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LORESTAN EYALETİ 

 

 

 

İran’ın batısında bulunan ve başkenti Khorram Abad olan 31 eyaletinden birisidir. Eyalette 

toplam 10 şehir, 23 kasaba ve 83 köy bulunmaktadır. 

 

1) Temel Göstergeler  

Yüzölçümü: 28.064 km² (Ülkenin %1,7’si) 

Nüfus (2017): 1.760.649 (Ülkenin %2,2’si) 

Nüfusun dağılımı: %62 kentsel, %38 kırsal alan. Dışarıya göç veren bir eyalettir. 

Ortalama ömür: 74 yıl 

Yaş ortalaması: 25,6 

Doğum oranı: %1,71 

Nüfus artış hızı: %0,44 

Enflasyon (2017) : %10,1 (İran %12,2) 

İşsizlik (2017): %13,4 (İran %11,2) (Erkeklerde %11,1, Kadınlarda %26) 

Okur yazarlık (2017): %83 (İran %87,6) 

Toplam ihracatı (2017): 193,2 milyon $ (İlaç, gıda, hububat, inşaat malzemeleri, cam ve 

teflon kaplar) 

Başlıca ihracat ülkeleri: Türkiye, Ermenistan, Irak, Hindistan, Katar, Kuveyt, Afganistan 

Toplam ithalatı (2017): 28,2 milyon $ (Makine, elektronik, suni deri, tüketim maddeleri)  

Başlıca ithalat ülkeleri: Türkiye, Almanya, ÇHC, Rusya, G.Kore 

GSYİH sektörel dağılımı: Ülke GSYİH’sının %1,2’sini üretmektedir. (%28,6 tarım, %19,1 toptan 

ve perakende ticaret, %10,4 emlak, %7,1 sanayi, %7 kamu idaresi, savunma ve sosyal 

güvence, %34 diğer). 
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İstihdamın sektörel dağılımı: %27,2’si tarımda, 29,2’si sanayide, %43,6’sı hizmet sektöründe. 

 

2) Doğal Kaynaklar ve Enerji 

Ülkenin Hazar kıyılarında bulunanlardan sonra en fazla su kaynakları olan eyaletidir. Toplam 

30 nehrin uzunluğu 2.450 km’yi bulmaktadır.Bölgedeki su kaynakları ülkenin toplam su 

kaynaklarının %11’ine tekabül etmektedir. 

Doğalgaz iletim hattı uzunluğu: 239,9 km (şehirlerin %92’sine, kırsalın %49,5’ine doğal gaz 

ulaşmaktadır). 

Elektrik şebekesi uzunluğu: 2.715 km iletim, 14.960 km dağıtım. 

Ormanlık alan: 1.217.314 hektar (İran ikincisi) 

Mera: 884.357 hektar 

Madencilik: Ülke madenlerinin %6’sı Lorestan’dadır. 112 faal maden bulunmaktadır. 

Manganez, nikel, krom, bakır, gümüş, tungsten, altın, çinko, kurşun çıkmaktadır. 

Magnezyum silikat, gilsonit ve kalsiyum karbonatta ülke birincisidir. Ülke taş işleme 

tesislerinin %22’si burada ve sayıları 100’ün üzerindedir. Mermer, kırmataş, kireç taşı, granit, 

silika, doğal tuz, kil, kalsiyum karbonat, quartz bakımından zengindir. 

Lorestan’da, dünya dekoratif taş üretiminin %1,2’si yapılmaktadır. Taş ihracatı özellikle 

Körfez, Avrupa ve Afrika ülkelerine yapılmaktadır. Taş sektörü, ülkedeki güçlü lobilerden bir 

tanesidir. 

 

3) Ulaşım 

Karayolu uzunluğu: 5.847 km karayolu 

Demiryolu uzunluğu: 155 km demiryolu 

Havaalanı: 1 (Khorram Abad Havaalanı) 

 

4) Tarım 

Tarımın %25’i sulama ile yapılabilirken, %75 için yağış beklenmektedir. 

Tahıl, hububat üretiminde ülke birincisidir. Buğday, arpa, kabuksuz pirinç, fasulye, 

mercimek, nar, incir, elma, kayısı, ceviz, fıstık, şeker pancarı, soya, kanola, patates, soğan, 

domates, karpuz, salatalık yetiştirilmektedir. 

Küçük ve büyük baş hayvan sayısı toplam 6 milyon civarındadır. Bu alanda ülke birincisidir. 

Tarım ihracatında ilk beş ürün koyun, fasulye, karpuz, patates ve balıktır. 
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5) Sanayi 

Tüm sektörlerde toplam 1.471 sanayi tesisi vardır. Ayrıca, ülkedeki tüm sanayi sektörünün 

%2,13’ü buradadır. Başlıca sektörler petrokimya, çimento, metal bileşim, çelik, tekstil, süt 

sanayii, gıda, ilaç, maden suyudur. 

Başlıca sanayi tesisleri, Lorestan Petrochemical Unit, Doroud Cement Co., Iran Alloy, Azna 

Steel, Boroujerd Textile Co., Gohar Food Ind., Bayer Aflak Pharmaceuticals, Iran Milk Ind., 

Part Laban, Ethylic Alcohol Production Cooperative, Bisheh Mineral Water, Lorestan 

Polyester, Exir Pharmaceuticals, Lorestan Industrial and Hydrated Lime Co.’dur. 

 

6) Turizm 

Loristan’da çok sayıda tarihi kale, antik ve doğal mağara, nehirler, şelaleler, dağlar, göller 

bulunmaktadır. Bu zenginliğe kültürel çeşitlilik de eklenince bölge önemli bir turizm 

potansiyeli olarak ortaya çıkmaktadır. 


