
فصل ششم

شکوفایی استان سیستان و بلوچستان 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 



108

تصاویر زیر چند نمونه از دستاوردهای انقالب اسالمی استان را نشان می دهد. در شهر شما چه دستاوردهای عمرانی وجود دارد؟
اقتصادی،  تمام عرصه های  بر یک رویداد سیاسی، مذهبی،  تحّول عظیمی در  پیروزی انقالب اسالمی در سه دهٔه قبل عالوه 

اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و ... به وجود آورد.
در این درس با گوشه ای از فعالّیت های صنعتی، عمرانی، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته، پس از انقالب در این استان آشنا 

می شوید.

درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

شکل 1ــ14
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فّعالّیت های صنعتی و معدنی
قبل از انقالب شکوهمند اسالمی تنها 12واحد صنعتی در استان فعالیت داشته اند. بعد از انقالب در جهت استفاده از توان 
و ظرفیت های منطقه و ایجاد اشتغال و باالبردن توان اقتصادی فعالیت های صنعتی و معدنی رشد چشمگیری یافته و در سال1390، 

1172واحد صنعتی فعال در استان مستقر است.

وضعّیت موجود معادن استان
تا سال 1390، 73 واحد معدن فّعال دارای پروانٔه بهره برداری است و 2300 نفر در معادن مختلف به خصوص معادن سنگ 
استان مشغول کارند. در صورت بهره برداری از کلّیٔه معادن، تحّول بزرگی را در بخش معدن  استان )شامل تولید و اشتغال( شاهد 

خواهیم بود. 
مشخص ترین ویژگی متالوژی )منطقٔه فلزاتی( استان سیستان و بلوچستان کانی سازی مس است که در تمام واحدهای متالوژی 

گفته شده، دیده می شود.

بیشتر بدانیم
بـررسی هـای معادن فـلزی متالوژی در استان )طرح توسعٔه محور شرق( نشان مـی دهـد کـه، استان سیستان و 

بلوچستان را می توان به چند پهنه، زیرپهنه و گره های معدنی به شرح زیر تقسیم نمود: 
1ــ منطقٔه فلزاتی )زون متالوژی( نهبندان ــ ایرانشهر

2ــ  منطقٔه فلزاتی سیستان
3ــ منطقٔه فلزاتی هیرمند ــ زابل

4ــ منطقٔه فلزاتی بزمان ــ سبزواران
5  ــ منطقٔه فلزاتی میناب ــ ایرانشهر

6  ــ منطقٔه فلزاتی لوت
7ــ منطقٔه فلزاتی مکران

شکل2ــ14
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شهرک های صنعتی
شرکت شهرک های صنعتی استان در دهم اسفندماه 1368 تأسیس شد و از اواخر نیمٔه  نخست سال 1369 با پرسنل و امکانات 
محدودی تالش گسترده ای را برای تحقق بخشیدن به یکی از هدف های استوار نظام اسالمی که همانا رشد و توسعه اقتصادی در 

جامعه است، آغاز کرد.

شکل 3ــ14ــ شهرک صنعتی کنارک

شکل 4ــ14ــ شهرک صنعتی زاهدان

شکل 5  ــ14ــ شهرک صنعتی محّمدآباد زابل

وضعیت شهرک ها و نواحی سیستان 
و بلوچستان: تعداد کل پروانه های بهره برداری 
واحد  تا سال 1390، 1172  استان  در  صنعتی 
است که از این میزان تعداد 775 واحد به عبارتی 
66درصد واحدهای فّعال در شهرک ها و نواحی 
قرار  محدوده  این  از  خارج  آن  مابقی  و  صنعتی 

دارند.
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شکل 6  ــ14ــ برخی از صنایع استان
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مناطق آزاد تجاری
با اقتصاد جهانی، ایجاد رشد و تحول در  مناطق آزاد در دنیا به عنوان پنجره ای برای همگامی و پیوند اقتصادی کشورها 
صادرات و بهره مند شدن از سرمایه های داخلی و خارجی جهت دستیابی به اهداف متعدد توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و انتقال 

فن آوری ایجاد گردیده اند.
راستای  در  که  است  آزاد سه گانه کشور  مناطق  از  یکی  تجاری صنعتی چابهار،  آزاد  منطقه  چابهار:  آزاد  منطقه  الف( 
اهداف اقتصادی کشور، در مجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان تاسیس شده است. با توجه به نقشی که مناطق 
آزاد در ایجاد منطقه ای نمونه به منظور آماده شدن برای ورود به بازار تجارت جهانی ایفا می کنند، اکنون منطقه آزاد چابهار آمادگی 
ورود به این عرصه را یافته است، فرصت های متعدد اقتصادی، بومی، جغرافیایی، آب و هوایی و اقلیمی منطقه موجب شده است تا 
چابهار دارای مزیت های منحصر به فردی در امر ترانزیت، گردشگری و تجارت شود. بندر چابهار نزدیک ترین راه آبی به اقیانوس 

هند و دارای کوتاه تری فاصله ترانزیتی برای ترانزیت کاال در کشورهای آسیای میانه و افغانستان است.
ب( منطقه ویژهٔ اقتصادی زابل: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف افزایش سطح تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه 
و تسهیل در امر صادرات و واردات و پس از خاتمه جنگ، به استناد تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه در دستور کار دولت قرار 
گرفته است. در این راستا و با توجه به موقعیت ویژه منطقه و هم مرزی با کشور افغانستان که بازار بسیاری  از تولیدات صادراتی 
به  زابل  اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد  مزایای  از جمله  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  زابل  اقتصادی  ویژٔه  منطقٔه  ایجاد  است  کشور 

موارد زیر می توان اشاره نمود.
آرد، سوخت،  مانند  اولیه  مواد  آنان  مایحتاج  بیشتر  که  افغانستان  در  کم توقع  و  کم رقیب  و  وسیع  بازار مصرف  1ــ وجود 

سیمان و … می باشد.
همچنین   و  است  گردیده  نیز  تشدید  گذشته  سال های  خشکسالی  با  که  سیستان  منطقه  در  بیکاری  باالی  نرخ  وجود  2ــ 
مهاجرت تحصیلکردگان به سایر نقاط استان که ایجاد منطقه ویژه تجاری می تواند تا حدود زیادی در جهت رفع مشکالت مذکور 

مؤثر باشد.
٣ــ وجود پتانسیل های خوب نظیر فرودگاه، تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق و تلفن و فرودگاه که با تکمیل راه آهن کرمان، 
زاهدان، چابهار … زابل و بحث ترانزیت کاال از چابهار به میلک و نهایتاً افغانستان و آسیای میانه به رونق و توسعه منطقه کمک 

شایانی خواهد کرد.
4ــ ظرفیت های مهم گردشگری مرتبط با آثار باستانی منطقه نظیر شهر سوخته، کوه خواجه، دهانه غالمان و … و تاالب و 

دریاچه های هامون و هیرمند که با جریان مجدد آب امید مردم را دوچندان نموده است و …
ج( منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه: منطقه میرجاوه به دلیل وجود تنها مرز رسمی جمهوری اسالمی ایران با کشور پاکستان 
و فعالیت های صادرات و واردات و ترانزیت که همه روزه از طریق پایانه، گمرک و بازارچه مرزی صورت می گیرد. همچنین وجود 

شبکه ریلی و اتصال آن به شبکه سراسری کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
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بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان
نقطه  در  واقع  محصور  محوطه ای  مرزی  بازارچٔه 
به انجام تشریفات  مرزی است که در کنار گمرکات، مجاز 
تفاهم نامه های  طبق  مکان ها  این  می باشد.  کاال  ترخیص 
کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  شده  منعقد 
می توانند  مرز  طرف  دو  اهالی  می شود.  تعیین  هم جوار 
مقررات  رعایت  با  را  نیاز  مورد  محصوالت  و  کاالها 
بازارچه ها  این  در  ستد  و  داد  برای  واردات،  و  صادرات 

عرضه کنند.
استان سیستان و  بلوچستان دارای هفت بازارچٔه فّعال 
مرزی است که پنج بازارچٔه آن در مرز مشترک با پاکستان 
شامل میرجاوه در زاهدان، پیشین در سرباز، کوهک و جالق 
در سراوان، ریمدان در چابهار و همچنین دو بازارچٔه مرزی 
در دو مرز مشترک با افغانستان )میلک و گمشاد در زابل( 
همسایه  کشورهای  با  بازرگانی  مبادالت  در  به سزایی  نقش 

دارند.
مردم استان می توانند از بازارچه های مرزی به عنوان 
یک فرصت مناسب )اشتغال( استفاده کنند و جلوی تبدیل شدن 

آن به عنوان یک تهدید، را از دشمنان مسلمانان بگیرند.

صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و درمانی
محصوالت غذایی، دارویی، بهداشتی و درمانی استان 
شامل ماهی و میگو، نمک تصفیه شدهٔ خوراکی، روغن ماهی، 
دانه های  از  کشی  آبزیان، روغن  خوراک  تهیٔه  کوسه،  روغن 
روغنی،  صنایع تبدیلی خرما، نان صنعتی، ماءالشعیر، فرآوری 
محصوالت جالیزی،  میوه های گرمسیری ) پودر و اسانس(، 

کشت گلخانه ای آلوئه ورا و ... است.

شکل 7ــ14ــ کشت گلخانه ای آلوئه ورا

کشور هم مرز نام بازارچه ردیف نام استان محل بازارچه

افغانستان میلک هیرمند
تان

چس
بلو

 و 
تان

یس
س

1
پاکستان میرجاوه میرجاوه 2
پاکستان کوهک سراوان 3

پیشین پاکستان سرباز 4
پاکستان پسابندر چابهار 5

افغانستان میل 46 زهک 6
پاکستان جالق سراوان 7
پاکستان ریمدان چابهار 8

افغانستان گمشاد هیرمند 9

جدول 1ــ14ــ بازارچه های مرزی
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شکل 9ــ14ــ اجرای طرح های روستای چگرد خاش

شکل 11ــ14ــ اجرای طرح فاضالب روستایی در بلوچستانشکل 10ــ14ــ اجرای طرح آبرسانی بهداشتی روستایی

شکل 8ــ14ــ اجرای طرح  هادی روستای قایم  آباد زابل

فعالیت های عمرانی استان
فعالیت های عمرانی استان سیستان و بلوچستان را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

1ــ عمران روستایی    
2ــ عمران شهری

3ــ حمل و نقل
1ــ عمران روستایی: روستاهای استان از نظر عمران در سال های قبل از انقالب اسالمی وضعّیت مناسبی نداشته اند. بعد 
ایجاد مراکز  برق رسانی، آب رسانی، فاضالب روستایی، آسفالت خیابان ها،  ایجاد شبکه های  مانند  اقدامات مهمی  انقالب اسالمی  از 
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مخابراتی، واگذاری تلفن به روستاییان، طراحی و اجرای طرح های هادی روستایی و خانه سازی و ... صورت گرفته است.
2ــ عمران شهری:  در دوران انقالب اسالمی می توان به فعالیت  و دستاوردهایی مانند خدمات شهری، طرح های زیباسازی  
شهرها و میادین آنها، ایجاد پارک های زیبا، ساخت بیمارستان، ادارات دولتی، طراحی و اجرای طرح های جامع و تفصیلی برای بعضی 

شهرها، اصالح معابر، پروژه های انبوه سازی مسکن، ایجاد شهرک های صنعتی و کارگاهی و ... اشاره کرد.
3ــ راه های استان:  از مجموع 6181/52 کیلومتر راه های استان 62/3 درصد آن آسفالته و 37/67 درصد آن راه شوسه 
است و عالوه بر آن 5071 کیلومتر راه دسترسی است. ساخت خط راه آهن میرجاوه ــ زاهدان و بم ــ زاهدان مهم ترین پروژٔه ریلی 

انجام شدٔه استان است.

شکل 12ــ14ــ بعضی از دستاوردها )عمران شهری(

شکل 13ــ14ــ توسعۀ راه آهن و راه های استان
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فعالیت های علمی ــ آموزشی استان
به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید انقالب اسالمی در زمینٔه علمی ــ آموزشی چه دستاوردهایی برای استان سیستان و بلوچستان 

داشته است؟ 
همان طور که می دانید انقالب اسالمی در زمینه های مختلف، جهت پیشرفت استان فعالیت های زیادی انجام داده که این اقدامات 

در زمینٔه علمی ــ آموزشی نیز چشمگیر است.

شکل 14ــ14ــ فضای آموزشی )هنرستان(

شکل 15ــ14ــ کارگاه های رایانه و ساخت و تولید )در هنرستان ها(
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افزایش پوشش تحصیلی دورٔه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در بیشتر روستاهای استان که اغلب پراکنده و دور افتاده بودند و 
نیز ایجاد مدارس شبانه روزی، و خدمات دهی به دانش آموزان مناطق دور افتاده، در صدر برنامه های آموزش و پرورش استان بوده و 

می باشد.

توسعٔه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، گسترش رشته های مختلف برای ادامٔه تحصیل در سطوح مختلف ) ازکاردانی تا دکتری( 
در استان بسیار چشمگیر است؛ به طوری که بعد از تهران بیشترین دانشجو را استان سیستان و بلوچستان به نسبت جمعیت به خود 

اختصاص داده است. شهرهای زاهدان، زابل، و چابهار مراکز مهم دانشگاهی استان محسوب می شود.

شکل 16ــ14ــ تعداد دانش آموزان استان به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 88  ــ 1387

ابتداییراهنماییمتوسطهپیش دانشگاهی

پسر
دختر

بیشتر بدانیم
جدول 2ــ14ــ مقایسۀ رشد آموزش )باسوادی( از سال 8٥  ــ 1365

آبان 1385 آبان 1375 آبان 1370 آبان  1365

باسوادان جمعیت باسوادان جمعیت باسوادان جمعیت باسوادان جمعیت

1378548 2405742 802825 1402068 562136 1117378 317522 882176

نفر
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با گذشت سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی، استان سیستان و بلوچستان نیز مانند سایر استان های کشور از برکات وجود انقالب 
بهره برده است و تغییرات زیادی را در بخش کشاورزی، صنعت، راه ها، آموزش عالی و ... شاهد بوده است.

درس پانزدهم : چشم انداز آینده استان

شکل 1ــ 15  ــ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ـ  15ــ دانشگاه دریانوردی چابهار شکل 3ـ

امید است در چشم انداز آینده، سیستان و بلوچستان، 
اقتصادی،  مناسب  جایگاه  و  نقش  با  یافته  توسعه  استانی 
در  پیشرو  کشور،  سطح  در  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
و  در سالمت  برخورداری  با  فراملّی  و  بازرگانی  فعالیت های 
رفاه به دور از فقر و بهره مند از امنّیت و محیط زیست مطلوب 

باشد.

ـ  15ــ دانشگاه زابل شکل 2ـ
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ـ  15ــ دانشکده شهید نیکبخت شکل ٤ـ

ـ  15  ــ دانشگاه آزاد واحد زاهدان شکل ٥ ـ
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مهم ترین ویژگی های چشم انداز آیندۀ استان
1ــ استان توسعه یافتٔه متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی و  ...

2ــ بهره مندی از امنیت پایدار در ابعاد مختلف
3ــ دارای تولیدات انبوه و بازار پسند محصوالت گرمسیری، نیمه گرمسیری، شیالتی و فرآورده های آنها

4ــ فّعال، مؤثر و دارای رشد مستمر اقتصادی مّتکی بر جذب و تجهیز سرمایه های داخلی، خارجی و بومی و...
5  ــ دست یافتن به جایگاه اّول مناسبات اقتصادی فراملّی در سطح کشور

6  ــ برخورداری از منابع انسانی متخّصص، متناسب با نیازهای بازار کار استان

برخی از مهم ترین تنگناها و محدودّیت ها بر سر راه توسعۀ استان 
1ــ شرایط طبیعی و اقلیمی دشوار به ویژه کمبود منابع آب ، وزش دائمی باد و حرکت ماسه های روان

2ــ پراکندگی سکونتگاه ها و کمبود منابع طبیعی
3ــ تناوب دوره های خشکسالی و پیامدهای زیان بار زیست محیطی و آثار مخّرب آن بر تولیدات

ـ  15  ــ خرمای بلوچستان شکل ٦ ـ

ـ  15ــ انگور سیستان شکل ٧ـ
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بعضی از مسائل و مشکالت اساسی استان
ناامنی و  با دو کشور پاکستان و افغانستان زمینه ساز  بین المللی مواد مخّدر و همسایگی  به عنوان گذرگاه  1ــ موقعیت استان 

ترددهای غیر مجاز از مرزهای کشور
2ــ رواج فرهنگ عشیره ای، طایفه ای، برخی باورها، نگرش های سنتی و ضّد توسعه به عنوان عامل بازدارندٔه نهادهای نوین 

اقتصادی و اجتماعی
3ــ عدم رشد بخش رسمی اقتصاد در استان، گسترش تجارت زیرزمینی و واردات قاچاق از کشورهای هم جوار

4ــ نرخ بیکاری بسیار باال در مقایسه با سطح کشور و رشد سریع جمعّیت و ضریب جوانی باالی جمعّیت استان

مهم ترین هدف های بلندمدت توسعه استان
براساس سند چشم انداز 20 سال آینده برخی از مهم ترین اهداف و راهبردهای بلندمدت توسعٔه استان عبارت اند از: 

1ــ تقویت مناسب اقتصادی فراملّی با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی استان با استفاده از موقعیت مناطق 
آزاد چابهار و منطقٔه ویژه اقتصادی زابل

ـ  15ــ بهره گیری از انرژی های باد و خورشید شکل 8  ـ
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2ــ توسعٔه بخش کشاورزی با تأکید بر زیر بخش های باغبانی، صید و آبزی پروری، کشت های متراکم و گلخانه ای 
3ــ توسعٔه ظرفّیت های صنعت گردشگری و بهره برداری از جاذبه های تاریخی استان

4ــ برقراری امنیت الزم در ابعاد مختلف )فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی( به منظور تسهیل فرآیند توسعٔه استان
5  ــ مدیریت بهینٔه محیط زیست،  حفظ، احیا و اصالح منابع پایه و طبیعی

6ــ بهره گیری از انرژی های تجدید شونده مانند باد، زیست توده و خورشید
در ادامه در جهت چشم انداز آیندٔه استان اهداف و راهبردهای توسعه استان را می توان به بخش های مختلف تقسیم کرد.

برخی از اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری 
1ــ توسعٔه ظرفّیت های صنعت گردشگری و بهره  برداری از جاذبه های تاریخی استان

و  نمونه  منطقه و حفظ سّنت  تاریخی  فرهنگی،  آثار  احیای  و  مناسب صنعت گردشگری و حفظ  زیر ساخت های  ایجاد  2ــ 
منحصر به فرد سفال کلپورگان

برخی از اهداف و راهبردهای توسعهٴ استان در بخش های اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربیت بدنی
1ــ توسعٔه منابع انسانی استان و ارتقای سطح سواد و فرهنگ عمومی از طریق گسترش آموزش های عمومی و حرفه ای و 

تخصصی
2ــ گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان

3ــ بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعٔه استان

ـ  15ــ گلخانه شکل ٩ـ
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الف ــ اصلی ترین قابلیت های توسعه
1ــ موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب استان به جهت استقرار در کنار آب های آزاد بین المللی خارج از تنگه 
هرمز، برخورداری از 1100 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و ٣00 کیلومتر مرز ساحلی در کنار 
دریای عمان، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، شبه قاره هند و کشورهای 

آفریقایی.
2 ــ شرایط ممتاز استان برای تصدی نقش در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی با 

آسیای شرقی و جنوبی و شاخ آفریقا و امکان ایجاد و توسعه تبادالت قانونی در زمینه انرژی برق.
3 ــ اقلیم مناسب کشت محصوالت سودآور صادراتی )خرما، مرکبات، موز، انبه(، دشت های هموار و اراضی 
به محصوالت  وابسته  ایجاد صنایع  امکانات  و  بومی  دام  نژادهای  از  بهره مندی  و  استان  و جنوب  در شمال  مستعد 

گرمسیری.
4 ــ اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیت های شیالتی و صیادی، پرورش میگو و 

توسعه صنایع وابسته.
5 ــ اقلیم مناسب برای توسعه فعالیت های گردشگری در سواحل دریای عمان و دامنه های تفتان.

6 ــ وجود نهادهای مهم اقتصادی و توسعه ای در سطح استان به ویژه منطقه آزاد چابهار، بازارچه های مرزی.
تجارت  فرهنگ  رواج  مردم،  توسعه خواهی  و  عمومی  پذیرش  و  غنی  فرهنگی  و  تاریخی  پیشینه  وجود  ــ   7
اقدامات و سیاست های توسعه  به عنوان بستر مهم  و مبادله، قناعت، سخت کوشی، سازمان پذیری و مشارکت جویی 

منطقه ای.
8 ــ امکان بهره گیری از انرژی های تجدیدشونده باد، زیست توده و خورشید.

فعالیت
دانش آموز عزیز

پیشنهادی  مورد  چند  یافته  توسعه  استان  به  رسیدن  برای  زندگیتان  محل  منطقٔه  آیندٔه  چشم انداز  دربارٔه  1ــ 
بنویسید.

2ــ با اجرای برنامه های چشم انداز، شما آیندهٔ استان را چگونه پیش بینی می کنید؟

بیشتر بدانیم
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ـ  15ــ نقشه راه های استان شکل 10ـ

راهنما
مراکز جمعیتی
بزرگراه
راه اصلی عریض
راه اصلی معمولی
راه فرعی عریض
راه فرعی درجه 1
راه فرعی درجه 2
سایر
راه درون شهری
مرز استان

شبکه راه های استان سیستان وبلوچستان
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تألیف کتاب استان شناسی سیستان و بلوچستان )علیرضا میر و لیال میرشکاری( زیر نظر معاونت محترم  گروه 
متوسطه آموزش و پرورش استان از اساتید محترم و همچنین همکاری و مساعدت صمیمانٔه نهادها و ارگان هایی که در 

تهیه و ارایٔه اطالعات مورد نیاز مؤلفان یاری نموده اند سپاسگزاری می نماید.
با تشکر از استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان، معاونت محترم سیاسی اجتماعی و سایر معاونین محترم 
استانداری و تشکر از مدیر کّل محترم، معاونت محترم آموزش متوسطه، معاونت محترم اداری و پشتیبانی، معاون محترم 
پژوهش و برنامه ریزی و منابع انسانی، رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه و رئیس گروه بررسی محتوای 

آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
اساتید، ادارات و سازمان هایی که در تهیه و ارسال اطالعات همکاری داشته اند:

1ــ استانداری استان سیستان و بلوچستان
2ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

3ــ ادارهٔ کل میراث فرهنگی و گردشگری استان
4ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی استان

5  ــ ادارهٔ کل امور عشایری استان
6  ــ ادارٔه کل هواشناسی استان

7ــ ادارٔه کل راه و ترابری
8  ــ سازمان آب منطقه ای استان )عکس ماهواره ای و ...(

9ــ شرکت آب و فاضالب استان
10ــ شرکت آب وفاضالب روستایی استان

11ــ شرکت گاز استان
12ــ ادارٔه کل راه  آهن استان

13ــ سازمان صدا و سیما
14ــ لشکر 88 زرهی زاهدان

15ــ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
16ــ ادارٔه کل بنیاد شهید
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17ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
18ــ سازمان مسکن و شهرسازی

19ــ سازمان صنایع و معادن )عکس ماهواره ای و...(
20ــ شیالت سیستان

21ــ سازمان حفاظت محیط زیست
22ــ ادارهٔ کل ارشاد اسالمی استان

23ــ هیئت ورزش روستایی و عشایری استان
24ــ ادارهٔ کل بنیاد مسکن
25ــ مدیریت بحران استان

26ــ شرکت شهرک های صنعتی استان
27ــ ادارٔه کل اسناد ملی استان

28ــ دانشگاه زابل
29ــ ادارهٔ کل حمل و نقل و پایانه های استان

30ــ دکتر عیسی ابراهیم زاده، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان
31ــ دکتر ایرج افشار سیستانی )ایران شناس(

32ــ دکتر محمود خسروی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
33ــ دکتر غالمرضا میری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

34ــ دکتر حسین نگارش، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
٣5 ــ مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی

بـا تشکر از خانم فـاطمه اکبری )دبیر جغرافیا(،  آقای   عبدالرحیم باقـری فـر  )دبیر زمین شناسی(، آقـای محمد نادر 
سراوانی )دبیر علوم اجتماعی/ مردم شناسی(، خانم فاطمه کبری قهقایی )دبیر تاریخ( و کلیه همکارانی که در جمع آوری 

مطالب، طراحی، تایپ، ویرایش، به روز رسانی کتاب در سال جدید و چاپ کتاب همکاری الزم را داشته اند.
ضمناً در صورت از قلم افتادن بعضی اسامی یا منابع و نیز از اینکه امکان به تصویر کشاندن عکس تمام شهدای 

عزیز نبود، عذرخواهی می نماییم.
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منابع و مآخذ

1ــ ابراهیم زاده، عیسی،1389: آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران، انتشارات مؤسسه اطالعات تهران.
2ــ ابراهیم زاده، عیسی ،  1388: بنیان های جغرافیایی جنوب شرق ایران، انتشارات پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا وابسته به دانشگاه سیستان و 

بلوچستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان، چاپ اطالعات، تهران.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  انتشارات  جهان،  مبدأ  نصف النهار  یا  واقعی  نیمروز  مرکز  سیستان  ابراهیم زاده،  عیسی، 1389:  3ــ 

گردشگری، تهران.
4ــ ابراهیم زاده، عیسی،1389: سیستان خاستگاه مدنیت و شهرنشینی در شرق ایران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران، تهران.
5  ــ ابراهیم زاده، عیسی،1384: طرح جامع استان سیستان و بلوچستان قسمت اول، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان.
6  ــ ابراهیم زاده، عیسی،1384: طرح جامع استان سیستان و بلوچستان قسمت دوم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان.

ارشد  کارشناسی  پایان نامه  جغرافیایی،  اطالعات  با  بلوچستان  و  سیستان  استان  اقلیمی  پهنه بندی   :)1384( مرتضی  اسمعیل نژاد،  7ــ 
اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

8  ــ افشار )سیستانی(،  ایرج: مقدمه ای بر شناخت ایل ها، چادرنشینان و طوایف عشایر ایران، جلد اول و دوم، چاپ هما، تهران.
9ــ افشار )سیستانی(، ایرج،1369: سیستان نامه، جلد اول، نشر مرغ آمین، تهران.

10ــ افشار )سیستانی(، ایرج،1369: سیستان نامه، جلد دوم، نشر مرغ آمین، تهران.
11ــ افشار )سیستانی(، ایرج،1371: بلوچستان و تمدن دیرینه آن،انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی،تهران.

12ــ افشار )سیستانی(، ایرج  ، 1389: زابل نصف النهار واقعی جهان، روزنامه اطالعات، 2 اردیبهشت.
13ــ افشار )سیستانی(، ایرج، 1367: بزرگان سیستان، انتشار مرغ آمین، تهران.

14ــ افشار )سیستانی(، ایرج، 1381: ویژگی های اخالقی و نژادی مردم سیستان، ناشر روابط عمومی دانشگاه زابل.
15ــ باستانی پاریزی، ابراهیم،1377: یعقوب لیث، نشر مرکز کرمان شناسی.

16ــ باقری، عباس، 1377: از هیرمند تا اروند، انتشارات کنز، بزرگداشت سرداران و شهدای استان سیستان و بلوچستان، شرکت چاپ و نشر 
بازرگانی.

17ــ سند توسعه اشتغال استان سیستان و بلوچستان، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان، 1384
18 ــ برنامه اول الی پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ناشر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

19ــ بریمانی، فرامرز،1379: بادهای 120 روزه در فرهنگ مردم سیستان، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، زاهدان.
20ــ بهزادی،  رقیه  ،1382: آریاها و نا آریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران، انتشارات طهوری.

21ــ پیرنیا، حسن ،1370: ایران باستان )جلد 1(، تهران، دنیای کتاب.
22ــ تاریخ سیستان،1381: به تصحیح ملک الشعرا بهار: چاپ پلک ایران، تهران.

23ــ تیت، چی. پی، 1362: سیستان به اهتمام غالمعلی رئیس الذاکرین، جلد دوم، انتشارات ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان، مشهد.
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24ــ جانب الهی، محمد سعید،1373: پژوهش های مردم شناسی، مساکن سنتی عشایری بلوچ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی سیستان و 
بلوچستان، زاهدان.

25ــ جعفری، عباس،1366: فرهنگ بزرگ گیتاشناسی )اصطالحات جغرافیایی(، انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
26ــ  ذوالفقاری کرمانی،1374: جغرافیای نیمروز،نشر میراث مکتوب.

27ــ چشم انداز بیست ساله سند ملی توسعه استان سیستان و بلوچستان، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان، جاهد، 
.1384

28ــ حسین پور، پرویز،1373:  نظری و گذری بر تاریخ سیستان، انتشارات صفار.
29ــ حسینی، سیدباقر،1380: علما و دانشمندان سیستان، ناشر روابط عمومی دانشگاه زابل.

30ــ حیدری مکرر، حمید، میرلطفی، محمودرضا، خمر، غالمعلی، بزی، خدارحم،1380: سیستان خاستگاه آسیاهای بادی در جهان، روابط 
عمومی دانشگاه زابل.

31ــ خسروی، محمود و حسین نگارش )1379( اقلیم کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، طرح پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
32ــ خسروی، محمود،1384: طرح پژوهشی، اثرات اکولوژیکی و زیست محیطی بادهای 120 روزه در سیستان، سازمان حفاظت محیط زیست 

استان سیستان و بلوچستان.
33ــ خمک، محمد، 1387: ماتیکان سیستان، انتشارات وازیران، مشهد.

34ــ خمر، غالمعلی، میرلطفی، محمودرضا، بزی، خدارحم، حیدری مکرر، حمید، 1380: جاذبه های سیاحتی و توریستی سیستان، ناشر روابط 
عمومی دانشگاه زابل.

35ــ دوانی، علی، 1384: اولین قیام مردان مرد برای خونخواهی امام حسین )ع( در سیستان، روابط عمومی دانشگاه زابل.
36ــ دهمرده، حیدرعلی، کیخامقدم، وحید، اویسی، عبدل علی، 1380: شاعران سیستان، ناشر روابط عمومی دانشگاه زابل.

37ــ رئیس الذاکرین دهبانی، غالمعلی، 1388: زاد سروان سیستان، جلد اول، شرح منثور، احوال طوایف سیستان، انتشارات فرهنگ سیستان، 
مشهد.

38ــ زحل فر، مریم،1386: شهرستان زاهدان، ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.
39ــ زرگر، غالمحسین،1389: قهرمان بلوچستان، انتشارات ارتش جمهوری اسالمی ایران، لشکر 88 زرهی سیستان و بلوچستان، زاهدان.

40ــ زرین کوب، عبدالحسین،1379: تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران، امیرکبیر.
41ــ زرین کوب، عبدالحسین، 1367: تاریخ مردم ایران )ایران قبل از اسالم(، تهران، امیرکبیر.

42ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان،1387.
43ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، 1388.

44ــ سربازی، محمد اشرف، 1376: موسیقی بلوچستان، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، .
45ــ سیاسر، قاسم،1383: مناسبات سرداران، علما و تحصیل کردگان بلوچ با دولت مدرن، انتشارات تفتان، زاهدان.

46ــ سید سجادی، سید منصور، 1388: مجموعه مقاالت شهر سوخته، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان 
سیستان و بلوچستان.

47ــ سید سجادی، سید منصور،1374: باستان شناسی و تاریخ بلوچستان، سازمان میراث فرهنگی کشور.
48ــ سید سجادی، سید منصور،1374: هشت گفتار باستان شناسی و تاریخ بلوچستان، سازمان میراث فرهنگی کشور.
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49ــ سید سجادی، سید منصور، 1388: بلوچستان باستان، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
50    ــ سیستان و بلوچستان، ناشر ادارهٔ کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، سال 1390.

51 ــ سیستانی، ملک شاه حسین،1344: احیای الملوک، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
52   ــ سیستانی، محمد اعظم،1367: سیستان سرزمین ماسه ها و حماسه ها، انتشارات مرکز علوم اجتماعی آکادمی علوم، نشر مطبعه دولتی.

53  ــ سلیقه  ،  محمد  ،1383: مکـانیزم هـای بارش جنوب شرق،   مجلـه پژوهش هـای جغرافیایی شماره   56، تهران.
54   ــ شکویی،  حسین  ،1354: مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی، انتشارات دانشگاه تبریز.

55  ــ شکویی،  حسین ،1373: جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات سمت، تهران.
56  ــ طبری، محمدبن جریر،1362: تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک(، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، تهران.

57  ــ عقیلی، جمال الدین،1380: برنامه ریزی و ساختارهای شهری، انتشارات سیمای دانش.
تحقیقات جغرافیایی  باال، فصلنامه  با سیستم های هوایی سطح  پراکندگی مکانی مسیر سیکلونی خاورمیانه  رابطه  بهلول.1366:  58  ــ علیجانی، 

شماره 4، مشهد.
59  ــ علیجانی، بهلول،1382: آب و هوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

60  ــ علیجانی، بهلول.کاویانی، محمدرضا، 1378: مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
61  ــ فرای، ریچاردن،1373: ترجمه مسعود رجب نیا، میراث باستانی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی.

62  ــ کاوش، حسین علی،1382: پژوهش و نگارش، کوه و دریاچه سیستان، آیین ادیان، چاپ ایران.
63  ــ کیخواه مقدم، وحید، جوان، حبیب ا…، براهویی، محمدرضا، حیدری نسب، حسین علی،1380: بزرگ ترین افتخار سیستان، ناشر روابط 

عمومی دانشگاه زابل، مؤسسه اطالعات.
64  ــ گلستانه، مزار،1384: فرهنگ عامه، امثال و حکم مردم سیستان )1(، انتشارات هلیاتوس.

65  ــ گیر شمن، رومن، 1374: ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، .
66  ــ مجتهدزاده، پیروز، 1387: مترجم امیران مرزدار و مرزهای خارجی ایران، تهران.

67  ــ مسعودیان، سید ابوالفضل، 1390: آب و هوای ایران، انتشارات شریعه توس، مشهد.
68  ــ موسوی حاجی، سیدرسول، مهرآفرین رضا، 1388: جستاری در جغرافیای تاریخی سیستان )از آغاز تا سده نهم ه.ق( انتشارات سازمان 

میراث فرهنگی.
69  ــ مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی.

70  ــ میر، علیرضا،1375: اصول و مبانی طراحی پارک ملت زاهدان، پایان نامه کارشناسی.
71  ــ میری، مهدی،  حسنعلی پور،   حمید  ،1382: پیشینه تجارت در شهر سوخته، ناشر دانشگاه زابل.

72ــ مهربان، احمد و شهرزاد تیموری، 1368: صنایع دستی گیاهی سیستان و بلوچستان، انتشارات تفتان زاهدان.
73ــ نگارش، حسین، خسروی، محمود:ویژگی های ژئومورفیک و مورفومتریک ِگل فشان ناپگ )Napag( در جنوب شرقی ایران.

74ــ نگارش، حسین، لطیفی، لیال: مقاله تحلیل ژئومورفولوژیکی روند پیشروی تپه های ماسه ای شرق دشت سیستان در خشک سالی های اخیر.
75ــ نگارش، حسین  ،1377: بررسی تحول ژئومورفولوژیکی بخشی از ناحیه ساحلی دریای عمان از زمین تا کالت، پایان نامه دکتری.

76ــ نگارش، حسین، 1380: گل فشان ها و گسترٔه جغرافیایی آن در ایران، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه جغرافیا و 
توسعه، شماره 13.
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77ــ هرتسفلد، ارنست، 1354: تاریخ باستانی ایران بر مبنای باستان شناسی، تهران.
78ــ همت، محمود، 1371: تاریخ سیستان و بلوچستان، انتشارات گلی، تهران.

79ــ یادگاری، عبدالحسین، 1374: آداب و سنن مردم بلوچ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی سیستان و بلوچستان.

)برخی از منابع و سایت های مفید برای مطالعه و یادگیری بیشتر(
1ــ ابراهیم زاده، عیسی،1391: سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا، نشر مرندیز، مشهد.

2ــ عابدین درکوش، سعید، 1370: درآمدی بر کارتوگرافی، انتشارات سمت.
3ــ زاهدی، مجید: مقدمه ای بر کارتوگرافی، انتشارات سمت، 1370.

4ــ ژرژ، پیر،1374: ترجمه دکتر حسین مطیعی لنگرودی، روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد.
5  ــ ذوالفقاری، محمود،1374: نقشه برداری )شناخت کلی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران.

6  ــ شهیدی حسین،1360: چهارسو و نگرش کوتاه بر تاریخ و جغرافیای تاریخی، انتشارات امیرکبیر.
7ــ شیعه، اسماعیل،1371: مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

8  ــ مجتهدزاده، یوسف، 1368: آغاز شهرنشینی در ایران، انتشارات مرکز دانشگاهی، تهران.
Arc vie w )GIS( .9ــ وحدانی، اسدی، مجید و غالمرضا میری، 1385: ناشر دانشگاه آزاد اسالمی

www.frw.org.ir                                        :10ــ سایت سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور
sistanbaluchestan.frw.org.ir               11ــ سایت ادارهٔ کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
http://chht-sb.ir        :12ــ سایت ادارهٔ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی سیستان و بلوچستان

http://www.sid.ir                                       :13ــ سایت مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
http://fa.wikipedia.org                                                                 :14ــ سایت دانشنامه آزاد

15ــ وبالگ گروه آموزشی درس جغرافیا متوسطه استان سیستان و بلوچستان:
http://sb-geo.blogsky.com/                                                                                                

در صورتی که همکاران، اساتید و کارشناسان محترم نظر یا مطلبی جهت هرچه بهتر شدن کتاب دارند لطفاً به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال 
نمایند.

amirali1293@yahoo.com پست الکترونیک


