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تصاویرزیربرخیازانواعجاذبههایگردشگریاستانرانشانمیدهد:

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استاندرس دوازدهم

شکل ١ــ١٢ــ جاذبه های عمدۀ گردشگری استان
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پدیدٔهگردشگریپسازانقالبصنعتیدچارتغییروتحولگردیدوازحالتتجملیخارجوبهعنوانیکرفتاراجتماعیهمگانی
تبدیلشد.اینتغییردرکلجهاناثرگذاشتوکشورهاومناطقزیادیتوانستندازاینرهگذردرآمدهنگفتیبهدستآورند.

بیشتر بدانیم

هرچندبهنظرمیرسدپدیدهگردشگریصنعتجدیدیاست،اماسفررویزمینودیدنجاذبههایآنقدمتی
بهاندازٔهعمرانساندارد.عالقهوگرایشدرونیبرایآشناییباسرزمین،فرهنگ،نژاد،آدابورسوممللمختلف،

باعثتوسعٔهروزافزوناینصنعتشد.
امروزهصنعتگردشگریازنظردرآمدزاییپسازصنایعنفتوخودروسازیسومینصنعتبزرگجهان
محسوبمیشود.کارشناسانسهعنصراساسیحملونقل،گردشگریوفناوریرابرایتوسعٔهاقتصادیهرمکان

درقرن21تعیینکردهاند.

فناوری

توسعه اقتصادی

حمل و نقل

گردشگری

استانالبرزبهدلیلجاذبههایطبیعیفراوان،موقعیتجغرافیایی،دسترسیبهراههایارتباطیونزدیکیبهمراکزاصلیتمرکز
جمعیتکشور،توانباالییدرجذبگردشگرانبهصورتروزانهداردکهتوجهبهاینبخشمیتواندنقشقابلتوجهیدرتوسعٔه

استانداشتهباشد.

هریکازمواردزیردرکداماستانبیشتراست؟

گردشگری روزانهخرید سوغات و صنایع دستیگردشگر تاریخیطبیعت گردیتعداد گردشگراننام استان

٭البرز

٭اصفهان

فعالیت
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جاذبههایگردشگریاستانرامیتوانبهجاذبههایطبیعیوانسانیتقسیمکرد:

الف( جاذبه های طبیعی
جاذبههایطبیعی،پدیدههاییهستندکهانساندر
بهوجودآمدنآنهانقشیندارد،ولیمیتواندباشناسایی
آنهاوفراهمکردنامکاناتوزیرساختها،زمینٔهاستفاده

ازآنراتسهیلکند.
از ناشی جسمی و روحی فشارهای و خستگی
بهگذراناوقات نیازشهرنشینانرا شهرنشینی،عالقهو
دامن است. کرده بیشتر طبیعی محیطهای در فراغت
سال گرم فصول در ویژه به تعطیل روزهای در طبیعت

میزبانساکنانشهرهایداخلوخارجاستاناست.
عمدهترینجاذبههایطبیعیاستانعبارتانداز:
البرز ارتفاعات بلند: و  مرتفع  کوه های  1ــ 
طبیعی، آبشارهای چون متنوعی جاذبههای دارای
و گیاهی بینظیر گونههای سرسبز، دامنههای چشمهها،
جانوریاستکهکوهنوردان،کوهپیمایانوخانوادههارا
برایتفریحوورزشومشاهدٔهمناظربکربهسویخود

میکشاند.
طالقان و ساوجبالغ کرج، شمال ارتفاعات
محسوب استان طبیعتگردی مناطق اصلیترین از

میشوند.

شکل ٢ــ١٢ــ ارتفاعات شمال استان از مناطق عمدۀ گردشگری

آبشار سیرود »ساوجبالغ«
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2ــ غارهای طبیعی:اینغارهادراثرعواملفرسایش
و زمینشناسان جغرافیدانان، برای آن مشاهدٔه و شدهاند ایجاد
دوستدارانطبیعتلذتبخشاست.ازجملٔهاینغارهایخمراد
زمینشناسی دوم دورٔه در که است چالوس ــ کرج محور در
ایجادشدهودراغلباوقاتسالدارایقندیلهاییخیاست.
در »وایسوار« غار به میتوان طبیعی غارهای دیگر از

روستایهیوساوجبالغاشارهکرد.

شکل ٣ــ١٢ــ غار یخ مراد

3ــ مناطق کویری:درجنوبنظرآبادوحاشیٔهرودشوردراشتهارد،کویرتقریباًبزرگیواقعشدهکهگونههایزیستمحیطی
خاصواشکالفرسایشیرادراختیارعالقهمندانقرارمیدهد.

شکل ٤ــ١٢ــ مناطق کویری استان

ب( جاذبه های انسانی
دراستانالبرزحدود400اثرتاریخیوجودداردکهبیشاز190اثرآندرفهرستآثارملیبهثبترسیدهاست.عالوهبر

آثارتاریخیکهدردرسدهمبهآنهااشارهشد،اینجاذبههارامیتواندرمواردزیرخالصهکرد:
1ــ اماکن زیارتی:امامزادههااصلیترینمکانهایزیارتیاندکهدرسراسراستانپراکندهشدهاندودرمناسبتهایمذهبی
عالقهمندانرابهسویخودمیکشانند.ازمهمترینآنهامیتوانبهامامزادگانطاهر)ع(،حسن)ع(ومحمد)ع(درکرج،امامزادهجعفر)ع(

درهشتگرد،امامزادهابراهیم)ع(تنکمان،امامزادهسلیمان)ع(دراشتهاردوامامزادههارون)ع(درجوستانطالقاناشارهکرد.
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امامزاده حسن )ع( کرجامامزاده ابوالحسن )ع( مسکین آباد نظرآباد

شکل ٥ ــ١٢ــ امامزاده ها اصلی ترین مکان های زیارتی استان

امامزاده سلیمان )ع( خور ساوجبالغ

امامزاده ام کبری و ام صغری )ع( اشتهاردامامزاده هارون )ع( جوستان طالقان

امامزاده جعفر )ع( هشتگرد
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تاریخی،عمارتهاوکاخهایدورانپهلوی،پلها،آسیابهاو بناهاشاملکاروانسراها،حمامهای این بناهای تاریخی: 2ــ
برجهایتاریخیمیباشندکهگردشگرانفرهنگیوتاریخیرابهخودجذبمیکنند.پلشاهعباسی،برجکردان،برجمیدانکجادٔهچالوس،

حماممصباحکرجوشهرکطالقان،کاخمرواریدمهرشهر،آسیابآبیمهدیآبادنظرآبادشاخصتریناینبناهامحسوبمیشوند.
 

شکل ٦ ــ١٢ــ آثار تاریخی

حمام روستای میر در طالقان حمام مصباح کرج

آسیاب آبی مهدی آباد، نظرآباد
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جدولزیررابرایشهرستانمحلزندگیخود،تکمیلکنید.

جاذبه های طبیعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاریخی و فرهنگیمذهبی

         1
        2

         3

       1
        2
        3

        1
       2

        3

مناطق عمده گردشگری استان البرز
منظر تاریخی ــ طبیعی جاده کرج، چالوس: اینجادهزیباترینمحورگردشگریکشورمحسوبمیشودکهارتباطمرکز

استانراباشمالکشوربرقرارمیکند.

شکل ٧ــ١٢ــ منظره طبیعی ــ تاریخی محور ارتباطی کرج، چالوس

سراسراینجادٔهپرپیچوخمباچشماندازهایکمنظیر
تونلها، رودخانهها، دریاچه، بلند، کوههای چون پدیدههایی
نمایشمیگذارد.مناظرطبیعی، به تنومندرا گردنههاودرختان
مناطقتاریخی،مذهبی،امکاناتورزشیوتفریحیسببشدهکه
اینجادهازکانونهایاصلیگردشگریکشورمحسوبشود.

فعالیت گروهی
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عالوهبراینمسیرجادههایکردانوجادهٔطالقانازدیگرمحورهایگردشگریاستانمحسوبمیشوند.
پیست اسکی دیزین:اینپیستازمهمترینپیستهایاسکیکشوراستوبهدلیلوجودامکاناترفاهی،تلهکابین،تله
اسکی،برگزاریمسابقاتبینالمللی،عالقهمندانورزشهایزمستانیرابهخودجذبمیکند.درفصلتابستاننیزعالوهبراسکی
رویچمن،ارتفاعاتاینپیستپوشیدهازانواعگلهایوحشیوگیاهانداروییاست.هوایمطبوعومجموعههایآموزشیــ

رفاهیخانوادههارابهسویخودمیکشاند.

شکل ٨ ــ١٢ــ پیست دیزین

ارتفاعات و چالوس« جاده »در خور اسکی پیست نظرآباد، صالحیٔه در هوایی آموزش مرکز طالقان، و کرج سد دریاچٔه
نورالشهدایعظیمیهازدیگرتوانهایاستانبرایگردشگریاست.

شکل ٩ــ١٢ــ مرکز آموزش هوایی صالحیه نظرآباد
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بیشتر بدانیم

جدول ١٠ــ١٢ــ روستاهای نمونه )هدف( گردشگری استان البرز

نام روستاشهرستان

ولیانــوردهــفشندــسیباندرهــسنجــبرغانساوجبالغ

شهرستانکــگچسرــواریانــوالیترودکرج

کرکبودــگلیردطالقان

چند نکته پیرامون گردشگری
1ــاگرنفتیکمنبعزیرزمینیاست،آثاروجاذبههایگردشگرینیزمنابعروزمینیمحسوبمیشوندو

میتواننددرتوسعٔهاقتصادیاستاننقشمهمیداشتهباشند.
2ــتوجهبهآثارگردشگرینقشمؤثریدرخودباوریورشدهویتملیودینیدارد.

3ــشناساییجاذبههاییکمنطقهمیتواندآنراازخطرنابودینجاتدهد.
باشیدو آثاروجاذبههایمحلسکونتخودکوشا انتظارمیرودشمادانشآموزانعزیزدرشناسایی پس
اطالعاتکاملیازجاذبههایمحلسکونتخودبهدستآوریدوبتوانیدبهعنوانیکنمایندٔهشایسته،استانخودرا

بهسایرهموطنانمعرفیکنیدوبهعنوانمدیرانآیندهاینآثارراحفظوحراستنمایید.

شکل ١١ــ١٢ــ روستای نمونه )هدف( گردشگری گلیرد



کاروانسرایشاهعباسیــکاخسلیمانیهــکاخمروارید)شمس(ــکاخناصرالدینشاهیشهرستانکــکاخرضاشاهیگچسرــپل
شاهعباسی)آجری(ــپلسنگی)حامی(ــپلسنگیآهنینراهــمحوطٔهکارخانٔهذوبآهنــکارخانهقندــحماممصباحــحمام
حیدرآبادــحمامبیلقانــحمامهلجردــقلعهصمصامــقلعهدخترشهرستانکــقلعهپلنگآباد)رحمانیه(ــبزقلعهاشتهاردــ
قلعهکالکــکورهآجریبیلقانــبرجسنگیمیدانکــپردیسکشاورزیــکاروانسرایکندوانــحمامسیادیهــحمامصحت
آبادــحمامکالکباالــخانهمرحومفاتحــقلعهتنگکسیلــقلعهقزلحصارــقلعهاربابیراشتهــقلعهریزمینــقلعه
روستاییکالکــقلعهشاهدژــکورههایآهکپزیگچسرــآسیابقدیمیخورــآسیابهلجردــبرجمنبعآب)آجری(رزکان

نوــقلعهپلخواب

اماکن

تاریخی

)ابینه(

 شهرستان
کرج

امامزادهزیدورحمان)سهگنبدان(ــامامزادهسلیماناشتهاردــامامزادهشاهزادهعسگریخورــامامزادهمحمدسیجانــامامزاده
حسینگورابــامامزادهسلیمانابهرکــشبستانمسجدجامعاشتهاردــامامزادهامکبریامصغریاشتهاردــامامزادهعبدالهو
طاهرکندرــمسجدجامعخورــمسجدجامعوالیترودــمسجدهلجردــحسینیهسبادیهــامامزادهابراهیمکلوانسرــامامزاده
ابراهیمومحمدتقیورزانــامامزادهپیرپیرانآتشگاهــامامزادهاحمدومحمودماهدشتــزیارتگاهتقیکالکــامامزادهجعفر
ارنگهــزیارتگاهچهلدخترکندرــامامزادهحسنکرجــامامزادهحسنحسنکدرــامامزادهحیدرکالکپایینــامامزادهرزاق
اشتهاردــامامزادهرضیالدینکلهاــامامزادهابراهیمسپهساالرــزیارتگاهسیدابراهیمکندرامامزادهطاهرمهرشهرــامامزاده
عبدالهمهرشهرــامامزادهقاسمماهدشتــزیارتگاهغیبیمحمدشهرــامامزادهمحمدحصارکــقدمگاهآقاسیدعالءالدین

والیترودــامامزادههاشموهارونلیلستان

اماکن

فرهنگی

)مذهبی(

درختچنارامامزادهحسینگورابــباغهایجهانشهرــغاریخمرادــغارهایریزمینوسیراچالآساراــغارمیدانکــ
درختچنارحصارــدرختچنارهلجردــدرختسروگوهردشتــدرختچنارتوجانــدرختهایکهنآقادارــدرخت
کهنسالارسشهرستانکــآبشارهفتچشمهــآبشارخورــآبشارورزنــباغاللهگچسرــپیستاسکیدیزینــپیستاسکی

خورــدریاچهسدامیرکبیرــچشمهگلهگیلهــچشمهولهــباغسیبمهرشهر

 جاذبه های طبیعی

تپهباستانیآقتپهــتپهخرمآبادــتپهعلیآبادــتپهمردآبادــزالتپهــتپههایمرادتپهــتپهتلاسکیخورــتپهدزدبرخورــتپه
امامزادهقاسمــقشالقتپهــتپهپلنگآباد)رحمانیه(ــتپهشنستونــتپهفرخآبادــتپههایباستانیراشتهــتپههایباستانیحسن
بیکچشمهــتپههایکندوانــتپههایکندرــتپهگلستانــتپهباستانیدشتبهشتــتپهکردچشمهــتپهمهدیخانیآتشگاهــ
تپهحسینآبادــتپهوقلعهحیدرآبادــتپهامامزادهاحمدومحمودــقبرستانارنگهــقبرستانکچانــقبرستانهلجردــقبرستان

کندرــگورستانباستانیرزکاننوــقبرستانکالکباالــمحوطهقبرستانگلستانک

تپه ها و

محوطه های

باستانی

کاروانسرایینگیامامــپلحاجکاظمیــپلقدیمیبرغانــپلبانوصحراــقلعهکیومرثــآسیابحاجیرحیمــحماموردهــ
حمامهرجابــروستایسیباندرهــدربهایمسجدطالیانــخانههایقدیمیروستایسنجــقلعهکشکالــقلعهحسنخانی
ــقلعهقاسمآبادــقلعهینگیامامــحمامهیوــآبانبارروستایفشندــبافتبازاربرغانــکوشکقاجاریبرغانــخانهتاریخی
خدابندهلوــخانهتاریخیصانعیــکاروانسرایبرغانــخانهتاریخیبزرگمهرــخانهتاریخیخانمسلطانــخانهتاریخیسلطانی

ــکورهآجرپزیهرجابــخانهسرهنگعربآبادخسرویــکاروانسرایچهارباغ

اماکن تاریخی

)ابینه(

  شهرستان
ساوجبالغ

امامزادهعبدالقاهرــحسینیهاعظمبرغانــشاهزادهحسینکردانــامامزادهعبداللهوصالحــمسجدجامعسیبستانــامامزاده
سلیمانــامامزادهزبیدهخاتونــامامزادهجعفرهشتگردــامامزادههادیوعلینقیــامامزادهبیبیخاتونوردهــامامزادهعلیاکبر
روستایتکیهــامامزادهبیبیقزلرــامامزادهکاظمروستایسرههــامامزادهبیبینساــامامزادهموسیخوروینــامامزادههفتتن،
آجیندوجینــامامزادهیحییوبیبیشهربانوــامامرادهبیبیسکینهــامامزادهشعیبرامجینــامامزادهکمالالدینــامامزاده

اسماعیلــامامزادهسهتنــامامزادههاشمــامامزادهموسیــامامزادهظاهرالدینــامامزادهجوادقاسمآبادــمسجدسیرود

اماکن

فرهنگی

)مذهبی(

چنارهایامامزادهوردهــچنارامامزادهتکیهــچنارکهنطالیانــچنارمسجدبرغانــپیرچنارکردانــدرختانسروپیردارــ
چنارمسجدکوشکذرــچنارهایسنقرآبادــسروهایسیرابــغارهایهیوــآبشارسنجــآبشارسیرودــچنارهایشلمزارــ

درختسپیدارک

جاذبه های

طبیعی

جدول ١٢ــ١٢ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری استان
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گنجتپهخورینــتپهقبرستانــشاهتپهــتپهپشتمنبعآبــتپهقوههــتپهشورقلعهپایینــتپهلشکرآبادــاقالنتپهــتپهگردان
)گبران(ــتپهویسوارــتپهینگیامامــتپهگرجیانــتپهایفربالغــتپهموشالناسماعیلآبادــتپهنمکالنــتپهبزرگحاجیآباد
ــتپهروستایخورــتپهدوچنارــتپهقاسمآبادبزرگــسیاهتپهخوروینــآالنتپهــتپهگلستانکردانــتپهکوشکذرــتپه
ملکآبادــتپهامامزادهسنقرآبادــمحوطهقبرستانــامامتپهــتپههایدوبرارــمحوطهشهرخاقانــمحوطهکالغدرهــمحوطه
جنوبامامزادهاسماعیلزکیآبادــمحوطهسرعسلــمحوطهترساندرهــتپهحاجیببانــقبرستانقدیمیــمنجوقتپهــتپه
چمبورکــقیدارتپهــتپهکوچکحاجیآبادــتپهغربیسلطانآبادــتپهشرقیسلطانآبادــتپهسرخابــتپهآرانــروباهتپه

رامجینــعبادتپهرامجینــتپهغرباسماعیلآبادــمحوطهکردان

تپه ها و

محوطه های

باستانی

  شهرستان
ساوجبالغ

آسیابآبیمهدیآبادــخانهواتومبیلدکترمصدقــیخچالنجمآباد اماکن تاریخی )ابنیه (

 شهرستان
نظرآباد

مسجدحضرتابوالفضلــامامزادهابراهیمــامامزادهجعفرقلعهشیخــامامزادهابوالحسنگازرسنگــامامزادهچهلدختر  اماکن فرهنگی )مذهبی (

حاشیهرودشورــجادهتنکمانــجادهنجمآبادــغارهاینمکینجمآباد جاذبه های طبیعی

تپهازبکیــجیرانتپهــمارالتپهــگوموشتپهــتپهقزلحصارشرقیــتپهقزلحصارغربیــتپهکولبهرامــتپهمسکینآبادــ
تپهصالحیهــتپهقلعهشیخــتپهالوندــتپهدولتآبادــمنجوقتپهــتپهمحمدآبادــتیکانتپهــتپهچهلدخترــتپهقوچحصار
ــتپهحاجیبیکــتپهمحمدآباددولتآبادــتپهباستانینجمآبادــتپهگازرسنگــتپهشرفالدینــکرشتپهــتپهفیروزآباد
ــتپهشرقیابراهیمجیلــتپهغربیابراهیمجیلــتپهسیدجمالالدینــتینالتپهــچالتپهــتپهنوکندــتپهطالچگینیــتپه

 بختیارــتپهمحمدآبادــتپهدرافشانــانبارتپهغربیــانبارتپهشرقیــتپهکریمآباد

 تپه ها و محوطه های
باستانی

خانهآیتالهطالقانیــخانهدکترحشمتــسنگنوشتهعسلکــقلعهدخترگتهدهــقلعهکیانخاتونــکافرقلعهــقلعهپراچان
ــقلعهسگرانــقلعهکیقبادــقلعهمنصورــقلعهارژنگــقلعهدیوــقلعهفالیســحمامنویزیکــحماممیرــحمامدهدرــ
حمامگلینکــحمامسنگبنــحمامفشندکــحمامبزجــحمامشهرکــحمامدیزانــحماممرجانــحمامکرکبودــحمام

میرآشــحمامشهراسرــحماماسفارانــحمامامیرنانــحمامابصارــحمامباریکانــحمامآرموتــحمامگیلیرد

اماکن تاریخی )ابنیه(

 شهرستان
طالقان

امامزادهابراهیمتکیهناوهــامامزادهموسیوسلیمــامامزادهحمزهوعبدالهــامامزادهمحمودــامامزادههارونــامامزادهابراهیم
اوچانــامامزادهزیدابراهیمکرکبودــامامزادهکشرودــامامزادهقاضیــامامزادهیوسفــامامزادهسیدشرفــامامزادهسید
ضیاءــامامزادهاسماعیلــامامزادهپیرغالمــامامزادهشاهمحمدحنفیهــامامزادهشعیبــامامزادهذکریامیرآشــامامزاده
ذکریاهرنجــامامزادهمحرابــامامزادههاشمــامامزادهمحمودــتکیهجوستانــپیرجمشیدــپیرحسینــزیارتگاهپیرکشــ

زیارتگاهپیروشتهــمقبرهعبدالحمیدــمقبرهعبدالغنیــمقبرهمالیغماــمقبرهروستایهرنج

اماکن فرهنگی

)مذهبی( 

غارپنجعلیــغارزالنگاهــغاربادامستانــغاروییاــآبشاراسکانــآبشارکرــآبشارشلبنــدرختچنارسوهانــدرخت
چنارپرکه جاذبه های طبیعی

محوطهروناسرــمحوطهجیرارژنگــمحوطهتکیدرــمحوطهشالنکبنــمحوطههورسیبندــمحوطهواگینسوــمحوطه
تلوــمحوطهلمبرانــمحوطهپولچالــمحوطهخرمالکولــمحوطهقزویندشتــمحوطهمرغاستلــمحوطهکوشکسر
ــمحوطهخانهماالنــمحوطهارچیالنــمحوطهارباغــمحوطهاشکارچرــمحوطهزردهگهرهــمحوطهقالعگتیــمحوطه
نویزیکــمحوطهکوشکدیمــمحوطهقالعدوشــتپهقالعدوشــتپهسنقرکالیهــتپهپنجعلیــقبرستانتاریخیگتهدهــ
مرجانتپهــقبرستانگبریــشاهکوهتپهــتپهاردکانــتپهمیرآشــتپهقلعهسرــقبرستانابصارــقبرستانخسبانــقبرستان

قلعهکولجــقبرستانآرموتــتپهخوزهکل

 تپه ها و محوطه های
باستانی
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استانالبرزبهدلیلبرخورداریازنیرویانسانیکارآمد،دسترسیبهشبکٔهارتباطیمناسب،مجاورتبامرکزسیاسیکشور
وعواملطبیعیمساعدازشرایطمناسبیجهترشدوتوسعٔهاقتصادیبرخورداراست.توانمندیهادربخشهایمختلفازجمله

کشاورزی،خدماتوصنعتباعثشدهاستاستانجایگاهویژهایدرتولیداتاقتصادیکشورداشتهباشد.

١ــ توانمندی های استان در بخش کشاورزی
اینبخشبهعلتایفاینقشحیاتیدرتولیدموادغذایی،خودکفاییوایجاداشتغالوتأمینمواداولیٔهصنایعغذایی

اهمیتدارد.
پراکندگی جغرافیایی نواحی کشاورزی استان

نواحیکشاورزیاستانبهدوبخشتقسیممیشودکهعبارتانداز:1ــناحیٔهکوهستانی،2ــناحیٔهدشت
1ــ ناحیۀ کوهستانی: اینناحیهبهعلتآبوهوایمعتدلکوهستانی،وجودرودخانههایپرآبوزمینهایناهمواربیشتر

بهصورتباغهایمیوهدرامتداددرههایکوهستانیورودخانههامورداستفادهقرارمیگیرد.

توانمندی های اقتصادی استاندرس سیزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغ های میوه در ناحیۀ کوهستانی
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2ــ ناحیۀ دشت:اینناحیهازدشتنظرآبادواشتهارددرغرباستانشروعوبهزمینهایحاصلخیزمحمدآبادومردآباد
درشرقختممیشودکهبهدلیلدارابودنخاکحاصلخیزوجریانآبهایسطحیازمناطقاصلیتولیداتکشاورزیدراستان

محسوبمیشود.
اراضیزیرکشتدردشتهایاستانبهدوشکلاست:

1ــاراضیزیرکشتمحصوالتباغیکهبخشاصلیتولیداتکشاورزیاستانراشاملمیشود.
تولیدمحصوالتباغیبهشرایطآبوهواییبستگیدارد؛بهطوریکهسالهایپربارشاگرباسرمایبهارههمراهنباشد،
بهرهوریدراینبخشازکشاورزیافزایشخواهدیافت.ازمهمترینمحصوالتباغیمیتوانبههلو،شلیل،آلو،گردو،گیالسو

آلبالواشارهکرد.
شهرستانهایساوجبالغ)56درصد(وکرج)22درصد(بیشترینمیزانسطحزیرکشتباغهایاستانرادراختیاردارند.

بههمیندلیلقطباصلیتولیدمحصوالتباغیاستانمحسوبمیشوند.
2ــاراضیزیرکشتمحصوالتزراعیکهدردرجٔهدوماهمیتقراردارد.

شهرستاننظرآبادبیشتریناراضیزراعیاستان»38درصد«رادراختیارداردکهعالوهبرکشتگندموذرتعلوفهایبه

شکل ٢ــ١٣ــ ذرت علوفه ای و گندم 
اصلی ترین محصوالت کشاورزی دشت های استان



96

بیشتر بدانیم

علت دسترسی آسان به بازار بزرگ مصرف، سبزی و سیفی تولید می شود که نیازهای مصرفی درون استان و استان های مجاور را تولید 
می کند و بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر می گردد. 

673357 تن سبزی و صیفی در سال 1391 در استان البرز تولید شده است که از این مقدار بیش از 50 درصد 
آن در شهرستان کرج و بقیه در شهرستان ساوجبالغ و نظرآباد برداشت شده است.

شهرستان های ساوجبالغ، کرج، اشتهارد و طالقان از نظر وسعت اراضی زراعی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشتر فعالیت های 
کشاورزی در این مناطق به صورت باغداری است.

شکل ٣ــ١٣ــ باغ های میوه در ناحیۀ دشت



توانمندی های استان

97

بیشتر بدانیم

کشتگلخانهایازدیگرفعالیتهایکشاورزیمحسوبمیشود.ایننوعکشتبهدلیلصرفهجوییدرمصرفآبوخاک،
امکاناجرایآندرتمامیفصولسالوکنترلآسانشرایطآن،موردتوجهمردماینمنطقهقرارگرفتهاست.

پرورششتر،اسب،شترمرغ،بلدرچینو...،ازدیگرفعالیتهایداموطیوراستکهدرسالهایاخیرموردتوجهقرار
گرفتهاست.

درسالهایاخیرگسترششهرنشینی،دسترسیسریعبهبازارمصرفوسودآوریمناسبموجبتوسعٔهدامداریصنعتی
شدهاست.درحالحاضردراستان370واحددامداریصنعتیوجوددارد.همچنین350واحدمرغداریفعالنیازهایاستانو

مناطقهمجوارراتأمینمیکند.

شکل ٤ــ١٣ــ سایت گلخانه ای در شهر جدید هشتگرد

شکل ٥ ــ١٣ــ واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی

میزانتولیدمحصوالتگلخانهایاستاندرسال1391
12065/4 سبزیوسیفی»تن«
23046500 شاخهبریده»تعدادشاخه«
5534500 فصلیونشایی
2252000 میزانتولیدگلدان
23040340 درختودرختچهزینتی
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شکل ٧ــ١٣ــ پرورش زنبورعسل در مناطق پایکوهی

شکل ٦ ــ١٣ــ پرورش اسب و شترمرغ

موقعیتکوهستانیهمراهبادامنههایسرسبزوسودآوریمناسبسببشدهکهاستانیکیازکانونهایمهمفعالیتزنبورداری
باشد.شهرستانطالقانوارتفاعاتکهارازمراکزاصلیتولیدعسلمحسوبمیشوند.

سال1391در136استخرپرورشآبزیان1860تنماهیتولیدشدهاستکهحکایتازتوانمندیهایفراواناستاندرتأمین
گوشتسفیددارد.

شکل ٨ ــ١٣ــ نمونه ای از مزرعه پرورش آبزیان
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2ــ توانمندی های بخش صنعت و معدن
افزایش و مناسب سرمایهگذاری با که است فعالیتهایصنعتی توسعٔه برای نسبی مزیتهای دارای البرز استان صنعت:

حمایتهایبیشتردولتچشماندازهایپررونقیرانویدمیدهد.
توانمندیهایاستاندربخشصنعتعبارتنداز:

1ــمواداولیٔهکشاورزیوزراعیجهتتوسعٔهصنایعتبدیلی
2ــدسترسیبهشبکٔهارتباطیمناسب

3ــنزدیکیباتهرانبهعنوانیکبازارمصرفمهمومرکزتوزیعکاال
4ــوجودنیرویجوانوتحصیلکردهومراکزآموزشمهارتفنیوتخصصی

5ــتمرکزجمعیت،ثروتودرآمد
6ــ
7ــ

دومورددیگرازتوانمندیهایاستاندرزمینهصنعتیرابنویسید.

دراستان2830واحدصنعتیفعالوجودداردکه3درصدازکلصنایعو4درصدازنیرویشاغلصنعتیکشوررادربرمیگیرد.
بخشقابلتوّجهیازنیرویفعالاقتصادیدرواحدهایصنعتیاستانهایمجاورمشغولبهکارند؛کهاینتعدادجزءنیروی

شاغلصنعتیاستانبهحسابنیامدهاند.
استانالبرزباهفتشهرکصنعتیفعالیکیازمراکزمهمصنعتیکشورمحسوبمیشود.صنایعغذایی،برق،الکترونیک،

فلزیوسلولزیازمهمترینواحدهایفعالآنبهشمارمیروند.

شکل ٩ــ١٣ــ شهرک صنعتی در استان

فعالیت گروهی
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 برای مطالعه 

شهرکهایصنعتیفعالاستانالبرز

جدول ١٠ــ١٣ ــ شهرک های صنعتی فعال

محل استقرارنیروی شاغلتعداد واحدشهرک صنعتی

782اشتهارد اشتهاردجادهبوئینزهرا546

1بهارستان 347781 کرجاتوبانکرجــقزوینکیلومتر

کرججادهمالرد1413936سیمیندشت

هشتگردــجنبشهرکاداری1897117هشتگرد

51نظرآباد جنوبشهرنظرآباد79

جنوبشهرنظرآباد1446132سپهرنظرآباد

کرججادهاشتهارد112کوثر

ــتعداد6980واحدصنعتیباتوانجذب261000نفردارایجوازتأسیس)دراستان(میباشند.
ــنواحیصنعتیفّعالهمانندهلجرد،رضوانیهوزیبادشتنقشمهمیدرافزایشتولیداتصنعتی)استان(

دارند.

تحقیق کنید

باکمکدبیرخوداثراتتوسعٔهصنعتیاستانرابررسیکنید.

آیا می دانید
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معدن:استانالبرزوسعتچندانزیادیندارداما111معدندارایپروانٔهبهرهبرداریدرشهرستانهایآنفعالاند.
وجود38معدنغیرفعالو3معدندرحالاکتشافنیزازدیگرظرفیتهایاستاناست.معادندرحالبهرهبرداریبیشتر

سنگهایساختمانی،گچومعدنزغالسنگباریت،سنگهایتزئینیمیباشند.

شکل ١١ــ١٣ــ معدن نمک در طالقان

تحقیق کنید

باکمکدبیرمهمترینمعدننزدیکمحلسکونتخودراشناساییوآثاراینمعادنرابرمنطقهبررسیکنید.

3ــ توانمندی های بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل(
بازرگانی:توانمندیهایاستاندرزمینههایصنعتیوکشاورزی،دسترسیسریعوآسانبهمراکزجمعیتیوگسترشنیازهای

روزافزونآنها،زمینههایمناسبیرابرایتجارتفراهمکردهاست.
درسالهایاخیرافزایشتولیداتکشاورزیوصنعتیازیکطرفوتوسعٔهمجتمعهایتجاریومراکزخریدکهبهعلترشد
سریعشهرنشینیوگسترششهرکهایاقماریاطرافکرجساختهشدهاند،ازطرفدیگربراهمیتونقشفعالیتهایبازرگانیدر

اقتصاداستانافزودهاست.
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حمل و نقل
ــاستقراردرمحورغرببهشرقکشور

ــدسترسیبیشاز10استانازطریقاستانالبرزبهمرکزکشور
ــعبورراهآهنسراسری

ــوجودفرودگاهبینالمللیپیامدربخشجنوبیشهرستانکرج
ــنزدیکیبهفرودگاههایمهرآبادوامامخمینی)ره(

ــجادٔهارتباطیکرجــچالوس
وویژگیهایدیگرشرایطمناسبیرابرایگسترشواستفادهازشبکٔهحملونقلبهعنوانیکیازمزیتهایاستانفراهم

کردهاست.

شکل ١٢ــ١٣ــ نقشۀ راه های استان بیشتر بدانیم

راه های ارتباطی استان

جدول ١٣ــ١٣ــ انواع راه های ارتباطی استان ــ به کیلومتر

معمولیعریضچهار خطه )بزرگ راه(آزاد راهجمع

4 38811187117


