دبی( و طول را به خود اختصاص داده 

است.

 منابع طبیعی استان     درس4

 برای مطالعه 
جدول 1ــ١ــ مشخصات رودهای استان در سال ١٣٨٩

مصب رودسرچشمهحداکثر آبدهی متر مکعب بر ثانیهطول رودخانه در استان به کیلومترنام رود

خلیج فارسیاسوج ــ بروجن ــ کوهرنگ7116704کارون

کارونبروجرد ــ دورود ــ الیگودرز2853893دز

هورالعظیممالیر ــ کرمانشاه ــ خرم آباد3555222کرخه

تاالب شادگانقلعه رئیسی ــ لنده ــ ایدنک3005360مارون )جراحی(

خلیج فارساردکان ــ باشت ــ دهدشت2702908زهره)هندیجان(
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جغرافیای طبیعی استان

شکل ١٧ــ١ــ نقشه حوضه های آبریز رودهای استان

                        
مرز حوضۀ آبریز رودهای پنج گانه
مرز بین المللی
مرز حوضۀ آبریز هر رود
مرکز استان
شهرستان
رود
سد

باتالق و مانداب

بویراحمد و  به ارتفاع 4262 متر در استان کهگیلویه و  از ارتفاعات دنا  ایران  پرآب ترین رود  رودخانه کارون، بزرگ ترین و 
کوهرنگ به ارتفاع 4221 متر در استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد. این رودخانه پس از عبور از دره های تنگ و عمیق 
زاگرس و خلق چشم اندازهای بسیار زیبای طبیعی، از شهرهای شوشتر، گتوند و اهواز عبور می کند. کارون در شمال خرمشهر به 
شاخه های بهمنشیر و حفار تقسیم شده و پس از گذشتن از جزیره آبادان، در تالقی با رودخانه مرکزی اروندرود وارد خلیج فارس 

می شود. 

راهنما
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فعالیت  

کمتر  زیرزمینی  آب های  تا  باعث شده  آنها،  به  و سهولت دسترسی  فراوان  آب های سطحی  ب( آب  های زیرزمینی: وجود 
مورد استفاده قرار گیرند. مهم ترین منبع تأمین آب های زیرزمینی در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای استان، برف و باران و در مناطق 

جلگه  ای، تغذیه آب های زیرزمینی توسط رودها انجام می گیرد. 

امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند. در شهرهای مختلف استان خوزستان هر سه نوع روش تصفیه مورد استفاده قرار گرفته است. روش لجن 
فعال که یکی از متداول ترین روش های تصفیه فاضالب در دنیا می باشد در شهر اهواز مورد استفاده قرار گرفته است 
و در سایر شهرهای استان روش برکه تثبیت و الگون هوادهی برای تصفیه استفاده شده اند. در روش لجن فعال برای 

تصفیه فاضالب از میکروارگانیسم های هوازی استفاده می شود. 

کیفیت آب های زیرزمینی مناطق شمالی و جنوبی استان را باهم مقایسه کنید.

مشکالتی که استان در زمینه تأمین آب با آن مواجه است عبارت اند از:
ــ خشکسالی

ــ انتقال آب  از سرشاخه  های رودها
ــ نوسان شدید آبدهی رودها در فصول مختلف سال

2ــ خاک
خاک های استان به طور عمده از رسوبات آبرفتی دورهٔ کواترنری تشکیل شده اند که در نتیجٔه فرسایش کوه های زاگرس و حمل مواد 

توسط رودها به وجود آمده اند. از شمال به جنوب استان  به دلیل باال بودن سطح آب های زیرزمینی میزان شوری خاک افزایش می یابد. 

3ــ جنگل  ها و مراتع
بیش از 500  بارش  با میزان  برخوردار است. در مناطقی  از پوشش گیاهی گوناگونی  به دلیل شرایط محیطی متنوع  استان، 
مناطق  دیده می شوند که جزء جنگل  های  استان  بیشتر در بخش های شمالی و شمال شرقی  که  آمده  به وجود  میلی متر جنگل طبیعی 
خشک و نیمه خشک زاگرس است و درختان بیشتر از نوع بلوط، بادام و گردو حدود13 درصد از مساحت استان را در  بر می گیرد. 
جنگل  های دست کاشت در بخش  هایی از شهرستان  های شوش، اهواز، دشت آزادگان، ماهشهر، امیدیه و هندیجان  ایجاد 

 برای مطالعه 
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جغرافیای طبیعی استان

شکل 18ــ١ــ جامعۀ درختان جنگلی بلوط در منطقه شیمبار )اندیکا(

شکل 19ــ١ــ تولید انواع نهال برای ایجاد جنگل های دست کاشت

شده اند. گونه های غالب گیاهی این جنگل  ها تاغ، گز و اوکالیپتوس است. مهم ترین اهداف جنگل کاری در استان عبارت اند از:
ــ تثبیت ماسه های روان

ــ تعدیل آب و هوا 
ــ حفاظت از خاک

ــ کنترل گرد و غبار 
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مراتع استان را براساس میزان تولید علوفهٔ  خشک در طول یک سال به سه گروه خوب، متوسط و ضعیف تقسیم  بندی می کنند. 
بیشتر مساحت مراتع استان را مراتع ضعیف تا متوسط و فقط 200 هزار هکتار آن را مراتع خوب تشکیل می  دهد.

با توجه به نقشٔه جنگل  ها و مراتع می توان گفت بین میزان بارش منطقه و کیفیت مراتع، رابطٔه مستقیم وجود دارد؛ به گونه  ا ی که 
بهترین مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هرچه به سمت نواحی خشک پیش برویم، از کیفیت مراتع کاسته می شود.

شکل ٢٠ــ١ــ چشم اندازی از مراتع خوب و غنی استان در منطقۀ کرایی

شکل ٢١ــ١ــ پراکندگی جنگل ها و مراتع استان

کیلومتر

جنگل های طبیعی

جنگل های دست کاشت

مراتع خوب

مراتع متوسط

مراتع ضعیف
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جغرافیای طبیعی استان

4ــ زیست بوم  های حفاظت شدۀ استان
با نگاهی دقیق به محیط زیست استان می بینیم که زیست بوم  های متنوعی در آن وجود دارد. 

جدول 2ــ1ــ مناطق حفاظت شدۀ استان

راه  دسترسیموقعیت جغرافیاییوسعتنام منطقه

 منطقٔه حفاظت شده و پناهگاه
حیات وحش دز

17533 هکتار
به دز  رودخانٔه  امتداد  در  و  شروع  دزفول  سردارآباد   از 

طرف جنوب عنافچه نزدیک اهواز امتداد دارد
جادهٔ آسفالته رانگین )شرکت کشت و صنعت کارون(

20 کیلومتری شرق جاده ترانزیتی اهوازــ شوش

 منطقٔه حفاظت شده و پناهگاه
حیات وحش کرخه

13995 هکتار
 در دو سوی رودخانٔه کرخه در شمال غربی شوش شروع

شده و تا روستای حالف کشیده می شود

5 کیلومتری غرب جاده ترانزیتی اهوازــ شوش
     جادٔه اهوازــ اندیمشک

جادٔه آسفالته اهوازــ دزفول در مجاورت رودخانه

جادهٔ مسجدسلیمان ــ شهرکرد80 کیلومتری شمال شرقی مسجدسلیمان50000 هکتارمنطقٔه حفاظت شده شیمبار

و شالو  شده  حفاظت   منطقٔه 
منگشت

25 کیلومتری جنوب شرقی ایذه13000 هکتار
مدیریت شناور  بارج های  کمک  به  شرقی  و جنوب  نقطٔه شمال شرقی   از 

سد کارون 3

پناهگاه و  بین المللی   تاالب 
حیات وحش شادگان

400000 هکتار
 در جنوب جلگٔه خوزستان حد فاصل شهرهای شادگان

ــ آبادان ــ  ماهشهر
 اتوبان اهوازــ آبادان، جادٔه آسفالته دارخوین ــ شادگان ــ اتوبان اهواز،

جادٔه آسفالته آبادان ــ بندرامام

غرب خوزستان ــ انتهای رودخانٔه کرخه غرب بستان125000تاالب هورالعظیم
 راه آسفالتٔه سوسنگرد ــ بستان ــ چزابه، راه آسفالتٔه هویزه ــ رفیع، راه
 شنی ــ نظامی پاسگاه های طبر، شط علی و راه آسفالتٔه اهواز ــ جادٔه سید

خلف به طالئیه

جادٔه آسفالتٔه ایذه پیون و جادٔه آسفالتٔه ایذه1/5 کیلومتری شمال شهر ایذه2440 هکتارتاالب میانگران

جادٔه آسفالتٔه اهوازــ اندیمشک و راه های شنی و آسفالتٔه درجه 402 کیلومتری شمال غرب اهواز4000 هکتارتاالب بامدژ

راه آسفالتٔه سد دز و راه آسفالتٔه دزفول به پامنار15 کیلومتری شمال شهر اندیمشک و دزفول15000منطقٔه چهل پا

39000منطقٔه شکار ممنوع کرائی
کیلومتری  35 و  شوشتر  شرقی  جنوب  کیلومتری   25 

جنوب شهرستان مسجد سلیمان
جادٔه آسفالتٔه شوشتر به مسجد سلیمان و راه شنی روستایی کرائی

 برای مطالعه 
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بیشتر بدانیم  

  آیا می دانید
ــ »در اصل50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفٔه عمومی است«

ــ تاالب بین المللی شادگان زیستگاه مناسب پرندگانی است که در پاییز از شمال اروپا، کانادا و سیبری به این 
منطقه  مهاجرت می کنند.

ــ تاالب هویزه به عنوان یک زیست بوم با داشتن توان زیستی و آبی باال، نقش مهمی در حیات اقتصادی و 
اجتماعی منطقه ایفا می کند.

در استان به علت شیب کم، در قسمتی از سواحل  و  نیز در مسیر و انتهای رود ها، تاالب های وسیعی به وجود 
آمده که به آنها »هور« می گویند . بررسی تصاویر ماهواره ای کاهش نسبتاً زیاد )85 درصد( وسعت زمین های هور هویزه 
را نشان می دهد. از این تاالب تنها حاشیٔه شمالی آن باقی مانده است که علت عمدٔه آن، کاهش ورود آب به این تاالب 

بوده است.

شکل ٢٢ــ١ــ روند کاهش مساحت هور هویزه

عراق

ایران
خط مرزی

عراق

ایران
خط مرزی

عراق ایران

هورالعظیم

سال 1976 میالدیسال ٢٠٠٢ میالدی سال ٢٠٠0 میالدی
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5ــ منابع و معادن
الف( نفت و گاز: خوزستان با داشتن 38 میدان بزرگ و کوچک شناخته شدهٔ  نفت از جایگاه مهم و استراتژیک در تولید 

نفت و گاز کشور برخوردار است.

شکل ٢٣ــ١ــ چشم اندازی از تاالب ُبندون و میانگران ــ ایذه
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فعالیت  
ــ با توجه به نقشهٔ  باال، بزرگ ترین میدان های نفتی استان را نام ببرید.

ــ کدام میدان های نفتی در نزدیکی محل زندگی شما قرار دارند؟

١ــ اهواز
٢ــ مارون

٣ــ آغاجاری
٤ــ بی بی حکیمه

٥ ــ پازنان
٦ ــ رگ سفید

٧ــ زیالیی
٨ ــ مسجد سلیمان

٩ــ منصوری
١٠ــ رامین 
١١ــ کوپال 
١٢ــ کرنج

١٣ــ پارسی
١٤ــ بنگستان

١٥ــ نفت سفید
١٦ــ دارخوین
١٧ــ آزادگان
١٨ــ شادگان

١٩ــ لب سفید

شکل ٢٤ــ١ــ نقشه پراکندگی میدان های نفتی ــ گازی استان

راهنما
مرکز شهرستان

مرکز استان
حدود استان 

مرز بین المللی
میدان نفتی گازی

مقیاس: 1/2000000

دشت آزادگان

٢٠ــ جفیر
٢١ــ اللی 

٢٢ــ هفتگل 
٢٣ــ منصورآباد

٢٤ــ قلعه نار
٢٥ــ کارون 
٢٦ــ پرسیاه

٢٧ــ خویز
٢٨ــ زاغه

٢٩ــ خرمشهر
٣٠ــ پلنگان

٣١ــ آب تیمور
٣٢ــ رامشیر

٣٣ــ پاپیله 
٣٤ــ سوسنگرد

٣٥ــ آسماری
٣٦ــ تنگو 

٣٧ــ ماماتین
٣٨ــ باالرود

اندیمشک

دزفول

شوش

اللی

گتوئد

شوشتر

ایذه

باغملک

رامهرمز

بهبهان

هندیجان

ماهشهر
شادگانامیدیه

آبادان

خرمشهر

اهواز

کیلومتر

خوزستان

٠              1٠٠    2٠٠
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بازارهای    و  سیمان  اولیٔه  مواد  وجود  است.  ساختمانی  نوع  از  استان  نفتی  غیر  معدنی  مواد  بیشتر  نفتی:  غیر  معادن  ب( 
داخلی ــ خارجی مناسب، قابلیت تبدیل استان را به قطب تولید و صادرات این کاال فراهم کرده است. خوزستان از نظر تولید نمک 

از آب دریا مقام اول را درکشور داراست.

شکل ٢٥ــ١ــ مواد اولیه استخراجی از معادن برای تولید سیمان                            

شکل ٢٦ــ١ــ برداشت نمک از آب خلیج فارس
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مشکالت و مسائل محیطی استاندرس5

به جمله و شکل باال توجه کنید و کمی بیندیشید که در اثر گسترش فعالیت های انسانی و مسایل محیطی مشکالت متعددی در 
استان به وجود آمده است که  مهم ترین آنها عبارت اند از:

1ــ آلودگی هوا
الف( گرد و غبار: به دلیل مجاورت با بیابان های عراق و عربستان و وزش باد از این مناطق، پدیدهٔ  گرد و غبار و در نتیجه 
آلودگی هوای استان در سال های اخیر بیشتر شده است. ذرات بسیار ریز سبک سیلت، رس و ماسه در نواحی بیابانی به علت وزن کم، 
به همراه باد تا مسافت های بسیار طوالنی جابه جا می شوند، به نحوی که در مواردی افزایش میزان آلودگی به چندین برابر حد مجاز 

می رسد و قدرت دید انسان را به کمتر از 100 متر می رساند. 

»بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی«

شکل ٢٧ــ١ــ ببینیم و بیندیشیم
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این پدیده عالوه بر آن که باعث افزایش وقوع حوادث جاده  ای می شود، در چرخٔه اقتصادی و فعالیت های اجتماعی نیز اختالل 
ایجاد می کند. 

شکل ٢٨ــ١ــ لحظۀ ورود توده هوای دارای گرد و غبار به استان ــ تیر1387

شکل ٢٩ــ١ــ ورود گرد و غبار از کشورهای مجاور به استان

جمهوری اسالمی ایران 

کویت

عربستان سعودی

گرد وغبار

عراق

گرد وغبار

گرد وغبار

گرد وغبار
خلیــج فــارس

گرد وغبار
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ب(آالینده های انسانی: این آالینده ها شامل صنایع، سوخت واحد های مسکونی و وسایل نقلیه هستند. بیشتر صنایع استان با 
مصرف سوخت  های فسیلی و عدم استفاده از فیلترهای مناسب، دارای آلودگی  های بیش از حد استاندارد می باشند.

شکل  ٣٠ــ١ــ روند افزایش روزهای  گردو غبار در استان طی سال های ٨٨ ــ١٣٨٠

روز

شکل ٣١ــ١ــ آلودگی ناشی از سوختن گاز های خروجی همراه نفت
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2ــ آلودگی آب
رودها به عنوان مهم ترین منبع تأمین کنندهٔ آب مصرفی استان تحت تأثیر آالینده  های صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارند.

الف( آالینده  های شهری: توسعٔه شهرها و روستاها که خود ناشی از رشد جمعیت است، آلودگی آب ها را افزایش می دهد.  
پساب های شهری حاوی مواد شیمیایی و میکروب  های فراوانی است که می توانند باعث آلودگی آب شوند.

شکل ٣٢ــ١ــ شهر اهواز در یک روز پاک و یک روز آلوده

شکل  ٣٣ــ١ــ ورود فاضالب شهری به رود کارون در اهواز

اهواز با داشتن تأسیسات مختلف نفتی و صنایع سنگین فلزی و تعداد زیاد خودرو، از آلودگی هوا رنج می برد. این شهر بیشترین 
ذرات معلق در هوا را دارد.



32

باعث ورود  به رودخانه  ها  از طریق جریانات سطحی و زیرزمینی  انتقال پساب  های کشاورزی  ب( آالینده  های کشاورزی: 
مقدار زیادی مواد شیمیایی به آب ها می شود. از آنجا که مجتمع های کشت و صنعت استان بیشتر در حوضهٔ  کارون و دز تمرکز دارند، 

حجم پساب ورودی و میزان آلودگی این رودها بسیار باالست.
ج( آالینده  های صنعتی: آب مورد استفاده در صنایع به انواع ترکیبات شیمیایی، مواد معدنی و فلزات سنگین آلوده  می شود. 
تمرکز صنایع در اطراف شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر و… باعث شده تا این شهرها بیشترین سهم را در آلودگی آب  های سطحی 

داشته باشند.

مخاطرات طبیعی
استان، محل وقوع تعدادی از مخاطرات طبیعی است که برخی منشأ آب و هوایی دارند؛ مانند: سیل، خشکسالی، طوفان، 

صاعقه،  تگرگ و یخبندان و بعضی دیگر منشأ درون زمینی دارند مانند: زلزله، رانش زمین.
الف( سیل: خوزستان جزء مناطق سیل  خیز کشور محسوب می شود. براساس گزارش اداره کل مدیریت  بحران استان، طی 
20 سال گذشته، بیشترین خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی در استان مربوط به آب گرفتگی و سیل بوده است. هر چند در دهه  های 
اخیر به دنبال احداث سدهای عظیم مخزنی بر روی رودهای استان، این مخاطره طبیعی به یک فرصت و امکان جهت سازندگی و توسعه 
تبدیل شده است؛ اما همچنان سیل برای زمین های کشاورزی، تأسیسات صنعتی و سکونتگاه های شهری و روستایی مشکلی جدی 

به شمار می رود.

شکل ٣٤ــ١ــ اراضی به زیر آب رفته در اثر وقوع سیل
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دالیل عمده وقوع سیل در استان عبارت اند از:
١ــ بارش های شدید و رگباری و تخریب پوشش گیاهی

٢ــ جاری شدن رودهای پرآب و طوالنی در بخش کم شیب و جلگه  ای استان
٣ــ باال بودن سطح آب های زیر زمینی و نفوذپذیری کم  زمین 

٤ــ ناکارآمد بودن شبکه  های جمع  آوری آب های سطحی و فاضالب شهری 
ب( خشکسالی: خشکسالی در استان، یک واقعیت آب و هوایی است که به طور متناوب با شدت و ضعف اتفاق می افتد. 
بیشترین خسارت ناشی از خشکسالی در استان، به بخش های کشاورزی و دامداری وارد می شود. کاهش ذخائر آب موجود در 

تاالب ها و دریاچٔه سدها، افت شدید آب  های زیرزمینی و وقوع توفان  های گردو غبار از دیگر آثار خشکسالی در استان است.
ج( حرکت ماسه های روان: یکی از مشکالت مناطق جلگه ای استان حرکت ماسه های روان است که در اثر جابجایی آنها 
مراکز صنعتی، راه ها، خطوط لوله، چاه های نفت و اراضی کشاورزی در معرض هجوم آن قرار می گیرند و به تدریج باعث متروکه شدن 

آنها یا ایجاد اختالل در فعالیت های آنها می شود. 

شکل 35ــ١ــ تاالب میانگران ایذه در هنگام خشکسالی
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د ــ سرمازدگی و یخ بندان: از آنجا که موضوع گرمی هوا به عنوان یکی از ویژگی های آب و هوایی استان مطرح است، 
که  می دهد  رخ  استان  در  یخ بندان هایی  سال ها  از  برخی  در  اما  می رسد؛  به نظر  عجیب  حدی  تا  سرمازدگی  و  یخ بندان  از  صحبت 

خسارت های زیادی به کشت های جالیزی وارد می سازد. یکی از علت های استفاده از »کشت گلخانه ای« مقابله با سرمازدگی است.
نیز در بخش های شمالی و شرقی منطقه ای  بر روی کمربند زلزله قرار دارد؛ استان ما  ایران  هـ( زلزله: بخش عمدهٔ  کشور 
با شدت های  با نگاهی به جدول وقوع زلزله های استان، مشاهده می شود که هر لحظه امکان وقوع آن  زلزله خیز محسوب می شود. 

گوناگون وجود دارد. به همین جهت وقوع زلزله سبب تغییر مکان برخی از شهرهای استان شده است.

 برای مطالعه 

جدول 3ــ١ــ وقوع بعضی از زلزله های استان

بزرگی به ریشترمحل وقوعسال وقوع
5/2اهواز1353
5/7بهبهان1367
5/1بهبهان1371
4/8مسجد سلیمان1381
4/9مسجد سلیمان1382
3/9شوشتر1383
4/4شوشتر1384
4/4ایذه ــ مسجد سلیمان1385
4/4رامهرمزــ اندیکا1386
4/4جایزان1387
5/1اندیمشک1388
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فصل دوم

جغرافیای انسانی استان خوزستان 
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فعالیت  

استان ما  از گذشته های دور جایگاه ویژه ای در تقسیمات کشوری داشته است. اولین تقسیمات سیاسی به صورت رسمی پس 
از تصویب قانون تقسیمات کشوری در سال 1316 انجام شد که تاکنون تغییرات زیادی در آن به وجود آمده است. براساس آخرین 
تقسیمات کشوری  استان خوزستان، در سال 1392، 27 شهرستان، 67 بخش، 76 شهر و 143 دهستان دارد. البته در سال ١٣٩١ 

این تقسیمات تغییراتی یافته و به تعداد شهرها اضافه شده است.    

                               

 با توجه به شکل 1ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
١ــ شهرستان محل زندگی خود را روی نقشه با عالمت  ٭ مشخص کنید.

دهستان...........  شهر............  بخش.............  شهرستان...........  در  شما  ٢ــ 
روستای........... زندگی می کنید.

     تقسیمات سیاسی استاندرس6

شکل 1ــ٢ــ نقشه تقسیمات سیاسی استان در سال ١٣٨٩

خلیج فارس
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 برای مطالعه 
جدول 1ــ2ــ فهرست واحدهای تقسیمات کشوری استان خوزستان

مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

آبادان1

آبادانمرکزی1
آبادان1

ابوشانکبهمنشیر جنوبی١
فرخزادبهمنشیر شمالی2

ثوامرشالهی3چوئبده2

اروند کنار3اروند کناراروند کنار2
کوت شنوفمینوبار٤
ابطرنو آباد5
فرخ پینصار6

آغاجاری2
آغاجاری4آغاجاریمرکزی3

جولکیجولکی4
سرجولکیسرجولکی7
آب بارانآب باران8

امیدیه3
امیدیه5امیدیهمرکزی5

آسیابآسیاب9
چاه سالمچاه سالم10

جایزان6جایزانجایزان6
جایزانجایزان11
جولکیجولکی12

اندیکا4

قلعه خواجه7قلعه خواجهمرکزی7
قلعٔه خواجهقلعٔه خواجه13
پا آب شاللشالل دشتگل14

زاووتچلو8
زاووتچلو15
ُکُتکَلَلر ُکُتک16

آبژدان8آبژدانآبژدان9
آبژدانآبژدان17
کوشککِکِوشک18

اندیمشک5

اندیمشکمرکزی10
اندیمشک9

آزادیحومه19 چم گلک10
آزادی11

حسینیهالوار گرمسیری11

حسینیه12
حسینیهحسینیه20

بیدروبه13
سرخکانقیالب21
مازومازو22
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

اهواز6

اهوازمرکزی12
اهواز14

الهایی15
الهاییالهایی23
گبیر یکالمی24

صفحه دواسماعیلیه13
خبینه سفلیاسماعیلیه شمالی25
بیت واویاسماعیلیه جنوبی26

غیزانیهغیزانیه14
غیزانیهغیزانیه27
مشرحاتمشرحات28

ایذه7

ایذه١٦ایذهمرکزی15

پشت پیانپیان٢٩
کولفرححومٔه شرقی٣٠
راسوندحومٔه غربی٣١
چم ریحانمرغا٣٢
چنارستانهالیجان٣٣

دهدز١٧دهدزدهدز16
دهدزدهدز٣٤
ده نو کیزوکدنبالٔه رود جنوبی٣٥
باجولدنبالٔه رود شمالی٣٦

ترشکسوسن17
جنگهسوسن شرقی37
ُترشکسوسن غربی38

باغملک8

باغملکمرکزی١٨
باغملک18

رود زرد کاید رفیعرود زرد39
دور توهپرو40

قلعه تل19
ابوالعباسمنگشت٤١
قلعه تلقلعه تل٤٢

صیدون٢٠صیدونصیدون19
صیدونصیدون شمالی٤٣
رودزیرصیدون جنوبی٤٤

میداود٢١میداود سفلیمیداود20
میداود سفلیمیداود٤٥
داالنسرَله٤٦

باوی9
مالثانیمرکزی٢١

عماشیه یکعنافچه47مالثانی٢٢
صلیعهمالثانی48شیبان٢٣

ویس٢٤ویسویس22
زرگان ابوفاضلزرگان٤٩
ام البالبیلویس٥٠

بندر ماهشهر١٠
هشتچه سفلیجراحی٥١بندر ماهشهر٢٥بندر ماهشهرمرکزی٢٣

چمران٢٦
بندر امام خمینی٢٧بندر امام خمینیبندر امام خمینی٢٤
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

بهبهان١١

بهبهانمرکزی٢٥
بهبهان٢٨

منصوریهحومه٥٢
منصوریه٢٩

دودانگه بزرگدودانگه٥٣

تشان٣٠تشانتشان٢٦
آب امیریتشان غربی٥٤
تشانتشان شرقی٥٥

سردشت٣١سردشتزیدون27
درونگدرونگ٥٦
سردشتسردشت٥٧

حمیدیه١٢
حمیدیهمرکزی28

حمیدیه٣٢

عالونه فایکرخه٥٨
دهکدهدهکده59

گمبوعه بزرگگمبوعه29
سیدعلی )طراح یک(طراح60
گمبوعه بزرگجهاد61

خرمشهر١٣
خرمشهر٣٣خرمشهرمرکزی٣٠

حفار شرقیحومٔه شرقی٦٢
پل نوحومٔه غربی٦٣

مینوشهر٣٤مینوشهرمینو٣١
کفیشهغرب کارون٦٤
مینو شهرجزیره مینو٦٥

دزفول١٤

دزفولمرکزی٣٢

دزفول٣٥
محمد بن جعفرقبله ای٦٦

شهر امام٣٦
صفی آباد٣٧

شمس آبادشمس آباد٦٧
میانرود٣٨
سیاه منصور٣٩
شمس آباد٤٠

چغامیش٤١چغامیشچغامیش٣٣
چغامیشچغامیش٦٨

شهرک خیبرخیبر٦٩

سالندسردشت٣٤
سالندسردشت٧٠سالند٤٢
ماهور برنجی سفلیماهور برنجی٧١حمزه٤٣

شهیونشهیون٣٥

فداله عمراناحمد فداله٧٢
شویامام زاده سید محمود٧٣
کول سیرادره کاید٧٤
گوشهسید ولی الدین٧٥
وحدتشهی٧٦
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

دشت آزادگان١٥
سوسنگردمرکزی٣٦

جلیزی حنظلهالله اکبر٧٧سوسنگرد٤٤
کوت سیدنعیم٤٥

جاللیهحومٔه شرقی٧٨
ابوحمیظه٤٦

بردیه یکحومٔه غربی79

بستان47بستانبستان37
میهن آبادبستان٨٠
حاجی سالمسعیدیه81

رامشیر16
رامشیر48رامشیرمرکزی38

صفحه یکعبدلیٔه غربی82
عبدلیهعبدلیٔه شرقی83

مشراگه49مشراگهمشراگه39
مشراگهمشراگه84
وسیلهآزاده85

رامهرمز17

رامهرمزمرکزی٤٠

رامهرمز50

باصدی حاج بارونحومٔه شرقی86
مربچهحومٔه غربی87

باوجابوالفارس41
باوجابوالفارس88
آبگرمکسه تلون89

سلطان آبادسلطان آباد42
رستم آبادرستم آباد90
سلطان آبادسلطان آباد91

رود زرد ماشینرود زرد43
گنبد لرانماماتین92
رود زرد ماشینجره93
نهر جدیدآبشار94

شادگان١٨

شادگان51شادگانمرکزی44
بوزیبوزی95
جفالجفال96
غریبهحسینیه97

دارخوین٥٢دارخویندارخوین45
دارخویندارخوین98
دریسیهدریسیه99

خنافره٥٣خنافرهخنافره46
ناصریناصری100
خنافرهسالمی101
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

شوش19

شوشمرکزی47
بهرامبن معلی102شوش54
َعملٔه تیمورحسین آباد103ُحر55

فتح المبین56فتح المبینفتح المبین48
فتح المبینسرخه104
محمد صافیچنانه105

الوانشاوور49
شاوور57

مزرعه یکآهو دشت106
سید عباسسید عباس107

شاوورشاوور108الوان58

شوشتر20

شوشترمرکزی٥٠
سردار آبادسردار آباد109سرداران59
در خزینهشهید مدرس110شوشتر60

شرافت61عرب حسنمیان آب51
عرب حسنمیان آب جنوبی111
مهدی آبادمیان آب شمالی112

گوریه62گوریهشعیبیه52
گوریهشعیبیٔه غربی113
زویه دوشعیبیٔه شرقی114

کارون21
کوت عبدالهمرکزی٥٣

کوت عبداله٦٣

مظفریهکوت عبداله١١٥
العقداقلعه چنعان١١٦

ابوناگهسویسه54
ابوناگهسویسه117
بهرموران118

گتوند22
گتوندمرکزی55

گتوند64
جنت مکانجنت مکان119

صالح شهر65
پل برزینکیارس120جنت مکان66

سمالهعقیلی56
سمالهعقیلی شمالی121سماله67
دشت بزرگعقیلی جنوبی122ترکالکی68

اللی٢٣
اللیمرکزی٥٧

اللی٦٩

َطَطردشت اللی123
دره بوریسادات124

ترازحتی58
َحتیَحتی125
ولی آبادجاستون شهه126
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

مسجد سلیمان24

مسجد سلیمان70مسجد سلیمانمرکزی59
رضا آبادجهانگیری شمالی127
هفت شهیدانجهانگیری جنوبی128

عنبرعنبر60
گلگیر٧١

عنبرعنبر129
پرزردذیالیی130

گلگیرگلگیر61
قاسم آبادتل ُبزان131
گلگیرتمبی گلگیر132

هفتکل25
جاروحومه133هفتکل72هفتکلمرکزی62

رغیوهرغیوه63
رغیوهرغیوه134
گزینگزین135

هندیجان26
هندیجان٧٣هندیجانمرکزی64

چهل منیهندیجان شرقی136
حسین آبادهندیجان غربی137

زهره74زهرهچم خلف عیسی65
شهر زهرهچم خلف عیسی138
سویرهسورین139

هویزه27
هویزه75هویزهمرکزی66

امامزاده خضرهویزٔه شمالی140
َسمیدههویزٔه جنوبی141

ُرَفیع76رفیعنیسان67
یزد نوبنی صالح142
بنی نعامهنیسان143

              
باتوجه به جدول 1ــ2 به سؤال زیر پاسخ دهید: 

شهرستان شما از چند بخش، شهر و دهستان تشکیل شده است؟
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اقتصاد مردم عشایر بیشتر بر دامداری و در درجه بعد بر زراعت، باغداری و صنایع دستی استوار است.

زندگی کوچ نشینی
زندگی کوچ نشینی در استان، نتیجه شرایط جغرافیایی و تنوع محیطی است.این نوع زندگی به صورت محدود مشاهده می شود 

که عشایر بخش عمده ای از  سال را در نقاط سردسیر و بخش دیگر آن را جهت تأمین علوفه در نقاط گرمسیر زندگی می کنند. 
عشایر استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم در دورهٔ سرد سال به استان کوچ می کنند.

بررسی های موجود نشان از کاهش تعداد کوچ نشینان در سال های اخیر دارد. مهم ترین عوامل مؤثر در این امر عبارت اند از:
١ــ تغییر در رویٔه زندگی

٢ــ کمبود خدمات رفاهی،بهداشتی، آموزشی
٣ــ محدودیت های آب، مرتع و خاک 

     شیوه های زندگی در استاندرس7

شکل 2ــ٢ــ کوچ عشایر بختیاری

بیشتر بدانیم  
خوزستان  در دورهٔ سرد سال  پذیرای  بیش از 140 هزار نفرجمعیت کوچ رو است که  پس از استان فارس، 
جایگاه دوم را به خود اختصاص می دهد. عشایر عرب نیز در سطح محدودی از مناطق غربی استان جابه جا می شوند.
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زندگی روستایی
شکل گیری زندگی روستایی در استان تحت تأثیر عواملی چون آب، نوع خاک، آب و هوا و ناهمواری ها است.

روستاهای استان عمدتاً به صورت متمرکزند و از نظر مکان استقرار به چهار دسته تقسیم می شوند:
1 ــ روستاهای کوهستانی: بر روی دامنٔه کوه ها روستاهایی شکل گرفته اند که ساکنان آن  بیشتر دامدارند. در  دره ها که 

کشاورزی اهمیت می یابد برای حفظ زمین های کشاورزی روستاهای پلکانی شکل گرفته اند.
2ــ روستاهای دشتی: این روستاها در دشت های میان کوهی به وجود آمده اند. فعالیت عمدٔه مردم این روستاها دامپروری 

و کشت دیم است.

شکل 3ــ٢ــ سیاه چادر ــ محل زندگی عشایراستان

3ــ روستاهای جلگه ای: این روستاها بیشتر درحاشیٔه رود ها استقرار یافته اند. فعالیت عمدٔه مردم این روستاها زراعت، 
باغداری، صیفی کاری و دامداری است.

شکل 4ــ٢ــ روستای پلکانی در بخش کوهستانی  ــ  مال آقا
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شکل 7ــ٢ــ روستای جلگه ای ــ هندیجانشکل 6ــ٢ــ روستای دشتی ــ صیدون         شکل 5ــ٢ــ روستای تاالبی  ــ شادگان

4ــ روستاهای تاالبی: در حاشیه و درون تاالب های شادگان و هویزه روستاهایی تشکیل شده اند که حیات آنها وابسته به این 
تاالب هاست.

منابع درآمد روستایی 
باغداری،  زراعت،  فعالیت ها،  این  عمده ترین  است.  متنوع  جغرافیایی،  تحت تأثیرمحیط  استان  در  روستایی  درآمد  منابع 
دامداری، پرورش طیور، صیادی، زنبورداری و صنایع دستی است. ممکن است یک نوع فعالیت اقتصادی در بعضی از روستاها 

اهمیت بیشتری پیدا کند. 

شکل 8ــ٢ــ نخل کاری و صیفی کاری در مناطق روستایی استان

بیشتر بدانیم  

 مصالح به کار رفته در خانه های روستایی تابع شرایط محیطی آنهاست ؛ به گونه ای که در مناطق جلگه ای  خشت  وگل، 
در نقاط کوهستانی سنگ وگچ و در تاالب ها نی  و بردی استفاده می شود. امروزه توسعٔه وسایل ارتباطی زمینٔه استفاده از 

مصالح جدید را فراهم آورده است.
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شکل 9ــ٢ــ استفاده از مصالح جدید در مساکن روستایی استان

زندگی شهری
زندگی شهری در استان سابقٔه طوالنی دارد. وجود بستر های مناسب طبیعی و انسانی سبب شکل گیری شهر های استان شده 

است.در این میان شوش با پیشینه ای کهن به عنوان یک نماد تاریخی محسوب می شود.  
شکل گیری شهر ها در استان  بیش از هر چیز وابسته به آب است.  بر این اساس بخش جلگه ای  از نظر تأمین آب نسبت به بخش 

کوهستانی موقعیت مناسب تری داشته و تعداد شهرها و جمعیت شهری بیشتری را در خود جای داده است.

به طور کلی در پیدایش، گسترش و نقش یابی شهرهای استان، عوامل مختلفی دخالت داشته اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
١ــ موقعیت تاریخی: شهر شوش به  عنوان پایتخت ایالمیان و هخامنشیان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

٢ــ آب و خاک: شهرهای شوشتر، دزفول، بهبهان، رامهرمز،شادگان به سبب داشتن منابع آب وخاک مناسب شکل گرفته اند.
و  دریا  کنارهٔ  در  واقع شدن  به سبب  هندیجان،  امام خمینی،  بندر  ماهشهر،   ، بندرگاهی: شهرهای خرمشهر موقعیت  ٣ــ 

تبادالت بازرگانی با سایر کشورها به وجود آمده اند.
٤ــ منابع وصنایع نفت و گاز: شهرهای آغاجاری،امیدیه، مسجد سلیمان، هفتکل به علت وجود منابع نفت و گاز و صنایع 

مرتبط با آن شکل گرفته اند. آبادان در نتیجٔه تأسیس پاالیشگاه فراورده های نفتی گسترش یافته است.

شکل 11ــ٢ــ آبادان در کنار اروندشکل 10ــ٢ــ دزفول در کنار رود دز 
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فعالیت  

  آیا می دانید

در  است.  یافته  توسعه  و  پیدایش  ارتباطی  راه های  مسیر  در  قرارگیری  سبب  به  اندیمشک  شهر  ارتباطی:  راه های  ٥ ــ 
سال های اخیر با احداث راه ارتباطی خوزستان به شهرکرد و اصفهان دو شهر باغملک و ایذه نیز در مسیر ارتباطی قرار گرفته اند که 

می تواند در توسعه بخشی به این دو شهر مؤثر واقع شود.
٦ ــ زندگی عشایری: شهرهای ایذه، باغملک، اللی و اندیکا از جمله شهرهایی هستند که در اثر اسکان عشایر شکل گرفته اند.
  از نظر نقش و کارکرد، شهرهای استان از درجات متفاوتی برخوردارند. نقش خدماتی و تجاری در بیشتر شهرها دیده می شود 
اما برخی از این نقش ها بارز است؛ به عنوان مثال، موقعیت اداری ــ سیاسی، خدماتی، ارتباطی، دانشگاهی اهواز را به صورت یک 

شهر چند نقشی در آورده است. 

برای ساماندهی جمعیت مازاد شهر اهواز دو شهر جدید رامین در شمال و شیرین شهر در جنوب اهواز  در  نظر 
گرفته شده است.

 با توجه به آموخته های خود جهت کاهش مشکالت اهواز و شهرهای بزرگ استان پیشنهادات خود را ارائه نمایید. 

                 پیشنهادمشکل
 تردد در خیابان های مرکزی

اهواز
  ــ  ایجاد مراکز جدید خدماتی در محالت

  ــ  ایجاد پل های رو گذر و زیر گذر
   ــ  احداث شهرک جهت انتقال مطب پزشکان

ــ ....................................
 ــ.....................................

 ــ  احداث و توسعٔه شبکٔه دفع آب های سطحیدفع آب های سطحی
            ــ  .....................................

ــ  مکانیزه کردن جمع آوری زباله های شهری  دفع پسماند ها
ــ  ..........................................

ــحاشیه نشینی

مسائل ومشکالت توسعۀ شهری
مهم ترین مسائلی که شهرهای استان به خصوص شهرهای بزرگ را با مشکل مواجه ساخته است عبارت اند از:

1ــ عدم تناسب  تعداد  جمعیت و تأسیسات و تجهیزات شهری 
2ــ قیمت باالی زمین و مسکن
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3ــ تک هسته ای بودن شهرها 
٤ــ وقفه در اجرای طرح های عمرانی و ساماندهی محالت و بافت فرسوده شهری

بخشی از این مشکالت را می توان با اقدامات زیر کاهش داد: 
ــ حفاظت از کاربری فضای سبز در طرح های مصوب شهری  و توسعٔه آن

ــ اصالح شبکه های ارتباطی، افزایش وسایل حمل ونقل عمومی، احداث قطار شهری، توسعٔه پل ها و زیرگذرها 
ــ اصالح شبکه دفع آب های سطحی

شکل 12ــ٢ــ آب گرفتگی معابرــ اهواز

شکل 13ــ٢ــ گسترش آپارتمان نشینی اهواز
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بنادر استان خوزستان
بندر ماهشهر

شهرستان بندر ماهشهر، در ساحل شمالی دهانٔه خور موسی در شمال غربی خلیج فارس و در شمال شرقی بندر امام خمینی 
واقع شده است. بندر ماهشهر یکی از قدیمی ترین بنادر خلیج فارس است و از آنجا که اّولین بندری بوده که کشتی های مسیر بصره به 
اروند رود و به هند از آنجا می گذشته اند، همواره مورد توجه بوده است. عالوه بر این در دوره معاصر به علت صدور فراورده های نفتی 

از طریق این بندر و احداث واحد بزرگ مجتمع شیمیایی اهّمیت آن بیش از پیش شده است.

شکل 14ــ٢ــ بندر ماهشهر

بندر امام خمینی )ره(
بندر امام خمینی، نزدیک ترین بندر جنوب کشور به مراکز صنعتی و جمعیتی کشور می باشد. این بندر از ترمینال های اختصاصی، 

کانتینری، عمومی و فراورده های نفتی و مواد معدنی برخوردار است.
بندر امام خمینی شمالی ترین بندر خلیج فارس است که از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان ماهشهر در استان خوزستان 

است و بیشتر جمعیت آن در سربندر ساکن هستند.
منطقٔه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خورموسی قرار دارد. تردد انواع کشتی های 
آبراه  این  از  نقاط جهان  به اقصی  اقیانوس هند  تنگه هرمز، دریای عمان و  نفتکش از مسیر خلیج فارس،  پیمای تجاری و  اقیانوس 

امکان پذیر است.
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بندر خرمشهر
بندر خرمشهر در منتهی الیه جنوب غربی جلگه خوزستان از زیرساخت های مناسب بازرگانی برای مبادالت کاال برخوردار است.
استقرار بندر خرمشهر در کنار اروند رود، این بندر را به عنوان مسیر اصلی و پایانه مناسب برای سه کشور ایران، عراق و کویت 
در مبادالت تجاری معرفی می نماید. این بندر با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پاالیشگاه آبادان و صنایع 

فوالد خوزستان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم کرده است.
مراتب وضعیت  به  تحمیلی  از جنگ  قبل  با  مقایسه  در  و  گردیده  تکمیل  بندر خرمشهر  زیرساخت های  کلیه  حال حاضر  در 

مناسب تر و بهتری پیدا کرده است.

شکل 16ــ٢ــ بندر خرمشهر

شکل 15ــ٢ــ بندر امام خمینی )ره(
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بندر آبادان
بندر آبادان، پس از اهواز مهم ترین شهر خوزستان است. این شهر دارای فرودگاه و بندر است و به دلیل داشتن پاالیشگاه نفت 
و پتروشیمی، راهبردی بودن و هم مرزی با کشور عراق، از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاورمیانه و ایران بوده 

است.

این استان همچنین دارای بنادر تجاری و صیادی دیگر نظیر اروندکنار، چوئبده، هندیجان، بندر صیادی امامزاده عبداللّه، خور 
سمایلی و سجافی می باشد.

شکل 17ــ٢ــ بندر آبادان
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   عوامل مختلفی که در پراکندگی و توزیع نامتعادل جمعیت در سطح استان مؤثرند شامل:
1ــ عوامل طبیعی: توزیع ناهمگون منابع آب و خاک، کوهستانی بودن بخش هایی از استان، وجود ماسه زارها و شوره زارها، 

گرمی بیش از حد هوا در برخی از نقاط.
2ــ عوامل انسانی: تقسیم نامساوی امکانات رفاهی، صنعتی و منابع عظیم نفت و گاز. 

     جمعیت استاندرس    8

شکل 18ــ٢ــ نقشه تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان در سال 1389

ترکیب جمعیت: براساس آخرین سرشماری سال ١٣٩٠ جمعیت استان حدود ٤٥٣١٧٢٠ نفر بوده است که بیش از ٦ درصد 
جمعیت کشور را شامل می شود؛ که از این تعداد ٧١ درصد در شهرها و ٢٩درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند. مساحت استان 
٤ درصد مساحت کل کشور است و در هر کیلومتر مربع  آن ٧١ نفر زندگی می کنند، این رقم از تراکم نسبی کشور ٢٨ نفر بیشتر است 

)تراکم نسبی کشور ٤٣ نفر در هر کیلومتر مربع است(.
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جدول ٢ــ٢ــ ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان

شهریروستاییسال

1345695022883057

13559120091275109

136511616021485356

137012250131930440

137513679452342514

138514014152873564

139013132693218451

شکل 19ــ٢ــ نمودار جمعیت شهری و روستایی طی سال های 90 ــ 1345

نفر

روستایی شهری  

13851345 1355 1370 13751365

٣٥٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٠
1390
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  

جدول 3ــ2ــ جمعیت ومتوسط رشد ساالنه

13351345135513651370137513851390سال

12778141617024218711826819783175852374677242749794531720جمعیت به نفر
    میانگین رشد ساالنه نسبت به

2/43/12/13/43/4١/٣٣١/١٧ــدوره قبل)درصد(

مهاجرت 
ـ 1359 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، تعداد زیادی از  خوزستان همواره استانی مهاجرپذیر بوده است. اّما طی سال های 65ـ

جمعیت آن  به استان های دیگر مهاجرت کردند. پس از پایان جنگ، دوباره خوزستان به صورت یک استان مهاجرپذیر در آمد. 
بخشی از مهاجرت، درون استانی است که اغلب به انگیزٔه کسب فرصت های شغلی و امید به زندگی بهتر انجام می گیرد. به طور 
کلی حدود یک سوم جمعیت استان را مهاجران غیر بومی تشکیل می دهد.اما به نظر می رسد که روند مهاجرت به استان در سال های 

اخیر تغییر کرده است.
مهم ترین پیامدهای مهاجرت بی رویه به شهر ها عبارت اند از:

ــ گسترش حاشیه نشینی  
ــ محدودیت در ارائه خدمات در محالت جدید شهری

ــ افزایش ترافیک شهری

با توجه به شکل 1٤ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ آیا جمعیت در همٔه مناطق استان به صورت یکنواخت پراکنده شده است؟

2ــ تراکم نسبی جمعیت در شهرستان محل زندگی شما چند نفر است؟
3ــ بیشترین و کمترین تراکم جمعیت در کدام شهرستان های استان مشاهده می شود؟

٤ــ آیا تبدیل نقاط روستایی به شهر تأثیری بر توسعٔه آنها داشته است؟ چگونه؟

فعالیت  
برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان استان به شهرها چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
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روند افزایش جمعیت در استان 
با توجه به جدول 3ــ2 جمعیت استان  طی٥0 سال اخیر سه برابر شده است. در دورٔه جنگ تحمیلی نرخ رشد جمعیت کاهش  

ـ 1365  به دلیل بازگشت مهاجرین، نرخ رشد رو به  افزایش نهاد. یافت ؛ اما در طی سال های 1375ـ
مسائل فرهنگی و اجتماعی و رونق فعالیت های اقتصادی پس از جنگ باعث افزایش نرخ رشد جمعیت در استان  شده است. 

ساخت سنی جمعیت 
از کل جمعیت استان، حدود 28/5 درصد کمتر از 15 سال، حدود 67 درصد بین 15 تا 65 سال و بیش از 3/8 درصد باالتر از 
65 سال دارند. با توجه به هرم سنی در سال ٨٥ قاعده هرم جمع شده که نشان دهندٔه تأثیر سیاست های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت 
در استان است. باال بودن جمعیت فعال استان )سنین 65 ــ 15 سال( نیاز به سرمایه گذاری در زمینٔه اشتغال، آموزش و مسکن دارد.

فعالیت  

ساله و بیشتر ١٠٠

ساله ٩٠ــ٩٤ جمع

ساله ٨٠ ــ٨٤ جمع

ساله ٧٠ــ٧٤ جمع

ساله ٦٠ ــ٦٤ جمع

ساله 5٠ ــ٥٤ جمع 

ساله ٤٠ــ٤٤ جمع

ساله ٣٠ــ٣٤ جمع

ساله ٢٠ــ٢٤ جمع

ساله ١٠ــ١٤ جمع

ساله ٠ــ٤ جمع

شکل 20ــ٢ــ هرم سنی جمعیت خوزستان طی سال های 8٥ ــ ١٣75
سال ١٣٨٥ 
سال ١٣٧٥ 

٥٠٠٠٠   ١٠٠٠٠٠    ١٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠   ٣٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠       ٢٠٠٠٠٠    ١٥٠٠٠٠     ١٠٠٠٠٠   ٥٠٠٠٠

هرم سنی سال های 1375 و 1385 را با هم مقایسه کنید. چه تغییری در ترکیب جمعیت استان مشاهده می کنید؟
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فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان خوزستان 
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فعالیت  

نـامی خـوزستـان  نـام  وصـف  ز اسـتـاد سـخـن بـشـنـو  نـظـامـیبـه 
چـو گفتی سـوی خوزستان گذرکـنمـگو شـکـر حـکـایت مـختصر کن

)نظامی گنجوی(

فرهنگ هر قوم و ملتی، ترکیبی از اعتقادات،اسطوره ها، آیین ها و به طور کلی شیوه ها و الگوهای زندگی است که در طول زمان 
شکل می گیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

 چرا باید در حفظ میراث فرهنگی بکوشیم؟

زبان و انواع گویش های محلی
زبان یکی از عناصر فرهنگ است که موجب انتقال و تداوم آن می شود. در آغاز دورٔه اسالمی، زبان مردم استان، فارسی 
دری بوده که در برخی نقاط، گویش خوزی نیز رواج داشته است. خوزستان در قلمرو گویش و لهجه های گروه  جنوب غربی ایران 

قرار دارد. 

جدول 1ــ٣ــ زبان و گویش های رایج در استان

گویشزبان ردیف

لری ) بختیاری، بهمئی، لکی،  فیلی و… (، شوشتری،دزفولی، بهبهانی فارسی1

گویش های متفاوت عربی2

قشقاییترکی3

 

    آداب و رسوم مردم استان درس9
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
 

  جدول زیر را کامل کنید. 

ردیف
واژه

گویش محلیعربیلری بختیاریفارسی
َاَملواَیهآرزو1
َظنسولگمان2
َنحلگُنجزنبور3
َوَلدکُرپسر4
ِمرَفقکُروآرنج5

دین و مذهب 
مردم خوزستان، شیعی مذهب اند و حدود 1 درصد از مردم استان را سایر اقلیت های مذهبی تشکیل می دهد.  

 در استان ما، اقلیت مذهبی، به نام صابئین مندایی زندگی می کنند و کتاب دینی  آنها  »گنزا رّبا« است. صابئین، 
حضرت یحیی )ع( را بزرگ ترین پیامبر می دانند.

غسل تعمید، برجسته ترین و اصلی ترین آیین منداییان است که در روز یکشنبه توسط  مقام دینی آنها  )گَنجور(، 
صورت می پذیرد. 

صنایع دستی استان
صنایع دستی، به صنایعی گفته می شود که به کمک دست یا ابزارهای دستی تولید می شود و نتیجٔه ذوق و هنر استادکاران آن 
است. با توجه به شرایط ویژٔه جغرافیایی و فراوانی پاره ای از مواد اولیه، زمینٔه رشد و رونق بعضی از این صنایع در استان  فراهم 

شده است. 
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جدول 2ــ٣ــ مهم ترین صنایع دستی استان

محل تولیدنام رشتهردیف

اندیمشک ــ باغملکرنگرزی گیاهی1

بهبهان ــ دزفول ــ شوشتراحرامی بافی2

دزفولابریشم بافی)مقنعه(3

بهبهانعبابافی4

آبادان ــ هویزه ــ خرمشهرــ دشت آزادگان ــ شادگانحصیر بافی ــ بوریابافی5

اندیمشکقالی بافی6

هفتکلگلیم بافی7

بهبهان ــ دزفولگیوه بافی8

دزفولکپوبافی9

آبادان ــ خرمشهرــ شادگان ــ هندیجانتوربافی10

ایذه ــ اندیکا ــ باغملک ــ اللی ــ مسجد سلیمانچوقابافی11

بهبهان ــ شوشترموج بافی12

بهبهان ــ دزفولنمدمالی  ــ کاله نمدی13

دزفول ــ رامهرمزآهنگری سنتی14

بهبهان ــ دزفول ــ شوشترورشوسازی ــ مسگری15

آبادان ــ دزفول ــ شوشسفالگری16

اهوازمیناکاری طال و نقره17

دزفول ــ شوشترزیورآالت سنتی18

بهبهان ــ دزفولخراطی19

ایذه ــ اندیکا ــ باغملک ــ اللی ــ مسجدسلیمانسیاه چادر ــ وریس ــ  خورجین20

 برای مطالعه 
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شکل 1ــ٣ــ برخی از صنایع دستی استان

عبابافی             کپوبافی

ورشوسازی              میناکاری 

حصیربافی                     خراطی

     گلیم بافی                      نمدمالی
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فعالیت  

الف( غذا و شیرینی های محلی  
در خوزستان، غذاهای محلی متنوعی وجود دارد. با وجود گسترش شهرنشینی، غذاهای سنتی هنوز در برخی 

نقاط از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از غذاها و شیرینی های محلی عبارت اند از: 
١ــ غذاهای محلی: ُمَفطَّح، آش َارده )ُحِره (،نون چرب، ُقلُقل،ِگوینه ) گمنه (،قلیه ماهی،توِله )پنیرک(،  بَرکو

٢ــ شیرینی های محلی: ِفل، رنگینک،کاکال،توچیری، کلوچه 
ب( بازی های محلی  

در گذشته، بازی های متعدد و تقریباً مشابهی در همٔه روستاها و شهرهای استان، انجام می گرفت. از جملٔه این      
بازی ها می توان به:  شاِل کو، چُوِکلی، تَپ تَپ گُروَسک، َصگِله،  ِامِحیِبس )انگشتربازی ( و… اشاره نمود. ممکن 

است بسیاری از این بازی ها با سایر مناطق کشور مشترک باشد.

در محل زندگی شما،کدام نوع بازی ها در میان کودکان و نوجوانان رایج است ؟ یکی از آنها را انتخاب و جدول 
زیر را کامل کنید.

نام بازی

وسایل بازی

تعداد بازیکنان

هدف بازی

شرح بازی

ادبیات شفاهی 
بخش بزرگی از فرهنگ عامٔه مردم، ادبیات شفاهی است که شامل افسانه و قصه ها، ترانه های محلی، الالیی ها، ضرب المثل ها 

و باورهای عامیانه می باشد. 
   

بیشتر بدانیم  
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بیشتر بدانیم  

قصه ها و   افسانه: یکی از گونه های ادبیات عامه، قصه و افسانه است که با طبیعت و زندگی مردم پیوند نزدیکی 
دارد .  اغلب آنها با ریشه های مشابه، فقط با تفاوت های کمی در سطح استان نقل می شود؛ از جمله: شاه پریون، سنگ 

و گردو، کیک و مور، حاتم طایی، جمیل و جمیله. 
ترانه های محلی: ترانه ها، شامل مجموعه گفتارهای منظومی است که به مناسبت های مختلف در حین کار، 

جشن ها، آیین ها، سوگواری ها، در هنگام بازی و تفریح  خوانده می شوند. 
  نمونه ای از ترانه های محلی استان 
الف( ترانه های معروف »ِدی بَـالل«:

ریم نَبی پُرِست کُنُم ، ِچه طوِر حاِلت ِدی بَـالل  ِاشنیُدم تو گریِدت ، ِویُدم َو ماِلت ِدی بَـالل  
َهر گُلی ِکه ِبهَتر بی ،ِتـیس ایَنَشُسم ِدی بَـالل اوسو که َجوون ِبُیم، خوب شال ایبَُسم ِدی بَـالل 

ب( بیت برزگری 
داِسَته آواربده نَروم ِزه زونی میر مات بُـنگ ایَزِنه  ای پَر ِکلوری  

ِبُدِمس شال و کُلَه به شو گُروُسم  بَرزی یَری نیکنم، داِسَمه فروشم  
الالیی ها: الالیی، نخستین ارتباط موزون کالمی میان مادر و کودک است که نقش مهمی در پیوند عاطفی 

میان آن دو ایفا می کند. 
بابا اوَمه، ِتَیم روشن    الال الال، گل سوسن  

کجا بُردی ِکلیل عقل و هوُشم             الال الال، عزیز تُرِنه پوُشم  
برنج ُقل ایَزِنه دل بی قراره سر کوه بلند تَشی به کاره  

ضرب المثل ها: همٔه اقوام ایرانی مثل هایی دارند که اغلب آنها امروزه نیز به کار برده می شوند. َمثَل ها به مثابٔه 
گنجینه ای گرانبها و ارزشمند از نیاکان، باقی مانده است. 

فالنی آو برژن ) لرهای شوش ( 
فالنی از فقر و نداری به جای آش، آب می پزد. 
ِاْلقلدغه الَحیه بایده ایخاف ِمن یرة الَحِبل)عربی(

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.
سرگَر بندیر تُنگُر )گویش لری(

کنایه از آدم بهانه گیر و حساس که منتظر کوچک ترین بهانه است. 
او خون نه کار بزه )گویش هندیجانی(
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فعالیت  

کار هر بز نیست خرمن کوفتن ــ کنایه از این که کار را به کاردان باید سپرد. 
َافتو زیر َسلَه نَمیشو ) گویش بهبهانی(

آفتاب زیر سبد پنهان نمی شود. 
دو دِسش نَْمکَُنه چاِره دوهوِنش )گویش شوشتری(

دو دستش از عهدٔه دهانش بر نمی آیند. کنایه از پرخوری بعضی از افراد به ویژه در میهمانی هاست. 
َدس، َدِس ِب شوِر ــ َهر دو َدس ریَه ) گویش دزفولی(

دست، دست را شستشو می دهد و هر دو دست صورت را )کنایه از مفید بودن همکاری و هماهنگی در کارها( 
َرهَنه وا ری، پیانَه وا َسنجی  )گویش لری بختیاری ( 

راه را باید رفت و مرد را باید امتحان کرد.
بیچاق ازین کسمز )ترکی قشقایی( 

چاقو دستٔه خود را نمی برد ــ  کنایه از اینکه انسان عاقل به نزدیکان خود لطمه نمی زند. 
  نمونه هایی از باورهای عامیانه: اگر کف دست راست  بخارد، نشانٔه رزق و روزی است و اگر کف دست 

چپ بخارد، نشانٔه جنگ و ستیز است.  
اگر هنگام درست کردن خمیر، کمی از آن به بیرون پرتاب شود، میهمان می رسد. 

اگر باران بر بدن مرده ای ببارد،  تا چهل روز باران نمی بارد.

  

دو نمونه از باورهای عامیانٔه رایج در محل زندگی خود را ذکر کنید.
             

پوشش سنتی مردم استان 
با توجه به تنوع اقوام، پوشش های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. 

پوشش مردم بختیاری
زنان:  لََچک، ِمی نا، جومه، شوالر قری، کلجه

مردان: کاله نمدی، پیراهن، چوقا، شوالر دبیت، گیوه
پوشش مردم عرب

مردان: چفیه، دشداشه )پیراهن بلند(، عبا، ِبِشت، ِعگال
زنان: شیله )روسری(، ثوب، چادر )عبایی(
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مراسم و آیین های خاص دراستان  
الف( مراسم طلب باران: در برخی از مناطق استان در مواقع خشکسالی، مراسم طلب باران انجام می شود. شیؤه انجام این 

رسم بدین گونه است که کودکان دور هم جمع شده و با هم این شعر را می خوانند:    
 هار هار  هارونکی                         خدا بده بارونکی

مشکویل کانه،کانه مشکویل 
َمشَکویل خشکه، ماَزم ایَزِنه         

یا خدا! بارون، تا نَِمش کُِنه
ب( آیین شاهنامه خوانی: یکی از سنت های مردم بختیاری، شاهنامه خوانی است.  

شکل 3ــ٣ــ مراسم شاهنامه خوانی ــ مسجدسلیمان

شکل 2ــ٣ــ نمونه ای از لباس های محلی استان
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ویژگی های فرهنگی استان

ج( آیین گِرگیعان: مردم عرب استان در ماه مبارک رمضان، مراسم ها و آیین های بسیاری دارند که یکی از آنها »گرگیعان«، 
نامیده می شود. این مراسم به شکرانٔه تولد امام حسن )ع( برگزار می شود. در شب نیمٔه دوم ماه رمضان، کودکان با پوشیدن لباس های 

نو و محلی به در خانه ها می روند و این اشعار را می خوانند: 
»گرگیعان، گرگیعان«                            »اللّٰه یعطیکم رضعان«

»ماجینه یا ماجینه ــ حل الکیس و انطینا«
»یا اهل سطوح  ــ  تنطونه لو نروح«

 )خدا به شما فرزند دهد(
)آمدیم و آمدیم ــ در کیسه را باز کن و به ما عیدی وشیرینی بده(

)ای افرادی که باالی  پشت بام ایستاده اید ــ  به ما عیدی می دهید یا برویم(
در این مراسم، اهالی خانه ها به بچه ها که هر یک سبدی را در دست دارند، شیرینی و عیدی می دهند. این مراسم تا پاسی از 

شب ادامه می یابد.

ماه محرم در خوزستان
برگزاری مراسم شبیه خوانی، سیاه پوشی دیوارها، حجلٔه قاسم، مشعل گردانی،حمل شیدونه، سقایی و مقتل خوانی از آیین های 

سوگواری شهادت ساالر شهیدان در دهٔه اول ماه محرم است. 

شکل 4ــ٣ــ بزرگ ترین تعزیه میدانی کشور ــ شوش
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بیشتر بدانیم  
   

در میان مردم عرب خوزستان »سابع« یا روز هفتم دهٔه ماه محرم هر سال به شهادت حضرت عباس)ع( تعلق 
دارد. در این روز مردم در مراسم سوگواری خاص آن حضرت به ویژه در مکان مذهبی »عباسیه« شرکت می جویند. 
اطعام  تأسیس عباسیه را در کنار مساجد و حسینیه ها موجب شده است.  به حضرت عباس )ع(،  تعلق خاطر مردم 
سوگواران در عباسیه ها و دیگر اماکن مذهبی و توزیع نذری در میان اهالی هر محله در روز هفتم محرم بسیار چشم گیر 
است. در فرهنگ عامیانٔه مردم، حضرت عباس )ع( نماد غیرت و محافظت از ناموس اهل بیت است. براین اساس به 

»ابوالغیره« یاد می شود. طلب شفاعت و سوگند به دست های بریدٔه او از الگوهای رفتاری رایج مردم منطقه است.

فرهنگ تعاون و همیاری در استان 
از ویژگی های جوامع  سنتی تعاون و همیاری است که در همٔه بخش های زندگی مردم اعم از )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 
قابل توجه است.این ویژگی فرهنگی موجب دست یابی به احساس امنیت، تحکیم روابط خویشاوندی و باالخره تحمل سختی ها و 

مشکالت زندگی در میان  مردم می شود. در اینجا به نمونه هایی از این فعالیت ها اشاره می شود:
الف( همیاری اقتصادی: کشاورزی، دامداری، الیروبی و راه سازی 

ب( همیاری اجتماعی و فرهنگی: حل و فصل مشکالت از جمله آیین فصل و عونه)تعاون( در میان مردم عرب استان، مراسم 
ازدواج )اوزی( و آیین های سوگواری )سرباره(. 
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پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

فصل چهارم

پیشینۀ  تاریخی و مفاخر استان  خوزستان
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بیشتر بدانیم  

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استاندرس10

موّرخان برای سهولت مطالعٔه تاریخ یک سرزمین، آن را به بخش های کوچک تری تقسیم می کنند. در اینجا ما نیز برای آشنایی 
با گذشتٔه استانی که در آن زندگی می کنیم، تاریخ  آن را در چند بخش مورد بررسی قرار می دهیم.

 
خوزستان پیش از اسالم 

خوزستان به علت وجود رودهای پرآب و خاک نسبتاً حاصلخیز، از گذشته های بسیار دور زمینٔه مساعدی برای شکل گیری 
تمدن داشته است. قدمت برخی از آثار موجود در استان، به بیش از ده هزار سال می رسد. کاوش های باستان شناسی، نشان می دهد، 

در دوران نوسنگی انسان هایی که زندگی اجتماعی نسبتاً پیشرفته ای داشته اند، در این سرزمین زندگی می کردند. 

زندگی  زمان  آن  در  که  انسان هایی  به  مربوط  آثار  می شود.  گفته  پیش  سال  هزار   ١٠ تا   ٨ به  نوسنگی  دوره 
می کردند از تپه ها و محوطه های باستانی اطراف شهرهای شوش، دزفول، هفت تپه و… به دست آمده است. این مردم 

می توانستند، از ابزارهای سنگی در زندگی خود استفاده کنند.

شکل 1ــ٤ــ غار پبده نخستین زیستگاه انسان در استان ــ  اللی
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پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

بیشتر بدانیم  

  آیا می دانید

در حدود 5 هزار سال پیش، مردم خوزستان با به کارگیری خط، وارد دورٔه تاریخی شدند. تشکیل دولت ایالم در حدود 2700 
سال قبل از میالد مسیح و انتخاب شهر شوش به عنوان پایتخت، استان خوزستان را به یکی از مراکز مهم تمدن در دنیای باستان تبدیل 

ساخت.

دورٔه پیش از اختراع خط را دورهٔ پیش از تاریخ و دورٔه پس از آن را دورٔه تاریخی می گویند.

با وجود ویرانگری های اقوام مهاجم، آثار و اشیای به جای مانده، بیانگر رونق و شکوفایی آن عصر است. مهارت، ذوق و 
خالقیت در زمینه های مختلف از جمله معماری، سفالگری و  ذوب فلزات از ویژگی مردم استان، در این دوره بود.

بناها   این  از  برخی  شکل  می ساختند.  خود  خدایان  برای  که  است  معابدی  ایالمی،  هنر  جلوه های  از  یکی 
پلکانی بوده و به همین علت »زیگورات« نامیده می شدند. بزرگترین این معابد »چغا زنبیل« است که اختصاص به »این 
طاق های  از  خود  پادشاهان  آرامگاه  بنای  در  که  بودند  کسانی  نخستین  داشت.ایالمی ها  شوش  خدای  شوشیناک« 

قوسی شکل استفاده می کردند.

شکل 2ــ٤ــ تپۀ باستانی چغامیش ـ دزفول
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  آیا می دانید

شوش اولین شهر ایران است و قدمت آن به بیش از 6 هزار سال می رسد. 
چغا زنبیل قدیمی ترین بنای خشتی جهان است و قدمت آن به بیش از 3200 سال می رسد. 

قدیمی ترین اطالعات مکتوب درموردحفاری های باستانی در ایران، مربوط به هندیجان است. 

شکل 3ــ٤ــ مقبرۀ پادشاه ایالمی ــ هفت تپه

شکل 4ــ٤ــ اشیای گنجینۀ روستای جوبجی )دورۀ ایالمی( ــ رامهرمز



71

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

آثار باستانی تمدن ایالم از دورهٔ قاجار مورد کاوش قرار گرفت و امروزه اشیای گرانبهایی که هر یک روشنگر بخشی از فرهنگ 
و تمدن دیرینٔه استان است زینت بخش موزه های داخل و خارج از کشور است. موزه های شوش و هفت تپه تعدادی از اشیای این دوره 

را در خود جای داده اند. در موزهٔ لوور پاریس نیز بخش مهمی  از آثار تمدن ایالم نگهداری می شود.

پس از دورٔه ایالمی و تشکیل امپراتوری هخامنشی، استان ما اهمیت خود را همچنان حفظ کرد. در این دوره، استان یکی از 
ایالت های این حکومت بود. شوش به عنوان پایتخت زمستانی به وسیلٔه »جادٔه شاهی« که از حومٔه بهبهان می گذشت، به تخت جمشید 
در استان فارس متصل می شد. کاخ ها و بناهای زیادی در شوش و شهرهای دیگر ساخته شد، که آثار به جای مانده نمایانگر شکوه و 

عظمت آنهاست. گفته شده دانیال نبی )ع( نیز در این دوره به شوش مهاجرت کرده است.

شکل 6 ــ٤ــ جام سفالی)دورۀ ایالمی(  ــ شوششکل 5 ــ٤ــ حلقه قدرت ) دورۀ ایالمی( ــ بهبهان

شکل 7ــ٤ــ نقش برجستۀ کول فره) دورۀ ایالمی( ــ ایذه
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فعالیت  

فعالیت  
به نظر شما حفظ و نگهداری از میراث گذشته پرافتخار استان ما وظیفٔه کیست؟

هخامنشیان در کتیبٔه بیستون نام ایالم را »اوز« یا »هوز« ثبت کرده اند. فردوسی در شاهنامه استان خوزستان را 
»خوزیان« نامیده، نام های خوزستان و اهواز نیز از واژه ای که در کتیبٔه بیستون آمده، گرفته شده است.

     

با توجه به تصویر باال بگویید مردم خوزستان چه هدیه ای را به دربار امپراتوری هخامنشی برده اند، چرا؟

  پس از حملٔه اسکندر مقدونی به ایران در سال 331 قبل از میالد، شهر شوش پس از مقاومت در مقابل مهاجمان به تصرف 
درآمد. مقدونیان در راه رسیدن به فارس در محل »تنگ تکاب« بهبهان با مقاومت دلیرانٔه آریو برزن مواجه شده و با دادن تلفات زیاد 

خود را به فارس رساندند. 

شکل 8ــ٤ــ نمایندگان ایالمی ـ تخت جمشید
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فعالیت  
1ــ با توجه به تصویر باال بگویید چه شباهت ها یا تفاوت هایی میان سکه های الیمائید و سکه هایی که امروزه از 

آن استفاده می کنید وجود دارد؟ 
2ــ به نظر شما سکه ها در زمان گذشته چگونه ساخته می شدند؟ 

حکومت جانشینان اسکندر )سلوکیان( مدت زیادی دوام نیافت. هم زمان با تشکیل حکومت اشکانیان، در استان ما نیزدولتی 
محلی و نیمه مستقل به نام »الیمائید« به وجود آمد. این دولت که مرکز آن در ایذه قرار داشت تا به قدرت رسیدن ساسانیان ادامه  یافت. 

آثار زیادی از آنها به ویژه در شوشتر باقی مانده است. 
                                                                                         

شکل ١٠ــ٤ــ پایۀ ستون )هخامنشی( ــ شوششکل ٩ــ٤ــ نیایشگاه بردنشانده )اشکانی ( ــ مسجدسلیمان

شکل 1٢ــ٤ــ سکه های الیمائیدشکل 1١ــ٤ــ سر مجسمۀ مرد پارتی ــ ایذه
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استان ما در دورٔه ساسانیان پیشرفت زیادی نمود. سدها، بندها، پل ها و آسیاب های آبی ساخته شد و چند شهر نیز بنا شد. 
تجارت با کشورهای همسایه از مسیرهای آبی و زمینی رونق یافت.     

با تأسیس دانشگاه بزرگ جندی شاپور که دانشمندانی از کشورهای دیگر نیز در آن تدریس می کردند، زمینٔه گسترش علم و 
دانش فراهم شد. از این دوره در شهرهای شمالی استان مانند شوشتر و دزفول آثار زیادی برجای مانده است.

شکل 1٥ــ٤ــ پل دورۀ ساسانی )دزفول(

شکل 1٤ــ٤ــ مهر تجاری دورۀ ساسانی ــ هندیجان شکل 1٣ــ٤ــ سفال )پیش از اسالم( ساحل خلیج فارس)ماهشهر(

شکل 1٦ــ٤ــ پل و بند شادروان )ساسانی(شوشتر
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بیشتر بدانیم  

خوزستان از ورود اسالم تا روی کار آمدن قاجاریه
با ظهور اسالم و ورود سپاهیان مسلمان، مردم استان از دین مبین اسالم استقبال کردند. پس از آن خوزستان به دلیل موقعیت 

جغرافیایی  پناهگاه شیعیان و امام زادگانی شد که از ظلم و جور حکام اموی و عباسی به این سرزمین مهاجرت می کردند. 

     استان در قرون اولیٔه اسالمی از رونق و شکوفایی برخوردار بود. جغرافی دانان مسلمان در این دوره از فراوانی محصوالت 
کشاورزی، تولید منسوجات گرانبها و استخراج معادنی مانند طال و مس در خوزستان یاد کرده اند. در شوشتر، پارچه های ابریشمی)دیبا( 

که شهرت بسیار داشت تولید می شد و تا چند قرن پوشش خانٔه کعبه را از این شهر تهیه  می کردند.

در قرون اولیه اسالمی، مهروبان مهم ترین بندر استان بود و کاالهایی مانند: پارچه، ابریشم، قالی، عسل، روغن، 
صابون، خرما، نیشکر و ماهی خشک شده از شهرهایی مانند اهواز، شوشتر، ارجان، رامهرمز، شوش و مهروبان به 

مناطق مختلف حوزهٔ تمدن اسالمی صادر می شد.

شکل 1٨ــ٤ــ امامزاده عبدالله ــ صیدون  شکل 1٧ــ٤ــ امامزاده محمد بن زید ــ گتوند

در دورٔه اموی و عباسی، حاکمان منصوب از طرف خلفا فرمانروایی می کردند، اما در نیمٔه اول قرن سوم هجری وضعیت تغییر 
یافت و یعقوب لیث صفاری در سال 262 هـ. ق خوزستان را تصرف کرد. او که قصد براندازی خلیفٔه عباسی را داشت شکست خورد 

و در بازگشت در شهر جندی شاپور درگذشت. 



76

بیشتر بدانیم  

فعالیت  

  آیا می دانید

آثار برجای مانده از شهر جندی شاپور در نزدیکی دزفول قرار دارد.

شکل 1٩ــ٤ــ آرامگاه یعقوب لیث صفاری ــ دزفول

پس از آل بویه، خوزستان توسط حکومت های اتابکان فارس، اتابکان لرستان، آل مظفر و جانشینان تیمور اداره 
می شد.

آل بویه که دولتی شیعه مذهب بودند در سال 326 هـ. ق.بر خوزستان تسلط یافتند. عضدالدوله دیلمی در شهرهای استان و 
از جمله اهواز دست به کارهای عمرانی زد. در این زمان استان به هفت والیت  شوش، جندی شاپور، شوشتر، عسکر مکرم، اهواز، 

رامهرمز، دورق تقسیم شده بود.

اگر در محل سکونت شما امامزاده یا قدمگاهی وجود دارد، دربارٔه آن گزارش تهیه کنید.
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بیشتر بدانیم  

در سال 845 هـ. ق  فردی به نام سید محمد مشعشعی  هویزه را تصرف کرد و جانشین وی توانست بر تمام خوزستان تسلط 
یابد. مشعشعیان که شیعه مذهب بودند با به قدرت رسیدن دولت صفوی و لشکرکشی آنها به خوزستان شکست خورده و قدرتشان 
محدود به منطقٔه هویزه شد. با سقوط سلسلٔه صفویه، وضعیت سیاسی در استان آشفته شد. تسلط نادر شاه بر خوزستان به طور موقت 

باعث ایجاد آرامش شد، اما با مرگ وی قدرت طلبی و درگیری حاکمان محلی ادامه یافت. 
منطقٔه  در  و  کرده  مهاجرت  ایران  به  عثمانی   با حاکمان  اختالف  به علت  کعب  بنی  اعراب  از  گروهی  زند  کریمخان  دورٔه  در 

دورق )شادگان( ساکن شدند. آنها به همراه بختیاری ها در لشکرکشی زندیه برای تصرف بصره به این دولت یاری رساندند.

خوزستان از دورۀ قاجار تا انقالب اسالمی 
در دورٔه قاجار استان توسط نمایندگان دولت که در شوشتر مستقر بودند، اداره می شد. با رونق گرفتن بندر خرمشهر در زمان 
محمد شاه قاجار، دولت عثمانی که این شهر را رقیب تجاری بصره می دانست آن را مورد حمله قرار داد. اختالف مرزی با دولت 
عثمانی سرانجام به قرار داد ارزنة الروم منجر شد. براساس بندهایی از این قرارداد، اروند رود مرز دو کشور شناخته شد و عثمانی ها 
متعهد شدند، تسهیالتی را برای بازرگانان ایران فراهم کنند. با توجه به اینکه در آن دوره مردم استان، به ویژه شهرهای دزفول و شوشتر 

با دولت عثمانی معامالت بازرگانی داشتند، این قرارداد عالوه بر تثبیت مرزها، به توسعٔه تجارت استان نیز کمک می کرد.

اختالف انگلیس با دولت قاجار درباره مالکیت شهر هـرات باعث شد آنها در سال 1273 هـ. ق از طریـق 
خلیج فارس، خرمشهر و اهواز را مورد حمله قرار دهند. نیروهای مهاجم در این حمله با مقاومت سرسختانٔه عشایر 

خرمشهر و نیروهای دولتی مواجه شدند. 

استان خوزستان علی رغم تحوالت سیاسی و فراز  و نشیب های فراوان به علت مجاورت با خلیج فارس و کشور عثمانی از زمان 
ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفت. 

یکی از مأمورین دولتی که  برای بررسی وضعیت خوزستان در دورٔه قاجار به استان سفر کرده آن را به علت داشتن امکانات 
بالقوه ومتعدد، گنج شایگان نامیده است. ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه طرح هایی را برای رونق شهر اهواز اجرا کردند، که از آن جمله 
ساختن دو اسکله در این شهر بود. این باراندازها برای تخلیه کاالهایی بود که از مسیر رودخانه کارون، از خرمشهر به اهواز حمل و 
از طریق شوشتر به اصفهان می رسید. نام های ناصری و مظفری در شهر اهواز یادگار آن دوره است.امیرکبیر نیز قصد داشت تا طرح 

کشت نیشکر را به مرحله اجرا در آورد که با مرگ وی ناتمام ماند.
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شکل گیری جنبش مشروطیت در دوره مظفر الدین شاه و سرکوبی آن توسط محمد علی شاه، باعث شد تا عشایر شجاع بختیاری 
به مقابله باحکومت استبدادی برخیزند. آنها در سقوط حکومت محمد علی شاه نقش مهمی داشتند. یکی دیگر از صحنه های حضور 
خوزستانی ها در دفاع از کشور در جنگ جهانی اول روی داد. در این جنگ عشایر غیور )عرب خوزستان( با فتوای علمای مذهبی، 

در مقابل نیروهای متجاوز انگلیسی دست به مقاومت زده و در این راه، جان خویش را فدا کردند. 
در سال 1908 م )1287 ش( با کشف نفت در استان، تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی رخ داد. تغییر 

چهرٔه شهر ها، ایجاد محالت جدید در کنار بافت قدیمی، مهاجرت به شهرها و ایجاد تأسیسات جدید از جمله این پیامد ها بود.
در این دوره، سیاست انگلیس در استان ارتباط با افراد با نفوذ محلی و حمایت از آنها بود. یکی از کسانی که مورد حمایت 
انگلیس قرار گرفت شیخ خزعل بود که توانست به تدریج حوزٔه نفوذ خود را گسترش داده و بخش جنوبی و مرکز استان را زیر سلطٔه 

خود در آورد. با تغییر سیاست انگلیس شیخ خزعل توسط رضا شاه دستگیر و مدتی بعد به قتل رسید.  

شکل ٢٠ــ٤ــ کاروانسرای معین التجار دورۀ قاجاریه )اهواز(

شیخ خزعل برخالف پدرش شیخ جابر که در دورٔه ناصرالدین شاه قاجار در دفاع از کشور با نیروهای دولت 
انگلیس جنگید، وابسته به انگلستان بود.
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بیشتر بدانیم  

در سال 1317 هـ. ش  بندر امام خمینی به وسیلٔه خط آهن با شمال کشور مرتبط شد،این خط آهن نقش مهمی در پیروزی 
متفقین در جنگ جهانی دوم داشت. با آغاز حرکت انقالب اسالمی مردم خوزستان  با هدایت روحانیت آگاه و مبارز در صحنه های 
مختلف مبارزه با رژیم شاهنشاهی حضور یافته و از بذل جان و مال خویش دریغ نکردند. راهپیمایی گستردٔه مردم آبادان پس از حادثٔه 

سینما رکس اعتصاب گسترده فرهنگیان و کارکنان شرکت نفت وتقدیم صدها شهید نمونه هایی از این فداکاری ها و رشادت هاست. 

مشاهیر و فرهیختگان استان
تمدن  به  را  فراوانی  فرهنگی  و  علمی  دینی،  و شخصیت های  توانمند  تاکنون چهره های  دور  بسیار  گذشته های  از  خوزستان 
اسالمی و جامعٔه ایرانی تقدیم کرده است. یکی از این چهره ها سلمان فارسی است، وی از صحابه معروف و از نزدیکان پیامبر بزرگوار 

اسالم بود.آن حضرت، سلمان را از اهل بیت خود می دانست. برخی رامهرمز را زادگاه این شخصیت ارزشمند می دانند.  
استان خوزستان که لقب دروازه ورود تشیع به ایران را دارد، در ارادت به اهل بیت پیشگام بوده است. علی بن مهزیار اهوازی 
که مرقدش نیز در اهواز قرار دارد از یاران با وفای امام رضا )ع( و از راویان حدیث  است. او در هندیجان متولد شد و سپس به اهواز 

مهاجرت کرده و عمر پر برکت خود را در این شهر سپری کرد.
 دعبل بن علی خزاعی معروف به شاعر معروف اهل بیت )ع( نیز از جمله شخصیت های بزرگ شیعی است که مرقدش در شوش 
قرار دارد. یکی دیگر از شخصیت های معروف شیعه، یعقوب بن اسحاق، معروف به ابن سکیت دورقی اهوازی است که به دلیل ارادتش 

به ائمه به دست متوکل خلیفٔه عباسی به شهادت رسید. 
 در زمینٔه علم و دانش نیز مردم استان به ویژه در قرون اولیٔه اسالمی جایگاه شایسته ای داشتند، افرادی چون سهل بن هارون 
دشت میشانی که ریاست بیت الحکمه  و ابوسهل نوبختی که ریاست کتابخانٔه بیت الحکمه را بر عهده داشتند، از جملٔه این مشاهیرند.

پس از ورود اسالم، به مدت چند قرن نام اهواز را به کل خوزستان اطالق می کردند، به همین دلیل بسیاری از 
مشاهیر استان که در آن دوره می زیستند، به اهوازی معروف اند.
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جدول 1ــ4ــ شخصیت های مذهبی، علمی و فرهنگی

محل والدت یا زندگی         نام شخصیت

         آبادانمحمد بن عبد بن حرب،  عارف قرن سوم هجری

ابوالحسن اهوازی ریاضی دان و منجم، قرن چهارم هجری
علی بن عباس اهوازی، پزشک معروف جهان اسالم  در دورٔه آل بویه

حسن بن سعید و حسین بن سعید، از یاران امام رضا )ع (  و از راویان حدیث، عالمه شیخ 
محمد کََرمی، فقیه، ادیب و مفسر قرآن،دوره معاصر

          اهواز

            ایذهمیرزا حسن مال میری، شاعر قرن یازدهم هجری

          شهرستان باویابوهالل عسکری، ادیب و از راویان حدیث در دوره آل بویه

عالمه وحید بهبهانی، معروف به استاد اکبر در قرن دوازدهم هجری
آیت ا... میر سید علی بهبهانی قرن چهاردهم هجری

آخوند مال علی )علی بن قطب الدین ( صاحب تفسیر بی نقطه 

          بهبهان

         خرمشهرسید عدنان غریفی فقیه و مؤلف قرن چهاردهم هجری

شیخ مرتضی انصاری معروف به خاتم الفقها، مرجع تقلید شیعیان جهان
موالنا فرج ا... نخستین شاعر دزفول

سید اسماعیل قصری، معروف به شیخ الوری، عارف قرن ششم هجری
بابا رکن الدین، عارف دورٔه تیموری

          دزفول

   دشت آزادگانعبد علی بن جمعه حویزی، فقیه و صاحب تفسیر نور الثقلین

ابن خالد رامهرمزی، قاضی و محدث قرن چهارم هجری
بزرگ بن شهریار رامهرمزی، بزرگترین دریانورد ایرانی در قرن چهارم هجری و نویسندٔه کتاب 

عجایب الهند

     رامهرمز

      شادگانشیخ هاشم بن حردان کعبی اهوازی فقیه و ادیب قرن سیزدهم هجری

سید نعمت ا... جزایری معروف به محدث از سادات برجستٔه قرن دوازدهم هجری
قاضی نورالله شوشتری، نویسندهٔ کتاب مجالس المؤمنین در قرن دوازدهم هجری

شیخ جعفر شوشتری،نویسنده کتاب رسالٔه عملیٔه منهج الرشاد
عالمه شیخ محمد تقی شوشتری مجتهد و نویسندهٔ کتاب قاموس الرجال

آیت ا.. سید محمد حسن آل طیب از سادات قرن چهاردهم و پانزدهم هجری

       شوشتر

      گتوندقیصر امین پور شاعر معاصر

مال علی صیفوری آرپناهی، شاعر و عارف قرن معاصر 
بهمن عال الدین معروف به مسعود بختیاری، شاعر و خوانندٔه محلی

مسجد سلیمان و اللی

 برای مطالعه 



81

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

»خوزستان دین خود را به اسالم ادا کرد.«
                                                                                                                                                     امام خمینی)ره( 

     خوزستان در دفاع مقدسدرس11

پس از پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن سال 1357 رژیم دست نشاندهٔ بعث عراق اقدامات زیادی را بر علیه ملت ایران 
انجام داد. تقویت گروه های ضد انقالب و دامن زدن به اختالفات  داخلی از جمله کارهای رژیم صدام بر علیه نظام نوپای مردم مسلمان 
ایران بود.حکومت بعث عراق در 31 شهریور1359 پس از ماه ها تجاوزهای محدود مرزی، حملٔه سراسری را علیه ملت ایران آغاز 
کرد. در این هجوم گسترده، سرزمین خوزستان با توّجه به موقعیت و اهمیتی که به ویژه در اقتصاد ایران داشت بیش از سایر نقاط شاهد      

لشکرکشی مزدوران بعثی بود. رژیم عراق از سه محور استان ما را مورد تهاجم قرار داد. 
الف( محور شوش ــ دزفول

ب( محور سوسنگرد ــ اهواز 
ج( محور خرمشهر ــ آبادان 

شکل 2١ــ٤ــ حضرت آیت ا… خامنه ای در جمع مدافعان خرمشهر

شکل 2٢ــ٤ــ نقشه محورهای تهاجم نیروهای  بعثی عراق

جمهوری اسالمی اریان
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نیروهای بعثی که در خیال خود قصد تصرف چند روزهٔ خوزستان را داشتند با مقاومت جانانه و فداکاری بی نظیر مردم مواجه شدند. 
مقاومت 35 روزهٔ مدافعان خرمشهر موجب شد متجاوزان طعم تلخ شکست را در مقابل مردم فداکار و شجاع ایران اسالمی احساس کنند. 
حماسٔه مقاومت مردم شهرهای خرمشهر و آبادان در مقابله با متجاوزان باعث شگفتی جهانیان و جلوگیری از دستیابی عراق به سایر اهداف 

اعالم شد.

حماسه مدافعان سوسنگرد با هدایت حضرت آیت الله خامنه ای و شهید چمران در 26آبان 1359  برای شکستن محاصرٔه این 
شهر، از نقاط برجسته روزهای آغاز جنگ است که  این امر باعث جلوگیری از سقوط  شهر اهواز شد.

مردم غیور استان به ویژه عشایر سلحشور و اهالی شهرهای مرزی با تمام توان به کمک نیروهای مسلح علیه متجاوزان  وارد  
صحنه شدند.

شکل  2٣ــ٤ــ مسجد جامع خرمشهر سوم خرداد 1361

شکل  2٤ــ٤ــ انهدام تانک دشمن در سوسنگرد

شکل 2٥ــ٤ــ حضور عشایر و نیروهای مردمی در دفاع مقدس
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  آیا می دانید

نیروهای عراقی برای در هم شکستن مقاومت در شهرهای مرزی استان، مردم بی دفاع را مورد حمالت هوایی و موشکی خود 
قرار می دادند. در این میان دزفول بیش از 170 بار مورد حملٔه موشکی قرار گرفت. در دوم مهر ماه 1359 نیز هواپیماهای دشمن 

ادارهٔ آموزش و پرورش آبادان را بمباران کردند که در این حادثه تعدادی از معلمان و کارکنان به شهادت رسیدند.

دزفول به علت مقاومت کم نظیر خود در دوران جنگ به عنوان شهر نمونٔه مقاومت نام گرفت.

با ادامٔه جنگ و مقاومت مردم،  رژیم عراق برخالف همٔه موازین بین المللی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، آموزشی و فرهنگی  
را مورد حمله قرار داد. 

شکل 2٦ــ٤ــ یادمان مقاومت مردم دزفول در مقابل موشک باران

شکل 2٧ــ٤ــ نقش جهادسازندگی )سنگرسازان بی سنگر( در دفاع مقدس
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در چهارم آبان سال 62 در حملٔه موشکی رژیم بعثی عراق به مدرسٔه راهنمایی شهید پیروز  بهبهان 75 دانش آموز 
و معلم به شهادت رسیدند.

شکل 2٨ــ٤ــ مدرسۀ راهنمایی شهید پیروز بهبهان پس از موشک باران

مردم استان در دوران جنگ با برپایی ایستگاه های صلواتی در شهرها و مناطق عملیاتی از رزمندگان اسالم که عازم جبهه ها 
بودند پذیرایی می کردند.

به منظور سازماندهی جبهه های جنوب، ساختمان گُلف در اهواز به عنوان پایگاه منتظران شهادت تعیین شد که تا انتهای جنگ 
مسئولیت  فرماندهی عملیات رزمندگان اسالم را بر عهده داشت.

شکل  2٩ــ٤ــ پذیرایی از رزمندگان اسالم در ایستگاه صلواتی
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با وجود تهاجم دشمن، مردم با حضور در شهرها و شرکت در نمازجمعه، باعث دلگرمی رزمندگان و نا  امیدی 
متجاوزان شدند.

ثامن االئمه،  مانند  پیروزمندانه  عملیات  چندین  با  اسالم  رزمندگان  جنگ،  سال  دومین  در  خائن  بنی صدر  برکناری  از  پس 
طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس متجاوزان بعثی را از بیشتر سرزمین های اشغالی استان بیرون کردند.

شکل ٣١ــ٤ــ رزمندگان اسالم در نماز جمعۀ یکی از شهرهای استان

شکل ٣٠ــ٤ــ ساختمان گلف در اهواز

بیشتر بدانیم  
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جدول 2ــ٤ــ عملیات های مهم رزمندگان اسالم

عملیات: ثامن االئمه)ع(
منطقه: شمال آبادان

هدف: شکست حصر آبادان  ــ آزاد سازی جادٔه اهواز ــ آبادان
نوع عملیات: تک گسترده

زمان: 1360/7/5
رمز: نصر من الّله و فتح قریب

فرماندهی: سپاه و ارتش
سازمان رزم: سپاه و ارتش
استعداد ایران: 30 گردان
استعداد عراق:31 گردان

وسعت منطقٔه آزاد شده: 130 کیلومتر مربع
تلفات عراق: 1500 کشته و زخمی و 1800 اسیر

عملیات: طریق القدس
منطقه: بستان

هدف: آزاد سازی  بستان ــ دست یابی به مرز در منطقٔه چزابه
نوع عملیات: تک گسترده
زمان:9/8 تا 1360/9/15

رمز: یا حسین)ع(

فرماندهی: سپاه و ارتش
سازمان رزم: سپاه و ارتش
استعداد ایران: 22 گردان
استعداد عراق: 61 گردان

وسعت منطقٔه آزاد شده: 650 کیلومتر مربع
تلفات عراق: 8500 کشته و زخمی و 546 اسیر

عملیات: فتح المبین
منطقه: شوش و دزفول

هدف: آزاد سازی منطقه غرب کرخه و جادٔه دزفول ــ دهلران
نوع عملیات: تک گسترده
زمان:1/2 تا 1361/1/10

رمز: یا زهرا)س(

فرماندهی: سپاه و ارتش
سازمان رزم: سپاه و ارتش
استعداد ایران:125 گردان
استعداد عراق:166 گردان

وسعت منطقٔه آزاد شده: 2400 کیلومتر مربع
تلفات عراق: 400 کشته و زخمی و 15000 اسیر

عملیات: بیت المقدس
منطقه: غرب رود کارون

ــ جادٔه  پادگان حمید  ــ  کارون  منطقه غرب  آزاد  سازی  هدف: 
اهواز ــ  آبادان

نوع عملیات: تک گسترده
زمان:2/10 تا 1361/3/3

رمز: یا علی بن ابی طالب )ع(

فرماندهی: سپاه و ارتش
سازمان رزم: سپاه و ارتش
استعداد ایران:144 گردان

استعداد عراق: 200 گردان
وسعت منطقٔه آزاد شده: 5038 کیلومتر مربع

تلفات عراق: 16000کشته و زخمی و 19000 اسیر

 برای مطالعه 
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بیشتر بدانیم  

به دنبال عملیات بزرگ بیت المقدس و چند عملیات دیگر، مجامع بین المللی به حقانیت ملت ایران پی برده و در نهایت زمینٔه  
صدور قطعنامٔه 598 فراهم شد.

در  هشت سال دفاع مقدس رزمندگان استان نقش عمده ای در فرماندهی و انجام عملیات های گوناگون داشتند.  برخی از 
یگان های استان در دوران دفاع مقدس عبارت اند از: لشکر7 حضرت ولی عصر)عج( ــ لشکر 92 زرهی خوزستان ــ پایگاه چهارم 
و پنجم شکاری دزفول و امیدیه ــ قرارگاه نصرت ــ تیپ72 محرم ــ تیپ امام حسن   ــ تیپ37 نور و تیپ بعثت. عالوه بر یگان های 

مذکور، فرماندهی بسیاری از قرارگاه ها و یگان های نظامی  سایر مناطق عملیاتی  را رزمندگان خوزستانی برعهده داشتند. 

شکل 3٢ــ٤ــ نقش بانوان استان در جنگ

طول  در  خوزستان  زرهی  لشکر92 
8 سال دفاع مقدس با انجام عملیات متعدد 
خاک  از  متجاوزان  راندن  بیرون  جهت 

کشورمان نقش مهمی ایفا نمود.

شکل 3٣ــ٤ــ عکس برداری از شهر کاظمیۀ عراق  توسط جنگنده های نیروی هوایی

از افتخارات یگان های هوایی استان می توان به عملیات های درون مرزی وبرون مرزی متعدد اشاره کرد که با 
تقدیم ده ها شهید، جانباز و آزاده همراه بود.  
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پس از پذیرش قطعنامٔه 598 توسط جمهوری اسالمی ایران  و اتمام رسمی، جنگ، رژیم  بعث عراق برای بار دوم  از محورهای 
طالئیه و کوشک به استان حمله کرد و در جاده اهواز خرمشهر تا 40 کیلومتری اهواز پیش روی کرد؛ ولی رزمندگان اسالم با رشادت 

دشمن  را تا مرزهای بین المللی عقب راندند. 

شکل 3٤ــ٤ــ شهید رجایی در جمع رزمندگان اسالم

شکل 3٥ــ٤ــ آیت ا… جمی وآیت ا… قاضی  در جمع رزمندگان اسالم
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خوزستان در طی دفاع مقدس 23  هزار شهید تقدیم انقالب اسالمی کرد که بیش از 100 نفر  از آنها سرداران رشید و فرماندهان 
علم الهدی، علی هاشمی،حجت االسالم  دقایقی، سید حسین  اسماعیل  بقایی،  دکتر مجید  آرا،  از جمله: محمد جهان  بودند؛  ارشد 

شریف قنواتی،عظیم محمدی زاده و نوجوان شهید بهنام محمدی را می توان نام برد.

شکل 3٦ــ٤ــ جمعی از سرداران شهید استان
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ابر قدرت شرق و غرب در هم بشکند  به فرمودٔه حضرت امام)ره( باعث شد ابّهت دو  حماسٔه 8 سال دفاع مقدس در استان 
و تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت کنند. امید است با همت و تالش خود در جهت تحقق اهداف و 

آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی گام برداشته و حافظ دستاوردهای عظیم خون شهدا باشیم.

شکل 3٧ــ٤ــ یادمان های هشت سال دفاع مقدس
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فصل پنجم

توانمندی های استان خوزستان
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قابلیت ها وجاذبه های گردشگری استاندرس12

خوزستان با توجه به توان های طبیعی و تاریخی خود می تواند جایگاه مناسبی  را در عرصٔه گردشگری به دست آورد.این امر   
وظیفٔه مسئوالن محلی به ویژه مدیریت بخش گردشگری را می طلبد.

توسعٔه  استان است که جهت  از جمله ظرفیت های موجود  تاریخی، مذهبی و قومی  اماکن  تنوع محیطی وآب وهوایی، وجود 
گردشگری می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. توسعٔه این فعالیت در استان می تواند، زمینٔه درک متقابل گروه ها و قومیت ها را فراهم 

سازد و شرایط الزم جهت تفاهم و وحدت ملی را ایجاد کند. 

ـ  ٥ ــ نمودار برخی از توان های گردشگری استان شکل 1ـ

ـ  ٥  ــ چشم اندازکوهستانی ــ شمال ایذه شکل 2ـ
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و  شوسه  راه های  شبکه  آهن،  خطوط  از  )برخورداری  مناسب  ارتباطی  شبکه های  وجود  و  مطبوع  زمستان های  به  توجه  با 
فرودگاه ها( خوزستان می تواند سهم بیشتری از گردشگری را به خود اختصاص دهد. 

جاذبه های گردشگری استان به دو دستٔه طبیعی و انسانی تقسیم می شوند.

1ــ جاذبه های طبیعی استان
الف( کوه ها: کوه های استان امکانات متنوعی برای فعالیت های گردشگری از جمله کوهنوردی، صخره نوردی، غار نوردی  
اندیکا واللی  اطراف  در  منار  و  کینو  ایذه،  و  باغملک  در محدودٔه  کوه  و سفید  مافارون  منگشت،  برفگیر  فراهم می سازند.کوه های 
با هوای مطبوع  ارتفاعات سالن در دزفول و اندیمشک و کوه های خاییز و بنگستان در بهبهان با چشمه سارها و جنگل های بلوط 

چشم اندازهای زیبایی را به وجود آورده است.

ـ  ٥ ــ آبشار شوی ــ سردشت دزفول شکل 3ـ

ـ  ٥ ــ چشم اندازی از کوه های زیبای خوزستان شکل 4  ـ
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وجود تونل دال، دشت شیمبار )شیرین بهار (، با گونه های گیاهی وانواع میوه های خودرو، از مناطق زیبای گردشگری استان 
است. منطقٔه کوهستانی مال آقا در اطراف قلعه تل نیز در دورهٔ گرم سال، با طبیعتی مطبوع پذیرای گردشگران است.  

از دیگر پدیده های جالب توجه مناطق کوهستانی دره های طاقدیسی است.این دره ها مکان های مناسبی برای گردشگری طبیعی 
است. دره های طاقدیسی منگشت، خائیز نمونه های بارز آن است. 

کوه آتشین رامهرمز )تشکوه(: تشکوه در شرق رامهرمز در جاده رامهرمز ــ ابوالفارس واقع شده است. از 
نظر زمین شناسان دلیل شعله ور شدن آتش کوه گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق به سطح 
زمین است .گازهای هیدروکربنی که از الیه های مختلف زمین عبور می کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به 

بیرون شعله می کشند هنگام شب، نور سوختن این گاز بیشتر دیده می شود.
کوه سوخته: این کوه درفاصلٔه 10 کیلومتری امیدیه و درحد فاصل جادٔه آغاجاری واقع شده است. ارتفاع 
آن از سطح دریا 110 متر است. ظاهر این کوه از دور به صورت سوخته و زرد دیده می شود و به همین علت آن را کوه 
سوخته می گویند که از یک سو به سبب شکل ظاهری و از سوی دیگر به علت آثار هیدروکربنی درسطح زمین یک اثر 

ژئوتوریستی محسوب می شود.

ـ  ٥ ــ رود شال منطقۀ شیمبار ــ اندیکا شکل ٥ ـ
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ـ ٥  ــ مناظر دیدنی استان  جدول 1ـ

شهرستانمکانمناظر

نی ده،آب کنارون، چاه بادی، بدیلغارها
 پبده

بهبهان
اللی

آبشارها

شوی
شیوند
پرزین
آرپناه

خواجه انور
گدار پهن

سردشت
دهدز
گتوند
اللی
ایذه

رامهرمز

گل گیرچشمه های گوگردی
گراب

مسجد سلیمان
بهبهان

ـ  ٥ ــ تشکوه رامهرمز ــ روستای گنبد لران شکل ٦ ـ

ـ  ٥ ــ کوه سوخته ــ جادۀ امیدیه ــ آغاجاری شکل ٧ـ

 برای مطالعه 
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غارها و چشمه های گوگردی از دیگر جاذبه های این کوه ها هستند.در صورت ساخت استخر شنا و احداث حمام در نزدیکی 
این چشمه ها به علت خواص درمانی آنها می توانند، پذیرای گردشگران باشند.

ب( تاالب ها: تاالب های استان مکان های مناسبی برای توسعٔه گردشگری  محسوب می شوند: تاالب شادگان، هویزه، بامدژ، 
میانگران، بندون، تمبی، برم شور از جمله آنهاست که در این میان تاالب های شادگان و هویزه از اهمیت جهانی برخوردارند.

ـ  ٥ ــ تاالب هویزه شکل ٨ ـ

تاالب بین المللی شادگان: این تاالب در زمین های پست دلتای رود جراحی قرار گرفته است. محدودٔه آن از شمال شادگان 
شروع شده و تا شمال آبادان و غرب خور موسی در ماهشهر گسترش می یابد. وسعت آن بیش از 400 هزار هکتار است که 327765 هکتار 
آن تحت عنوان پناهگاه حیات وحش شادگان تعیین گردیده است. اکوسیستم های متنوعی مرکب از آب های شیرین و شور در این تاالب 
وجود دارد. وجود سایر شرایط زیستی مطلوب این تاالب را به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های مهم حیات وحش به خصوص پرندگان 
 مهاجر تبدیل کرده است.تنوع پرندگان و گونه های گیاهی جذابیت ویژه ای برای گردشگران دارد. ماهیگیری و شکار پرندگان جنبه های دیگر

تفریحی است که با ایجاد مراکز توریستی، قایقرانی و مسابقات ماهیگیری می تواند منشأ درآمد و اشتغال باشد.

ـ  ٥ ــ تاالب شادگان شکل 9ـ
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از شرایط  که  از زیستگاه های طبیعی اطالق می شود  به محدوده ای  ج( مناطق حفاظت شده وپناهگاه های حیات وحش: 
اقلیمی مناسبی  برخوردار است و گونه های گیاهی و جانوری ویژه ای دارد. این محدوده ها به منظور حفظ و احیای گونه های کمیاب 

تحت حفاظت قرار می گیرند.
مناطق حفاظت  شدٔه دز، کرخه، منطقٔه جنگلی شیمبار در شمال اندیکا، شالو و منگشت در اطراف ایذه و باغملک، خائیز در 
شمال شرق بهبهان به دلیل داشتن گونه های کمیاب گیاهی و جانوری تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است.این مناطق         

توان ها و ظرفیت های طبیعی گردشگری مناسبی در استان دارند. 

ـ  ٥ ــ نمونه هایی از حیات وحش استان شکل 10ـ

بیشتر بدانیم    
تاالب هویزه )هورالعظیم(: این تاالب حدود 450 هزار هکتار وسعت دارد که بخشی از آن در خاک ایران 
و بخش دیگر در عراق است. پوشش گیاهی هورهویزه شامل انواع گیاهان شوری پسند و نیلوفر آبی است.این تاالب 
یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان مهاجر در دورٔه سرد سال است.تاالب هویزه با استعداد های موجود خود جنبه های 

توریستی قابل توجهی دارد. 
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مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دز و کرخه: این مناطق در امتداد رود های دز و کرخه قرار 
دارند و به علت ویژگی های خاص به عنوان منطقٔه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انتخاب شده اند. بخش وسیعی 
از این مناطق به صورت بیشه زار بوده که از تنوع گیاهی مطلوبی برخوردار است. از انواع درختان، درختچه ها و 
گونه های بوته ای آن  می توان به سریم ، جاز)بنگرو(، لگجی، تمشک، استبرق، یونجه، شبدر، جو وحشی و... اشاره 
کرد. از حیات وحش جانوری این مناطق گوزن زرد ایرانی است که ازگونه های کمیاب می باشد ؛ و از انواع پرندگان 

آن می توان به کبوتر، لیکو تاالبی و دراج  اشاره کرد.

د( مناطق ساحلی: طول خط ساحلی یکی از عوامل قدرت یک کشور محسوب می شود. استان خوزستان با بیش از 300 
کیلومتر خط ساحلی حدود 15 درصد از خط ساحلی جنوب کشور را به خود اختصاص داده است. این سواحل هموار، دلتایی و 

عریض بوده که باعمق کم و خلیج های کوچک، از شرایط مناسبی جهت ایجاد زیرساخت های گردشگری برخوردار است.
سواحل زیبای استان در نیمٔه دوم سال با توجه به شرایط آب وهوایی مناسب از ظرفیت های باالیی برای توسعٔه ورزش های 
آبی )اسکی روی آب، شنا وقایق سواری( برخوردار است که می تواند پذیرای گردشگران باشد. با توجه به تنوع آبزیان دراین مناطق،  

ماهیگیری هم فعالیتی مفرح برای گردشگران محسوب می شود. 

2ــ جاذبه های انسانی )تاریخی و فرهنگی ( 
الف(آثار تاریخی: خوزستان جزء اولین زادگاه های تمدن بشری است. وجود مجموعه ای از آثار هنری و معماری به جای 
مانده از دولت های باستانی ایالم، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، و دورٔه بعد از اسالم، استان را به یکی از قطب های گردشگری در 

سطح ملی و جهانی تبدیل کرده است.

ـ  ٥ ــ معبد زیگورات چغازنبیل، شوش شکل 11ـ
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معبد زیگورات چغا زنبیل: در سال 1890 ژاک دومرگان زمین شناس فرانسوی طی گزارشی اعالم کرد که 
در ناحیٔه چغا زنبیل منابع نفت وجود دارد. در حدود 50 سال بعد مهندسان نفت ضمن کاوش آجری را مشاهده کردند 
که روی آن نوشته هایی حک شده بود. این امر مقدمٔه یک رشته کاوش های باستان شناسی در چغا زنبیل شد که منجر 

به کشف این معبد شد. تحقیقات نشان می دهد که این معبد مربوط به قرن سیزدهم قبل از میالد است.
زیگورات معبدی هفت طبقه بوده که در کنار رودخانه ساخته شده به طوری که دو شهر شوش و شوشتر در 
باالی آن دیده می شد.پایٔه زیگورات مربع شکل و با اضالع 105متر و ارتفاع حدود100متر است. بر روی برخی از  
آجرهای این بنا دعاهایی باخط میخی به زبان ایالمی و آکدی نوشته شده است. این بنا  در سال 1979در یونسکو به 

ثبت جهانی رسیده است. 

     موزه قلعه و کاخ آپادانا در شوش، پل سفید در اهواز،کاخ اردشیر، صفه سر مسجد درمسجد سلیمان، اشکفت سلمان ایذه،  
قلعٔه گل و گالب در سردشت زیدون، قلعٔه سالسل در شوشتر، قلعه تل در شهر قلعه تل و قلعه داو دختر در رامهرمز نمونه هایی از آثار 

دیدنی استان است.

ـ  ٥ ــ چشم اندازی از شهر اهواز شکل ١2ـ

بیشتر بدانیم  
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قلعۀ شوش: درسال 1897 ژاک دومورگان به منظور تحقیق به شوش آمد. او دولت فرانسه را متقاعد کرد، تا 
محلی امن و مناسب را جهت هیئت باستان شناسی فرانسه در شوش ایجاد کند. به همین منظور بلندترین نقطٔه تپه های 
شوش یعنی اکروپل برای این کار انتخاب شد.قلعه ای با طرح قرون وسطایی اروپا بر فراز آن ساخته شد. ساختمان آن 
که با خشت بنا شد تا سال 1912 به اتمام رسید.نقشٔه این قلعه ذوزنقه ای شکل است که قاعدٔه کوچک آن در سمت 
شمال واقع شده است. دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده است و ردیف اتاق هایی به سمت حیاط بر گرد آن قرار 

گرفته است. برج شمال غربی قلعه مربع شکل و برج شمال شرقی دایره ای شکل است. 
قلعۀ تل: این قلعه بر روی تپه ای طبیعی قرار دارد. این قلعه دارای چهار برج و به شکل مربع ساخته شده است 
و در یکی از زوایای آن یک عمارت چهار ضلعی احداث شده بود که در طبقٔه فوقانی آن مهمانخانه قرار داشت. در 
طبقٔه تحتانی راهرو مسقف طویلی این ساختمان را به محوطٔه مرکزی قلعه متصل می سازد. قلعه دو حیاط دارد. این 
قلعه از سنگ و آجر ساخته شده است.در سال 1385 سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اقداماتی 

برای بازسازی دیوارها و سقف اتاق های قلعه انجام داده است.

ـ  ٥ ــ قلعۀ شوش شکل 13ـ

بیشتر بدانیم  
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فعالیت  
1ــ چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگران به استان پیشنهاد می کنید؟

2ــ کدام قابلیت موجود در محل زندگی شما می تواند برای توسعٔه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد؟

ب( سازه های آبی: این سازه ها نشان از مهندسی پیشرفتٔه ایرانیان در زمینٔه استفاده از  آب های سطحی دارد که در نقاط 
مختلف استان مشاهده می شود. مهم ترین این سازه ها عبارت اند از: 

ــ تصفیه خانٔه چغا   زنبیل در اطراف هفت تپه
ــ مجموعٔه سازه های آبی شوشتر 

ــ پل بند دزفول با قدمت بیش از 1600 سال 
ــ بند میزان و پل شادروان در شوشتر

مجموعٔه سازه های آبی شوشتر در سال 1388 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. 
جنبه های  بر  عالوه  که  کرد  اشاره  مصنوعی  دریاچه های  و  پالژها  سدها،  ساخت  به  می توان  جدید  ٔه  شد ایجاد  تأسیسات  از 
اقتصادی، می تواند مورد استفاده های گردشگران قرار گیرد. امکانات قایق رانی، اسکی روی آب و ماهیگیری از جملٔه توان های این  

سازه هاست. 

ـ  ٥ ــ سازه های آبی شوشتر شکل 14ـ
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از  نبی)ع(  دانیال  بقعٔه حضرت  اهوازی،  مهزیار  علی بن  از:  عبارت اند  استان  متبرکٔه  بقاع  مذهبی: مهم ترین  مکان های  ج( 
پیامبران بنی اسرائیل در شوش، سبز قبای دزفول، امامزاده عبداللّه در شهرهای شوشتر، باغملک، هندیجان و امامزاده سلطان ابراهیم 
در ایذه و امامزاده حیدر بهبهان، مساجد جامع شوشتر  و دزفول به واسطٔه قدمت ومعماری از اهمیت خاصی برخوردارند.                                                                   

ـ  ٥ ــ سد کرخه شکل 15ـ

ـ  ٥ ــ بقعۀ دانیال نبی ــ شوش   ـ  ٥ ــ امامزاده حیدر ــ بهبهانشکل 16ـ شکل 17ـ

د( گردشگری علمی: یکی از جنبه های گردشگری جدید بازدید از کارخانه ها و تأسیسات صنعتی است. بازدید این مکان ها، 
برای یادگیری بیشتر می تواند پاسخگوی نیاز بخشی از گردشگران باشد.
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آغاجاری،  آبادان،  نفتی در شهرهای  تأسیسات  ماهشهر،  و  امام خمینی  بنادر  در  پتروشیمی  تأسیسات  وجود 
مسجدسلیمان و هفتگل، فعالیت های مربوط به صنایع جانبی نیشکر در اطراف اهواز و هفت تپه، صنایع فوالد اهواز، 

تأسیسات بندری  و غیره از جمله مکان هایی است که در این بخش می تواند مورد استقبال گردشگران قرار گیرد.

مقدس  دفاع  دوران  در طی  که  مرزی کشورمان است  استان   مهم ترین  دفاع مقدس: خوزستان  جاذبه های گردشگری  هـ( 
بیشترین خسارات را از جنگ متحمل شد. امروزه با گذشت دو دهه از پایان جنگ تحمیلی، یادگارهای به جای مانده از جنگ به عنوان 

جلوه هایی از فرهنگ ایثار و شهادت پذیرای گردشگران بسیاری است. 
پادگان دو کوهه، شلمچه، اروند کنار، موزٔه فرهنگی دفاع مقدس و مسجد جامع خرمشهر، دهالویه، تنگ چزابه، بنای یادبود 
به شمار می روند که همه ساله در اواخر اسفند و  یادمان های گردشگری جنگ در استان  شهدای هویزه، فکه و طالییه از مهم ترین 

تعطیالت ایام نوروز کاروان های راهیان نور از سراسر کشور از آنجا بازدید می کنند. 

ـ  ٥ ــ تأسیسات پتروشیمی بندر امام خمینی شکل 18ـ

ـ  ٥ ــ کاروان راهیان نور ــ شلمچه شکل 19ـ

بیشتر بدانیم  
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  آیا می دانید
استان خوزستان با داشتن بیش از 200کیلومتر طول خط ساحلی زمینه مناسبی برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد 

صنعتی ــ تجاری دارد.

راه های توسعۀ گردشگری در استان
1ــ افزایش امکانات خدماتی

2ــ اطالع رسانی مناسب در زمینٔه معرفی جاذبه های گردشگری استان
3ــ ایجاد بینش مناسب در زمینٔه ارزش های اقتصادی و فرهنگ گردشگری

4ــ تشویق بخش خصوصی  برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
5ــ تربیت افراد متخصص جهت راهنمایی گردشگران

 چگونه می توانیم گردشگر خوبی باشیم؟
١ــ همراه داشتن کیسه های نایلونی جهت جمع آوری مواد زائد وانتقال آن به محل مناسب

٢ــ عدم استفاده از چوب درختان به عنوان سوخت
٣ــ حفاظت  از پدیده های طبیعی و آثار تاریخی ــ مذهبی و فرهنگی

٤ــ توجه به آثار تاریخی به عنوان بخشی از هویت ملی
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ـ ٥ ــ مکان های گردشگری استان  جدول  2ـ
جاذبه گردشگریمحلردیفجاذبه گردشگری محلردیف

حمام کرناسیوندزفول37منطقه مسکونی بریمآبادان1
آرامگاه یعقوب لیثدزفول38بهمنشیرآبادان2
آسیاب های آبی دزفولدزفول39اروندکنارآبادان3
آرامگاه شاه رودبنددزفول40مسجد رنگونیآبادان4
آرامگاه یعقوب لیثدزفول41جزیره کوشکاندیکا5
منطقه حفاظت شده کرخهدشت آزادگان42مجتمع تفریحی چم شوراندیکا6
منطقه تفریحی زراسدهدز43روستای سوسن سرخاباندیکا7
قلعه داو دختررامهرمز44مجتمع تفریحی گردشگری عشایر جلواندیکا8
تشکوه و چشمه های قیررامهرمز45امامزاده شاه قطب الدیناندیکا9

عمارت صمیمیرامهرمز46منطقه حفاظت شده دزاندیمشک10
بقعٔه زاهدونرامهرمز47دریاچه سد دزاندیمشک11
قلعه گل و گالبسردشت بهبهان48دریاچه سد کرخهاندیمشک12
پارک جنگلی سلمانسردشت بهبهان49مجتمع تفریحی چمگلک )قلعه مختار(اندیمشک13
تاالب شادگانشادگان50تاالب بامدژاهواز14
محوطه های باستانی شوششوش51پل سفیداهواز15
روستای خماطشوش52ساحل کاروناهواز16
قلعه اکروپلشوش53کاروان سرای معین التجاراهواز17
بقعه دانیال نبی )ع(شوش54امامزاده ابراهیمایذه18
آبشارهای شوشترشوشتر55دهکده گردشگری انشانایذه19
بند میزانشوشتر56تاالب میانگران و بندونایذه20
امام زاده عبداللّهشوشتر57اشکفت سلمانایذه21
پل لشکرشوشتر58کوه فرحایذه22
قلعه رستم عقیلیگتوند59روستای توریستی رباطباغملک23
منطقه گردشگری آرپناهاللی60قلعه سروستانباغملک24
آرامگاه شاه ابوالقاسماللی61مال آقاباغملک25
امامزاده بابا احمداللی62آرامگاه امام زاده عبداللّهباغملک26
محوطه بنواراللی63تاالب هورالعظیمبستان27
هفت شهیداناللی64بقعه بشیر نذیربهبهان28
تپه باستانی کلگه زریمسجدسلیمان65نرگس زاربهبهان29
معبد برد نشاندهمسجدسلیمان66روستای تنگ تکاببهبهان30
محوطه سر مسجدمسجدسلیمان67چشمه آب معدنی گراببهبهان31
یادمان های دفاع مقدسنوارمرزی ایران و عراق68محوطه باستانی ارجانبهبهان32
موزه هفت تپههفت تپه69پل امام رضا )ع(بهبهان33
زیگورات چغازنبیلهفت تپه70تأسیسات پتروشیمیبندر ماهشهر34
اسکله ماهیگیریهندیجان71تأسیسات بندریبندر امام خمینی35
ساحل رودخانه هندیجانهندیجان72پل ساسانیدزفول36
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ـ ٥ ــ برخی از مکان های گردشگری استان شکل 20ـ

مرکز استان
مرکز شهرستان

شهر 
مرز بین المللی

بزرگراه
راه آسفالت

راه خطی
راه آهن
رودخانه

نهر
پل

دهستان
شهر 

تپه های شنی
دفاع مقدس

آثار تاریخی
پمپ بنزین

راهنمای نقشه
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آیا  خوزستان با توجه به ظرفیت های خدادادی باالی خود توانسته است از جایگاه مناسب اقتصادی در سطح کشور برخوردار 
باشد؟

این استان با توجه به منابع آب و خاک، نفت وگاز، تنوع آب و هوایی، و مجاورت با خلیج فارس می تواند از جایگاه به مراتب 
باالتری در عرصٔه  اقتصادی کشور برخوردار شود. 

مجموعه عوامل فوق تحت یک مدیریت هماهنگ و با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد می تواند این استان را در عرصٔه 
اقتصادی با یک جهش مواجه کند. در این درس، سه بخش اصلی اقتصاد مورد بررسی قرارمی گیرد. 

توانمندی های اقتصادی استاندرس13

الف( توانمندی های کشاورزی 
ترین بخش های  امنیت غذایی یکی از مهم  نیاز کشور و تحقق  تأمین غذای مورد  به علت نقش اساسی در  بخش کشاورزی 
به منظور  اقتصادی محسوب می شود. وجود شرایط طبیعی مناسب، گستردگی عرصٔه فعالیت های کشاورزی، ظرفیت های مناسب 
توسعٔه دامپروری، شیالت و وجود ده واحد کشت و صنعت نیشکر همه نشان از توان باالی استان در تولید محصوالت کشاورزی 

دارد.

ـ  ٥ ــ نمودار سهم  بخش های مختلف اقتصادی در اشتغال استان ــ سال 1387 شکل ٢1ـ

١       خدمات ٥١ درصد 

٢       صنعت ٣٠ درصد 

٣       کشاورزی ١٩ درصد     

صنعت ٣٠ درصد

کشاورزی ١٩ درصد     

 خدمات 51 درصد     
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از کل مساحت 6/4 میلیون هکتاری استان، 1/2 میلیون هکتار آن به کشت محصوالت کشاورزی اختصاص 
دارد که با توجه به توانمندی های استان و انجام امور زیر بنایی میزان آن می تواند تا 2/3 میلیون هکتار قابلیت افزایش 

یابد.

١ــ زراعت: پراکندگی زمین های کشاورزی استان تحت تأثیر شرایط جغرافیایی متفاوت است. در نواحی شمالی جلگه، 
باالتری  کیفیت  و  کمیت  از  زراعی  تولیدات  کافی،  آب  منابع  مناسب،  هوای  و  آب  و حاصل خیز،  زمین های مسطح  به علت وجود 
تولید  میزان  طبیعی  محدودیت های  برخی  دلیل  به  استان  کوهستانی  مناطق  همچنین  و  جلگه  جنوبی  نواحی  در  است.  برخوردار 

محصوالت کشاورزی پایین است. 
خوزستان در تولید 40 نوع محصول  قابل کشت، در سطح کشور از رتبه های باالیی برخوردار است. عمده ترین محصوالت 
زراعی استان عبارت اند از:گندم، نیشکر، جو، برنج، چغندرقند، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، کنجد، سویا، کلزا، صیفی و سبزیجات.

در زیر به دو محصول استراتژیک استان در بخش زراعت پرداخته می شود.
گندم: سابقٔه طوالنی کشت این محصول و نگاه ویژه مسئولین، باعث استقبال تولیدکنندگان به کشت این محصول شده است. 

٨٤ درصد از تولید این محصول به کشت آبی اختصاص دارد.

برخوردار است.  ویژه ای در سطح کشور  از جایگاه  ـ  ١٣٨٨،  تن گندم در سال زراعی ٨٩  ـ میلیون  تولید 1/6  با  خوزستان 
شهرهای اهواز، شوش و شوشتر بیشترین میزان تولید گندم را نسبت به کل استان داشته اند.

ـ  ٥ ــ برداشت  گندم در اطراف اهواز شکل ٢2ـ

بیشتر بدانیم  



109

توانمندی های استان 

نیشکر: پس از گندم، مهم ترین محصول کشاورزی نیشکر است؛ قابلیت های مناسب محیطی باعث شده است که خوزستان 
تنها تولید کننده نیشکر در سطح کشور باشد  به طوری که می توان از تمامی قسمت های این گیاه، فراورده هایی با ارزش افزوده باال 

به دست آورد. عالوه بر تولید شکر، این گیاه  در صنایع غذایی و دارویی نیز کاربردهای متنوعی دارد. 

سابقه تولید این محصول در قبل از انقالب اسالمی و ایجاد 7 واحد کشت و صنعت پس از انقالب اسالمی، 
تولید شکر استان  حدود  ایجاد کرده است. مجموع  نیشکر در 120 هزار هکتار از اراضی استان را  زمینٔه کشت 
550 هزار تن است که در صورت وجود شرایط الزم می توان میزان آن را افزایش داد. باگاس از مشتقات نیشکر، در 
صنایع کاغذسازی، تولید ام دی اف و نئوپان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان مالس را نام برد که از دیگر 

مشتقات نیشکر است و در صنایع الکل سازی، تولید خمیر مایٔه نان و خوراک دام کاربرد دارد.
در حال حاضر ده مجتمع کشت و صنعت نیشکر در استان فعال است. واحدهای کارون، میان آب و هفت تپه  
که از پیش  از انقالب  فعال بوده اند، پس از انقالب با توجه به  افزایش نیاز کشور به این محصول پویایی بیشتری یافتند، 
طرح های توسعٔه نیشکر و صنایع جانبی در استان نیز از سال  1368 به اجرا درآمد.که 84 هزار هکتار از اراضی استان 

پس از عملیات زیرسازی و تسطیح اراضی به زیر کشت نیشکر رفته اند.

ـ  ٥ ــ برداشت نیشکر شکل 24ـ ـ  ٥ ــ مزرعۀ نیشکر و کارخانۀ وابسته به آن     شکل 23ـ

بیشتر بدانیم  
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٭ پس از انقالب  اسالمی در طرح های توسعٔه نیشکر، ساالنه به ازای هر فرد ایرانی 10 کیلوگرم شکر تولید 
می شود.

٭ نیشکر  مـؤثـرترین گیـاه زراعی تـولید کنندٔه اکسیژن است که نقش  مهمی در پـایـداری اکـوسیستم های 
زیست محیطی دارد. 

٭ مقدار گازکربنیک آزاد شده به محیط زیست توسط نیشکر حدود 12 برابر کمتر از سایر گیاهان است. 
٭ در طرح های توسعٔه نیشکر به روش بیولوژیکی با آفات گیاهی مبارزه می شود. 

ـ  ٥ ــ دستگاه سانترافیوژــ تبدیل شیرۀ نیشکر به پودر شکر شکل 25ـ
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فعالیت  

  آیا می دانید

ـ  ٥ ــ واحدهای کشت و صنعت استان پس از انقالب اسالمی جدول 3ـ

             نوع فعالیت
 تولید تولید خوراک دامتولید کاغذتولید شکرنام طرح

MDFتولیدتولید خمیر مایۀ نان 
مکان طرحالکل

شوشترــــ٭٭ــ٭ کشت و صنعت امام خمینی

شوشترــــــ٭٭٭دهخدا

 جادٔه٭٭ــ٭ــ٭ دعبل خزاعی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭ سلمان فارسی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭فارابی
اهوازــ آبادان

 جادٔهــــــ٭٭٭امیرکبیر
اهواز ــ خرمشهر

 جادٔهــــــ٭٭٭ میرزا کوچک خان
اهواز ــ خرمشهر

                                                                             
با تولید  با شرایط آب و هوایی آن در ارتباط است. دزفول در شمال جلگه،  ٢ــ باغداری: تولید محصوالت باغی استان 
مرکبات و شادگان در  جنوب آن  با تولید خرما  قطب های تولید کنندٔه محصوالت باغی محسوب می شوند. در مناطق کوهستانی استان 

محصوالتی نظیر انار، انجیر، انگور  و گردو از اهمیت برخوردار است. 
استان  با تولید ساالنٔه 80 میلیون شاخه گل و پرورش انواع درخت و درختچه های زینتی از توان نسبتاً مساعدی برخوردار است.

      

خوزستان در تولید گل مریم درسطح کشور رتبٔه اول ودر تولید گل رز مقام دوم را دارد. 
دزفول عمده ترین قطب تولید انواع گل و گیاهان تزیینی درسطح استان محسوب می شود. 

بهبهان در تولید گل نرگس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 
١ــ کدام یک از محصوالت زراعی و باغی در محل زندگی شما تولید می شود؟

٢ــ به نظر شما از محصول خرما کدام صنایع تبدیلی و تکمیلی را می توان راه اندازی کرد؟

 برای مطالعه 
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ـ  ٥  ــ محصوالت زراعی و باغی استان در سال ١٣٨٩ جدول ٤ـ

یف
تولید استانمیزان تولید به تننام محصولرد  درصد 

نسبت به کل کشور
 رتبه استان در

مراکز مهم تولیدکشور

اهواز ــ شوش ــ  شوشتردوم165000012 گندم1

اهوازــ  شوشترــ هفت تپهاول5500000100نیشکر2

  آبادان ــ  خرمشهر ــ  بهبهان ــ شادگان ــ اهواز   ــدوم16000015خرما3
ماهشهر

دشتپنجم2000007برنج4 ــ  باغملک  ــ  شوش  اهوازــ   شوشترــ 
آزادگان

دزفول ــ شوش ــ اندیمشک ــ شوشترــ بهبهاندوم50000022ذرت دانه ای5

150000جو6
هفتم5

ــ اللی  ــ  مسجدسلیمان  آزادگان  دشت    اهوازــ 
باغملک ــ رامهرمز ــ ایذه

بهبهان ــ شوش ــ شوشتر ــ اهوازچهارم200003دانه های روغنی7

             دزفولپنجم550001مرکبات8

2300000صیفی و سبزیجات9
دوم10

رامهرمزــ شوش  شوشترــ   ــ   اهواز  ــ    دزفول 
گتوند

               استاناول1050000015 جمع

 3ــ دامداری: استان با تولید ساالنه 560 هزارتن فراورده های دامی حدود 5 درصد ازکل تولید کشور را به خود اختصاص 
داده است که از این حیث در رتبٔه ششم در سطح کشور جای می گیرد. شهرهای اهواز، شوش، دزفول، بهبهان بیشترین سهم در تولید 
فراورده های دامی رابه خود اختصاص می دهند. توسعٔه کشتارگاه های صنعتی و کارخانه های ارائه دهندٔه مواد لبنی و گوشت بسته بندی 

شده از نیازهای استان تلقی می شود. 
4 ــ شیالت: خوزستان با برخورداری از منابع آبی فراوان، امکانات صیادی از شرایط مطلوبی برای توسعٔه شیالت برخوردار 
است. بیش از300 مزرعه پرورش ماهیان گرمابی و سردابی در استان فعال است.شهرهای هندیجان، آبادان،  اروند کنار، خرمشهر و 

ماهشهر از مراکز مهم صید ماهی در استان می باشند.

 برای مطالعه 
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ـ  ٥  ــ تولید ماهی ومیگو در آب های ساحلی و مزارع پرورش ماهی استان  ــ واحد تن در سال ١٣٨٩ جدول 5ـ

کل تولیدات شیالتی
مزارع پرورش ماهی آب های ساحلی 

سرد آبی گرمابی

تولید میگو تولید ماهی تولید میگو تولید ماهی تولید میگو تولید ماهی تولید میگو  تولید ماهی  

3841 74137 ــ 364 377 20659 3464 48674

ـ  ٥ ــ صید میگو در آب های ساحلی استان شکل 27ـ ـ  ٥ ــ صید ماهی در آب های ساحلی استان      شکل26ـ

مزرعۀ پرورش ماهیان گرمابی در اطراف اهواز                                                        محل پهلو گیری لنج های صیادی ــ هندیجان

ـ  ٥ ــ فعالیت های مرتبط با بخش شیالت شکل 28ـ
ب( صنعت

در سال ١٣٨٩ خوزستان با بیش از 2300 واحد صنعتی فعال و اشتغال 90 هزار نفر سومین استان صنعتی کشور است.60 درصد 
پتروشیمی در ماهشهر، فوالد و کشت  اهواز اختصاص دارد. اجرای طرح های  به  به ماهشهر و 30 درصد  سرمایه گذاری صنعتی 
و صنایع جانبی  گاز  و  نفت  از: صنایع  عبارت اند  استان  مهم ترین صنایع  دارند.  میان  این  در  را  بیشترین سهم  اهواز  در  و صنعت  

کشاورزی، صنایع فلزی، غیرفلزی، نیروگاه ها، ساخت شناورها و سازه های دریایی. 

 برای مطالعه 
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صنایع نفت و گاز:  سابقٔه اکتشاف نفت در مناطق نفت خیز کشور به سال 1287 ه. ش  بر  می گردد.اولین چاه نفت خاورمیانه 
در منطقٔه نفتون مسجد سلیمان به بهره برداری رسید.

ـ  ٥ ــ اولین چاه نفت در مسجد سلیمان شکل 29ـ

مجموع میادین نفتی استان با تولید روزانه نزدیک به 2/5 میلیون بشکه نفت نقش اساسی در تأمین منابع ارزی کشور دارند. 
ـ ٥ میزان تولید 5 شرکت کلیدی در عرصٔه نفت و گاز کشور ذکر شده است. به امید آن که همگان در استان، قدردان این  جدول ٦ ـ

موهبت الهی باشیم.

ـ ٥ ــ شرکت های بهره برداری نفت و گاز  استان با میدان های نفتی تابعه در مناطق نفت خیز جنوب در سال ١٣٨٩    جدول  ٦ ـ

 تولید روزانهمرکزاداری میدان های نفتی تابعه نام شرکت

1 میلیون بشکهاهوازاهوازــ رامین ــ منصوری ــ آب تیمورشرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

ــشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پازنان  ــ  سفید  رگ  ــ  رامشیر  ــ   آغاجاری 
کرنج ــ پارسی ــ  مارون ــ پرنج

630 هزار بشکه امیدیه

570 هزار بشکهاهوازمارون ــ کوپال ــ شادگانشرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
150 هزار بشکهخرمشهرآزادگان ــ جفیر ــ دارخوین ــ یادآورانشرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان٭

 مسجد سلیمان ــ هفتکل ــ نفت سفید ــ عنبر ــشرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
زیالیی ــ لب سفید ــ قلعه نار ــ کبود ــ پرسیاه

120 هزار بشکهمسجد سلیمان

 برای مطالعه 

٭ تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران
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  آیا می دانید

بیش  از 60 درصد از نفت ایران در خوزستان تولید می شود.که با این ظرفیت تولید می توان آن را پایتخت 
انرژی کشور محسوب نمود. 

طبق قانون بودجٔه سال 1389 عالوه بر بودجه جاری تخصیص یافته به استان، 2 درصد از محل فروش نفت 
به مناطق نفت خیز و محروم نیز اختصاص می یابد. از این رقم، یک سوم به مناطق نفت خیز و دو سوم آن به مناطق 

محروم تعلق می گیرد.                 

نفت خام پس از استخراج به منظور جدا سازی گاز همراه به واحدهای بهره برداری منتقل می شود. گازهای محلول طی چند 
مرحله از نفت جدا می شوند. بخشی از  نفت خروجی  واحدهای بهره برداری پس از انتقال به پاالیشگاه ها به مصرف داخلی می رسد 
انتقال به  و بخش عمدٔه آن صادر می شود. گازهای خروجی  از واحدهای بهره برداری در بخش های صنعتی و خانگی، صادرات، 

واحدهای پتروشیمی و تزریق به مخازن نفتی جهت تثبیت فشار چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ـ  ٥ ــ واحد بهره برداری نفت در میدان نفتی لب سفید در اطراف شهیون شکل 30ـ



116

ـ  ٥ ــ واحد بهره برداری نفت از میدان نفتی آغاجاری شکل 31ـ

ـ  ٥ ــ کارخانۀ گاز و گاز مایع شمارۀ 900 ــ اهواز شکل 32ـ
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
به نظر شما درآمد حاصله از محل 2 درصد فروش نفت بهتر است در چه زمینه هایی در محل زندگی شما هزینه 

شود؟ ) با مشورت والدین(

ضرورت                                                                        زمینۀ فعالیت           

تقویت روحیٔه خداجویی،آرامش اجتماعی،سالمت روانیتوسعٔه فعالیت های مذهبی

.............توسعٔه کارآفرینی

.............................

.............................

......................

کرد.  به کار  آغاز  در سال 1291   که  ایران است  نفت خام  تصفیٔه  نخستین واحد  آبادان:  نفت  پاالیشگاه 
ظرفیت اولیٔه پاالیش آن 2500 بشکه در روز بود و به تدریج این رقم به 600 هزار بشکه در روز نیز افزایش یافت که 
به صورت یکی از بزرگ ترین پاالیشگاه های جهان درآمد. این پاالیشگاه در روزهای آغاز جنگ تحمیلی خسارات 
زیادی را متحمل  شد و پس از جنگ به دست کارشناسان صنعت نفت کشورمان مورد بازسازی اساسی قرار گرفت.  
فراورده های تولیدی این پاالیشگاه شامل گاز مایع، بنزین معمولی، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز، نفت 

کوره سبک، انواع حالل های نفتی و ماده اولیٔه کارخانه های روغن سازی است.

ـ  ٥ ــ نمایی از پاالیشگاه آبادان شکل 33ـ
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فعالیت  

پتروشیمی: استان با تولید 15 میلیون تن محصوالت پتروشیمی در سال، مقام اول را در کشور دارد.80 درصد درآمد ارزی 
ناشی از صادرات غیرنفتی استان را  محصوالت پتروشیمی تشکیل می دهد. با توجه به تعدد صنایع وابسته به پتروشیمی، این صنعت از 

ظرفیت اشتغال زایی باالیی برخوردار است. 

١ــ قطب صنایع پتروشیمی استان درکدام شهرستان قرار دارد؟
٢ــ با توجه به تراکم واحدهای پتروشیمی در استان با ایجاد کدام صنایع پایین دستی می توان به توسعه اشتغال 

استان کمک کرد؟

ـ  ٥ ــ پتروشیمی بندر امام خمینی شکل 34ـ

ـ  ٥ ــ پتروشیمی فّناوران شکل 35ـ

به عنوان   پتروشیمی ماهشهر  اقتصادی  ویژٔه  پتروشیمی در محدودٔه جنوب استان است. منطقٔه  تمرکز صنایع 
به دانش و فّناوری روز  به منظور دستیابی سریع و آسان  قلب صنایع پتروشیمی کشور محسوب می شود.این منطقه 
با بهره برداری بهینه ازمنابع غنی نفت و گاز ایجاد شده است. مهم ترین محصوالت پتروشیمی استان عبارت اند از: 

پلی اتیلین سبک و سنگین، الستیک مصنوعی، بنزن، گوگرد، آمونیاک،گرانول،متانول، کلر وغیره.
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بیشتر بدانیم  

صنایـع فلـزی: خوزستان با داشتن صنایع فـوالد، نورد و لـوله اهـواز، دومیـن قـطب صنایع فلـزی کشور محسوب می شود.

ـ  ٥ ــ مجتمع فوالد خوزستان شکل 36ـ

صنایع ساخت تجهیزات و شناورهای دریایی: از مزیت های مهم آب های استان امکان تعمیر و سرویس شناورهای دریایی 
است. معموالً شناورهای دریایی هرچند ماه یک بار به دلیل جذب جلبک های دریایی و خوردگی بدنٔه آنها نیاز به پهلوگیری در آب های 
شیرین دارند. در اطراف خلیج فارس این قابلیت فقط در اروند رود مشاهده می شود. به همین سبب امکان  توسعٔه این صنعت در 

استان وجود دارد.

درحال حاضر، فوالد خوزستان با تولید 3/2 میلیون تن،گروه ملی صنعتی فوالد ایران با 430 هزار تن شمش 
تولید آهن و  تولید 4/6 میلیون تن در سال فعال اند.  مجتمع  با  لوله اهواز و فوالد اکسین  نورد و  و فوالد کاویان، 
فوالد خوزستان نخستین واحد به روش احیای مستقیم و کورٔه قوس الکتریکی است. مواد اولیٔه این شرکت متشکل 
از انواع سنگ آهن است که از دو کشور هند و برزیل و معادن چادر ملو و گل گهر در داخل کشور تأمین می شود.

                                                                           



120

بیشتر بدانیم  

ساختمانی  که صنایع  است  مارن   و  آهک، رس  گچ،  ماسه،  شامل  استان  فلزی  غیر  معادن  عمدٔه  بخش  غیرفلزی:  صنایع 
مختلفی از قبیل کارخانٔه سیمان، گچ و کارخانه های تولید شن و ماسه )سنگ شکن( و آجرپزی را درنزدیکی خود جای داده است.
کارخانه های سیمان خوزستان در اطراف رامهرمز، کارون مسجد سلیمان و بهبهان سه واحد فعال صنعتی در زمینٔه تولید این محصول 

با ارزش می باشند.

به منظور استقرار صنایع و جذب  مناسب  بستر  ایجاد  با هدف  این شهرک ها  شهرک های صنعتی استان: 
سرمایه گذاری فعالیت خود را از سال 1370 آغاز کردند. در این استان 33 شهرک و 31 ناحیٔه صنعتی وجود دارد.

مطالعات منطقه ای، مکان یابی شهرک ها، طراحی سایت های صنعتی و ایجاد امکانات زیر بنایی با هدف ساماندهی 
بافت صنعتی استان از جمله مهم ترین فعالیت ها در زمینٔه شهرک سازی صنعتی در استان است.

ج( خدمات
استان خوزستان با توجه به اینکه نقش مهمی در تولید ملی کشور ایفا می کند، وضعیت ارائه خدمات در بخش های مختلف آن 
می تواند از شرایط مطلوب تری برخوردار باشد. وسعت زیاد استان، تعداد زیاد شهرها و روستاها و مرزی بودن آن در جریان ارائه 

خدمات تأثیرگذار بوده است.
ارائٔه هرچه بهتر خدمات توسط سازمان ها، ادارات و ارگان های مختلف می تواند روحیٔه نشاط، دلگرمی، احساس تعلق به منطقٔه 
جغرافیایی و در نهایت وحدت ملی را  در بین مردم استان افزایش دهد. از آنجا که  بخش خدمات گسترٔه وسیعی از موضوعات را در 

بر می گیرد، به عنوان یک بخش اقتصادی می تواند از جایگاه مهّمی در توسعٔه استان برخوردار شود.

ـ  ٥ ــ ساخت سازه وسکوهای دریایی در خرمشهر شکل 37ـ
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بازرگانی وتجارت استان 
توسعٔه صادرات و کنترل واردات، راهبرد بازرگانی استان است.  با توجه به نقش صادرات نفت در اقتصاد کشور و حجم باالی 
تولیدات صنعتی وکشاورزی، استان در زمینٔه تجارت خارجی از امکانات مناسبی برخوردار است. بنادر استان عالوه بر صادرات 
کاال های تولیدی، نقش مهمی درانتقال کاالهای مازاد و مورد نیاز کشور دارند. مهم ترین مبادی خروجی و ورودی کاال در استان 

به ترتیب عبارت اند از: بندر امام خمینی، گمرک های خرمشهر، شلمچه، چزابه، چوئبده، اروند رود و اهواز.
عمدهٔ صادرات استان به کشور های عراق، کویت و امارات متحدٔه عربی است. 

 برای مطالعه 
ـ ٥ ــ شاخص های خدمات عمومی در  سال 1385 جدول ٧ـ

واحدعنوان شاخص خدماتی
 مقدار

کشور

 مقدار

استان
درصد  استان از کل کشور

 رتبه

استان

48درصد از کل کشور20/60/97میلیون مشترک تعداد مشترکین برق

3/79 درصد ازکل کشور8501319/3هزار مشترک تعداد مشترکین گاز طبیعی

6/43 درصد از کل کشور10115647هزار انشعابتعداد انشعابات آب شهری

11/42 درصد از کل کشور2509287هزار انشعابتعداد انشعابات فاضالب شهری

5/76 درصدازکل کشور726114163کیلومتر مجموع انواع راه های حوزٔه استحفاظی وزارت راه

5/73 درصد ازکل کشور1016905844کیلومترطول راه های روستایی

9/22 درصد از کل کشور2881264هزار تنتعداد سیلو ها

5/55 درصداز کل کشور15385850هزارمشترکتعداد مشترکین تلفن همراه

0/728 متوسط کشور32/121/5خط تلفنضریب نفوذ تلفن )خط تلفن به ازای هر یکصد نفر جمعیت (

1/115 برابر متوسط کشور7/78/7مرکز  تعداد مراکز ثابت  آموزش  فنی و حرفه ای به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت

16برابر متوسط کشور1/11/1مرکز تعداد مؤسسات درمانی فعال به ازای هر صد هزارنفر جمعیت

0/825متوسط کشور73/357/9خانه بهداشتتعداد خانه های بهداشت فعال به ازای هر   صد هزار  نفر جمعیت روستایی

0/919 متوسط کشور4/23/7نفر تعداد پزشک به ازای هر  ده هزار نفر جمعیت

0/822 متوسط کشور24/520/8کتابخانه تعداد کتابخانه های عمومی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت

0/910 متوسط کشور3/23سینما تعداد سینما به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت
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با توجه به نمودار  38ــ 5 پاسخ دهید.
١ــ به نظر شما استان درکدام بخش های خدماتی از رتبٔه مناسبی برخوردار است؟

2ــ کدام بخش های خدماتی تا رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به تالش بیشتر دارند؟

ری
شه

ب 
ضال

ت فا
عابا

انش
اد 

تعد

وها
سیل

اد 
تعد

ری
شه

ب 
ت آ

عابا
انش

اد 
تعد

یی
ستا

رو
ی 

ه ها
 را

ول
ط

راه
 هم

فن
ن تل

رکی
شت

د م
عدا

ت

ه ها
 را

اع
انو

وع 
جم

م

رق
ن ب

رکی
شت

د م
عدا

ت

گاز
ین 

ترک
مش

اد 
تعد

نما
سی

اد 
تعد

ای
رفه 

و ح
نی 

ش ف
وز

 آم
اکز

 مر
داد

تع

نی
رما

ت د
سا

ؤس
د م

عدا
ت

ک
زش

د پ
عدا

ت

انه
ابخ

 کت
داد

تع

شت
هدا

ی ب
ه ها

خان
اد 

تعد

فن 
ذ تل

نفو
ب 

ضری

ـ  ٥ ــ رتبۀ استان در بخش های خدماتی کشور شکل 38ـ
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ـ  ٥ ــ اسکلۀ صادراتی نفت خام استان  شکل 39ـ
T مستقر در جزیرۀ خارک موسوم به اسکلۀ

ـ  ٥ ــ اسکلۀ بندر امام خمینی   شکل 40ـ

ـ  ٥ ــ انواع صادرات غیرنفتی استان ـ سال 1389 شکل 41ـ

ون(
یلی

ک م
× ی

الر 
 )د

ات
ادر

 ص
ش

رز
ا

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0



124

فصل ششم

شکوفایی استان خوزستان  

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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فصل ششم

شکوفایی استان خوزستان  

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

باپیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بهمن 1357 مردم ایران توانستند با الهام گرفتن از ارزش های دینی، از سلطٔه طاغوت 
رهایی یابند. 

وجود بسترهای مناسب اقتصادی در خوزستان باعث شده که این استان پس از پیروزی انقالب گام های مؤثری در تحقق اهداف 
توسعه بردارد. در این بخش مهم ترین دستاوردهای استان در سه بخش صنعت ؛ کشاورزی و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد.

الف( دستاوردهای بخش صنعت
خوزستان سومین استان صنعتی کشور است. مهم ترین طرح های صنعتی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در استان اجرا شده 

است عبارت اند از:
ــ ایجاد و توسعٔه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

ــ توسعٔه طرح های بزرگ صنایع فلزی
ــ ایجاد طرح های توسعٔه نیشکر و صنایع جانبی

ــ ساخت و تعمیر شناورهای دریایی
همٔه این موارد نشان دهندٔه رشد و بالندگی بخش صنعت در استان پس از پیروزی انقالب اسالمی است.تا قبل از انقالب اسالمی 
تنها 48 واحد صنعتی با اشتغال 2 هزار نفر در استان فعال بود که هم اکنون به بیش از 2390 طرح صنعتی با اشتغال زایی حدود نود 

هزار نفر رسیده است. 
صنایع نفت و گاز: در بخش نفت، گاز و پتروشیمی تا پیش از انقالب اسالمی ساخت بیشتر تأسیسات نفتی  و اکتشاف آن در 
استان توسط شرکت ها و پیمانکاران خارجی انجام می شد، اما با پیروزی انقالب بیشتر این فعالیت ها توسط متخصصان و مشاوران 
داخلی انجام می شود. مهم ترین تأسیسات نفتی که بعد از انقالب در استان راه اندازی شده است عبارت اند از: کارخانٔه بهره برداری آب 
تیمور، گاز مایع مارون،  طرح جمع آوری گازهای همراه نفت )آماک(، توسعه میدان های نفتی آزادگان، پرنج، چهار بیشه  و تأسیسات 

گاز بید بلند 2.
پتروشیمی: در بخش پتروشیمی، استان به علت داشتن بستر های مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که با 
ایجاد اولین منطقٔه ویژٔه تخصصی پتروشیمی در ماهشهر زمینٔه افزایش تولید در این بخش  و ایجاد اشتغال را در سطح استان فراهم 
کرده است. ایجاد ده واحد پتروشیمی از جمله کارون، امیر کبیر، فّناوران، خوزستان، شهید تندگویان با تنوع تولیدی باال سند دیگری 
از افتخارات انقالب اسالمی محسوب می شود. از آنجا که این واحدها تأمین کنندٔه صنایع پایین دستی اند، به عنوان یکی از مهم ترین 

مزیت های سرمایه گذاری صنعتی در استان محسوب می شوند.

دستاوردهای استان پس از انقالب اسالمیدرس14
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بیشتر بدانیم  
یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در زمینٔه گاز جمع آوری 90 درصد از گازهای همراه نفت است که 
پیش از انقالب اسالمی 80 درصد این گازها می سوخت و به هدر می رفت، اما پس از انقالب اسالمی با اجرای طرح 
جمع آوری گازهای همراه نفت میادین نفتی، آب تیمور، مارون، اهواز و کوپال )آماک( بزرگترین طرح زیست محیطی 
کشور در بخش نفت و گاز به منظور پیشگیری از انتشار و پخش روزانه بیش از ۷ هزار تن مواد آالیندٔه هیدروکربنی 

به اجرا در آمده است.

چرا صادرات مشتقات پتروشیمی  بر صادرات نفت خام اولویت دارد؟

شکل 2ــ٦ ــ فوالد کاویان ــ اهواز

شکل 1ــ٦ ــ منطقۀ ویژۀ پتروشیمی ماهشهر
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صنایع فلزی و غیرفلزی: صنایع فلزی استان به علت مجاورت با خلیج فارس و دارا بودن منابع سوختی فراوان از شرایط 
مناسبی برای توسعه  برخوردار است. پس از پیروزی انقالب اسالمی با ساخت و توسعٔه چهار کارخانٔه فوالد با تولید ساالنه 5 میلیون 

تن، خوزستان سهم عمده ای از تولید فوالد کشور را به خود اختصاص داده است.
سایر طرح های در دست مطالعٔه مرتبط با بخش صنایع فلزی استان عبارت اند از: مجتمع ذوب و نورد خرمشهر، شرکت نورد و 

لوله کارون، فوالد شادگان و طرح فوالد اروند. در بخش تولید سیمان سه کارخانه با ظرفیت تولید 8300 تن در روز فعال اند.
نیروگاه ها: در زمینٔه آب و برق قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها دو سد مخزنی دز و شهید عباسپور با مجموع 6/6 میلیارد متر 
 مکعب آب وجود داشت، ولی امروزه تعداد این سدها به شش مورد  و گنجایش حجم آنها  به حدود 18 میلیارد متر مکعب افزایش یافت.
 6 سد مخزنی در مرحلٔه ساخت و 18سد در دست مطالعه است. کرخه بزرگترین سد خاکی خاورمیانه، کارون 3 مرتفع ترین سد بتنی 
و سد مسجد سلیمان )گدارلندر( مرتفع ترین سد خاکی کشور در استان قرار دارند. این سدها عالوه بر تولید برق کشور نقش مهمی در 

تأمین آب زمین های کشاورزی و صنایع استان را برعهده دارند.

بیش از 95 درصد ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور متعلق به خوزستان است و بدین ترتیب مقام اول  کشور را در زمینٔه تولید 
برق به خود اختصاص می دهد. این استان به علت وجود سوخت های فسیلی، نیروگاه های حرارتی متعددی دارد که با توجه به صنایع 

متعدد، تراکم زیاد جمعیت و گرمی هوا، دومین مصرف کنندهٔ برق کشور محسوب می شود.

شکل 4ــ٦ ــ سد کارون 3 بلند ترین سد بتنی کشورشکل 3ــ٦ ــ سد مسجد سلیمان )گدارلندر( بلندترین سدخاکی کشور        
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جدول 1ــ٦ ــ سدهای مخزنی استان در سال 1389

در دست بهره برداری

سطح دریاچه )کیلومترمربع(نام رودخانهموقعیتنام سد

65دزاندیمشکدز

55کاروناندیکاشهید عباسپور

20مارونبهبهانمارون

160کرخهاندیمشککرخه

28کارونمسجدسلیمانمسجدسلیمان

46کارونایذهکارون 3

در دست اجرا

8زردرامهرمزجره

5/3کاروناندیمشکباالرود

0/9سردشتدزفولسردشت

0/4اعالباغملکصیدون

2/2شیرین آبدزفولشیرین آب

شکل  5ــ٦ ــ نمایی از توسعۀ نیروگاه حرارتی رامین اهواز

 برای مطالعه 
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صنایع غذایی و جانبی: در صنایع تبدیلی و غذایی با توجه به رشد مصرف، صنایع تبدیلی و غذایی متعددی در استان ایجاد 
شده است. مهم ترین آنها عبارت اند از: صنایع تولید کاغذ و نئوپان،الکل، خوراک دام، لبنیات، صنایع  تولید و بسته بندی مواد غذایی.

ب( دستاوردهای بخش کشاورزی 
ـ باغی،دام و طیور  و شیالت است.  گسترٔه فعالیت در زمینه کشاورزی استان دربرگیرندٔه شاخه های متنوعی از تولیدات زراعیـ 

مهم ترین دستاوردهای استان در زمینٔه کشاورزی عبارت اند از:
مقام اول درتولید محصوالت صنعتی کشاورزی )54 درصد از کل تولید کشور( 

مقام دوم تولید گندم )12 درصد از کل تولید کشور( 
مقام سوم تولید ذرت )8/3 درصد از کل تولید کشور( 

پس از انقالب اسالمی مهم ترین طرح کشاورزی کشور در سطح استان در قالب هفت مجتمع کشت و صنعت نیشکر به اجرا در 
آمد. این واحدها عبارت اند از:

ــ کشت و صنعت امام خمینی و دهخدا در روستای شعیبیٔه شوشتر
ــ کشت و صنعت دعبل خزاعی سلمان فارسی و فارابی در مسیر جادٔه اهواز به آبادان 
ــ کشت و صنعت امیرکبیر و میرزاکوچک خان درمسیر جادٔه اهواز به خرمشهر          

پس از انقالب اسالمی با گسترش خدمات روستایی و ترویج روش های نوین زراعی، میزان تولیدات کشاورزی و دامی رشد 
قابل توجهی یافته است.

ج( دستاوردهای بخش خدمات 
پس از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های گسترده ای جهت خدمت رسانی  به مردم در استان انجام گرفته  است. یکی از 
زمینه های مهم و زیربنایی بخش راه  است. این فعالیت ها در بخش حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی صورت گرفته که مهم ترین 

آنها عبارت اند از: 
ــ احداث محورهای خوزستان به چهار محال و بختیاری از مسیرهای دهدز و اندیکا

ــ ساخت آزادراه خلیج فارس )اهوازــ بندر امام  و ماهشهر ( 
ــ توسعٔه اتوبان های استان 

ــ توسعٔه فرودگاه های استان 
ــ افزایش ناوگان حمل و نقل ریلی

ــ خوزستان از نظر حمل کاال در کشور دارای رتبٔه دوم است.
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 جدول 2ــ٦ ــ طول راه های استان به کیلومتر در سال ١٣٨٩

5068طول راه اصلی و فرعی

9955طول راه های روستایی

572طول بزرگراه

95طول آزاد راه

در زمینٔه برق رسانی تعداد روستاهای برق دار شده از ۷55 روستا قبل از انقالب اسالمی به 2250 روستا در سال 1388 افزایش 
یافته است. با پیروزی انقالب اسالمی تحول چشمگیری در زمینٔه گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان انجام گرفته است. در حال 

حاضر مناطق برخوردار از گاز طبیعی در استان به بیش از 45 شهر و 385 روستا می رسد. 

شکل  6 ــ٦ ــ تعداد شهر های برخوردار از گاز طبیعی
تعداد شهرها
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شکل ٧ــ٦ ــ تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 
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 برای مطالعه 
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بیشتر بدانیم  
خوزستان به علت قرارگیری در یکی از مهم ترین مبادی ورودی ــ خروجی کاال و اتصال به شبکٔه ریلی کشور 
مهم ترین شریان  راه آهن  مقدس،  دفاع  دوران  در  دارد.  نیازهای کشور  تأمین  و  کاال  ترانزیت  در حوزٔه  مهمی  نقش 

ارتباطی در تدارک و پشتیبانی جبهه های جنوب بود.

یکی از ابعاد توسعٔه همه جانبٔه استان  عالوه بر گسترش آموزش عمومی، رشد فعالیت های علمی و آموزشی در دانشگاه ها بوده 
است. طبق آمار موجود میزان باسوادی از40 درصد درسال 1355 به ۷4 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. در بخش آموزش 

عالی نیز واحدهای دانشگاهی رشد زیادی  داشته است.

شکل ٩ــ٦ ــ فرودگاه بین المللی اهوازشکل ٨ ــ٦ ــ توسعه و احداث جاده های روستایی

جدول 3ــ6 ــ میزان باسوادی افراد باالی 6 سال در استان

میزان باسوادی)درصد(سال
135540
136550
13۷056
13۷565
1385۷5

 برای مطالعه 
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و  بهداشتی  پایگاه های  و  مراکز  توسعٔه  ــ درمانی است.  بهداشتی  ارتقای شاخص های  انقالب اسالمی  از دستاوردهای مهم 
پیروزی انقالب  با  باردار شده است.  درمانی به خصوص در مناطق روستایی موجب کاهش مرگ و میر کودکان و همچنین مادران 
اسالمی تعداد بیمارستان ها از  23 به 51 واحد افزایش و استان در زمینٔه کنترل و پیشگیری بیماری های خطرناک از جمله وبا و فلج 
اطفال به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.در خصوص تولید مواد غذایی و لوازم بهداشتی با ایجاد آزمایشگاه های پیشرفته 

بر فعالیت کارخانه های تولید نظارت می شود.

جدول 4ــ6 ــ مقایسه برخی از شاخص های درمانی وسالمت استان

١٣٥٧١٣٨٧عنوان سال

2351بیمارستان ها و مؤسسات درمانی

414۷۷558تخت های بیمارستانی

2324۷آزمایشگاه ها

4106پایگاه های فوریت های پزشکی و مراکز اورژانس

93560داروخانه ها

1322شبکه های بهداشت  و درمان

198ــمراکز توانبخشی

42130مراکز پرتونگاری

420911پزشک عمومی

300770پزشک متخصص

با پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های گسترده ای در زمینٔه توسعٔه ارتباطات در استان انجام شده که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: افزایش تعداد مشترکین تلفن های ثابت و همراه، راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و شهری، ایجاد شبکٔه فیبر نوری  و 

اینترنت.

 برای مطالعه 
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جدول 5ــ٦ ــ مقایسۀ عملکرد مخابرات استان

عملکرد سال89عملکرد سال 57عنوان

60۷5096۷252 تعداد شمارٔه تلفن ثابت

01۷23326 تعداد شمارٔه تلفن همراه

23515334تعداد تلفن همگانی شهری و روستایی

32946 ارتباط رسانی به روستاها

0404دفاتر I.C.T  روستایی  

0932سایت B.T.S  تلفن همراه

20۷2 پورت پرسرعت0واگذاری دیتا

560850۷ کیلومتر0کابل کشی فیبر نوری

در بخش صدا و سیما دومین ایستگاه رادیویی کشور در سال 1336، در آبادان آغاز به کار کرد. پس از انقالب اسالمی جهت  
تعالی معنوی جامعه، تقویت فرهنگ بومی و محلی و ارتقای آگاهی عمومی در سال 1377  شبکٔه سیمای مرکز استان افتتاح شد. این 
رسانٔه عمومی در حال حاضر دارای 169 ایستگاه تلویزیونی مشتمل بر 432 فرستنده است. در حال حاضر بیشتر نقاط استان زیر 

پوشش شبکٔه صدا و سیما قرار دارد.
در زمینٔه عمران شهری در برخی از شهرهای استان طرح های جامع و هادی به اجرا گذاشته شده است. این طرح ها در شهرهای 
بزرگ با محوریت ایجاد و توسعٔه بزرگراه ها،پل ها وجاده های ساحلی فضای مناسبی را برای فعالیت های شهری  و رفاه شهروندان 

فراهم نموده است، اگرچه تا رسیدن به شرایط مطلوب تر تالش بیشتری الزم است.

 برای مطالعه 
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  آیا می دانید

توسعٔه عمران روستایی و محرومیت زدایی یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی بوده است. در بخش عمران روستایی مهم ترین 
اقدامات انجام شده در استان عبارت اند از: 

ــ بهسازی سکونتگاه های روستایی 
ــ اجرای طرح های هادی روستایی

ــ صدور اسناد مالکیت در روستاها

جدول6 ــ 6 ــ توسعه و عمران روستایی در استان در سال ١٣٨٩

تعدادویژگی های روستا

1469روستاهای دارای طرح هادی 

1028روستاهای بهسازی شده  

126120صدور سند مالکیت روستایی

طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، چگونگی توسعٔه فیزیکی روستا 
را در آینده مشخص می کند.

شکل 1٠ــ٦ ــ جادۀ ساحلی در حاشیۀ کارون ــ اهواز

 برای مطالعه 
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 استان خوزستان با داشتن امکانات مختلف طبیعی و انسانی قابلیت مناسبی برای توسعه دارد. براین اساس مهم ترین موضوعاتی 
که در آینده برطبق سند چشم انداز توسعٔه استان )افق1404( در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده 

است به شرح زیر است:

آموزش
ــ اولویت ویژه در تخصیص اعتبارات  به آموزش و پرورش استان  

 ــ ارتقای سطح فرهنگ عمومی  
 ــ جذب نیروی انسانی کارآمد جهت آموزش در استان

 ــ ارتقای سطح دانش مدیران آموزشی
 ــ گسترش کمی و کیفی فضاهای آموزشی و پژوهشی

 ــ توسعٔه آموزش های فنی و حرفه ای

چشم انداز استان در افق 1404درس15

بیشتر بدانیم  
صنعت و معدن

ــ حمایت از دانشگاه ها جهت انتقال فنّاوری به مراکز صنعتی
ــ اولویت بندی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای اجرای برنامه ها

ــ حمایت و تشویق و کمک به توسعٔه صادرات صنعتی از استان
ــ تولید نفت و گاز با رعایت اصل حفاظت از مخازن

کشاورزی 
ــ برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

ــ آموزش نیروی انسانی در جهت افزایش بهره وری
ــ گسترش فّناوری های جدید 

ــ توسعٔه خدمات حمایتی  
ــ استفاده از الگوی کشت مناسب 

ــ تولید محصول براساس نیاز 
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بیشتر بدانیم  

راه و ترابری
ــ تجهیز پایانه های باربری ومسافربری

ــ احداث و تکمیل آزاد راه ها وخطوط ریلی خوزستان ــ فارس وخوزستان ــ چهارمحال وبختیاری 
ــ دو خطه و برقی کردن محورهای سه گانٔه راه آهن استان 

ــ توسعه و تجهیز فرودگاه های بین المللی اهواز و آبادان 
ــ مطالعٔه اتصال شبکه راه آهن استان به راه آهن کشور عراق 

صدا و سیما
ــ برنامه ریزی محتوایی براساس افق رسانه ملی

ــ تالش برای افزایش میزان مخاطبان و رضایت مندی آنها
ــ توجه به تولیدات بومی و محلی 

ــ توجه ویژه به شهرستان ها و نیز توجه به تولیدات فاخر در ساختارهای مختلف تلویزیون اعم از سریال، تله 
تئاتر، سینمایی، مستند، داستانی، نماهنگ و انیمیشن 

و  صوتی  سیگنال های  ارسال  و  دریافت  تجهیزات  و  سیستم ها  کیفیت  و  کمیت  بهسازی  و  ارتقا  توسعه،  ــ 
تصویری

محیط زیست
ــ تهیٔه طرح جامع فضای سبز استان

ــ مشارکت در شکل گیری تشکل های غیردولتی در زمینٔه حفاظت از محیط زیست
ــ ساماندهی تاالب های استان 

ــ احداث پاسگاه های محیط بانی
گردشگری

ــ ایجاد و توسعٔه مناطق ویژه گردشگری
ــ گسترش فضای سبز شهری

ــ توسعٔه امکانات اقامتی درکنار مراکز گردشگری
ــ تربیت نیروی متخصص و راهنما

ــ گسترش مؤسسات گردشگری در سطح استان
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  
بازرگانی

ــ رفع موانع تجاری و حمایت از مشارکت بخش خصوصی
ــ توسعه و تجهیز منطقٔه آزاد تجاری ــ صنعتی اروند )آبادان ــ خرمشهر(

ــ ایجاد بازارچه های مرزی  چزابه و شلمچه

بهداشت و درمان
ــ توسعه و تجهیز دانشگاه جندی شاپور اهواز

ــ ایجاد و تکمیل بخش های فوق تخصصی تشخیصی و درمانی 
  ــ توجه ویژه به طرح پزشک خانواده

تربیت بدنی
ــ توسعٔه ورزش های همگانی

ــ توجه خاص به ورزش بانوان
ــ زمینه سازی ایجاد باشگاه های خصوصی ورزشی

منطقه آزاد اروند )آبادان ــ خرمشهر(
معرفی منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی 
از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و 
به سایر نقاط کشور دارا است. این موقعیت ممتاز یک نگاه ملی است. منطقه آزاد تجاری،  موقعیتی ممتاز نسبت 

صنعتی اروند می رود تا به بزرگ ترین منطقه تجاری، صنعتی و گردشگری خاورمیانه تبدیل شود.
با  مرز مشترک  دارای  و  واقع  کارون  و  اروند رود  تالقی  اروند در شمال غربی خلیج فارس در محل  منطقه 
کشورهای عراق و کویت است. این منطقه از دیرباز به دلیل وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر، کارون و 
بین المللی  با وجود فرودگاه  به داخل و خارج کشور و  اروند، امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی 

پیشرفته آبادان و به دلیل فاصله کم با کشورهای هم جوار از مزیت های منحصر به فرد منطقه آزاد اروند است.
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شکل 11ــ٦ ــ نقشه راه های استان
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تقدیر وتشکر 
دفتر   گروه جغرافیای  ریزی  برنامه  از شورای  را  قدردانی خود  و  تشکر  مراتب  شناسی خوزستان  استان  کتاب  مؤلفان  گروه 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی استان، گروه های درسی جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی 

استان و کلیٔه کسانی که با ارائٔه نظرات و پیشنهادهای سازندهٔ خود ما را درتدوین این کتاب یاری کرده اند اعالم می دارد.
همچنین از مساعدت و همکاری سازمان های ذیل که در امر جمع آوری اطالعات با ما همکاری الزم را داشته اند سپاس گزاری می شود. 

استانداری خوزستان
شرکت ملی مناطق  نفت خیز جنوب

سازمان جهاد کشاورزی استان
سازمان صنایع ومعادن استان 

سازمان آب وبرق خوزستان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

سازمان حفاظت محیط زیست استان
سازمان حمل ونقل پایانه های استان 

سازمان فضایی ایران
بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس

ادارٔه منابع طبیعی استان
 ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

ادارٔه راه و ترابری استان
مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی
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