
  

فصل پنجم
توانمندی های استان خراسان رضوی
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گردشگریدرس12

                                  
اگر مردم از رحمت خدا به مسافر خبر می داشتند همه بار سفر می بستند، همانا خداوند با مسافران بسی مهربان است 

رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

آیا می دانید شهر مشهد مقدس، به عنوان پایتخت معنوی ایران، دومین قطب گردشگری مذهبی جهان اسالم پس از مکه معظمه، 
محسوب می شود؟  آیا می دانید هر ایرانی به صورت میانگین هر سه سال یک بار به مشهد سفر می کند؟ آیا می دانید 10 درصد از کل 

بناهای  آرامگاهی کشور که تعداد کل آن ها در حدود 6 هزار است در خراسان رضوی قرار دارد؟ 
عالوه بر این، مواهب طبیعی و بناهای فرهنگی و تاریخی بدیع و پرجاذبه، این خّطه  را به یکی از قطب های گردشگری ایران 
زمین تبدیل کرده است. استان خراسان رضوی از نظر تعداد گردشگران زیارتی داخلی و خارجی باالترین رتبه را در سطح کشور 

داراست. 

گردشگری واژه ای پرمعناست که با اهدافی چون تأمین سالمت و ایجاد آرامش جسم و روان،آشنایی با فرهنگ ها 
و آداب و رسوم گوناگون،  زیارت اماکن مقدسه، جاذبه های تاریخی و طبیعت گردی صورت می پذیرد.

جاذبه های گردشگری در استان خراسان
الف( جاذبه های مذهبی 

مشهد پایتخت معنوی ایران: همه ساله تعداد زیادی زائر ایرانی و خارجی به ویژه ازکشورهای همسایه، با انگیزه زیارت به 
مشهد سفر می کنند. در مناسبت های مذهبی  به ویژه میالد امام رضا )ع(، رحلت پیامبر گرامی)ص(،  شهادت امام رضا )ع( و ایام نوروز 

تعداد زائران را  به حدود 5 میلیون نفر می رساند و جمعیت این شهر را  به 2 تا 3 برابر معمول افزایش می دهد.

به طور حتم تاکنون دفعات زیادی به زیارت رفته اید، دراین جا برخی آداب عملی زیارت امام رضا )ع( و سایر 
مکان های مذهبی آورده شده است.

1ــ قصد قربت در زیارت 2ــ شناخت و معرفت امام )ع( 3ــ زیارت با مال حالل 4ــ دوری از گناه 5  ــ حاللیت 
بودن،  با طهارت  آن ها 7ــ  یاری کردن  و  به همراهان  نیکی کردن  و دوستان 6  ــ  اقوام  از خانواده، همسایه،   طلبیدن 

پوشیدن لباس پاکیزه  8   ــ حضور قلب داشتن و فروتن بودن
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بیشتر بدانیم  

شکل1ــ5   ــ  نمایی از بارگاه مطهر امام رضا )ع(
به زودی پاره ای از تن من در زمین خراسان مدفون گردد. هیچ مؤمنی زیارت نکند او را مگر این که حق تعالی بهشت را برای 
او واجب کند و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند.                                  »پیامبرگرامی اسالم )صلی الله علیه و آله و سلم(«

مسیرهای تشرف به حرم مطهر
1ــ مسیر غربی حرم: خیابان شیرازی ــ بست شیخ طوسی    
2ــ مسیر شمالی حرم: )پشت سر مبارک(، از خیابان طبرسی

3ــ مسیر شرقی حرم: )پایین پای مبارک(، از خیابان نواب صفوی        
4ــ مسیر جنوبی حرم: )پیش روی مبارک( خیابان  های امام رضا )ع( و شهید اندرزگو
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ـ  5  ــ نقشۀ راهنمای اماکن متبرکه و بنا های حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( شکل 2ـ
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ـ  5  ــ امام زاده یحیی ــ سبزوار     ـ  5  ــ امام زادگان سیدیاسر و ناصر ــ شهرستان طرقبه ــ شاندیز  شکل3ـ شکل4ـ

ـ  5  ــ امام زاده سید مرتضی ــ  کاشمرشکل5ــ 5ــ امام زاده سلطان ابراهیم ــ  قوچان شکل6  ـ

ـ  5  ــ قدمگاه ــ  نیشابورشکل 7ــ5ــ خواجه ربیع ــ  مشهد شکل 8  ـ
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ب( جاذبه های طبیعی )اکوتوریسم(: شهرستان های واقع در رشته کوه های بینالود و هزار مسجد چون: نیشابور، بینالود،کالت 
نادری، قوچان، چناران، درگز و سرخس و… با جاذبه هایی مانند: کوهنوردی،صخره نوردی، غار نوردی،چشم  انداز های طبیعی، 
بردسکن  و  گناباد  کاشمر،  بجستان،  دیگر شهرستان های  طرف  از  می  کنند.  به سوی خود جذب  را  زیادی  گردشگران  آبشارها و… 
خود  به سوی  را  فراوانی  مشتاقان  کویری  بی همتای  طبیعی  پدیده های  جانوری،  و  گیاهی  فرد  به  منحصر  گونه های  داشتن  با  و    … 

فرا    می خوانند.
محور طرقبه ــ جاغرق و شاندیز ــ زشک در نزدیکی مشهد و باغرود  و دررود نیشابور با داشتن تأسیسات و امکانات رفاهی 
ــ درمانی  بزنگان سرخس، آب های گرم معدنی  تندوره درگز، دریاچه  نقش مؤثری در جذب گردشگران دارند. منطقه حفاظت شده 

به عنوان دیگر جذابیت های استان توجه مسافرانی را که از راه های زمینی به مشهد می آیند به خود جلب می کند.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال 1384شاندیز به عنوان منطقه نمونه گردشگری بین المللی تعیین 
شد.

ـ  5  ــ نمایی از شاندیز ـ  5  ــ آبشار رود معجن  ــ تربت حیدریه  شکل9ـ شکل 10ـ
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 برای 
 مطالعه   

و  آهکی  غار های  استان  در  طبیعی  گردشگری  جاذبه های  دیگر  از  آهکی:  وغارهای  گرم  آب  چشمه های 
چشمه های آب گرم است که مورد توجه گردشگران زیادی قرار می گیرد.

ـ  5  ــ روستای کنگ ــ طرقبه ـ  5  ــ آبشار اخلمد ــ چنارانشکل 11ـ شکل12ـ

ـ  5  ــ غار مغان ــ بینالود ـ  5  ــ غار مزداوند ــ سرخس شکل13ـ شکل14ـ
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ج( جاذبه های تاریخی وفرهنگی: خراسان به دلیل قدمت تاریخی، آثار و بناهای متعددی را از دوره های قبل و بعد از اسالم 
در خود جای داده است. برخی از معروف ترین این آثار عبارتند از: آتشکده ریوند و چهارطاقی بازه هور، مجموعه بقایای معماری 
مذهبی دوره ساسانیان، خانقاه شیخ احمد جام، برج کرات، میل رادکان، مدرسه غیاثیه خرگرد، رباط شرف، میل ایاز، قنات تاریخی 

قصبه، آرامگاه خیام و خواجه ربیع.

ـ  5  ــ  دره شمخال ــ قوچان   شکل 15ـ

ـ  5  ــ  رباط شرف ــ سرخس شکل 16ـ
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ـ  5  ــ  آرامگاه عطار نیشابوری وکمال الملک ــ نیشابور شکل 17ـ

شکل ١٨ــ٥ــ آرامگاه شهید مدرس
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ـ    5ــ کاخ خورشید ــ کالت نادری شکل 19ـ

ـ  5  ــ  میل فیروزآباد ــ بردسکن     ـ  5  ــ  میل  اخنگان ــ توسشکل 20ـ شکل 2١ـ
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ـ  5  ــ  مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی ــ تایباد                                                    شکل 2٢ـ

ـ  5  ــ مزار شیخ احمد جام ــ تربت جام             شکل 2٣ـ

ـ  5  ــ  برج رادکان ــ  چناران  ـ  5  ــ بند تاریخی ــ فریمانشکل 2٤ـ شکل2٥ـ
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  فعالیت
و  کنید  ترسیم  نقشه  روی  بر  را  گردشگری  مسیر های  از  دیگر  یکی  ـ  5  1ـ شماره  جدول  به اطالعات  باتوجه 

مکان های قابل بازدید را در جدول مشخص کنید.

ـ  5  ــ نقشۀ راه های استان و برخی از مسیر های گردشگری شکل  26ـ
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 برای 
 مطالعه   

ـ  5  ــ برخی از مسیرهای گردشگری عمومی استان خراسان رضوی جدول 1ـ

فهرست جاذبه هامسیر سفرمقصد سفرمبدأ سفرردیف

عمارت خورشید ــ دروازه ارغونشاه ــ برج و باروی دربند ارغونشاه ــ کتیبه نادری مشهد ــ کالتکالتمشهد1
مسجد کبود گنبد ــ بند)سد( نادری ــ آبشار قره سوــ آبشار ارتکند ــ  ییالق خانه زو

مشهد ــ گنابادگنابادمشهد2
کاخک

 امام زاده سلطان محمد عابد،آبشار وآسیاب بادی کاخک ــ آب انبار شریعت ــ قنات 
قصبه ــ مسجد جامع ــ مدرسه نجومیه ــ کاخ صوفیه ــ رباط زین آباد ــ بیدخت

دریاچه بزنگان ــ سد دوستی پل خاتون ــ بابا لقمان ــ شیالت ــ رباط شرفمشهد ــ سرخسسرخسمشهد3

4

5

6

ـ  5  ــ  مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان های خراسان رضوی جدول2ـ

طبیعیمذهبی، فرهنگی و تاریخینام شهرستان

سیاه کوه هاللیمسجد جامع بجستان، پل یونسی، رباط یونسی، رباط قاسم آبادبجستان

برج بردسکن کبودان،  رباط  رحمانیه،  قلعه  سیف آباد،  جامع  مسجد  علی آباد،  مقبرٔه  برج 
ِکشَمر

منطقٔه ییالقی بیجورد، دره آسیاب خوشاب، 
منطقه شکار ممنوعه درونه

بینالود
)طرقبه شاندیز(

و  یاسر  امام زادگان  شاندیز،  شهر  بازار  طرقبه،  شهر  بازار  ویرانی،  موزه  و  رباط 
ناصر  )ع(

جاغرق،  ییالق  زشک،  ییالق  ابرده،  ییالق 
تأسیسات سد چالیدره، جنگل ارس دهبار، 

ییالق شاندیز، روستای کوهپایه ای کنگ

آرامگاه زین الدین ابوبکر تایبادی،  مزار شاهزاده قاسم، مسجد موالنا، برج کرات، تایباد وباخرز
آبشار و دره تفریحی ارزنهقلعه مالین

تخت جلگه
)فیروزه(

نشاط،  باغ  قدیمی سرده،  قلعٔه  شوریاب،  کاروان سرای  )ع(،  سجاد  امام زاده  مزار 
خانه کمال الملک

معدن فیروزه، دریاچه سی سر، چشمه آبگرم 
گرماب
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طبیعیمذهبی، فرهنگی و تاریخینام شهرستان

تپه گرماب، تربت جام انوار،  مزار و مجموعٔه معماری شیخ احمد جام، آرامگاه شیخ قاسم 
رباط جام، رباط سمنگان

طبیعت گردی  منطقه  بزد،  روستای  طبیعت 
پلنگ  آبه، بند استای، ییالق روستای چنار، 

حیات وحش باغ کشمیر

مزار تربت حیدریه رباط طبسی،  مزار قطب الدین حیدر،  و  تربت حیدریه، مسجد  مسجد جامع 
بوری آباد، رباط الری

حصار  رود  و  معجن  رود  ییالقی  منطقٔه 
ارتفاعات مل کوه، پارک پیش کوه

مسجد خسرو شیر، بند تاریخی کمایستان، بقعه سلطان حسن غزنوی، بقعٔه امام زاده جغتای
خداشاه

رودخانه  زرقان،  گردشگری  روستای 
چهنه، رشته کوه های جغتای

بقعٔه امام زاده هفت معصوم،  شهر تاریخی آق قلعهجوین
روستای گردشگری بیدخور، مناظر طبیعی 

سد یام

میل رادکان، موزه مردم شناسی، بند تاریخی اخلمد، بقایای شهر تاریخی منیجان، چناران
رباط سید آباد، آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر

آبشار  و  ییالق  گلمکان،  گردشگری  منطقٔه 
اخلمد، چشمه گیالس

بقایای قلعٔه تاریخی کندر، امام زاده ارغا )ع(خلیل آباد
بند  و  رودخانه  مدرس،  شهید  خاکی  سد 

ششطراز غار آتشگاه

مسجد جامع خواف، مدرسه غیاثیٔه خرگرد، مسجد ملک زوزن، آرامگاه حافظ   ابرو، خواف
کوشک سالمی، آسبادهای نشتیفان،  مزار پیراحمد خوافی

تاریخی  بند  خواجه یار،  گردشگری  منطقٔه 
سالمی، منطقه گردشگری روستای رزد آب

بندیان، مجموعٔه درگز مقبره عالمه شهرستانی، سایت موزه  دیباج )ع(،  امام زاده محمد 
باستانی یاریم تپه، موزٔه طبیعی تندوره

رودخانه  تندوره،  شده  حفاظت   منطقٔه 
منطقٔه  قنبر،  امام  تفرجگاه  درونگر، 

حفاظت  شده قرخود

پل تاریخی ساالر، مسجد جامع رشتخوار، مزار پیر یاهو، مسجد شاه سنجانرشتخوار
سد  طبیعی  مناظر  زیرغرقاب،  ییالقی  درٔه 

شهید یعقوبی

مجموعٔه تاریخی نجف خان، مزار سلطان سلیمان، مزار شیخ حسن جوریزاوه
منطقه  بیدوی،  کوهپایه ای  روستای 

کوهستانی پاگدار، چنار کهن سال

سبزوار  و 
خوشاب

مزار  مزینان،  کاروانسرای  اسرار،  آرامگاه  پامنار،  مسجد  سبزوار،  جامع  مسجد 
امام زاده یحیی )ع(، مزار امام زاده شعیب )ع(، موزه مردم  شناسی، آتشکده ریوند، 

آرامگاه مالحسین کاشفی، منارخسروگرد، رباط کانون

باغ  خانه  استاج،  گردشگری  روستای 
اسکویی، رودخانه ششتمد، پناهگاه حیات 

وحش شیراحمد

دریاچه بزنگان، غار مزدوران، سددوستیمزار بابالقمان، منطقه ویژه اقتصادی، رباط شرف، پل تاریخی خاتون سرخس

ـ  5  ــ  مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان های خراسان رضوی ادامه جدول2ـ



110

طبیعیمذهبی، فرهنگی و تاریخینام شهرستان

میل ایاز، بند تاریخی فریمان، موزه مردم شناسی، منزل شهید مطهری، رباط تاریخی فریمان
فریمان

تفرجگاه  گرماب،  شاهان  معدنی  آبگرم 
طبیعی زرکک

مزار امام زاده ابراهیم )ع(، مسجد جامع قوچان، مدرسه عوضیه، تپه یامقوچان
دره  سراب،  دره  و  آبشار  شمخال،  دره 
یوسف خان، منطقه شکار ممنوع باجگیران، 

دره دربادام

شهید کاشمر مقبره  جامع،  مسجد  )ع(،  حمزه  سید  امام زاده  )ع(،  مرتضی  سید  امام زاده 
مدرس، یخدان فروتقه

کاریز،  آبگرم  کوه سرخ،  گردشگری  منطقه 
یخچال طبیعی بندقرا

نادر، موزه کالت تاریخی  بند  ارغون شاه،  گنبد، عمارت خورشید، دروازه  مسجد کبود 
مردم شناسی، رباط آبگرم

آبشارهای قره سو، آبشار ارتکند، آبشار سد 
زاوین

مسجد جامع گناباد، امام زاده محمد عابد )ع(، مزار بیمرغ، قلعه زیبد، قنات قصبه، گناباد
رباط فخر آباد، یخدان کوثر

ییالقی  منطقه  دیاب،  گردشگری  روستای 
منطقه  قوژد،  جنگلی  پارک  صوفه،  درب 
شکار ممنوع هنگام و هاللی، چنار کهنسال 

کاخک

مشهد

رواق ها،  سقاخانه،  صحن ها،  جدید،  ضریح  )علیه السالم(،  رضا  امام  مطهر  گنبد 
پریزاد،  مدرسٔه  جعفر،  میرزا  مدرسٔه  دودر،  مدرسٔه  گوهرشاد،  جامع  مسجد 
موزه های: مرکزی، قرآن و نفایس خطی، فرش، هدایای مقام معظم رهبری، تمبر 
آرامگاه  قدس،  آستان  کتابخانه  بهایی،  شیخ  حرعاملی،  شیخ  اسکناس،مقبره   و 
فردوسی، آرامگاه نادر، خواجه ربیع، خواجه اباصلت، گنبد سبز، شهر قدیمی توس، 

روستای تاریخی پاژ، چارطاقی بازه هور، هارونیه، مصلی، امام زاده یحیی )ع(

طرق،  سد  مناظر  کارده،  سد  دریاچه 
منطقه  پارک،  کوهستان  کوهسنگی، 
پارک  غارمغان،  هفت حوض،  گردشگری 

جنگلی وکیل آباد 

روستای ییالقی قلعه جوق، کوه های اسفرهرباط زرنوخ، رباط فیض آباد، مزار شیخ ابوسعید ابی الخیرمه والت

نیشابور
امام زاده محمد محروق، قدمگاه رضوی، مسجد جامع، محوطه تاریخی شادیاخ، 
بازار  کمال الملک،  آرامگاه  شاه عباسی،  رباط  خیام،  آرامگاه  عطار،  آرامگاه 

سرپوشیده، موزه خیام، مزار فضل بن شاذان، آرامگاه بی بی شطیطه

منطقه  بار،  آبشار  بوژان،  طبیعی  مناطق 
ییالقی درود، منطقه گردشگری باغرود

پرسش 
استان  و  محل سکونت  در شهرستان  گردشگران  انواع  زمینه های جذب  کدام  شده  ذکر  جاذبه های  بر  عالوه 

خراسان رضوی وجود دارد؟

ـ  5  ــ  مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان های خراسان رضوی ادامه جدول2ـ
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راهکار های توسعۀ گردشگری
خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد مقدس عالوه بر توان و جاذبه بی بدیل زیارتی آن،از توانایی های فراوان دیگری در زمینٔه 
گردشگری برخوردار است که آن ها را باید بهتر شناسایی کرد و سپس به ساماندهی بهینه آن اقدام کنیم. مدیریت یکپارچه در این زمینه ها 
استفاده بهتری را از این فرصت ها در اختیار همگان قرار می دهد و در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در سطح استان مؤثر خواهد بود. 

در این جا به برخی از راهکارهای توسعٔه گردشگری در استان اشاره می کنیم.
1ــ گسترش وسایل حمل و نقل و راه های ارتباطی

2ــ ایجاد مراکز آموزش تخصصی برای تأمین نیروی انسانی ماهر
3ــ استفاده از روش های مؤثر بازاریابی 

4ــ معرفی صنایع دستی و بازاریابی مناسب برای آن ها
5  ــ بهبود زیرساخت های مناسب برای افزایش مدت ماندگاری مسافران داخلی و خارجی

6  ــ ایجاد و معرفی تورهای مجازی گردشگری
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توانمندی های اقتصادی استاندرس١٣

خـراسان رضوی به دلیل موقعیت جغـرافیایی، وسعت زیـاد، جاذبه های زیـارتی و گردشگری از ظـرفیت هـای اقتصادی گسترده ای 
برخوردار است. در حال حاضر بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و گردشگری به ترتیب بیشترین سهم را در اقتصاد  استان دارند.

الف( توانمندی های بخش کشاورزی
استان خراسان رضوی از دیرباز یکی از قطب های اصلی کشاورزی ایران بوده و نام آن با طالی سرخ )زعفران( گره خورده 
تولیدات بخش  باغی، 8/5 درصد  و  نوع محصول زراعی  تولید 80  و  زیر کشت کشور  زمین های  با 10 درصد  استان  این  است. 

کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
زراعت و باغداری: خراسان رضوی  در زمینه تولیدات زراعی و باغی اهمیت زیادی دارد؛ به طوری که در تولید محصوالت 

متعددی مقام های اول تا سوم ایران و جهان را دارا می باشد.

ـ  5  ــ مهم ترین محصوالت زراعی و باغی استان در  جدول 3ـ  
سال زراعی 88 ــ1387                                                                                                                                     

رتبه در کشورمیزان تولید به تننام محصولردیف

/148زعفران1 اول جهان9

اول728763چغندر قند2

اول533487خربزه3

1پنبه4 5 اول3

دوم3254پسته5

چهارم46254انار6

پنجم137548انگور7

288گیالس8 چهارم2

چهارم1127674گندم9

53گوجه فرنگی1٠ دوم56

6گیاهان دارویی1١ اول57
ـ  5  ــ انارــ  بجستان شکل 27ـ
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زمینٔه  در  توجهی  قابل  فعالیت های  اخیر  سال های  در 
بر افزایش  توسعٔه بخش کشاورزی استان انجام گرفته که عالوه 
تولیدات کشاورزی، موجب ارتقای جایگاه استان در این بخش 

شده است.
از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ــ توسعٔه کشت های گلخانه ای 
ــ توسعٔه سیستم های نوین آبیاری و پوشش انهار

ــ گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی

مهم ترین مشکالت کشاورزی استان:
1ــ بارندگی کم و توزیع مکانی و زمانی نامناسب آن

در  زمینی  زیر  آب های  افت سطح  به دلیل  آب  کمبود  2ــ 
بیشتر دشت های استان

3ــ کاهش آبدهی چاه ها و شور شدن برخی از منابع آب 
شیرین )به دلیل برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی(

پراکندگی  و  کشاورزی  اراضی  نبودن  یکپارچه  4ــ 
واحدهای زراعی

5  ــ وقوع خشکسالی های پیاپی و سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی 

6  ــ رواج کاشت گیاهانی که به آب بیشتری نیاز دارند.
                                      

                                                                                  

  فعالیت
برای کاهش مشکالت بخش کشاورزی چه پیشنهاد هایی دارید؟

ـ  5  ــ آبیاری بارانی ــ دشت ُرخ  تربت حیدریه. »با استفاده از  شکل 28ـ
شیوه های جدید آبیاری می توان مصرف آب  را در بخش کشاورزی کاهش داد.«

ـ  5  ــ توسعۀ کشت گلخانه ای عاملی برای افزایش تولیدات  شکل  29ـ
کشاورزی و باال رفتن بازده آبیاری
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مهم ترین محصوالت کشاورزی استان
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ـ  5  ــ نمودار ارزش ناخالص تولیدات زراعی به تفکیک شهرستان به درصد ــ سال زراعی 88  ــ1387 شکل  30ـ
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ـ  5  ــ نمودار ارزش ناخالص تولیدات باغی به تفکیک شهرستان به درصد ــ سال زراعی 88  ــ1387 شکل 31ـ
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  فعالیت
ـ  5 وضعیت شهرستان خود را  در تولید محصوالت  زراعی و باغی ارزیابی  ـ  5 و 31ـ با توجه به نمودار های 30ـ

کنید و دالیل آن را بنویسید.

طالی سرخ: زعفران یکی از محصوالت بسیار ارزشمند استان است، که قدمت کشت آن به بیش از 700سال می رسد و با 
توجه به سازگاری شرایط طبیعی استان، در مناطق وسیعی از آن کشت می گردد. باتوجه به نیاز کم این محصول به آب، کشت آن در 

نواحی جنوبی استان مناسب تر است. 
امکان  و  قیمت کشاورزی  گران  و  ماشین آالت سنگین  به  نیاز  باال، عدم  اقتصادی  ارزش  کم،  نقل، حجم  و  سهولت حمل 
بهره برداری به مدت 7 تا 10 سال متوالی، از دیگر مزایای کاشت این محصول می باشد. خراسان رضوی با تولید 148 تن زعفران در 
سال زراعی 88  ــ1387 و سهم 75/5 درصد از تولید این محصول در جهان مقام اول را داراست. با توجه به این که همه  مراحل 

کاشت، برداشت و فرآوری زعفران توسط نیروی انسانی انجام می شود، نقش عمده ای در ایجاد اشتغال در سطح استان دارد.

ـ  5  ــ نمودار تولید زعفران به تفکیک شهرستان سال زراعی 88  ــ1387 شکل 32ـ
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بیشتر بدانیم  

دامپروری: این استان از نظر فعالیت های دامپروری و تولیدات دامی نیز نقش قابل توجهی در کشور دارد. پرورش دام به دو 
شیوه سنتی )روستایی، عشایری( و جدید )صنعتی( انجام می شود. 

عشایر استان با حدود 900.000 رأس دام، ساالنه حدود 10 هزار تن گوشت تولید می کنند.

دامپروری های صنعتی به شکل مراکز پرورش گاو، پروار بندی دام، پرورش طیور، استخر های پرورش ماهی و … در حال 
فعالیت هستند. این واحدها در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی از رشد چشمگیری برخوردار بوده، که در درس چهاردهم به 

آن خواهیم پرداخت.

ــ استان خراسان رضوی 8/5 درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. 
ــ این استان رتبه سوم کشور در تولیدات زراعی را دارد.

ــ سهم ارزش افزودهٔ بخش کشاورزی استان 10/4 درصد کل کشور می باشد.
ــ استان در تولید بیش از 10 محصول کشاورزی مقام اول تا سوم کشور را داراست.

ــ بیش از 40 درصد صنایع غذایی تبدیلی و  تکمیلی بخش کشاورزی کشور در خراسان رضوی وجود دارد.
ــ 31درصد شاغلین استان به فعالیت های بخش کشاورزی اشتغال دارند.

ــ استان خراسان رضوی مقام اول تولید زعفران در ایران و جهان را داراست.
ــ در استان 285 واحد کشت گلخانه ای با مساحت 638810 هکتار فعالیت می کند.

ـ  5 ــ دامداری صنعتی راهی مناسب برای تأ مین نیازهای جمعیت رو به رشد شکل  33ـ
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ـ   مهم ترین تولیدات دامی استان ــ  سال 88  ــ1387 ـ  5  ـ جدول 4ـ

عنوانردیف
میزان تولید

) تن(
درصدتولید 

از کشور
رتبه در 

کشور

سوم746457/8شیر1

641گوشت قرمز2 اول57

11گوشت سفید3 سوم5317

789811تخم مرغ4 سوم5/

ــــــ943/52/3عسل5

ــــــــــــ2686/5ماهی6

ـ  5  ــ پرورش شتر مرغ ــ تایباد شکل 34ـ

شکل 35ــ5  ــ نمودار ارزش ناخالص تولیدات دامی به تفکیک شهرستان ــ سال زراعی 88  ــ1387
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بیشتر بدانیم  

ب(  صنعت و معدن
معادن: خراسان رضوی به دلیل ساختار زمین شناسی خود دارای معادن زیادی است، که در صورت پیوند با صنایع می تواند 

نقش مهمی در توسعٔه صنعتی استان داشته باشد.
و  ایران  آهن  سنگ  معادن  بزرگترین  از  خواف  سنگان  آهن  سنگ  و  ایران  گازی  منابع  غنی ترین  از  یکی  سرخس  گاز  منابع 
خاورمیانه است. در این استان حدود 44 نوع مادٔه معدنی با ذخیرٔه تقریبی 5  میلیارد تن شناسایی شده است که در حال حاضر تنها از  
350 معدن  بهره برداری می شود. این معادن زمینٔه مساعدی را برای توسعٔه صنایع وابسته به این بخش مانند: فوالد، کاشی و سرامیک، 
سیمان، سنگ های ساختمانی و… همچنین صادرات مواد معدنی به سایر کشورها فراهم نموده است. به طوری که حدود 89 درصد 

حجم صادرات استان را مواد معدنی تشکیل می دهد.

معادن استان را می توان  به دو گروه عمده تقسیم نمود:
الف( معادن فلزی: سنگ آهن، مس، سرب، روی،کرومیت

ب(  معادن غیر فلزی:
ــ کانی های صنعتی: کائولن،تاْلک، سیلیس، کلسیت، فلدسپات، گچ، پوزوالن و پوکٔه معدنی، فلوریت

ــ سوخت های فسیلی: گاز و زغال سنگ
ــ سنگ های ساختمانی: مرمر، مرمریت، گرانیت، آهک

ــ سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی: طال، فیروزه، گرونا

  فعالیت
محل  شهرستان  در  شده،  ذکر  معادن  به جز 

سکونت شما چه معادن دیگری وجود دارد؟

ـ  ٥  ــ معدن فیروزه ــ تحت جلگه )فیروزه( شکل ٣6ـ
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صنایع: استان خراسان رضوی به دلیل پیشینٔه تاریخی، تنوع محصوالت کشاورزی، معادن غنی، همسایگی با بازار بزرگ 
آسیای میانه و نیروی انسانی  متخصص، زمینه های مساعدی برای توسعٔه صنعتی دارد. درحال حاضر این استان با حدود 4500 واحد 

صنعتی فعال رتبٔه چهارم صنعتی کشور را داراست. صنایع استان را می توان به دو گروه مهم تقسیم نمود:
 صنایع کارخانه ای: با توجه به اولویت بخش کشاورزی، بیشتر فعالیت های صنعتی استان  برمحور صنایع غذایی استوار 

است. در حال حاضر این استان  به عنوان قطب قطعه سازی خودرو و صنایع غذایی کشور شناخته می شود.
ــ  ــ مشهد  ــ تهران، سرخس  السیر مشهد  انتقال گاز و احداث خط آهن سریع  مانند دو خط  ایجاد زیرساخت های الزم،   
بندرعباس و…، زمینٔه مناسبی برای شکل گیری صنایع بزرگی مانند مجتمع فوالد خراسان در شمال غربی نیشابور و صنایع خودروسازی 

در شهر جدید بینالود مشهد را فراهم نموده که نقش به سزایی در توسعٔه صنعتی استان داشته اند.

ـ  5  ــ سهم استان خراسان رضوی از تولیدات صنعتی کشور جدول 5ـ  

کشور نوع تولیدردیف از  سهم 
به درصد

42%المپ روشنایی و کلید و پریز1

41%نوشابه2

38%قند و شکر3

36%ظروف چینی4

35%بخاری و آب گرم کن5

ـ  5  ــ معدن کرومیت ــ جغتای ـ  5  ــ معدن سنگ آهن سنگان ــ خوافشکل  3٧ـ شکل3٨ـ

کشور نوع تولیدردیف از  سهم 
به درصد

35%قطعات خودرو6

32%آب میوه و کنستانتره7

3%ادوات کشاورزی8

26%دوچرخه و موتور سیکلت9

19%یخچال و فریزر خانگی و صنعتی1
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ـ  5  ــ نقشۀ توزیع جغرافیایی مهم ترین صنایع خراسان رضوی شکل 39ـ

ـ  ٥  ــ پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران( ــ سرخس شکل ٤٠ـ
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صنایع دستی: صنایع دستی ریشه در تمدن و فرهنگ هر سرزمین دارد.به نوشتٔه سفرنامٔه پوالک در سال 1720 میالدی شهر مشهد 
مرکز تجارت ایران با کشور های همسایه به ویژه در زمینٔه صنایع دستی بوده است.

صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان دارد به طوری که هم اکنون بالغ بر بیست هزار نفر 
به طور رسمی  و تعداد زیادی به صورت غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند.

بافی،  بافی، فیروزه تراشی، پوستین دوزی، ارغوان  ابریشم  ابریشم کشی،   مهم ترین صنایع دستی استان عبارتند از: فرش، 
معرق کاری و … .

ابریشم کشی: ابریشم کشی در بایگ یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که نقش مهمی در اشتغال زایی شهرستان تربت حیدریه 
از دستگاه های  استفاده  با  منازل  تمام  در  تقریبًا  و  منتقل می شود  بایگ  به شهر  مازندران  و  از گیالن  دارد.پیله های خریداری شده 

ابریشم کشی )چرخانه( تبدیل به نخ ابریشم می شود.

ـ  گناباد ـ  5  ــ سفال مند ـ ـ  5  ــ  ابریشم کشی ــ بایگ تربت حیدریهشکل4١ ـ شکل 4٢ـ
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ت( حمل و نقل و بازرگانی 
به وجود  توجه  با  رضوی  خراسان  استان  نقل:  و  حمل 
بارگاه مقدس امام رضا )ع( و همسایگی با دو کشور ترکمنستان 
و افغانستان و قرار داشتن در محور ارتباطی مهم اتصال آسیای 
میانه به اروپا و خلیج فارس، از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل 
و  ارتباطی  مهم  مراکز  از  مشهد  مقدس  شهر  است.  برخوردار 
بازرگانی کشور و منطقه محسوب می شود. مهم ترین محور های 

ارتباطی استان  عبارتند از: 
خط آهن مشهد به تهران

خط آهن سرخس ــ مشهد ــ بافق به بندر عباس
 خط آهن تربت حیدریه ــ سنگان ــ هرات

جادٔه مشهد ــ تهران
جادٔه مشهد ــ زاهدان ــ چابهار                                                      

جادٔه مشهد ــ کرمان ــ بندر عباس

ـ  5  ــ ارغوان بافی ــ طرقبه   ـ  5  ــ پوستین دوزی ــ شاندیزشکل 4٣ـ شکل 4٤ـ

ـ  5ــ خط آهن مشهد ــ خواف ــ هرات شکل 4٥ـ
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راه آهن تربت حیدریه ــ سنگان ــ هرات گامی نو در جهت احیای جاده ابریشم محسوب می شود كه در نهایت 
كشورهای افغانستان، پاكستان، هند و چین را به ایران و اروپا متصل خواهد كرد. این خط آهن از شهرهای »رشتخوار« 
و »خواف« می گذرد و به »معدن سنگ آهن سنگان خواف« می رسد. این خط آهن درآینده از سنگان به »هرات« در 

کشور افغانستان کشیده خواهد شد.

در سال های آینده اتصال راه آهن خراسان رضوی به بندر چابهار در سواحل دریای عمان، اهمیت ترانزیتی استان را افزایش 
خواهد داد.

ـ  ٥  ــ ایستگاه راه آهن مشهد  فعال ترین ایستگاه راه آهن کشور بعد از تهران شکل ٤6ـ
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ـ  ٥  ــ نقشۀ راه های استان خراسان رضوی شکل ٤٧ـ

بازرگانی: در روزگار گذشته عمده ترین راه بازرگانی جهان، یعنی جادٔه ابریشم از قلمرو کنونی خراسان رضوی می گذشته 
است و این استان، به ویژه شهر مشهد، به دلیل بارگاه منور رضوی و حضور بی شمار زائران در طول سال، از بازارهای عمدٔه کشور 

بوده است.
داشتن  اقتصادی،  ویژٔه  منطقٔه  ایجاد  فعال،  مرزی  پایانه های  ایجاد  به دلیل  استان  این  بازرگانی  فعالیت های  حاضر  حال  در 
جاده ها   و خطوط آهن مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. بازرگانان این استان عالوه بر کشور های همسایه، محصوالت خود 
را به کشور های اروپایی صادر می کنند. این استان حدود 22/5 درصد صادرات و 3% واردات جاده ای کشور را به خود اختصاص 

داده است.



126

ـ  5  ــ وضعیت پایانه های مرزی خراسان رضوی جدول 6   ـ

نام پایانۀ مرزی
تعداد مسافرانکاالی جابجا شده ) تن(

مسافران خروجیمسافران ورودیصادراتواردات

47247111247476372مرز سرخس

3باجگیران 822528283948

12248517545324349754دوغارون

1197233218لطف آباد

بیشتر بدانیم  

ـ  ٥  ــ پایانۀ مرزی و گمرک سرخس شکل ٤٨ـ

ـ  ٥  ــ  پایانۀ مرزی دوغارون در مرز افغانستان شکل ٤9ـ
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پ( علمی و فرهنگی 
استان خراسان رضوی به دلیل پیشینٔه طوالنی و میزبانی امام هشتم )ع( از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و علمای بزرگی  مانند:  
فردوسی، خواجه نصیر طوسی، خیام و عطار و … بوده است. وجود دانشگاه های بزرگ و معتبر، حوزٔه علمیه، مراکز آموزشی و 

پژوهشی مختلف، کتابخانه ها و موزه ها و … از این استان چهره ای شاخص درسطح ایران و جهان ارائه نموده است. 
 ــ مراکز علمی  و پژوهشی: این استان با ظرفیت باالی خود نقش مهمی در ساختار علمی کشور دارد. وجود 105 مرکز آموزش 

عالی با حدود 185000 دانشجو، 9 مرکز تربیت معلم، چندین مرکز تحقیقاتی و پژوهشی  و... به این جایگاه کمک زیادی کرده است.

 بعضی از مراکز علمی و پژوهشی مهم استان: 1ــ دانشگاه فردوسی مشهد 2ــ دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد 3ــ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 4ــ دانشگاه تربیت معلم سبزوار 5  ــ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 6  ــ دانشگاه 
آزاد اسالمی با ده ها واحد 7ــ دانشگاه پیام نور 8   ــ دانشگاه علوم اسالمی رضوی  9ــ بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی 10ــ  مرکز ملی اقلیم شناسی و پژوهشکدٔه اقلیم شناسی 11ــ پارک علم وفناوری 12ــ دانشگاه امام 

رضا )ع(

مراکز فرهنگی
ــ کتابخانه ها: در این استان 2699 باب کتابخانه وجود دارد که در سطح روستاها، شهرها و مدارس و مساجد، مورد استفادٔه 
عالقمندان به علم و دانش قرار می گیرند. البته با عنایت به پیشینه و توانمندی های علمی و فرهنگی استان در حال حاضر، می بایستی به 

این مراکز فرهنگی توجه بیشتری صورت گیرد. 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی: این کتابخانه از مجموعه کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی  
است،  که 19 باب آن در مشهد و 21 باب در سایر نقاط استان و کشور است. کتابخانٔه مرکزی در جوار بارگاه ملکوتی 
امام رضا )ع(، در فضایی وسیع و آراسته با انواع هنرهای اسالمی قرار دارد. این مرکز فرهنگی، گنجینٔه گران بهایی از 
کتاب های داخلی و خارجی است و خدمات زیادی مانند چاپ ، تاالرهای مطالعه، کتابخانه های تخصصی جغرافیا وتاریخ، 
سمعی و بصری، تاالر اینترنت ، تاالر مطبوعات ، تاالر محققان منابع خطی و مخزن چاپی ، تاالرهای محققان مطبوعات  

فارسی و غیر فارسی ، نشریه الکترونیک سایت اطالع رسانی و… را به عالقمندان به علم ودانش ارائه می کند.
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موزه ها: موزه ها در اصل آئینٔه تمام نمای تاریخ، فرهنگ، اعتقادات، باورها و همه ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان ها است.
تاریخ طبیعی، حیات وحش، آب و…  در  باستان شناسی،  فعال در موضوعات مختلف، مردم شناسی،  استان حدود 55  موزٔه  در 

شهرهای مختلف استان وجود دارد که از این نظر پس از تهران دارای بیشترین تعداد موزه در سراسر کشور می باشد.

مجموعۀ موزه های آستان قدس: اولین موزه حرم در سال 1324 هجری شمسی بنا گردید. این موزه به مدت 
چهل سال تنها موزه آستان قدس رضوی بوده است. در حال حاضر این موزه ها متشکل از دوازده گنجینه به قرار 

ذیل است:
مانند  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  مدیریت  تحت  موزه های  فوق  مجموعٔه  بر  عالوه 
و  طبیعی  تاریخ  و  شناسی  مردم  موزه های  و  نیشابور،  و  گناباد  شناسی  باستان  نادری)مشهد(  توس،  باستان شناسی 

حیات وحش در بسیاری از شهر های استان وجود دارد.

ــ مطبوعات: در استان حدود 140 روزنامه، مجله و فصلنامه منتشر می شود که نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی 
جامعه دارند.

دو روزنامٔه  »خراسان«  و »قدس« از مهمترین جراید روزانٔه استان محسوب می شوند که  عالوه بر استان در سطح ملی هم توزیع  
می شوند. در سال های اخیر روزنامٔه »شهر آرا« برای مردم پایتخت معنوی ایران )مشهد مقدس( منتشر می شود.

 روزنامه های فوق عالوه بر وظایف عمومی اطالع رسانی، در مسائل زیست محیطی، منابع طبیعی، معرفی توانمندی ها و مشکالت 
و نارسایی های استان، اطالعات مفیدی را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهند که در برخی موارد زمینه های رفع آن ها را فراهم 

کرده اند.  

ایران  روزنامه خراسان با حدود 60 سال سابقۀ حضور در عرصۀ مطبوعات قدیمی ترین روزنامۀ محلی 
محسوب می شود. اولین شماره آن در 1328/4/1 منتشر شده است.

       تحقیق کنید
در محل زندگی شما چه جرایدی منتشر می شوند؟ گزارشی دربارٔه سال انتشار و اهداف آن ها به کالس ارائه 

نمایید.


