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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 پیدا کردن 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 و گو 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 

این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 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 حل 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 می تواند 
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی و فّناورانٔه 

کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال ١٣57 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 قلّٔه 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 قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

                                                                                                     به امید موفقیت شما               
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری



استان مرکزی از دیدگاه رهبر 
ایران  اسالمی  انقالب  معظم 

)مدظلّه العالی(
خدای متعال را سپاسگزارم که این 
توفیق بزرگ را به این بنده داد تا امروز بتوانم 
غیور  و  پُرشور  و  مؤمن  مردم  شما  مع  ج در 
و  پاک  احساسات  از  سرشار  و  محبّت  با و 
را  متعال  پیدا کنم. خدای  صمیمانه حضور 
توفیق  من  به  دیگر  بار  یک  که  گزارم  سپاس
مرکزی،  استان  و  اراک  مردم  شما  با  تا  داد 
شخصیت های  رشد  سرزمین  که  هری  ش در 

بزرگ محسوب می شود، مالقات کنم.
برادران و خواهران عزیز! استان مرکزی در حقیقت سرزمین رشد فرهنگی و فکری و خدمات بسیار با ارزش فرهنگی و سیاسی 
اما اراک چندان قدیمی نیست و حدود  البته استان، شهرهای قدیمی و کهنی دارد  است. سرتاسر استان همین خصوصیت را دارد. 
دویست سال بیشتر از بنای آن نمی گذرد و در مقایسه با بسیاری از شهرهای کهن، شهر جوانی است اما در همین مدت شخصیت های 
برجسته ای از آن برخاسته اند و هر کدام منشأ آثاری شده اند. ظهور شخصیت ها و مردان بزرگ از این خطّه، نشان دهندٔه حقیقتی است و 
آن حقیقت این که این منطقه از لحاظ استعداد انسانی، یک منطقٔه ممتاز و کم نظیر است. از همین شهر بود که مرحـوم آیـت اللّه حـائری 

ــ مؤّسس حوزٔه علمیٔه قم ــ از شهر اراک به قم سفر کرد و حوزهٔ قم را تأسیس کرد.
با این حساب، شهر شما مادر حوزٔه علمیٔه قم است. حوزٔه قم در دورٔه اخیر به دست مردی تأسیس شد و به وجود آمد که جاذبٔه 
شهر شما توانسته بود او را از مرکز تحصیالت ــ یعنی نجف و سامرا ــ به اینجا بکشاند. بزرگان اراک در نجف هم که بودند، برجسته 
بودند؛ در قم هم که بودند، ممتاز بودند. مرحوم آقا ضیاء الّدین عراقی محّقق بزرگی است که امروز اگر کسی سخنان و تحقیقات او را 
در مباحث فقهی و اصولی بتواند عمیقاً درک کند، به آن افتخار می کند. مرحوم آیت اللّه اراکی نیز که در قم ساکن بود، از افتخارات 
شهر شما بود. در میان پرورش یافتگان این استان و این شهر، علمای بزرگی بودند که در رأس آن ها شخصیتی است که ایران بزرِگ کهِن 
ریشه داِر تاریخی ما به عظمت او، به بزرگی و نفوذ او، به تأثیرگذاری او کمتر کسی را در تاریخ خود سراغ دارد؛ و او امام بزرگوارما، امام 
روح اللّه الموسوی الخمینی است. استخوان بندی علمی امام عزیز ما در همین شهر شما به وجود آمد؛ در همین مدرسه ای که امروز به نام 
شریف او مزیّن است، درس خواند و دورٔه جوانی اش را چند سالی در اینجا گذارند. این مرد بزرگ از این استان به حوزٔه بزرگ قم هدیه 
شد و حوزهٔ قم این گوهر تابناک را پرورش داد و به ملت ایران هدیه کرد. بنابراین، این هدیٔه الهی را اّول بار شما اراکی ها و مردم استان 

مرکزی در درون خود پرورش دادید و به جهان اسالم هدیه کردند. این خصوصیت این شهر بزرگ است.
در همین مدت، شهر شما قطب صنعتی شد. امروز اراک و ساوه از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی کشورند. با اینکه اراک در 
صنعت توانسته است پیشرو باشد اما از لحاظ کشاورزی و دامداری هم عقب نمانده است. گندم مازاد و لبنیات تولید شدٔه شما، هدایای 
این استان به مردم کشور است. شخصیت های انسانی شما، استعدادهای برجستٔه این استان، فراورده های طبیعی این استان همه حکایت 
از این می کند که خداوند متعال در این مجموعٔه انسانی که در این بخشِ  کشور تمرکز یافته است، از الطاف و تفّضالت خود چیز بسیار 

زیادی به ودیعه نهاده است.



تصاویر ماهواره ای از استان مرکزی
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای Landsat -7 است که از کل استان در سالهای 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 
به رنگ سفید دیده  لم یزرع  بایر و  به رنگ سبز تیره و اراضی  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،  محصول، 

می شوند.
)عکس از سازمان فضایی ایران(
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استان مرکزی با مساحتی حدود 29127 کیلومتر مربع کمتر از 82   /   1 درصد از کل مساحت کشور را در برگرفته است. استان 
مرکزی بین 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقٔه عرض شمالی و بین 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجٔه طول شرقی از 
نصف النهار مبدأ قرار دارد. این استان در مسیر راه های اصلی غرب و جنوب کشور واقع شده و قرار گرفتن بین دو استان مهم اصفهان 

و تهران موقعیت ویژه ای به آن داده است.

موقعیت جغرافیایی استاندرس1

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت ١ـ١  
نقشه استان را روی یک کاغذ ترسیم و استان های همسایٔه آن  را نام گذاری کنید.

شکل 2ــ1ــ نقشهٴ ماهواره ای استان مرکزی

راه آهن

راهنما

مرز سیاسی استان

مسکونی و تأسیسات

آزاد راه

راه آسفالته درجه ١

راه آسفالته درجه ٢

راه آسفالته درجه ٣
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ناهمواری های استان و نحوهٴ شکل گیری آن هادرس2

آیا زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم و کوه ها را ستون و نگهبان آن نساختیم.
               سورۀ نبأ، آیۀ 6 و7

ناهمواری های استان
ناهمواری های استان به دو صورت کوهستانی و سرزمین های هموار دیده می شوند. 

1ــ کوهستان ها: کوه های استان مرکزی تحت تأثیر نیروهای کوه زایی، در دورٔه ترشیاری شکل گرفته و در جهت شمال غربی   ــ 
جنوب شرقی کشیده شده اند. 75 درصد از مساحت استان را ناهمواری ها تشکیل داده اند. در استان دو دسته ناهمواری وجود دارد. 
ـ  کوه های مرکزی )در شهرستان های کمیجان، تفرش و قسمت هایی از ساوه(  ٢ــ پیشکوه های زاگرس )در شهرستان های شازند و خمین(  ١ـ
مهم ترین کوه های استان، کوه های »راسوند« در جنوب شازند و کوه »سفیدخانی« در جنوب اراک اند و بلندترین قلٔه استان به نام 

»شهباز« )3388 متر ارتفاع( در کوه های راسوند قرار دارد.
2ــ سرزمین های هموار: در دورٔه کواترنری در این ناحیه، آب و هوای مرطوبی حکمفرما بوده است. در اثر بارش، رسوباتی 
از نواحی مرتفع به سرزمین های هموار انتقال یافته و به تدریج دشت های حاصل خیز را تشکیل داده است؛ از جمله دشت هایی چون 

دشت فراهان، دشت شازند، دشت ساوه و دشت زرند. پست ترین نقطٔه استان، دشت مسیله با ارتفاع 950 متر از سطح دریاست.

شکل 3ــ1ــ قلۀ شهباز
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت 2ـ١  
ــ با توجه به نقشه )شکل 4ــ1(، وضعیت ناهمواری ها در منطقٔه شما چگونه است؟

شکل 4ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان مرکزی

کیلومتر
0    ١٢/5   ٢5                 50                75               ١00
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تنوع اقلیمی از ویژگی های بارز استان مرکزی است؛ آب و هوای استان مرکزی به شّدت بستگی به ارتفاعات و وجود رشته 
کوه هایی دارد که در استان کشیده شده است. امتداد و ارتفاع این کوه ها طوری است که مانع از رسیدن توده های مرطوب هوا از 
منابع رطوبتی همجوار به استان می گردند. تابستان های طوالنی، خشک و گرم و زمستان های سرد و طوالنی از خصوصیات این منطقه 

است. 

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان
1ــ ارتفاع و جهت آن: همان طوری که در نقشٔه ناهمواری ها مشاهده کردید، 75 درصد وسعت استان مرکزی را سرزمین های 
ناهموار تشکیل می دهند. این وضعیت موجب جذب رطوبت و تعدیل دما شده و منابع مناسبی را برای کشاورزی و دامداری در قسمت 
غرب و جنوب غرب فراهم کرده است. جهت ناهمواری ها نیز در تغییر دما و بارش مؤثر است، برای مثال در شهرستان شازند جهت و 

ارتفاع کوه ها باعث شده بیشترین بارندگی را در استان داشته باشد. 
2ــ توده های هوا: استان مرکزی تحت تأثیر تمام توده های مختلف هوا که بر آب و هوای ایران تأثیر می گذارند، قرار دارد؛ 

ولی بیشترین تأثیر را توده های مرطوب غربی، سودانی و سرد قطبی بر آب و هوای استان دارند. 

آب و هوای استاندرس3

شکل 5ــ1ــ قلۀ لجور
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت 3ـ١  
شکل 6ــ1ــ نقشۀ هم دمای استان مرکزی

کیلومتر
طول جغرافیایی

یی
فیا

غرا
ض ج

عر

از روی نقشه میانگین دمای ساالنه محل زندگی خود را پیدا کنید.

40                                    0                                     40

خطوط هم دما به 
سانتی گراد

راهنما
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فعالیت 4ـ١  
1ــ بیشترین روزهای یخبندان مربوط به چه مناطقی از استان است؟ 

2ــ محل زندگی شما دارای چند روز یخبندان در سال است؟ 

شکل 7ــ1ــ تعداد روزهای یخبندان استان مرکزی

46/2ــ36/1
56/3ــ46/2
66/4 ــ56/3
76/5ــ66/4
ـ 76/5 86/6 ـ
96/7ــ86/6
106/8ــ96/7
ـ 106/8                        116/9ـ
١٢٧ــ116/9

 تعداد روز یخبندان

     40                                        0                                     40کیلومتر
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت 5 ـ١  
1ــ با توجه به نقشٔه هم بارش، بیشترین و کمترین بارندگی در کدام مناطق استان است؟

2ــ بارندگی ساالنه محل زندگی شما دارای چند میلی متر است؟ 

شکل 8 ــ1ــ نقشۀ هم بارش استان مرکزی

طول جغرافیایی

یی
فیا

غرا
ض ج

عر

     40                                   0                                     40کیلومتر

خطوط هم بارش 
به میلی متر

راهنما



١0
شکل 9ــ1ــ نقشهٴ انواع آب و هواهای استان مرکزی



١١

جغرافیای طبیعی استان

آب و هوای استان مرکزی
در استان ٥ نوع آب و هوا به شرح زیر وجود دارد:

فراخشک معتدل، فراخشک نیمه سرد، خشک سرد، نیمه خشک سرد و نیمه مرطوب سرد. تنوع آب و هوایی در استان بیش از 
هر چیز مدیون تنوع ارتفاعات است به طوری که هرچه به ارتفاعات نزدیک می شویم )از شرق به غرب و جنوب غرب( بارش بیشتر و دما 
کاهش می یابد. این تنوع آب و هوا سبب تنوع محصوالت کشاورزی نیز گردیده است )به طور مثال استان ما هم انار را که از محصوالت 

مناطق گرم و خشک است و هم گردو که از مناطق سردسیر است را در خود دارد(.
 بیشترین مساحت استان دارای آب و هوای خشک سرد و کمترین آن دارای آب و هوای نیمه مرطوب سرد است. 

بارندگی  نیمه مرطوب سرد است )مثال: شهرهای شازند و هندودر( و کمترین  به آب و هوای  بارندگی استان مربوط  بیشترین 
مربوط به آب و هوای فراخشک معتدل است )مثال: بخش عمده شهرستان زرندیه و دلیجان(.
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منابع طبیعی و محیط زیست استاندرس4

 برای مطالعه 

الف ــ جنگل
از مهم ترین منابع طبیعی تجدید شونده، گیاهان موجود در جنگل ها و مراتع اند که اگر مورد بی مهری و بی توجهی انسان ها 
قرار نگیرند و انسان ها زمینٔه تضعیف یا نابودی آنها را فراهم نکنند، هیچگاه به اتمام نمی رسند. گیاهان سبز جزء بزرگ ترین گروه از 
موجودات زندٔه کرٔه زمین هستند و با قدرت زادآوری و تکثیری که دارند، اگر درست بهره برداری شوند، توسعٔه اقتصادی جامعه 

را به ارمغان خواهند آورد.
سطح جنگل های طبیعی استان مرکزی 15127/5471 هکتار است که در بعضی از مناطق استان از جمله شهرستان های ساوه، 
تفرش و شازند دارای تاج پوشش بین 5 تا 10 درصد و در سایر مناطق استان مثل دلیجان، محالت، خمین، اراک، کمیجان و زرندیه 

موجودی تاج پوشش بین 1 تا 5 درصد است.

جدول ١ــ١ــ مساحت جنگل های طبیعی استان تا سال 1390 به تفکیک شهرستان

مساحت جنگل های طبیعی )هکتار(نام شهرستان

44١/٢437 )بادامچه(اراک

9٥/48٥4 )بادامچه(خمین

٢١68/786١ )بادامچه و بنه(دلیجان

٥/7٥٢9 )بادامچه(آشتیان

١6١/١١44 )سماق و بلوط و بنه(شازند

٢9٢9/١446 )بادامچه(محالت

36٢6/64 )بادامچه و بنه(تفرش

4١9/38 )بادامچه(زرندیه

٥٢80 )بادامچه و بنه(ساوه

١٥١٢7/٥47١جمع کل
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جغرافیای طبیعی استان

 سرانٔه جنگل طبیعی در استان حدود 16 برابر کمتر از سرانٔه جنگل در ایران )2  /  0 هکتار برای هر نفر( است. الزم به یادآوری 
است که سرانٔه فضای سبز در جهان برای هر نفر 25 مترمربع و در استان مرکزی برای هر نفر 10 متر مربع است که لزوم برپایی نهضتی 

سبز با همکاری مردم و مسئوالن برای داشتن استانی سبز و آباد را بیش از پیش نشان می دهد.
جنگل های دست کاشت استان: مجموع جنگل های دست کاشت استان برابر با 5  / 839 هکتار به شرح زیر است:

1ــ جنگل کاری غرب شهر اراک به مساحت 320 هکتار؛
2ــ جنگل کاری واقع در کنار شهرک مهاجران به مساحت 35 هکتار؛

3ــ جنگل کاری حاشیٔه جادٔه اراک ــ مالک آباد به مساحت 32 هکتار؛
4ــ جنگل کاری حاشیٔه جادٔه محالت به مساحت 5  / 2 هکتار؛

5ــ جنگل کاری تاغ زرندیه به مساحت  242 هکتار؛
6ــ جنگل کاری واقع در نقره کمر تفرش به مساحت 65 هکتار؛

7ــ جنگل کاری ادارهٔ منابع طبیعی دلیجان به مساحت 10 هکتار؛ 
8 ــ جنگل کاری مجاور ادارٔه منابع طبیعی اراک به مساحت 1 هکتار؛

9ــ جنگل کاری مجاور ادارهٔ منابع طبیعی ساوه به مساحت 1 هکتار.

جنگل های ایجاد شده از نوع درختان اقاقیا، صنوبر و گز، زبان گنجشک، افرا، سرو خمره ای، ارغوان، کاج سیاه، چنار، 
سنجد، بید، توت، بادامچه و … است که توسط ادارهٔ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایجاد شده اند.

شکل 10ــ1ــ جنگل کاری در کّرک )روستای خیرآباد(
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بیشتر بدانیم  

پارک های جنگلی استان: مجموع پارک های جنگلی موجود در استان شامل 10 پارک جنگلی دست کاشت 
است که در پنج شهرستان تابعٔه استان به مساحت 1564 هکتار به شرح زیر موجود است:

1ــ پارک جنگلی شهید باهنر اراک به مساحت 212 هکتار؛
2ــ پارک جنگلی میان راهی کرَّک اراک به مساحت 307 هکتار؛

3ــ پارک جنگلی شهید رجایی اراک به مساحت 50 هکتار؛
4ــ پارک جنگلی چپقلی اراک به مساحت 550 هکتار؛

5ــ پارک جنگلی شهید چمران ساوه به مساحت 100 هکتار؛
6ــ پارک جنگلی 15 خرداد دلیجان به مساحت 129 هکتار؛

7ــ پارک جنگلی بوجٔه خمین به مساحت 65 هکتار؛
8 ــ پارک جنگلی والیت خمین به مساحت 100 هکتار؛

9ــ پارک جنگلی کوه آشتیان به مساحت 42 هکتار؛
10ــ پارک جنگلی آشتیان به مساحت 9 هکتار. 

شکل 12ــ1ــ پارک جنگلی شهید چمران ساوهشکل 11ــ1ــ پارک جنگلی شهید باهنر اراک
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت 6  ـ١   

شکل 14ــ1ــ پارک جنگلی پانزده خرداد دلیجان شکل 13ــ1ــ پارک جنگلی والیت خمین

1ــ به نظر شما برای افزایش سرانٔه جنگل در استان چه کارهایی باید انجام داد؟ 
2ــ به نظر شما چه مناطقی از استان استعداد جنگل کاری را دارند؟ 

ب ــ ذخیره گاه های جنگلی استان
مناسبی اند، تحت عنوان ذخیره گاه جنگلی شناسایی و مورد  در استان مرکزی، چهار منطقه که دارای پوشش جنگلی نسبتاً 

حفاظت قرار داده شده اند که عبارت اند از:
1ــ ذخیره گاه جنگلی بنه واقع در روستای فرک شهرستان تفرش به مساحت 20 هکتار؛

شکل 16ــ1ــ جنگل های طبیعی بلوط منطقۀ شازندشکل 15ــ1ــ جنگل های طبیعی بنه تفرش
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فعالیت 7  ـ١  

2ــ ذخیره گاه جنگلی بلوط واقع در روستای سرسختی علیا شهرستان شازند به مساحت 210 هکتار؛
3ــ ذخیره گاه جنگلی سماق واقع درروستای خلج مالمیر شهرستان شازند به مساحت 75 هکتار؛

4ــ ذخیرگاه جنگلی خونیار واقع در شهرستان ساوه به مساحت 2000 هکتار.

ــ به نظر شما برای حفاظت ازجنگل های طبیعی استان چه اقداماتی باید انجام داد؟ 

شکل 17ــ1ــ جنگل های طبیعی سماق منطقه شازند )سماقلو(

ج ــ مراتع 
بخش اعظم پوشش گیاهی مراتع استان مرکزی را گیاهان بوته ای تشکیل داده اند. این گیاهان به تبعیت از شرایط محیط از تنوع 
زیادی برخوردارند. مراتع حدود 66 درصد کل استان را پوشش می دهند و بزرگ ترین نقش را در جذب بارش و مهار جریان های 

سطحی آب و در نتیجه جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد سیالب ایفا می کنند. 
چگونگی بهره برداری از مراتع: شواهد نشان می دهد که مراتع استان در گذشتٔه نه چندان دور از کیفیت و کمیت خوبی 
برخوردار بوده اند؛ اما افزایش جمعیت در چند دهٔه اخیر و نیز افزایش تعداد دام و بهره برداری بیش از ظرفیت و سرانجام به هم خوردن 

تعادل زیستی، سبب کاهش تولید در سطح مراتع استان شده است. 
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جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

جدول ٢ــ1ــ وسعت و نوع مراتع استان مرکزی )به هکتار(

تفرش خمیندلیجانزرندیهساوهشازندکمیجانمحالتاراکمراتع
و 

فراهان
جمع کلخندابآشتیان

55615434753638717033769863078240525443170595291216013443210خوب
1200501502197241234771202841224564145033530867446551309209311149683متوسط

16824654854788542552300621607274420266704325080171447فقیر

شکل 19ــ1ــ اصالح مراتع استان

شکل 18ــ1ــ طرح ذخیرۀ بارش
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فعالیت 8 ـ1  

عوامل تخریب مراتع در استان 
عوامل متعددی در تخریب مراتع و منابع ملی استان نقش دارند که مهم ترین آنها عبارت اند از:

1ــ تبدیل مراتع به دیمزارهای کم بازده؛
2ــ چرای دام مازاد بر ظرفیت مراتع )به طوری که سه تا چهار برابر ظرفیت مراتع، دام وارد آنها می شود.(؛

3ــ چرای زودرس و خارج از موعد مقرر که موجب جلوگیری از رشد نباتات مرتعی می شود؛ 
4ــ مشاعی و شورایی بودن بهره برداری از مراتع )این موضوع موجب می شود اصول فنی و کارشناسی در بهره برداری از مراتع رعایت 

نشود و افراد به میل خود، دام نگهداری کرده و وارد عرصٔه منابع طبیعی نمایند و به این ترتیب موجبات تخریب آنها را فراهم می آورند.(؛
5 ــ تعدد جمعیت بهره بردار )در حال حاضر حدود 37000 خانوار دامدار از مراتع استفاده می کنند.(.

                شکل 20ــ1ــ از بین بردن مراتع در اثر آتش زدن بوته ها                                 شکل 21ــ1ــ تخریب مراتع در اثر برداشت غیر اصولی از معادن 

١ــ با توجه به شکل های 20ــ١ و 21ــ١ دو مورد دیگر به علل تخریب مراتع استان اضافه کنید.
٢ــ با توجه به اطالعات جدول 2ــ١ یک نمودار دایره ای ترسیم کنید و در آن درصد انواع مراتع )خوب، متوسط و 

فقیر( در استان را نمایش دهید.

راهکارهای اجرایی برای حفاظت از مراتع و منابع طبیعی استان 
1ــ باال بردن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی در بهره برداری از منابع طبیعی؛

2ــ افزایش مشارکت مردم، بهره برداران، مرتع داران و دامداران در استفادٔه صحیح و اصولی از منابع طبیعی؛
3ــ انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب و تصرفات در عرصه های منابع ملی؛

4ــ برخورد قانونی با عوامل مخّرب در عرصه های منابع طبیعی )مرتع(.



١9

جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  

مناطق ویژه طبیعی در استان مرکزی 
استان مرکزی به علت وجود اقلیم های متنوع تنوع زیستی گسترده ای دارد به طوری  که:

حدود 335 گونٔه جانوری شامل: 53 گونه پستاندار، 205 گونه پرنده، 54 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست و 19 گونه ماهی در 
این استان زندگی می کنند.

گونٔه   125 بوته ای،  گونٔه   151 علفی،  گونٔه   1019 شامل:  خانواده   74 و  جنس   476 قالب  در  گیاهی  گونٔه   1336 حدود 
درختچه ای و 41 گونٔه درختی در فهرست دارایی های استان ثبت شده اند. 

شکل 23ــ1ــ اصالح مراتع استان

شکل 22ــ1ــ نمودار اهمیت مراتع

تفرجیایجاد مناطق 

حفاظت خاک

محیط زیستحفاظت 
حیات وحش

مرتع
حفظ آب های 

زیرزمینی وجلوگیری 
از سیالب

تولید محصوالت دامی

تولید گیاهان 

صنعتی
تولید گیاهان 

دارویی
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 برای مطالعه 

حفاظت از منابع طبیعی، حیات وحش و توسعٔه زیستگاه های حفاظت شده از جمله اقدامات الزم در حفظ محیط زیست طبیعی 
استان است. 

بیشتر بدانیم  

پازن )کل و بز( که در زبان محلی به آن تگه نیز می گویند 
زیستی  شرایط  که  هرجا  استان  کوهستانی  زیستگاه های  در 
آن  توجه  مورد  زیستگاه های  از  می شود  دیده  باشد  مهیا  آن 
پناهگاه حیات وحش  هفتادقله،  منطقه  از  می توان  استان  در 
کم نظیر  و  باشکوه  پستاندار  این  برد.  نام  جاسب  و  راسوند 
شناخته  مرکزی  استان  زیستی  تنوع  نماد  به عنوان  شاخص 

شده است. 
شکل 24ــ1ــ پازن

جدول ٣ــ1ــ مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان

محل جغرافیاییدرجهٴ حفاظتیوسعت به هکتارنام منطقهردیف
اراکحفاظت شده97437هفتاد قله1
خمینحفاظت شده7200الوند2
دلیجانپناهگاه حیات وحش17100جاسب3
شازندپناهگاه حیات وحش10500راسوند4
دلیجاناثر طبیعی ملی1غار نخجیر5
تفرششکار ممنوع25700بازرجان6
اراکشکار ممنوع25000تاالب میقان7
شازندشکار ممنوع13897چال خاتون8
خندابشکار ممنوع27211پلنگاب9

زرندیهشکار ممنوع44000خرقان10
آشتیانشکار ممنوع19126کالهه11



2١

جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان مرکزی
١ــ منطقۀ حفاظت شده هفتاد قله اراک: این منطقه در ٢٥ کیلومتری شرق اراک و ١٥ کیلومتری شمال 
غربی محالت واقع شده است. میانگین بارندگی سالیانه آن 349 میلی متر و نوسان درجه حرارت از 30- درجه تا 38+ 
درجه است. بلندترین قله آن برف شاه )2993 متر( است. دره چکاب و سیبک از مهمترین دره هایی است که با داشتن 
چشمه هایی به همین نام محل تردد و آبشخور وحوش است. مهمترین گونه های جانوری این منطقه عبارتند از: کل و 

بز، قوچ، پلنگ، گربٔه وحشی، شغال، کبک، تیهو، هوبره و کفتار، تشی، گرگ.
٢ــ پناهگاه حیات وحش جاسب دلیجان: در شمال نراق واقع شده، بلندترین قله آن کوه ولیجا )3١٥١ متر( 
است، میزان بارندگی میانگین ساالنه آن ٢٥9 میلی متر و میانگین درجه حرارت آن ٥ تا ١٥ درجه سانتی گراد است. 
منطقه جاسب محل اتصال رویشگاه زاگرس شمال غربی با ارتفاعات ایران مرکزی است. مهمترین گونه های جانوری 

این منطقه عبارتند از: قوچ، میش، پلنگ، بلدرچین، روباه، خرگوش و ….
٣ــ پناهگاه حیات وحش راسوند شازند: در ١ کیلومتری جنوب شهر شازند واقع شده،  میانگین بارش آن 
430 میلی متر و میانگین درجه حرارت منطقه بین 0 تا ١١ درجه است. بلندترین قله استان به نام شهباز )3388 متر( در 
این محدوده واقع شده است. مهمترین گونه های جانوری آن عبارتند از: کل، قوچ، میش، پلنگ، گرگ، روباه، گراز، 

کفتار، خرگوش، دارکوب، مار شاخدار، افعی قفقازی و ….
کیلومتری   ٢0 در  نام  همین  به  رشته کوهی  امتداد  در  منطقه  این  خمین:  الوند  شدۀ  حفاظت  منطقه  ٤ــ 
شهرستان خمین و 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع شده است. بلندترین نقطه آن قله الوند )3096 
متر( می باشد. متوسط بارش 380 میلی متر و حداکثر و حداقل دما 38 و 3١- درجه است. تنوع زیستی منطقه الوند  

در هیچ نقطٔه دیگری از محدوده های جنوبی استان تکرار نشده است. مهم ترین گونه جانوری آن کل و بز است.
این منطقه ١٢ درصد پرندگان ایران و 44 درصد پرندگان استان و 8/8 درصد از پستانداران کشور را داراست. 
مهمترین گونه های جانوری این منطقه عبارتند از: کل، بز، پلنگ، گراز، خرگوش، مار آتشی، مار شاخدار، عقاب، 

شاهین، شاه بوف، طوقه بنفش و ….
ارتفاع  است.  شده  واقع  اراک  شرقی  شمال  کیلومتری   ١٥ در  میقان:  تاالب  ممنوع  منطقه شکار  5  ــ 
متوسط آن از سطح دریا ١700 متر و میزان بارندگی ساالنه آن ٢٥8 میلی متر است. این تاالب 68 درصد پرندگان 
منطقه و ٢7 درصد پرندگان کشور را در خود جای داده است. یکی از پستانداران بسیار نادر منطقٔه گونٔه زرده بر یا 
پلنگ موش است که در حال انقراض است. جمعیت درنای معمولی در این منطقه نسبت به سایر زیستگاه های درنا در 
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کشور قابل توجه است.
6 ــ منطقه شکار ممنوع بازرجان تفرش: در فاصله ٢ کیلومتری شمال شهر تفرش قرار دارد. بلندترین قلٔه منطقه 

کوه توال )2396 متر( است رودخانه قره چای از سمت غرب وارد منطقه شده و از سمت شمال شرقی خارج می شود.
مهمترین گونه های جانوری این منطقه عبارتند از: کل، بز، کاراکال، گراز، کفتار، سمور، کبک، تیهو و انواع 

پرندگان شکاری.
7ــ اثر طبیعی ملی غار نخجیر: در ٨ کیلومتری شرق شهر دلیجان و فاصله ٤ کیلومتری جادٔه آسفالته 
دلیجان ــ نراق قرار گرفته است. غار در منطقه ای گود به نام چال نخجیر واقع شده که در گذشته شکارچیان شکارها 
را از نقاط مختلف به این منطقه رم داده و شکار می کردند. این غار در سال ١٣٦٨ شناسایی و از سال ١٣٨٤ به عنوان 

اثر طبیعی ملی معرفی شد.

شکل 25ــ1ــ پراکنش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان مرکزی
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جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست: 

١ــ پارک ملی
اطالق  و کوهستان  آب  طبیعی، دشت،  بیشه های  مرتع،  از جنگل،  اعم  طبیعی کشور  منابع  از  به محدوده ای 
می شود که برای حفظ همیشگی وضع زندگی آن و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد 

رستنی ها در شرایط کامالً طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرند.

٢ــ اثر طبیعی ملی
غیرقابل  و  غیرمتعارف  استثنایی،  نسبت کوچک، جالب،کم نظیر،  به  و جانوری  گیاهی  یا مجموعه های  پدیده 

جایگزین که دارای ارزش های حفاظتی، علمی، تاریخی یا طبیعی باشد.

٣ــ پناهگاه حیات وحش
گونه های  از جمعیت  منظور حمایت  به  که  جانوران وحشی  برای  نمونه  طبیعی  زیستگاه های  با  محدوده هایی 

جانوری و افزایش سطح کیفیت آنها انتخاب می شود.

٤ــ منطقۀ حفاظت شده
اراضی به نسبت وسیع، با ارزش حفاظتی که با هدف حفظ و احیاء رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری 

انتخاب می شود. 

5 ــ تاالب
تاالب طبق کنوانسیون رامسر به مناطق مردابی، آبگیر، تورب زار، پیت زار  به صورت طبیعی یا مصنوعی دائمی 
یا موقت با آب ساکن یا جاری، شیرین تا لب شور یا شور و سواحل دریاها گفته می شود که عمق آنها در پایین ترین حد 

جزر از شش متر تجاوز نکند.
 

 منابع آب استان                                   و در زمین چشمه ها جاری ساختیم.
سورۀ قمر، آیۀ 12

کل حجم تخلیه از منابع آب استان حدود 4/55 میلیارد مترمکعب است که از این مقدار سهم آب های زیرزمینی حدود 3/18 
نیمه عمیق  عمیق،  چاه های  توسط  آب  میزان  این  است.  مکعب  متر  37  /  1میلیارد  حدود  سطحی  آب های  سهم  و  مترمکعب  میلیارد 
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چشمه ها، قنوات، سدها در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرند. از مقدار کل آب مازاد خروجی از 
استان 200 میلیون متر مکعب آن در مخزن سد پانزده خرداد، 290میلیون مترمکعب در مخزن سد الغدیر ساوه و در حدود 100 میلیون 

متر مکعب آن در مخزن سد کمال صالح ذخیره و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

شکل 27ــ1ــ سد کمال صالح

شکل 26ــ1ــ سد الغدیر ساوه

حوضه های آبریز استان 
آبریز و زیر  به وجود آورده اند که شامل پنج حوضٔه  آبریز مختلفی را  بلندی های موجود در سطح استان حوضه های  پستی و 

حوضه های بسیاری است. حوضه های آبریز اصلی استان عبارت اند از:
1ــ حوضۀ آبریز قره چای: این حوضه شامل نواحی جنوب غرب، غرب، شمال غرب و شمال شرق استان است. سرشاخه های 
اصلی رودخانه در دشت های آستانه، نهرمیان و شازند قرار دارد که پس از مشروب کردن این دشت ها در جهت شمال ادامه مسیر داده 
و از دشت های شرا، کمیجان، خنجین، تلخاب و ساوه نیز عبور می کند. در طول مسیر شاخه های متعددی به رودخانه ملحق می شوند 

که از جمله می توان به رودخانه های آب کمر )از دشت تفرش( و سیمینه رود از استان همدان اشاره کرد.
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جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

2ــ حوضۀ آبریز رودخانۀ قمرود: این حوضه شامل نواحی جنوب، جنوب شرق و شرق استان است. سرشاخه های اصلی 
رودخانه در دشت های خمین و گلپایگان )استان اصفهان( قرار دارد. در دشت خمین از نواحی جنوبی و جنوب شرقی آن، دو رودخانٔه 
نیشهر و خشک از ارتفاعات آن نواحی سرچشمه می گیرند و در ابتدای شهر خمین به یکدیگر ملحق می شوند و رودخانٔه خمین را 
تشکیل می دهند. این رودخانه پس از سیراب کردن دشت خمین و دریافت چند شاخٔه فرعی در محل خروجی این دشت، رودخانٔه 
گلپایگان نیز به آن می پیوندد و پس از آن به رودخانٔه لعل بار تغییر نام می دهد. این رودخانه پس از مشروب کردن دشت دلیجان و محالت 

و دریافت چند شاخٔه دیگر از جمله رودخانٔه شور که از دشت موته سرچشمه می گیرد، وارد سد پانزده خرداد می شود. 
3ــ حوضۀ آبریز کویر میقان: این حوضه شامل نواحی مرکزی استان است و به صورت یک حوضٔه بسته می باشد. دریاچٔه 
دو  از  این حوضه، محل تجمع روان آب های سطحی و جریان های آب زیرزمینی حاصل  نقطٔه  ارتفاع ترین  به عنوان کم  میقان  کویر 

رودخانٔه فصلی شهرآب و قره کهریز است.
4ــ حوضۀ آبریز سرشاخه های دز: این حوضه در نواحی جنوب غرب استان قرار دارد و منطقٔه دشت میرقاسم را نیز شامل 
می شود. دو رودخانٔه مهم این حوضه به اسامی قلعه نو و بزرگ در باالدست روستای دوآب به یکدیگر می پیوندند و رودخانٔه تیره را 

تشکیل می دهند که بر روی این رودخانه سد کمال صالح احداث شده است. 
5ــ حوضۀ آبریز رودخانۀ سرود: این حوضه در نواحی شمالی استان واقع است و مناطق دشت زرند را شامل می شود. 

جریان های سطحی این حوضه به رودخانٔه سرود منتهی می شوند. این رودخانه به دریاچه نمک قم می ریزد. 

جدول ٤ــ١ــ ویژگی های عمومی منابع آب استان

واحدمقدارشرح
نفر1325159جمعیت

کیلومتر مربع29127مساحت استان
میلیمتر260میانگین بارندگی سالیانه

میلیارد متر مکعب70  /  7میانگین ریزش های جوی
میلیارد متر مکعب80  /  4تبخیر وتعرق

میلیارد متر مکعب18  /  3مجموع تخلیه از منابع آب زیر زمینی
میلیارد متر مکعب37  /  1مجموع رواناب سطحی

میلیارد متر مکعب1مجموع مصارف آب سطحی
میلیارد متر مکعب26  /  4مجموع حجم آب تجدید شونده

آب های زیر زمینی
حدود نیمی از آب مورد نیاز استان، از طریق آب های زیر زمینی شامل چاه های عمیق، نیمه عمیق، چشمه ها و قنات ها تأمین 
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بیشتر بدانیم  

انجدان،  پنجعلی، چشمٔه اسکان، چشمٔه  می شود. چشمه های موجود در استان همانند: چشمٔه عمارت، چشمٔه عباس آباد، چشمٔه 
چشمٔه محالت، چشمٔه سنگستان و چشمٔه بالقلو نقش مهمی در تأمین آب مصرفی استان دارد.

قنات مخروطی ابراهیم آباد، قدیمی ترین قنات ایران است که سر راه قم به اراک قرار دارد. در ابراهیم آباد، قناتی 
وجود دارد که شکل ظاهری آن با قنات های دیگر فرق دارد. این قنات، مخروطی است. به طور معمول مقّنی برای 
حفر چاه قنات کلنگش را که دسته اش نیم متر است، برمی دارد و دایره ای به شعاع یک متر می زند. بعد هم این دایره تا 
پایین ادامه پیدا می کند. اما این چاه، مخروطی شکل است؛ یعنی هر چه چاه به سمت پایین می رود، بازتر می شود. رفتن 
داخل این قنات، کار سختی است؛ آنها که رفته اند، می گویند دیواره های چاه، سنگ چین شده و سنگ ها را با مالت 

کنار هم گذاشته اند. دیوارهٔ این قنات آبزا است و از آن، آب بیرون می زند. 

شکل 28ــ1ــ نقشه حوضۀ آبریز رودهای استان مرکزی
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فعالیت 9 ـ١  
1ــ محل زندگی شما در محدودٔه کدام حوضٔه آبریز قرار دارد؟

2ــ جدول زیر را کامل کنید. 

میانگین بارندگی استانمیانگین بارندگی ایرانمیانگین بارندگی جهان

چشمه بالغ در شازند
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 برای مطالعه 

مسائل زیست محیطی استان و راه حل های آندرس٥

         شکل 29ــ1ــ بذرکاری برای احیای مناطق بیابانی و کویری                                   شکل 30ــ1ــ کاشت گیاه آتریپلکس

بیابان ها 
در کل کشور 18 استان دارای بیابان اند که یکی از آنها استان مرکزی است. بهره برداری های بی رویه از جمله: چرای بیش از 
حد ظرفیت مراتع، چرای زودرس، بوته کنی، معدن کاوی، افزایش جمعیت و... باعث افزایش وسعت بیابان ها در استان شده اند که کل 

وسعت آنها در استان به تفکیک شهرستان به قرار زیر است:

جدول ٥ــ١ــ وسعت بیابان در استان به تفکیک شهرستان

وسعت به هکتارشهرستانردیف
000 / 270زرندیه1
000 / 90ساوه2
000 / 50اراک3
000 / 40دلیجان4
000 / 30محالت5
000 / 8کمیجان6
000 / 2خنداب7

000 / 490جمع کل استان

راه های مقابله با بیابان زایی
به منظور جلوگیری از روند بیابانی شدن زمین ها و سامان بخشیدن به بهره برداری از اراضی بیابانی و کویری و بهبود آنها اداره 
کل منابع طبیعی استان اقدام به بیابان زدایی کرده است؛ مهم ترین این اقدامات عبارت اند از: بوته کاری، بذرکاری، بذرپاشی، ایجاد 

بادشکن، قرق و حفاظت خاک.
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کویر میقان 
کویر میقان در منطقٔه شمال شرق اراک قرار گرفته و شامل دو بخش تاالب و کویر است. قسمت کویر آن در فاصلٔه حدود 20 
کیلومتری در شمال و شمال شرق اراک گسترده شده و حدود 50 هزار هکتار مساحت دارد )ورود به منطقه قره داغ این کویر از طریق 

مسیر جادهٔ اراک به شهر داودآباد امکان پذیر است(.
تاالب

کویر میقان به مساحت 110 کیلومتر مربع در فصل پاییز و زمستان محل تجمع 60 گونه پرندٔه آبی مهاجر است. سدیم اطراف 
تاالب در خاورمیانه و در نوع خود کم نظیر است. در مرحلٔه اولیٔه استخراج ذخیره ای به میزان 5  /  5 میلیون تن سولفات سدیم با عیار 
25 درصد به دست آمده است. این ذخیره در دریاچٔه فصلی میقان و در سطحی معادل یک کیلومتر مربع گسترش دارد. ضخامت مادٔه 
معدنی 5  /  3 متر است. )این معدن در 12 کیلومتری شمال اراک در کنار روستای طرمزد قرار دارد.( سولفات سدیم در صنایع شوینده، 

پاک کننده، خمیر کاغذ، تولید شیشه، نساجى و چرم کاربرد دارد.
قره داغ

در اطراف دریاچه و کویر، گیاه شور وجود دارد که به قره داغ معروف است. این گیاه که بومی  منطقه است، همانند سدی جلوی 
پیشروی شن های روان را می گیرد و به صورت چتری بزرگ شاخه های خود را روی تپه های ماسه ای می گستراند. ریشه های این گیاه  که 
به قهرمان کویر مشهور شده، به سرعت داخل تپه های ماسه ای نفوذ می کند و مانع پراکندگی ماسه ها می شود. اگر شن ها روی این گیاه را 

بگیرند، گیاه از بین نمی رود و مجددًا می روید و سر از خاک بیرون می آورد و خود را روی شن ها پهن می کند.

شکل 31ــ1ــ گیاه قره داغ )قهرمان کویر(
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فعالیت ١0ـ١   
1ــ »گیاه قره داغ، قهرمان کویر است.« یعنی چه؟

2ــ موارد استفادٔه سولفات سدیم را بنویسید؟
3ــ با توجه به جدول ٥ــ١ کدام شهرستان های استان به ترتیب بیشترین مساحت بیابان را دارند؟ )٣ مورد(

مخاطرات طبیعی 
آن دسته از مخاطرات طبیعی که احتمال وقوع آنها در سطح استان وجود داشته اند و موجب وارد آوردن خسارت می شوند، 

عبارت اند از:
1ــ زلزله 

هنگامی که زمین به شدیدترین زلزلٔه خود به لرزه درآید و بارهای سنگین اسرار خود را از دل خاک 
بیرون افکند در آن روز انسان می گوید: زمین را چه پیش آید.

سورهٴ زلزله آیهٴ ١ تا ٣

از نظر خطر نسبی وقوع زلزله می توان استان مرکزی را به پهنه بندهایی با میزان خطر نسبی متفاوت تقسیم کرد:
الف( کم خطر: شهر اراک و خمین در پهنه کم خطر قرار دارد.

ب( خطر متوسط: محدوده های شهرهای آشتیان، دلیجان، محالت، شازند و کمیجان در این پهنه قرار دارند.
ج( پرخطر: محدوده هایی در شمال استان از جمله پیرامون گسل تفرش، گسل ایندس و کوشک نصرت در شهرستان زرندیه، 

ساوه و تفرش در این محدوده قرار دارند.

شکل 33ــ1ــ کویر میقان اراکشکل 32ــ1ــ چشم اندازی از گیاه قره داغ کویر میقان
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فعالیت ١١ـ١  

شکل 34ــ1ــ نقشه پراکندگی گسل های استان مرکزی

1ــ دو مورد به راهکارهای مقابله با زلزله اضافه کنید. 
2ــ چه مناطقی از استان از نظر زلزله دارای خطر نسبی باالیی هستند؟ 

 برای مطالعه 

راهکارهای مقابله با زلزله 
1ــ مقاوم سازی ساختمان ها؛

2ــ تربیت و آموزش عمومی جهت آمادگی مقابله با زلزله؛
3ــ ایمن سازی و بهسازی شریان های حیاتی و تأسیسات زیر بنایی.
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2ــ خشکسالی: استان مرکزی در مقایسه با استان های شمالی و شمال غربی کشور جزء مناطق کم باران کشور به شمار می رود؛ 
بنابراین، خشکسالی و کم آبی واقعیتی است که باید خود را با آن سازگار کنیم؛ چون ممکن است هر چند سال یک بار با آن مواجه 

شویم. 
آن  آثار  و  دارد  قرار  فرآیند  این  تأثیر  تحت  همواره  اقلیمی،  و  توپوگرافی  شرایط  دلیل  به  مرکزی  استان  خصوص  این  در 
شامل: کاهش سطح آب های زیر زمینی )آب های قنوات و چشمه ها( کاهش جمعیت روستاها در اثر مهاجرت و کاهش محصوالت 
کشاورزی به خوبی قابل بررسی اند و الزم است با ذخیرٔه آب های حاصله در سال های پر بارش با طرح های آبخیزداری، این موارد 

را کاهش دهیم.
3ــ سیل: برای کاهش خسارت های ناشی از سیالب در سطح استان، باید اقداماتی از قبیل: عدم ساخت و ساز در حریم رودها، 

پاک سازی مسیر سیل، تعریض رودها و مسیل ها، احداث دیوار ساحلی برای رودها در محل های مسکونی و… را انجام داد.
با توجه به شرایط توپوگرافی استان، مناطق عمده ای مانند: خمین، محالت، دلیجان، اراک، بخش هایی از شازند، ساوه و زرندیه 
تحت تأثیر سیالب قرار دارند که الزم است با اجرای  عملیات آبخیزداری، پیامدهای حاصل از تخریب سیالب را کنترل نموده و کاهش 

داد و از سیالب به عنوان ذخیره ای برای مواقع خشکسالی استفاده کرد. 

شکل 35ــ1ــ سیالب در روستاهای اطراف اراک
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فعالیت 12ـ1  
شکل 36ــ1ــ نقشهٴ مناطق سیل گیر استان مرکزی

   ــ آیا شهرستان محل زندگی شما در معرض سیالب قرار دارد؟
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بیشتر بدانیم  

آلودگی های زیست محیطی 
در قرن حاضر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها 

محسوب می شود. این موضوع در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وضوح نمایان است: 

در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به 
رشدی داشته باشند، وظیفٔه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست 

یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

انواع آلودگی ها 
1ــ آلودگی هوا 

در حال حاضر، یکی از مشکالت شهرهای صنعتی استان، به ویژه شهر اراک، دلیجان و ساوه، آلودگی هواست که عمدتاً ناشی از 
وسایل نقلیٔه موتوری، وجود مراکز صنعتی و منابع گرمایشی خانگی، تجاری و … است. وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر اراک )محصور 
بودن از سه طرف به کوه، جهت بادهای غربی و جنوب غربی و استقرار پاالیشگاه، پتروشیمی و نیروگاه در این سمت و همجواری با کویر 

میقان( نیز در افزایش میزان آلودگی تأثیر دارد. 

شکل 37ــ1ــ آلودگی هوا در شهر اراک )آذرماه 89(

پیشنهادهایی در زمینٔه کاهش آلودگی هوای شهر اراک:
1ــ ساماندهی صنعت و محدودیت استقرار صنایع در شعاع مصوب موضوع مادٔه 5 طرح جامع کاهش آلودگی 

هوای شهر اراک؛
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2ــ تجمیع واحدهای صنعتی در شهرک ها، نواحی و قطب های صنعتی؛
3ــ انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از حریم زیست محیطی؛

4ــ مدیریت ترافیک درون شهری و برون شهری؛
5ــ افزایش فضای سبز؛

6ــ آموزش و مشارکت عمومی؛
٧ــ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر )پاک(.

شکل 38ــ1ــ دستگاه نمایش دهندۀ آلودگی هوا در یکی از میادین شهر اراک

منابع آلوده کننده آب و خاک در استان عبارتند از:
الف ــ فاضالب های صنعتی

ب ــ فاضالب های خانگی
پ ــ فاضالب های روستایی 

ت ــ سموم کشاورزی
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فعالیت ١3ـ١  

بیشتر بدانیم  

1ــ آیا می دانید آب آلوده چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
2ــ به نظر شما برای جلوگیری از آلودگی آب ها چه کارهایی باید انجام داد؟

با توجه به محدودیت منابع آبی و آلودگی ناشی از دفع غیربهداشتی فاضالب ها، شرکت آب و فاضالب اقداماتی 
را در زمینه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب ها آغاز نموده است.

اهداف زیست محیطی اجرای طرح های فاضالب
١ــ جلوگیری از آلودگی منابع آب های زیرزمینی و سطحی؛

٢ــ جلوگیری از گسترش بیماری های واگیردار؛
٣ــ کمک به زیباسازی شهر به دلیل جلوگیری از ورود فاضالب ها به کوچه ها و جوی های سطحی خیابان ها.

اهداف اقتصادی اجرای طرح های فاضالب
١ــ امکان استفاده از پساب تصفیه شده برای گسترش فضای سبز؛

شکل 39ــ1ــ آلودگی آب رودها
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٢ــ تقویت زمین های کشاورزی با استفاده از لجن تصفیه شده به عنوان کود؛
٣ــ حذف هزینه های حفر و کلیه چاه های جذبی؛

٤ــ جلوگیری از اثرات سوِء نشت فاضالب به پی ساختمان ها.

 برای مطالعه 

جدول ٦  ــ١ــ وضعیت تأسیسات فاضالب استان مرکزی تا پایان آبان ماه 1390

کلکتور، خطوط انتقال و 
شبکه جمع آوری )کیلومتر(

تعداد مشترکین فاضالب
تعداد تصفیه خانه های در 
دست بهره برداری )باب(

تعداد تصفیه خانه های در 
حال ساخت )باب(

ظرفیت تصفیه خانه ها 
)مترمکعب در شبانه  روز(

١٣٤8/6١69٣١٧١0٤١٤8٣٣٥

فرایند تصفیه در تصفیه خانه های فاضالب استان مرکزی: برکه تثبیت ــ لجن فعال
فرایند تصفیه برکه تثبیت: در این روش فرایند تصفیه فاضالب طبیعی و با فعالیت میکروب های هوازی، 
بی هوازی و اختیاری و به مرور زمان انجام می شود. فرایند تصفیه فاضالب در این روش کند بوده و زمان تصفیه 
فاضالب بین ٤٥ روز تا ٣ ماه می باشد. همچنین زمین مورد نیاز برای ساخت تصفیه  خانه فاضالب به روش برکه تثبیت 

زیاد است.
فرایند تصفیه لجن فعال: در این روش فاضالب ها با استفاده از هوادهی و برگشت لجن به وسیله دستگاه های 
الکترومکانیکال تصفیه می شوند. زمان تصفیه فاضالب در روش لجن فعال بین ٢ تا 6 ساعت می باشد. این روش 

تصفیه در تمام شرایط آب و هوایی امکان پذیر است. فضای مورد نیاز برای ساخت تصفیه خانه لجن فعال کم است.
 

شکل 40ــ1ــ تصفیه آب
ب ــ تصفیه خانه لجن فعال در اراکالف ــ برکه تثبیت در دلیجان
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2ــ آلودگی بصری
البته از دیر باز وجود داشته است. در سطح شهرهای استان مرکزی عناصر بصری  آلودگی بصری مفهومی جدید است که 
ناهمگون با محیط پیرامون و یا انباشت تعداد زیادی از این عناصر در یک منطقه دیده می شود؛ بیلبوردها، تخریب های طبیعی، دکل های 

فشار قوی برق و… نمونه هایی از این موارد محسوب می شوند.
از دالیل ایجاد این آلودگی در شهر اراک تقدم شهرنشینی بر شهرسازی، مهاجرت روستاییان و عدم رعایت حقوق شهروندی 

توسط عده ای از شهرنشینان است.

                        شکل 41ــ1ــ آلودگی بصری )یکی از محالت شهر اراک(                            شکل 42ــ1ــ آلودگی بصری )محور اراک ــ سنجان(

3ــ آلودگی صوتی
آلودگی صوتی به صداهای ناخواسته ای گفته می شود که دارای انرژی صوتی قابل شنیدن بوده و بر سالمتی جسمی و روانی انسان 
اثر نامطلوب دارد. واحد اندازه گیری تراز صوتی دسی بل است. صفر دسی بل تقریباً همان آستانه شنوایی انسان و 120 دسی بل همان 

صدای بسیار بلند است و شروع به آسیب رسانی می کند. 
منابع تولید کننده آلودگی صوتی در داخل منزل: سیستم تهویه هوا، عملکرد ناصحیح وسایل برقی، صدای بسیار بلند 

تلویزیون، ضبط و رادیو.

شکل 43ــ1ــ آلودگی صوتی در شهر اراک
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت ١4ـ١  

بیشتر بدانیم  

منابع تولید کننده آلودگی صوتی در محیط بیرون: فعالیت های صنعتی، کارهای ساختمانی، صدای  ناشی از حمل و نقل، 
بوق اتومبیل، ترمز ناگهانی، آژیرهای خطر، انواع دزدگیر، بلندگوی فروشندگان دوره گرد و…  .

ایجاد فضای سبز در محدوده شهرها و امتداد خیابان ها و جاده ها از راه های کنترل آلودگی صوتی است.

کاهش آلودگی صوتی
ایجاد نوارهای عریضی از درختان و پوشش های گیاهی که به میزان 10 دسی بل از شدت صوت می کاهند، یکی 
از بهترین و ارزان ترین روش ها برای کاهش آلودگی صوتی است که عالوه بر آن در تلطیف هوا و زیبایی شهر نیز سهم 

به سزایی دارد.

1ــ نظر خود را در بارٔه شکل 43ــ1 بنویسید.
2ــ علل آلودگی خاک در استان را بنویسید.

3ــ در بارٔه آلودگی بصری با کمک دبیر خود، عکس هایی تهیه کنید و به کالس بیاورید و دربارٔه آن با دوستان 
خود بحث کنید.

٤ــ با توجه به مسائل زیست محیطی استان چه راهکارهایی برای توسعه پایدار استان پیشنهاد می کنید؟



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان  مرکزی
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جغرافیای انسانی استان

 برای مطالعه 

تقسیمات سیاسی استاندرس6

استان مرکزی در آبان ماه 1٣90 دارای 1٢ شهرستان، ٢٣ بخش، 66 دهستان و ٣٢ شهر است. 

جدول 1ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان مرکزی به تفکیک شهرستان،  بخش و دهستان ــ آبان ماه 1390 

نام شهرهانام دهستانبخششهرستانردیف
آشتیانگرگان ــ مزرعه نو ــ سیاوشانمرکزیآشتیان1

مرکزی ــ معصومیه ــ ساروقاراک٢
سده ــ شمس آباد ــ امان آباد ــ امیریه ــ داود آباد ــ 
حاجی آباد ــ مشک آباد ــ مشهد میقان ــ معصومیه 

ــ ساروق ــ مشهد الکوبه

اراک ــ کارچان ــ کرهرود ــ 
داود آباد ــ سنجان ــ ساروق

تفرشکوهپناه ــ خرازان ــ بازرجان ــ رودبارمرکزیتفرش٣

خنداب ــ جاورسیانخنداب ــ دهچال ــ سنگ سفید ــ جاورسیان ــ اناجمرکزی ــ قره چایخنداب٤

صالحان ــ گله زن ــ رستاق ــ آشناخور ــ حمزه لو مرکزی ــ کمرهخمین٥
خمین ــ قورچی باشیــ خرمدشت ــ چهارچشمه

دلیجان ــ نراقجوشق ــ هستیجان ــ دودهک ــ جاسبمرکزیدلیجان6

حکیم آباد ــ رود شور ــ خشک رود ــ دوزج ــ مرکزی ــ خرقانزرندیه٧
علیشار ــ الویر

رازقان ــ مامونیه ــ زاویه ــ 
پرندک ــ خشکرود

طرازناهید ــ قره چای ــ نورعلی بیک ــ شاهسون مرکزی ــ نوبرانساوه٨
ساوه ــ غرق آباد ــ نوبرانکندی ــ آق کهریز ــ کوهپایه ــ بیات

کزاز ــ آستانه ــ هندودر ــ مالمیر ــ نهرمیان ــ زالیان مرکزی ــ سربند ــ زالیان ــ قره کهریزشازند9
ــ پل دو آب ــ کوهسار ــ قره کهریز

شازند ــ آستانه ــ هندودر ــ 
توره ــ مهاجران

فرمهینفشک ــ فرمهین ــ خنجین ــ تلخابمرکزی ــ خنجینفراهان10

کمیجان ــ میالجرداسفندان ــ وفس ــ میالجرد ــ خسروبیگمرکزی ــ میالجردکمیجان11

محالت ــ نیم ورباقرآباد ــ خورههمرکزیمحالت1٢

٢٣66٣٢جمع کل
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شکل 1ــ2ــ نقشه تقسیمات سیاسی استان مرکزی به تفکیک دهستان در آبان ماه 1390
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جغرافیای انسانی استان

بیشتر بدانیم  

فعالیت 1ـ2  
یا  بخش  کدام شهرستان،  زندگی شما جزء  )شکل1ــ٢( محل  استان  تقسیمات سیاسی  به جدول  توجه  با  1ــ 

دهستان است؟
٢ــ شهرستان محل زندگی شما دارای چند بخش، چند دهستان و چند نقطٔه شهری است؟

تاریخچه تقسیمات سیاسی استان مرکزی:  در سال 1٣16 شمسی کشور به ٢٧ قسمت تقسیم گردید که 
عراق، ساوه، زرند، کمره )خمین(، گلپایگان، خوانسار و محالت از قسمت های اصلی این تقسیم بندی بوده است.

در سال مذکور براساس قانون، ایران به 10 استان و ٤9 شهرستان تقسیم گردید که استان ها برحسب شماره 
نام گذاری گردیدند که استان مرکزی در استان یکم قرار داشت و مرکز آن رشت بود. 

در تغییر دیگری که در قانون تقسیمات کشوری در سال 1٣٣9 اتفاق افتاد، استان ها به جای شماره به اسامی 
اصلی و تاریخی خود نامیده شده و براساس این قانون کشور به 1٤ استان و 6 فرمانداری کل و 1٣9 فرمانداری و 
٤٤9 بخشداری تقسیم گردید که بخش اعظم استان مرکزی فعلی در استان مرکزی آن زمان به مرکزیت شهر تهران 
قرار گرفت و سپس براساس تصویب نامه شماره 11٣٣٤٢ مورخ 1٣٥6/1٢/٨ استان مرکزی به دو استان تهران به 
مرکزیت شهر تهران و استان مرکزی به مرکزیت شهر اراک تبدیل شد. که واحدهای تابعه استان مرکزی به شرح ذیل 

بوده است. 
شهرستان اراک، ساوه، قم، خمین، تفرش و کاشان

به موجب تصویب نامه شماره 6٢٥٢٨ مورخ ٥٧/٧/٢٥ شهرستان کاشان از استان مرکزی منتزع و تابع استان 
و  مورخه ٤/٢1/1٣٥9  تصویب نامه های شماره 6٢٤٢  موجب  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  گردید.  اصفهان 
٨٣٧6٢/ش مورخه ٥٨/1٢/٢٨ شورای انقالب جمهوری اسالمی شهرستان های سربند و دلیجان به شهرستان های 
استان مرکزی اضافه گردید و براساس تصویب نامٔه شمارٔه ٢90٤ موّرخ 6٥/٢/٢ هیئت وزیران و به استناد ماده 1٣ 
از استان مرکزی  قم  تقسیمات کشوری مصوب 1٣6٢ مجلس شورای اسالمی شهرستان  تعاریف و ضوابط  قانون 

منتزع و به استان تهران الحاق گردید در سال 1٣٧٥ قم ازتهران جدا و مستقاًل به استان قم تبدیل شد.
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زندگی عشایری 
٭ آیا می دانید بخش زیادی از مواد غذایی مصرفی شهرها را روستاییان و عشایر تولید می کنند. 

استان مرکزی در آخرین سرشماری عشایر کوچنده در سال 1٣٨٧ دارای ٨6٤ خانوار عشایری با ٢6٢٥ نفر عشایر ییالقی و 
٢0٣6 نفر عشایری قشالقی است که در این صورت ٣ / 0 درصد از عشایر کشور در این استان زندگی می کنند. 

این در حالی است که در سرشماری عشایر کوچنده در سال 1٣٧٧، در استان مرکزی 1٧9٤0 نفر عشایر زندگی می کردند که 
کاهش این آمار نشان از یکجانشین شدن تدریجی آن هاست. 

شیوه های زندگی در استاندرس٧

استان مرکزی هم ییالق عشایر است و هم قشالق آن ها؛ برای مثال، شهرستان خمین ییالق ایل ذلکی است و قسمت هایی از 
شهرستان ساوه قشالق طایفٔه کله کوهی است.

شکل 2ــ2ــ عشایر نیمه کوچنده ساوه
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جغرافیای انسانی استان

 جدول 2ــ2ــ جمعیت عشایر استان مرکزی در سرشماری عشایر کوچنده در سال 1387

شهرستان محل استقرار در استان مرکزیجمعیت به نفر خانواراستان های محل استقرارنام ایل یا طایفۀ مستقل

خمین٥1٣٣9مرکزی ــ خوزستان ــ لرستانایل ذلکی

ساوه ــ زرندیه٣91٢091مرکزی ــ قم ــ قزوین ــ تهران ــ همدانایل شاهسون بغدادی

ساوه ــ زرندیه1٤06٢٧مرکزی ــ تهرانایل مغان

ساوه1٥٢٨٨٢مرکزی ــ همدان ــ قمایل کرد همدان

زرندیه1٣0٧٢٢مرکزی ــ قم ــ قزوین ــ تهرانطایفٔه مستقل کله کوهی

٨6٤٤661جمع

زندگی روستایی 
به نظر شما دالیل لزوم توجه به جمعیت روستایی در استان ما چیست؟

درصد روستانشینی در استان به تفکیک سال به شرح جدول زیر است: 

ـ  1365 جدول 3ــ2ــ درصد روستانشینی استان طی سال های 85  ـ

136513751385سال

٨٤٣٣1 / ٥٥درصد روستا نشینی

دالیل کاهش جمعیت روستایی استان را می توان موارد زیر دانست: 
1ــ مهاجرت از روستا به شهر؛ 

٢ــ تبدیل برخی از نقاط روستایی به شهر و ایجاد شهرداری در آن ها. 
باالترین درصد روستانشینی در استان در سرشماری ٨٥ مربوط به شهرستان شازند و کمترین آن مربوط به شهرستان اراک بوده 

است. آیا می توانید دالیل آن را ذکر کنید؟
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 برای مطالعه 
جدول 4ــ2ــ تعداد روستاها به تفکیک شهرستان و درصد روستانشینی در هر شهرستان در سرشماری سال 1385 1

درصد روستانشینیخالی از سکنهدارای سکنهجمعنام شهرستان

٣0٨٧1٢٧٣1٨1٤٣1کل استان

٧ / 9٥٣٤61٥0آشتیان 

٧ / ٤٤٢٢1٣٢٢919اراک 

9 / ٢٨٨1٢91٥960تفرش 

٧ / ٣1٧16٤1٥٣٣9خمین 

9 / ٢٨٢٤1٢٤1٢0دلیجان 

٤٢٨1٣٧٢91٤٨زرندیه 

٥٥٤٢1٥٣٣9٢1ساوه 

٨ / ٣٣0٢1٧11٣٧٣شازند 

٥ / 10٢6٢٤06٣کمیجان 

٢٤9611٨٨1٥محالت 

1ــ خنداب در سرشماری 85 شهرستان مستقل نبوده و جزئی از شهرستان اراک بوده است.

منابع درآمد روستاییان 
با توجه به موقعیت نسبتاً خوب استان از نظر طبیعی، مهم ترین منبع درآمد روستاییان کشاورزی )زراعت و باغداری(، دامداری 

و صنایع دستی است. آمار تعداد بهره برداری های استان در سال 1٣٨٢ به شرح جدول زیر است:

جدول 5  ــ2ــ بهره برداری های کشاورزی برحسب نوع فعالیت در سال 1382
 

زراعت وسعت 
به هکتار

باغداری وسعت 
به هکتار

تولید گلخانه ای وسعت 
به هکتار

طیور  پرورش 
خانگی

پرورش زنبور 
عسل

دام  پرورش 
بزرگ

دام  پرورش 
کوچک

60٥٤٨6٥01٨٥9٧٣٧٨٥٥٢1٢9٣6٢٧1٣٨٨٢٣
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جغرافیای انسانی استان

شکل 5ــ2ــ پرورش زنبور عسل در روستاهای سربند شکل 3ــ2ــ پرورش ماهی در قنوات )روستای گوار(

شکل 4ــ2ــ پرورش بوقلمون در گاوخانه

اکثر روستاهای استان از نوع متمرکزند که دلیل آن محدودیت منابع آب، موضوع امنیت ودفاع است. 
تاریخی اند، می توان دودهک  آثار  از روستاهای استان که دارای  یا طولی است.  نیز دایره ای  بیشتر روستاهای استان  شکل 

)دلیجان(، خورهه )محالت(، خنجین،  محسن آباد )آشتیان( و … را نام برد. 
دالیل لزوم توجه به جمعیت روستایی استان عبارت اند از: 

1ــ در برگرفتن ٣1 درصد از جمعیت استان )در برخی از شهرستان ها مثل شازند تا ٨ / ٧٣  درصد(؛ 
٢ــ فراهم شدن شغل برای بعضی از روستاییان در همان محل سکونت خود؛

٣ــ جلوگیری از مهاجرت این افراد به شهرها و برجای گذاشتن آثار ناشی از آن هم در شهر و هم در روستا.
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زندگی شهری 
ــ آیا می دانید طبق آخرین تقسیمات سیاسی به چه جایی شهر گفته می شود؟

درصد شهرنشینی استان به شرح جدول زیر است:

ـ  1365 جدول 6ــ2ــ درصد شهرنشینی استان طی سال های 85  ـ

1٣6٥1٣٧٥1٣٨٥سال

٢٥٧69 / ٤٤درصد شهرنشینی

تعداد شهرهای استان از 1٥ شهر درسال 1٣6٥ به ٣٢ شهر در سال 1٣90 افزایش یافته است. 
شهر اراک به عنوان مرکز استان در سال 119٤ شمسی به دستور فتحعلی شاه و به دست یوسف خان گرجی به منظور اهداف 
سیاسی ــ نظامی بنا شد. نقشٔه بافت قدیم شهر اراک شطرنجی بوده است اّما با اضافه شدن بافت های جدید در پیرامون آن، درحال 
حاضر نقشٔه این شهر شکل هندسی خاصی ندارد. اراک از معدود شهرهایی است که هنوز بافت مرکزی آن جذابیت خود را حفظ کرده 

و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در بافت قدیم، توسط بخش های دولتی و خصوصی انجام می شود.

شکل 6  ــ2ــ نقشه و نمایی از بافت قدیم و مرکز شهر اراک
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شهرهای جدید
 توسعٔه شهرها دولت را بر آن واداشت تا مصوبٔه ایجاد شهرهای جدید را در سال 1٣6٧ تصویب کند. در استان مرکزی دو شهر 

جدید به نام های مهاجران و امیرکبیر وجود دارند. 
عملیات اجرایی شهر جدید مهاجران از سال 1٣٧1 آغاز شده و در سرشماری 1٣٨٥ حدود 11 هزار نفر جمعیت داشته است. این 
شهر با هدف تأمین مسکن شاغلین صنعت نفت و جذب جمعیت سر ریز شهر اراک، در فاصلٔه ٣0 کیلومتری این شهر ساخته شده است.   

شهر جدید امیرکبیر با وسعت پیش بینی شدٔه ٤٥00 هکتار در بخش مرکزی شهرستان اراک و در فاصلٔه ٣٥ کیلومتری شمال 
شرق آن واقع شده است. عملیات آماده سازی اراضی آن در حال اجراست و پیش بینی می شود از سال 1٣9٣ جمعیت پذیری آن آغاز 
شود. این شهر جدید از سمت جنوب به محور اراک ــ قم و از سمت شمال به خط آهن اهواز ــ تهران محدود می شود و برای آن 
عملکرد ترکیبی صنعتی ــ مسکونی و تجاری پیش بینی شده است. در آینده محور شهری شهر جدید امیرکبیر ــ اراک ــ مهاجران به 

یک مجموعٔه شهری تبدیل خواهد شد که امتداد آن محل استقرار صنایع خواهد بود. 
به دلیل مهاجرت بی رویٔه روستاییان و عدم حل  پیرامون شهرهای بزرگ از جمله اراک از معضالتی است که  حاشیه نشینی 
مشکل مسکن آن ها ایجاد شده است، اما در حال حاضر مهمترین راه چاره برای این بافت ها بهسازی آن ها توسط ساکنان با کمک 

نهادهای دولتی است که در برخی از این مناطق این عملیات آغاز شده و در حال اجرا است. 

فعالیت 2ـ2  
به نظر شما تبدیل نقاط روستایی به شهری چه محاسن و چه معایبی دارد؟

شکل 7ــ2ــ شهر جدید مهاجران
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او )خدا( به شمارٔه همٔه موجودات آگاه است.
سورۀ مریم، آیۀ 94

جمعیت و تحرکات آن 
جمعیت استان در سال های مختلف رشد متفاوتی داشته است؛ به جدول زیر نگاه کنید.

ـ  1355  جدول 7ــ2ــ تعداد و نرخ رشد جمعیت استان از سال 85  ـ

1٣٥٥1٣6٥1٣٧٥1٣٨٥سال

٧٨6٢9110٨٢1091٢٢٨٨1٢1٣٥1٢٥٧تعداد

9 / ٢0 / ٢1 / ٣نرخ رشد

٭ نرخ رشد با فرمول زیر محاسبه گردیده است. نسبت جنسی از فرمول زیر محاسبه گردیده است:   

       
n

Pr
P

= − ×2

1

1 100
 
                                                                          

               تعداد زنان
1000× _________ = نسبت جنسی زنان 

              تعداد مردان 

همان طور که جدول ٧ــ٢ نشان می دهد؛ در اثر سیاست های کنترل موالید )همانند تمام کشور( نرخ رشد جمعیت در استان کاهش 
یافته است. کاهش بعد خانوار نیز گویای این مطلب است ) جدول ٨  ــ٢(.

 ساختار جنسی: تفاوت های عددی بین دو جنس نشان دهندهٔ شرایط اجتماعی ــ اقتصادی حاکم بر هر سرزمین و ابزار مفیدی 
از نقطه نظر تجزیه و تحلیل است. 

جمعیت و حرکات آن در استان درس 8
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جغرافیای انسانی استان

 برای مطالعه 

ـ 1355 جدول 8  ــ2ــ بعد خانوار ونسبت جنسی در استان از سال 85  ـ

1٣٥٥1٣6٥1٣٧٥1٣٨٥سال

٧ / ٥٣ / 9٤ / 9٤  /  ٤بعد خانوار

9٨٥96699٤9٨0تعداد زنان به ازای هر 1000 مرد

دالیل مغایرت های جنسی ناشی از عوامل زیر است: 
1ــ افزونی پسرها در مواقع تولد؛ 

٢ــ اختالف نرخ مرگ و میر هر دو جنس در سنین مختلف؛ 
٣ــ اختالف جنس در مهاجرت. )استان مرکزی به دلیل وجود شرایط کاری، مهاجرپذیری مردان برای یافتن کار را باعث شده است.( 

توزیع جمعیت و تراکم جمعیت به تفکیک شهرستان به شرح جدول زیر است: 

جدول 9ــ2ــ ویژگی های جمعیتی استان به تفکیک شهرستان در سرشماری سال 1385

نسبت جنسی)تعداد زن در مقابل بعد خانوار)نفر(درصد جمعیتنام شهرستان
1000 مرد(

تراکم جمعیت   نفر 
/ کیلومترمربع

٣ / ٧9٨0٤6 / 100٣کل استان
1٤11٤٤1٧آشتیان
٧ / ٧9٧٣111 / ٤6٣اراک
٣10٢91٧ / ٤٣تفرش
6101٢٤6 / ٨٣خمین

٥961٢0 / ٣٣دلیجان
٧ / ٨9٣٧1٣ / ٤٣زرندیه
٥ / ٧9٣٥٥1 / 1٨٣ساوه
٨10٣٤٤٥ / 9٣شازند

٨ / 910٤٢٢٨ / ٣٣کمیجان
6 / ٤9٨9٢٤ / ٤٣محالت

مثال  )برای  باالست  جنسی  نسبت  کار  یافتن  برای  مردان  مهاجرت  به دلیل  فرست  مهاجر  شهرستان های  در 
آشتیان، تفرش، شازند و کمیجان(. در شهرستان ساوه به دلیل وجود تولید زیاد مراکز تولیدی و مهاجرپذیری پایین ترین 

نسبت جنسی وجود دارد.
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مطابق جدول شمارٔه 9ــ2 باالترین درصد جمعیت ساکن در استان، در شهرستان اراک و کمترین آن در شهرستان آشتیان است. 
آیا می توانید دالیل هر کدام را ذکر کنید؟ 

شکل 8  ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان به تفکیک شهرستان براساس سرشماری 1385

باالترین تراکم جمعیت استان مربوط به دو شهر صنعتی استان یعنی اراک و ساوه است و پایین ترین آن مربوط به زرندیه، تفرش 
و آشتیان است.

مقیاس: 1:500000
مرز استان

مرز شهرستان

استان همدان

استان تهران

استان قم

استان اصفهان
استان لرستان

استان قزوین

کمیجان

زرندیه

ساوه

تفرش

آشتیان

اراک

شازند

خمین

محالت

دلیجان

15ــ0 نفر در کیلومتر مربع 

30ــ16 نفر در کیلومتر مربع

٤5ــ31 نفر در کیلومتر مربع

60ــ٤6 نفر در کیلومتر مربع

61 نفر و بیشتر در کیلومتر مربع 

N
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جغرافیای انسانی استان

ساختار سنی: هرم نسبی جمعیت استان در سال 1٣٧٥ و 1٣٨٥ را مقایسه کنید؛ چه تغییری حاصل شده است؟

   کاهش قاعدٔه هرم از سال 1٣6٨ به بعد در استان همانند کل کشور ناشی از کنترل موالید است. در سال 1٣٨٥ باالترین درصد 
جمعیت در گروه سنی ٢٤ــ٢0 سال بوده اند. در حال حاضر این گروه چند ساله اند؟

درصد زیاد جمعیت در این گروه سنی محاسنی چون افزایش نیروی کار و در صورت فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی را 
به دنبال دارد و در صورت عدم وجود فرصت های شغلی باعث افزایش بیکاری در استان خواهد شد؛ لذا برای این گروه سنی فراهم 

شدن زمینه های اشتغال، ازدواج و مسکن ضرورت دارد. 

مهاجرت 
آن ها در گروه سنی  بیشتر  که  بوده است  نفر  معادل ٢٥٨٢19  ـ  1٣٧٥  استان در حد فاصل سرشماری ٨٥  ـ به  کل مهاجران 

٢٤ــ٢0 سال بوده اند )60٤٥٣ نفر معادل ٢٣ درصد(.
از بین دالیل مختلف مهاجرت آن ها، یعنی جست وجوی کار، تحصیل، خدمت وظیفه، انتقال شغلی و...، پیروی از خانوار 

بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. 
در  حالی  که  در  کرده اند؛  ذکر  روستا  را  خود  تولد  محل  درصد   ٢0 شهری،  نقاط  ساکنان  بین  از   1٣٨٥ سرشماری  در 
سرشماری های قبلی این مقدار بیشتر بوده است؛ چون مهاجرت روستا به شهر روند صعودی خود را طی کرده و در حال حاضر به 

دورٔه نسبتاً کند خود رسیده است. 
حاشیه نشینی، رواج مشاغل کاذب، ترافیک و آلودگی، کمبود خدمات عمومی، تراکم زیاد و کمبود مسکن از آثار مهاجرت 
روستاییان به شهرها، برای شهرهاست. کاهش فعالیت های کشاورزی، بر هم خوردن نسبت جنسی، کاهش نیروی کار در روستا و 

کاهش تولیدات کشاورزی، از آثار و پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرها، برای روستاهاست. 

شکل 10ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان مرکزی در سال 1385 شکل 9ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان مرکزی در سال 1375
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کاهش افراد در سن کار و در مقابل افزایش تعداد سالخوردگان، دور تسلسل توسعه نیافتگی را در روستاها ایجاد می کند که در 
رکود و تخلیٔه بیشتر روستاها تأثیر خواهد داشت )نمودار شکل 11ــ٢(. 

شکل 11ــ2ــ نموداردور تسلسل توسعه نیافتگی ناشی از مهاجرت روستاییان

سواد
 در سرشماری سال 1٣٨٥، ٨٤ درصد از جمعیت باالی 6 سالٔه استان با سواد بوده اند که در مقایسه با سرشماری 1٣6٥ که 

6٢ درصد جمعیت باسواد بودند، رشد زیادی داشته است. 

جریان برون مهاجرتی

تخریب ساختار سنی و جنسی

معیت
ی ج

طبیع
شد 

ش ر
کاه

کاهش جمعیت

کاهش تقاضا برای خدمات 

روستایی

شتغال
ی ا

ت ها
ش فرص

کاه

فعالیت 3ـ2  
شکل 11ــ٢ پیامدهای منفی مهاجرت را بیان می کند. آیا شما می توانید پیامدهای مثبت مهاجرت برای مهاجران 

را ذکر کنید؟
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ویژگی های فرهنگی استان

فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان مرکزی 
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فرهنگ، مجموعٔه پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیک ها و اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام 
عادات و رفتار و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعٔه خود فرا می گیرد و در قبال آن جامعه تعهداتی به 

عهده دارد. 
مردم استان مرکزی با تکیه بر عناصر فرهنگ شامل ارزش ها، هنجارها، نهادها و آداب و رسوم سعی کرده اند از یک سو با انتقال 
فرهنگ به نسل جدید، موجب تقویت هویت ملی و محلی خود شوند و از سوی دیگر در ارتباط با فرهنگ های دیگر و بهره گیری از 
آموزه های دینی، سعی در بازسازی و تغییر فرهنگ خود کنند. فرهنگ عامٔه مردم که جنبٔه شفاهی آن بر جنبٔه مکتوبش غالب است، 
سینه به سینه نقل می شود و به آیندگان منتقل می گردد. در مبحث فرهنگ استان به باورهای عامیانه، افسانه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، 

شیوهٔ غذا خوردن و لباس پوشیدن و برگزاری مراسم ها پرداخته می شود. 

آداب و رسوم مردم استاندرس9

فعالیت ١ـ٣  
به نظر شما آشنایی با آداب ورسوم محلی زندگی مان چه ضرورتی دارد؟

زبان و گویش های محلی 
زبان رایج در استان مرکزی، فارسی است؛ اما مردم در برخی جاها به گویش های دری، ترکی، تاتی و خلجی صحبت می کنند. 
زبان ارمنی و بازماندٔه زبان راجی نیز هنوز در برخی نقاط وجود دارد و در میان گویش های رایج در استان، گویش های لری، ارمنی و 

خلجی و در پاره ای نقاط ترکی در پیوند با گروه های قومی خارج از استان وجود دارند. 
در جنوب شرقی استان یعنی محالت و دلیجان، به گویشی صحبت می شود که مردم محلی آن را »راجی« یا »رایجی« می نامند. 
گسترٔه رواج این گویش، دهستان های جاسب، اردهال، کهِک قم و شهرهای نراق و کاشان را در بر می گیرد واز سویی تا نطنز و اصفهان 
کشیده می شود. گویش تاتی نیز در روستاهای آمره، کهک و شاهواروق تفرش رواج داشته است و اکنون نیز در روستاهای وفس، 

فرک، گورچان و چهره قان شهرستان کمیجان به این گویش تکلم می کنند. 
در بخش عمده ای از مناطق غربی و جنوبی استان، در مرز لرستان، به گویش لری با لهجه  های »لری« و »لکی« گفت وگو می شود 

که دامنٔه آن تا شهرستان خمین و اراک کشیده شده است. 
زبان ترکی محلی در دهستان رودبار تفرش و قسمتی از روستاهای شهرستان های فراهان، خنداب، کمیجان، شازند، اراک، 
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ویژگی های فرهنگی استان

ساوه و زرندیه رواج دارد. 
»خلجی« گویش مردم خلجستان قم است  اما در بعضی از روستاهای آشتیان و تفرش با آن گفت وگو می شود. 

در پاره ای از روستاهای شازند، خرقان و ساوه که ارمنی نشین اند و نیز در بخشی از شهر اراک که تا چند دهٔه قبل ارمنی نشین 
بوده، به زبان ارمنی صحبت می کنند.

افسانه ها و مثل ها
فرهنگ و ادب عامه سرشار از افسانه ها، قصه ها و مثل هایی است که ممکن است در تاریخ رسمی ضبط نشده باشند؛ اما در میان 
قصه ها، ترانه ها، الالیی ها، متل ها و مثل ها به صورت آهنگین از بزرگ ترها برای کودکان و نوجوانان نقل شده اند و موضوعات اخالقی، 

اجتماعی و تربیتی را در بر می گیرند. 
به دلیل محدودیت زبان نوشتاری و کتابت، زبان گفتاری و شفاهی از اهمیت ویژه ای  بیشتر شهرها و روستاها  در گذشته در 
برخوردار بوده است و مردم این دیار سعی کرده اند که بخش عمده ای از فرهنگ و ادب عامه را در قالب حکایت ها، افسانه ها و مثل ها به 
نسل های بعدی منتقل کنند. بیشتر افسانه ها و حکایت ها ریشه های مشابه دارند؛ اما با کمی تفاوت در نقاط مختلف استان نقل می شده اند. 
از جمله افسانٔه کچل و بازرگان، کالغ و یخ، گربه و پلنگ و آدمیزاد، قوز باالقوز، عاقبت مرد طمعکار، نیکی کن و به دریا بینداز و … .

ضرب المثل ها و کنایه ها 
ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ مردم اند که در برگیرندٔه تجربه ها، ارزش ها و هنجارهای جامعه است و از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شوند. گرچه ضرب المثل ها جمالت کوتاه و مختصری هستند، اما در آن ها نکات آموزنده ای است که به مخاطب انتقال 
می یابد. شاید محتوای بیشتر ضرب المثل ها با هم شباهت داشته باشند، ولی برحسب موقعیت جغرافیایی و فرهنگی مردم، واژگان آن ها 

با یکدیگر متفاوت اند. 

بیشتر بدانیم  

در زیر به تعدادی از این ضرب المثل ها با لهجه و گویش محلی اشاره می شود. 
ش می کُنِۡه. )تفرش( 

ٰ
ش خی

ٰ
ــ موش با َاّمانِِه کاری نداره، َاّمانِِه خودش خی

منظور فردی که خودش، خودش را لو می دهد و یا تازه عروسی است که اصل و نسبش را فراموش کرده و 
تفاخر می کند. 

ی یٰا بٰاۡخٰماز )ترکی محلی( )پسر بزن، منتظر دایی اش نمی ماند.(
ٰ
ــ وُوّران اُوۡغٰلن ٰدای

اشاره به فرد کاری است که منتظر کسی نمی ماند. 
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فعالیت ٢ـ٣  

بیشتر بدانیم  

ــ ُاو که می ره به  روخونه خویش بَُخوره بهتر از بیگانه. )خمین( 
آبی که به رودخانه میره آشنا بخورد بهتر است تا بیگانه بخورد. 

ــ آش نَخُورِده و ُدن )دهن( ُسوۡخِته. )اراک( 
اشاره به کسی است که کاری را نکرده است؛ ولی باید پاسخ گویش باشد. 

ــ تا گوساله گُو بَشه ِدِل صاِحبۡش ُاۡو می شه. )تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب می شود(. )اراک( 
جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. 

ــ چیزی که ُشده ٰپاره، َوۡصلِه َوۡر نمی داره. 
دلی که جریحه دار شد، التیام  نمی پذیرد. 

ــ َاۡز ُدۡمِب ُخوُدم می ۡگَذُرم؛ این َوۡصلَِت را نَمی خوٰاهم. )دلیجان( 
جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری، فایده است. 

ــ یِه سال ُبخور نون و تَره و َصۡد ٰسال ُبخور نون و کَِره. 
یک سال کمی سختی بکش تا نتیجٔه بهتر و بیشتری دریافت کنی. 

ــ ُرِت ُجو و خوشٰاۡرُبَو؛ َاّما ُرِت َاقانی ُخوشٰاُنوبََو. )وفسی( 
جای چوب خوب می شود اما آسیب حرف التیام نمی یابد. 

ــ ِاز ِدولِتیِ گندم تَۡلِخه ُاْو وامی خوِره. )ساوه( 
به واسطه شخص یا اشخاص موجه، زیردستان نیز بهره می برند.

ــ ُگۡمِبِذ بزرگ کامبار کایه. )ساوه( 
گنبد بزرگ انباره کاه است. این ضرب المثل درباره کسی گفته می شود که هیکل تنومندی دارد، ولی از عقل و فهم 

عاری است.

چند نمونه ازضرب المثل هایی را که در محل زندگی شما رایج اند، تهیه کنید و با گویش یا لهجٔه محلی به کالس 
ارائه دهید. 

بعضی از واژه ها و اصطلحات محلی در استان مرکزی: 
ِاِسل = جایی گود که آب در آن انباشته می شود. 

َسه = حاال، اکنون 
ٰ
ای
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فعالیت 3ـ٣  
الف ( معنی واژه های زیر را با کمک بزرگ ترها پیدا کنید. 

ِخِتل=  ُاوَگۡج =   
ُرولَه =  ِپلۡس =   

ُشۡوَچره =  ِجِغله =   
ِقۡبرٰاق =  ُچُتلی =   

کالسی هایتان  هم  برای  را  آن ها  و  کنید  معنا  و  را جمع آوری  محلی  اصطالحات  و  واژه ها  از  مورد  چند  ب( 
بخوانید. 

بیشتر بدانیم  

ترانه ها 
یکی از فواید ضبط و ثبت ترانه ها حفظ ذخیره ای از آهنگ های کهن برای تقویت موسیقی علمی و ملی جامعه 
است. ترانه های عامیانه حاکی از عادات اخالقی ملت ها و اقوام مختلف بوده و باعث ازدیاد، تحریک و تهییج فکری 
و روحی انسان می شوند. یکی از ترانه های معروف، مشکه زنی است که در روستاهای کمره )شهرستان خمین( خوانده 

می شود؛ بخشی از این ترانه چنین است: 
کرا )کره( بده به باری  مشکه مشکه ساالری 

به نرخ زعفرانه  امسال کرا گرانه 

بَّجی = فرار کن 
نِه = نردبان، راه پله 

ٰ
ٰپازگی

ِپّسا = نوبت که بیشتر با گی همراه است. گِی و ِپّسا 
قاق = نفر آخر 

ناسُور = زخمی که به وسیلٔه سرما بدتر شده باشد، جراحتی که به سختی درمان شود. 
ِهنوَشه = نفس نفس زدن 
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یک من به سنگ شا١ کن  مشکه جانم کرا کن 
سنگ شا را قیمت کن  مشکه جانم غیرت کن 

نمونٔه دیگر ترانٔه قالی بافی است که در تفرش و فراهان خوانده می شود. 
دو تا قالی ببافم یادگاری سر دار بست بشینم روزگاری 

ببافم با دل تنگ  دو تا قالی صد رنگ  

الالیی ها 
در مناطق مختلف استان مرکزی، الالیی ها و دو بیتی های محلی به طور خودجوش توسط زنان و مردان با ذوق 

در وزن های ساده سروده شده است. 
نمونه ای از الالیی ها: 

علی گوید که صد سالت کنم من  ال ال ال ال خوابت کنم من 
عزیز من بخواب مادر  ال ال ال ال بخواب مادر 

برات بیاره کمی فندق  بابات رفته توی صندوق   ال ال ال ال گل فندق 
باباش رفته خدا همراش  ال ال ال ال گل خشخاش 

بازی های محلی 
بازی های محلی در نقاط مختلف استان از دو جهت قابل توجه است؛ یکی از این جهت که نسبت به بازی های 
جدید الکترونیکی از شادابی و طراوت بیشتری برخوردارند و دیگر این که عالوه بر معرفی بخشی از فرهنگ عامٔه 
مردم، مهارت های اجتماعی را نیز در کودکان و نوجوانان تقویت می کنند. هر چند زندگی شهرنشینی و صنعتی امروزی 
امکان بعضی از بازی ها و سرگرمی های سودمند را از میان برده است ولی هنوز تعدادی از بازی ها در بعضی نقاط اجرا 
می شوند؛ برای مثال: قایم موشک بازی، کوشک َمالق )معلق(، دوز بازی، الک دو لک، یک قل دو قل، کاله بَبَرک، 

گرگم به هوا، تخم مرغ بازی در عید، چوب بازی در عروسی و … .

فعالیت ٤ـ٣  
ــ شما نیز سعی کنید با کمک و راهنمایی بزرگ ترها در مورد یکی از بازی های محلی رایج در محل زندگی خود 

تحقیق کنید و آن را به کالس ارائه دهید. 

١ــ من شاه برابر 6 کیلو
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آیین ها و آداب و رسوم مردم 
الف ــ آیین ها و آداب و رسوم مذهبی؛ 

ب ــ آیین ها وآداب و رسوم بومی وسنتی. 
الف ــ دین و باورهای مذهبی 

قبل از حملٔه اعراب به ایران مردم این استان همانند سایر ایرانیان، دین زردشتی داشته و یکتاپرست بوده اند. وجود آتشکده های 
بزرگ، از قبیل آتشکدٔه آتشکوه نیمور، وره در آشتیان، آتشکدٔه خورهه در محالت، آتشکدٔه فردقان در کمیجان و آتشکده های دیگر 
در شهرهای این استان دلیل بر این مدعا هستند. اما بعد از ورود اسالم به ایران، مردم به این دین الهی روی آوردند و هم اکنون بیش از 
99 درصد جمعیت استان را مسلمانان با مذهب شیعٔه اثنی عشری تشکیل می دهند. چند دهم  درصد از جمعیت شهرستان های اراک 
و شازند را مسیحیان ارمنی )گریگوری( تشکیل می دهند. چند دهم درصد از جمعیت استان نیز پیرو ادیان دیگرند. در این قسمت به 

برخی از باورهای مذهبی و مراسم مذهبی اشاره می شود. 
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی: در بعضی از نقاط استان خورشید گرفتگی را کار اژدها می پنداشتند و در گذشته همزمان 

با خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی بر ظروف مس و طبل ها می کوبیدند تا اژدها به وحشت افتد و چشمٔه نور را رها سازد. 
مراسم نخل گردانی: روز عاشورای حسینی در محله های تفرش، مراسم نخل گردانی برگزار می شود. افراد مسن و پیش کسوت های 
محله نخل را تزئین می کنند و هر یک از اعضای طایفٔه ساکن محله، زیر یکی از تیرهای نخل را می گیرند و پیشاپیش هیئت های سینه زنی و 
زنجیرزنی به حرکت در می آیند و مردم نذورات خود را به کسی که جلوی نخل حرکت می کند، می دهند. در داخل اتاقک نخل تعزیه خوانی 
می نشیند و روضه و نوحٔه سیدالشهدا)ع( را می خوانند. البته شبیه این مراسم در شهرهای خمین، نراق، بعضی از روستاهای منطقٔه فراهان و 

دیگر نقاط استان نیز انجام می گیرد. 

شکل 1ــ3ــ مراسم نخل گردانی
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بیشتر بدانیم  

فعالیت 5ـ٣  
چند نمونه از آیین ها و مراسم مذهبی و محلی را که در منطقٔه شما برگزار می شوند، ذکر کنید و در مورد یکی از 

آن ها تحقیق کنید. 

شکل 2ــ3ــ همکاری روستاییان خمین در الیروبی قنوات

جشن کوسه ناقلدی )ناقالدی(: در روستاهای استان مرکزی 40 روز پس از سپری شدن زمستان و 50 روز 
باقی مانده به نوروز، جشن کوسه برگزار می شود که بسیار دیدنی است. در این مراسم تعدادی از چوپانان و جوانان و 
نوجوانان در نقش داماد )کوسه(، عروس با پوشیدن لباس ها و کاله هایی از پوست و بستن زنگوله هایی به خود به در 
خانه ها رفته و شعر معروف »ناقالدی گُنده گنده، چهل رفته پنجاه مانده« را خوانده و پایکوبی می کردند. اگر صاحب خانه 

ب ــ آیین ها و آداب و رسوم بومی و سنتی 
برای  باقرآباد محالت  و  نیمور  اهالی شهر  کشاورزان  سال،  هر  اسفند  نیمٔه  از حدود  گردانی:  بیل  مراسم 
پایان  یا شاه جوی به صورت دسته جمعی و مطابق زمین خود اقدام می کنند. بعد از  الیروبی رودخانٔه بزرگ نیمور 
عملیات الیروبی همگی در کنار سد نیمور که از سدهای قدیمی و تاریخی استان است، جمع می شوند. این الیروبی 
ممکن است چند روز طول بکشد. هنگامی که بعد از الیروبی آب به پخشگاه )محل توزیع آب( می رسد، مردم جشن 
می گیرند و به شیؤه ورزش های پهلوانی اقدام به گرداندن بیل ها می کنند. بدین طریق که 4 بیل را در یک دسته و 3 بیل 
را در دسته ای دیگر به هم می بندند و افراد آن ها را برمی دارند و به دور سر خود می چرخانند. اگر بیل ها به هم نخورد، 

برنده است و مردم او را تشویق می کنند.   

شکل 3ــ3ــ بیل گردانی در نیمور
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به  بَدیُمن می دانستند  را  آنجا که غش کردن کوسه  از  و  دیر می آورد، کوسه غش می کرده  را کمی  نیاز کوسه  و  انعام 
محض آمدن کوسه، تنقالت، خوراکی و پول برای کوسه می آوردند. این رسم که به لحاظ ریشه های تاریخی در شمار 
به نام های کوسه گری در تفرش، کوسه کوسه در ساوه، کوسه گَلدی در روستاهای  آیینی آورده می شود،  نمایش های 
شاهسون نشین و نقاط ترک نشین، ناقالدی در اراک و مانند این هاست و با تفاوت هایی در سایر مناطق ایران نیز وجود 
داشته است. جشن کوسه ناقلدی یادآور جشن سده )از جشن های ایران باستان( است که مردم با پشت سرگذاشتن 

سرمای شدید زمستان، نوید فرا رسیدن نوروز را جشن می گرفتند. 
مراسم ازدواج: انجام تشریفات و رعایت آداب و رسوم ازدواج در استان مرکزی از زیبایی ها و جذابیت های 
خاص خود برخوردار است. خواستگاری توسط واسطه ای از سوی خانوادهٔ داماد، نشست خانوادهٔ عروس و داماد و 
فامیل های نزدیک برای خرج بری، بله برون و تعیین مهریه، برگزاری مجلس عقد، حنابندان، عروس برون )بردن عروس(، 
مراسم پا انداز جلوی عروس، شام شب سوم )داماد سالم(، دعوت شب هفتم، برگزاری پاتختی و پا گشا برای عروس و 

داماد از جمله مراسمی هستند که با رعایت تمام آداب و رسوم سنتی از سوی خانوادهٔ عروس و داماد انجام می شوند. 
مراسم شب چله: شب اول زمستان را شب چله می گویند. در این شب خانواده های فامیل عروس و داماد به 
خانٔه بزرگ ترها می روند و در آن جا بعد از خوردن شام، انواع میوه و شیرینی صرف می کنند و تا نیمه های شب شعر، 
قصه و هم چنین دیوان حافظ و شاهنامه می خوانند. در این شب هفت نوع خوراکی و تنقالت از جمله کدوی پخته، 
هندوانه، قاووت و باسلُق می خورند. خانواده های داماد که دختری را به نامزدی پسرشان انتخاب کرده اند، هدیه ای برای 
او می فرستند که به آن شب چله ای می گویند. در اکثر روستاها در شب چله گوسفندی را که در فصل تابستان و پاییز 

پرواری کرده اند، ذبح کرده و برای مصرف میهمان به عنوان شام می پزند. 

شکل  ٤ــ3ــ مراسم شب چله

مراسم چهارشنبه سوری و عید نوروز: در آخرین شب چهارشنبٔه سال مردم استان مرکزی هنگام غروب 
آفتاب آتش روشن می کنند و با گفتن جمالتی مثل »زردی من از تو، سرخی تو از من، غم برو، شادی بیا، نکبت برو، 

شادی بیا، محنت برو، روزی بیا، سیاه برو، قرمز بیا« از روی آتش می پرند و شادی می کنند. 
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همچنین هنگام تحویل سال جدید، همٔه اعضای خانواده اطراف هفت سین می نشینند و دعا و قرآن می خوانند 
تا سال جدید شروع شود. بعد از تحویل سال اعضای خانواده دست پدر و مادر را می بوسند و پدر به تمامی اعضای 
خانواده، تخم مرغ، جوراب و مقداری پول عیدی می دهد و شروع به خوردن شیرینی و تنقالت داخل سفره می کنند. 

                                       شکل 5  ــ3ــ مراسم آب پاشان در فراهان                                                                شکل 6  ــ3ــ مراسم نوروز در شهر

مراسم هدیه دادن به مناسبت های خاص، مثل خرید منزل، اتومبیل و سایر وسایل خانه نیز در مناطق مختلف 
استان به فراخور وضعیت مالی افراد برگزار می شود که از آن با عنوان سرمنزلی یا سرماشینی و... یاد می شود. 

جشنوارٔه انار در ساوه، جشنوارٔه انگور در هزاوه، جشنوارٔه گل محالت و مراسم جشن درو )اول تابستان( در 
فراهان از مراسمی است که هر ساله برگزار می شود.  

                                        شکل 7ــ3ــ جشنوارهٴ انار در ساوه                                                        شکل 8 ــ3ــ جشنوارهٴ گل در محلت ــ تابستان 1389

فعالیت 6  ـ٣  
ــ در مورد مراسم تعزیه خوانی، پرده خوانی ونّقالی تحقیق کنید. 
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نوع پوشش سنتی مردم استان مرکزی 
نوع پوشش و چگونگی آن متأثر از فرهنگ هر جامعه ای است؛ گرچه بخشی از آن نیز تابعی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی 
است. به عنوان مثال نوع پوشش نقاط سرد و کوهستانی استان با نقاط هموار و دشت متفاوت است. در حال حاضر نیز نوع پوشش 

نقاط روستایی بیشتر جنبٔه سنتی دارد و پوشش در نقاط شهری تحت تأثیر شرایط رسمی و اداری تغییر یافته است. 
تا سه یا چهار دهٔه قبل پوشاک بیشتر نقاط استان به ویژه روستاها عمدتاً محلی بوده و تهیه و دوخت آن ها در محل زندگی افراد 

صورت می گرفته است اما در سال های اخیر گسترش ارتباطات و شهرنشینی باعث تحول در نوع پوشش مردم استان شده است. 
به طور کلی می توان نوع پوشش سنتی مردم استان مرکزی در گذشته را به شرح زیر تقسیم بندی کرد: 

الف ــ سرپوش زنانه شامل: روسری، چارقد، کاله )نقاط ترک نشین(، پیچیه )روبند(، چادر، کالغی؛ 
ب ــ تن پوش زنانه شامل: کوینک )مناطق ترک نشین(، شلیته، تنبان، چین و پاچین، کت و جلیقه؛ 

پ ــ پاپوش زنانه شامل: ُاُرسی، گیوه، چکمه، گالش و دمپایی روبسته؛ 
ت ــ سرپوش مردانه شامل: کاله نمدی، کاله عرقچین، کاله کاموایی، کاله حصیری، آفتابگردان، کاله پشمی )کاله گوشی(؛ 

ث ــ تن پوش مردانه شامل: پیراهن )کوینک(، پیراهن سرداری، کولجه، پوستین، جلیزقه )جلیقه(، شال و مچ پیچ و کینک 
)لباس چوپانان(؛ 

ج ــ پاپوش مردانه شامل: جوراب پشمی، گیوه، گالش، کفش چرمی، پوتین چرمی، چکمه های الستیکی و چارق. 

شکل 9ــ3ــ پوشش سنتی زنان و مردان ــ موزهٴ چهارفصل اراک
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فعالیت 7  ـ٣  
ــ آیا در محل زندگی شما مردم پوشش محلی خاصی دارند؟ در مورد نوع پوشش محل زندگی خود تصاویری 

تهیه کنید و به کالس درس ارائه دهید. 

هنرهای دستی استان 
استان مرکزی مهد پرورش هنرهایی است که نشانگر فرهنگ غنی این مردم بوده و به دلیل آن که تبلور عینی فرهنگ اصیل، 
بومی، مردمی و معنوی کشورمان است، همواره معرف خصوصیات بارز و شاخص هنر و تمدن این مرز و بوم چه در داخل و چه در 

خارج از کشور بوده است. 
امروزه نیز در این استان هنرمندان و صنعتگرانی وجود دارند که همچون گذشتگان خویش بی ادعا در پی تعالی هنرخویش اند.     

شکل 10ــ3ــ فرش های دست بافت جیریا و ساروق

به همگان شناسانده شده  به عنوان یکی از مراکز صنعتی و قطب های مهم در صنایع دستی  از گذشته های دور، استان مرکزی 
است. فرش دستباف استان مرکزی با نام تجاری فرش ساروق و جیریا در جهان مشهور شده است و کمتر موزه ای است که مزین به آثار 
هنرمندان و صنعتگران فرشباف استان نباشد. گلیم استان به خصوص گلیم ساوه از دوران صفوی با سابقٔه درخشان تولید شده و در 

حال حاضر گلیم گل برجستهٴ استان در کشور پرآوازه است.     
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ویژگی های فرهنگی استان

                                  شکل 11ــ3ــ گیوه بافی در سنجان                                                                     شکل 12ــ3ــ منبت کاری در سمقاور کمیجان

مسگری نیز در اراک و تفرش سابقه ای دیرینه دارد. از دیگر رشته های صنایع دستی در استان که قابلیت ها و زمینه های رشد و 
فعالیت زیادی دارند، می توان از طراحی و نقشه کشی فرش، رفوگری، رنگرزی سنتی، جاجیم بافی، هنرهای چوبی شامل: منبت کاری 
و کنده کاری روی چوب، معرق، محرق )با ساقٔه گندم(، پیکرتراشی، نازک کاری چوب، مشبک، ساخت سازهای سنتی و خراطی، 
آینه کاری، گچبری سنتی،  صنایع فلزی شامل: قلمزنی روی مس، مسگری، سفیدگری، چلنگری، عالمت سازی و دیگر رشته ها: 
سوزن دوزی و رسته های وابسته به آن، گیوه بافی و گیوه دوزی )در وفس و سنجان( البته محلی، سرامیک سفالگری و مجسمه سازی، 
صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی، بامبوبافی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، تذهیب و نگارگری، بافتنی های سنتی، عروسک های 
محلی و … که بالغ بر 66 رشته می باشند، نام برد. هنر خوش نویسی نیز جایگاه ویژه ای در استان دارد و استاد فتحعلی واشقانی فراهانی 

از خوش نویسان مشهور و از چهره های ملی است.

                          شکل 13ــ3ــ تصویر استاد واشقانی                                                                     شکل 1٤ــ3ــ گچ بری از صنایع دستی استان
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فصل چهارم

پیشینهٴ  تاریخی استان مرکزی
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پیشینهٴ تاریخی استان

بیشتر بدانیم  

استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در حد فاصل مرکز فالت ایران و زاگرس، همواره به عنوان یک منطقٔه بینابینی، در 
کنش و بر هم کنش های فرهنگی در سه دورهٔ پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی مطرح بوده است. به طور کلی بررسی سیر تحول جوامع بشری 
در استان مبتنی بر بررسی ها و کاوش های باستان شناسی از یک سو و اشارات متون تاریخی از سویی دیگر است. این استان از سویی در 
محدودهٔ شهرستان های خمین، محالت، دلیجان، اراک، زرندیه، آشتیان و تفرش در دورهٔ پیش از تاریخ تحت تأثیر فرهنگ های شکل گرفته 
در حوزهٔ فالت و از سویی در شهرستان های خنداب، شازند و کمیجان در حاشیٔه زاگرس تحت تأثیر فرهنگ های شکل گرفته و نفوذ یافته در 
منطقه زاگرس میانی بوده است. قدیمی ترین شواهد شناخته شده از شکل گیری استقرارهای بشری در دورهٔ پیش از تاریخ، سکونتگاه های 
انسانی است که بر اساس تکنیک های به کار رفته در ساخت ابزارها و مصنوعات سنگی )خراشنده ها، تیغه های سنگی و…( قابل بررسی و 

تمیز دادن از یکدیگرند. نمونٔه چنین استقرارهایی را می توان در شهرستان هایی چون دلیجان، زرندیه و فراهان سراغ گرفت.  

پیشینهٴ سکونت انسان در استاندرس10

شکل 2ــ4ــ نمونه هایی از ابزارهای سنگی استفاده شده توسط بشر مربوط به شکل 1ــ4ــ نمونه ای ازسنگ نگاره های تیمره )خمین(
هزارۀ چهارم ق.م )مس سنگی(

به نظر می رسد غارنشینی معرف قدیمی ترین استقرارهای انسانی در سطح استان باشد؛ اما واقعیت آن است که 
شواهد استقرار در غارها به دورٔه جدیدتر یعنی عصر فلز )هزاره های چهارم و سوم قبل از میالد( بر می گردد. با عبور 
از دورٔه نوسنگی بدون سفال، سکونت های دائمی شکل می گیرد که مظاهر آن را باید یک جانشینی، اهلی کردن حیوانات 
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شکل4ــ4ــ نمونه ای از سفال منقوش از بز کوهی مربوط به هزارۀ چهارم )ق.م( شکل3ــ4ــ نمونه ای از سفال های منقوش مربوط به هزارۀ چهارم )ق.م(

و استفاده از سفال دانست. نمونٔه سکونتگاه های این دوره که با نمونٔه سفال های دست ساز و اولیه، ریز تیغه ها و تیغه های 
سنگی و پیکره های گلی انسانی و حیوانی و... قابل شناسایی اند، در دشت ساوه و خمین در کنار رودخانه ها و انشعابات 
آن ها می توان مشاهده کرد. در دوره های جدیدتر یعنی دورهٔ استقرار مس سنگی، مفرغ و آهن که بر اساس شناخت بشر از 
فلزات مختلف نام گذاری شده اند، این استان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در این دوره ها که شروع 
آن از هزارهٔ پنجم و پایان آن را هزارهٔ اول قبل از میالد می دانند، جوامع بشری رشد کرده و روستاها به سمت شهر شدن 
نزدیک می شوند. مناسبات تجاری ــ فرهنگی میان جوامع برقرار، نظام های حاکمیتی وحرفه های جدیدی شکل گیری و 
تقویت می شوند. در سه دورهٔ یاد شده تعداد استقرارهای انسانی نسبت به دورهٔ نوسنگی افزایش می یابند. غالب استقرارها 
در سه دورهٔ یاد شده معرف تبادالت میان منطقه ای، رشد و بالندگی فرهنگ های بومی، جایگزینی فرهنگ های وارداتی و 
جابه جا شدن مرتب فرهنگ های بومی و غیر بومی و تأثیرات متقابل آن هاست و سهم همٔه شهرستان های استان از سه دورٔه 
یاد شده مساوی است؛ با این تفاوت که شهرستان های نزدیک به زاگرس بیشتر معرف تأثیرات فرهنگی منطقٔه همجوار یعنی 
زاگرس مرکزی و شهرستان های حاشیه فالت مرکزی معرف فرهنگ های شکل گرفته و رسوخ یافته در ناحیٔه مذکورند. 
آثار و شواهد دوره های پیش گفته از جمله سفال های منقوش به طرح های هندسی، انسانی، حیوانی، ابزارهای سنگی و … 

پیشرفت جوامع و تأثیرپذیری آن ها از فرهنگ های بومی و غیربومی را نمودار می سازند.  

استان مرکزی قبل از اسالم
برتری دورٔه تاریخی )دوره ای که انسان موفق به اختراع خط و به کارگیری آن می شود( در استان و در قبل از اسالم، مربوط 
به دورٔه اشکانی است. در این دوره تعداد سکونتگاه های بشری، مظاهر و نمودهای باستانی در قالب آثار و تپه های باستانی قابل توجه 
است. رشد کمی سکونتگاه ها در سطح استان نشان از نقشی ممتاز در دورٔه یاد شده دارد. شواهد و یادگارهای بسیاری از دورٔه اشکانی 

در این منطقه شناسایی شده اند که چشمگیرترین آن ها یادمان هایی چون خورهٔه محالت است.  
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پیشینهٴ تاریخی استان

استان مرکزی پس از ورود اسالم تا عهد حاضر 
ورود اسالم حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی را وارد مرحلٔه جدیدی کرد. دین اسالم با آیین و شعائری همراه 
بود که کلیت فرهنگ و تمدن ایرانی را تحت تأثیر قرار داد و به آن تشخصی ممتاز بخشید. با پذیرش دین جدید، نمادهای اسالم خواهی در 
شهرها بر پا شدند؛ از جمله مهم ترین آن ها مساجدی هستند که زینت بخش شهرها شده اند. در این میان سهم استان از مظاهر سده های 
اولیٔه ورود اسالم مساجدی چون: مسجد جامع ساوه و مناره هایی چون منارٔه مسجد سرخ و شش ناو تفرش و شکل گیری شهری 

تاریخی و در خور توجه یعنی کرج ابودلف )به مرکزیت شهر آستانٔه امروز( است.  

شکل 5  ــ4ــ ستون های بر جای مانده واقع در خورهۀ محالت مربوط به دورۀ 
سلوکی ــ اشکانی

شکل 6  ــ4ــ آتشکدۀ آتشکوه تیمور مربوط به دورۀ ساسانی

شکل 8  ــ4ــ بقعۀ امامزاده 72 تن ساروق اراک مربوط به دورۀ ایلخانی)محلی 
که کربالیی کاظم ساروقی حافظ قرآن شد.(

شکل7ــ4ــ بقعۀ امامزاده شاهزاده حسین نظام آباد فراهان مربوط به دورۀ 
ایلخانی

کاوش های باستان شناسی و مطالعات تاریخی حکایت از غنی بودن تاریخ این استان در عصر ساسانی دارند. از این دوره به جز تپه ها 
و اماکن باستانی، نمادهایی باقی مانده اند که در نوع خود جالب توجه اند؛ به طور نمونه آتشکدهٔ آتشکوه )نراق(، پل بند نیم ور، میل میلونه 

)محالت(، پل دختر وسمق )رودبار تفرش(، قلعٔه گبری خمین و بقایای آتشکدهٔ فردقان )کمیجان( از جمله آثار شاخص این دوره اند. 
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بیشتر بدانیم  

کرج ابودلف 
تا آغاز قرن سوم هجری در منابع تاریخی و جغرافیایی از این شهر کمتر یاد شده است. این امر شاید بدان علت 
باشد که این مکان در حد یک روستا بوده است؛ لیکن با شروع قرن سوم هجری، در دورٔه خالفت هارون الرشید 
)193ــ170هـ.ق( این منطقه )کرج( به اقطاع خاندان عربی تبار »ابودلف ِعجلی« واگذار شد. ابودلف قاسم بن عیسی 
عجلی در سال 210 هـ.ق به عنوان اولین نمایندٔه رسمی خلیفٔه عباسی، شهر کرج را بازسازی و ابنیٔه جدیدی در آن 
بنا کرد و به آن رونق و آبادانی بخشید. پس از وی جانشینانش از 226 تا 285 هـ.ق در این شهر حکمرانی کردند. 
همچنین علی بویهی )عماد الدوله( درسال 320 هـ.ق از جانب مرداویچ زیاری به فرمانروایی این منطقه انتخاب شد 
و به همراه او گروهی از افسران مورد اعتماد خود را نیز به این شهر اعزام کرد. دیری نگذشت که مرداویچ نسبت به 
وفاداری سرداران دیلمی از جمله علی دچار تردید شد. به همین دلیل به برادرش »وشمگیر« و وزیرش حسین بن محمد 
ملقب به »عمید« نامه نوشت که از خروج سرداران دیلمی از ری جلوگیری کنند. عمید، نامه را از روی عمد و دیر بر 
وشمگیر خواند که در نتیجٔه آن علی از قلمرو ری خارج شده بود. بدین ترتیب با تسلط علی بن بویه بر کرج، پادشاهی 

طوالنی مدت آل بویه بر این منطقه برقرار گردید. 

شکل 9ــ4ــ نمونه ای از سکه های یافت شده مربوط به دورۀ اسالمی در استان مرکزی

از  یکی  آوه  و  فراهان  چون  مناطقی  به ویژه  مرکزی  استان  که  دارند  آن  از  حکایت  تاریخی  مدارک  و  اسناد 
کانون های اصلی تشیع در تمام تاریخ ایران بوده که همجواری با قم و ری در این امر مؤثر بوده است. 
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پیشینهٴ تاریخی استان

آوه پس از ورود سادات علوی و اهمیت بخشی از دولت روز یعنی آل بویه، از چنان جایگاهی برخوردار شد که 
به عنوان یک شهر شیعی بعد از قم شناخته شد. شیعه خواهی در مناطق شیعه مذهب، شکل گیری بناهای مذهبی چون 

امامزاده ها را باعث شد. مشاهد متبرکٔه آنان در آوه امروزه محل حاجت خواهی مؤمنان بسیاری است. 

شکل 10ــ4ــ بخشی از شهر تاریخی آوه که توسط حفاری های باستان شناسان به دست آمده است. 

دورۀ سلجوقی: این دوره از تاریخ ایران یکی از نقاط عطف تاریخ هنر و معماری به شمار می رود. در این میان استان مرکزی 
در دورٔه مورد نظر مانند دورٔه آل بویه شاهد خلق شاهکارهای معماری با ارزشی از جمله مسجد جامع ساوه، بقعٔه پیر مرادآباد فراهان و 
برج آرامگاهی اوجان در دشت ساوه است. از آنجاکه این دوره، دورٔه طالیی فعالیت اسماعیلیان محسوب می شود، مناطقی چون تفرش 
و ساوه از کانون های مهم آنان بوده است. در اهمیت تجاری و مواصالتی این منطقه در دورٔه مورد نظر باید گفت که به استناد منابع 
تاریخی، بخشی از جادهٔ جهانی ابریشم از زرندیه، ساوه و شهر تاریخی ِمسَکویه یا مشکویه )واقع در منتهی الیه شمال استان که زادگاه 

ابن مسکویه ، مورخ شهیر و نویسندهٔ کتاب تجارب االمم است( عبور می کرده است. 
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 برای مطالعه 

ـ ایلخانی تاریخی با شکوه در ابعاد و زمینه های مختلف  ـ ایلخانی: استان مرکزی در دورٔه مغولـ  دورۀ مغولـ 
دارد. در این دوره با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی روز )به ویژه سیاست حمایتی مغوالن از تشیع( بسیاری از 
بناهای آرامگاهی فاخر در مناطق و شهرهای مختلف استان با آرایه های زیبا و درخور تحسین ساخته شد. در این میان 
سهم دو منطقٔه فراهان و ساوه ممتاز و درخور توجه است. غالب بناهای زیارتگاهی و کهن فراهان از جمله امامزاده 
هفتاد و دو تن ساروق، امامزاده عبداللّه فارسیجان، امامزادگان تبرته، امامزاده شاهزاده حسین نظام آباد و چند بقعٔه دیگر 

و هسته های جمعیتی روستایی و شهری چون ساروق و ذلف آباد شکل گرفتند. 
در ساوه نیز به همین شکل بناهایی چون: امامزاده سید اسحاق، بقعٔه اشموئیل نبی، امامزاده زکریای جوجین 
آمنه  و  ابوالحسن  امامزاده  )اراک(،  کودزر  عبداللّه  امامزاده  دیگری چون  یادماندنی  به  بناهای  شدند.  ساخته  و... 
خاتون دیزآباد )خنداب( و امامزاده عبداللّه )محالت( از نمونه های ممتاز معماری مذهبی عصر مغول ــ ایلخانی به شمار 
این دوره، در دو منطقٔه  از  به سدٔه هفتم هـ.ق  به »سبک سلطان آباد« مربوط  می روند. سبک معروف سفالی موسوم 

فراهان و ساوه شناسایی شده اند.1
دورۀ تیموری: تاریخ استان مرکزی در دورٔه تیموری ارتباط تنگاتنگی با انجدان اراک یافته است. پس از 
اختالفات داخلی فرقٔه اسماعیلیه و انشعاب آن ها به قاسم شاهی و محمدشاهی، انجدان به عنوان مرکزی برای فعالیت 
مذهبی امامان نزاری قاسم شاهی انتخاب شد. جایگاه و نفوذ فوق العادٔه آنان در منطقه و در زمینه های سیاسی ــ مذهبی 
و اجتماعی موجب تهاجم تیمور به این روستای مهم گردید که حاصل آن نابودی روستا بود. بعدها مرکزیت اسماعیلیان 

شکل 11ــ4ــ مسجد جامع ساوه مربوط به دورۀ سلجوقی

1ــ استان مرکزی در متون تاریخی و جغرافیایی و در طول تاریخ کهن آن، به نام هایی چون »جبال« و »عراق عجم« شهرت داشته است.
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ایران پس از سیصد سال از انجدان به کهک )دلیجان(، شهر بابک کرمان و در نهایت به هندوستان منتقل شد. آرامگاه 
امامان اسماعیلی از جمله شاه قریب و شاه قلندر در انجدان مستنداتی بازمانده از این دوره اند. در این میان همچنین 
باید به سبک معماری تیموری در استان مرکزی اشاره کرد. برای نمونه می توان آثار باقی مانده از هنر معماری شهر 

تفرش )بقاع متبرکه( و خمین )امامزاده عبداللّه در میشیجان( را نام برد. 

شکل 12ــ4ــ آرامگاه شاه قلندر از رهبران اسماعیلیه واقع در 
روستای انجدان اراک 

مربوط به دوره تیموری )مرمت آن در سال 908 هـ.ق دوره صفویه 
انجام شده(

 دورۀ صفوی: تاریخ استان مرکزی در دورٔه صفوی شاهد گسترش یکپارچٔه مذهب تشیع است که باب جدیدی را در تاریخ و 
فرهنگ این استان به خود اختصاص می دهد. با کوچاندن طایفه ای تحت عنوان بزچلّو به محدودٔه شهرستان فعلی کمیجان، تاریخ مردم 
تات و فارس زبان این ناحیه دستخوش دگرگونی می شود. رشد و گسترش این مذهب در درجٔه اول در آثار معماری مذهبی انعکاس 
یافت. به طور مثال بقاع شیعی محدودٔه تفرش  در اوایل دورٔه صفوی و بیشتر در دورٔه شاه طهماسب ساخته شد. آثار دیگری چون 
بقعٔه سهل بن علی در آستانه با حضور شاه اسماعیل صفوی مرمت و بازسازی گردید. از دیگر تحوالت مذهبی استان در این دوره 
تحت تعقیب قرار گرفتن اسماعیلیان در اوایل حکومت صفوی است که این امر به مهاجرت آنان به روستای کهک دلیجان انجامید. 
در این دوره که عصر تمرکززدایی ارامنه از مرکزیت جلفاست، شواهدی از حضور ارامنه و فعالیت های آن ها در روستاهایی که خود 

بنا نهادند، دیده می شود. 
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پیوند  نمایندگان حکومت زند  به عنوان  تاریخ حکومت های محلی  با  بیشتر  زندیه  تاریخ استان مرکزی در دورهٔ  دورۀ زندیه: 
می خورد. از جمله اقدامات این حاکمان عمران روستاها و ایجاد بناهای عام المنفعه است. یکی از حکمرانان محلی این دوره کلبعلی خان 

خلج نام دارد که در خرقان و نوبران عمارات و بناهایی در خور توجه باقی گذاشته است. 
دورۀ قاجار: دورهٔ قاجار در تاریخ استان مرکزی به لحاظ وقوع تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دورهٔ منحصر به فرد 
به شمار می رود. در این دوره زیستگاه های روستایی رشد می کنند و جمعیت در سراسر استان به صورت نسبی افزایش می یابد و شهر 
فعلی شازند تحت عنوان »ادریس آباد« توسط ارامنٔه مهاجر شکل می گیرد که تا قبل از تحوالت و نام گذاری به این نام، چند گورستان 

تاریخی و کلیسایی به نام هاکوپ بوده است و روستاهایی ارمنی نشین نیز در این حوزه وجود داشته اند. 
در این دوره انتقال مهاجران ترک زبان به مناطق مختلف استان، باعث تحوالت بسیاری در زمینه های اجتماعی و سیاسی شد. 
استقرار و سکنی گزیدن آنان از یک سو موجب عمران و آبادانی مناطق متروکه طی سالیان متمادی شد که از جملٔه این مناطق می توان 
به چهارچشمٔه خمین، سربند، دشت ساوه و نوبران اشاره کرد و از سوی دیگر باعث چالش های فرهنگی ــ سیاسی در مناطقی چون 
فراهان گردید. دامنٔه این چالش ها آن قدر وسیع بود که خود مبنای شکل گیری شهر اراک شد. هم سویی دولت قاجار با ترک زبانان 
و واکنش مردم فراهان به این موضوع، موجب اعتراض و شورش مردم این منطقه گردید. ویرانی مرکز این اعتراضات یعنی ذلف آباد، 
انعکاسی از چالش های یاد شده بود. علی رغم سرکوب قیام مردم ذلف آباد، تداوم شورش مردم فراهان موجب شد تا فتحعلی شاه، دستور 
ساخت شهر نظامی »سلطان آباد« را به یوسف خان گرجی بدهد. سپهدار مذکور در سال 1231 هـ.ق این قلعٔه نظامی را تبدیل به اولین 
شهر جدید در دورٔه معاصر کرد که بر مبنای هدف های مشخص برنامه ریزی، ایجاد و تکمیل گردید و برای زندگی و استقرار جمعیت 
تدارک دیده شد. ساختمان شهر از روی نقشٔه دقیق و برنامه ریزی شده و به صورت شطرنجی با کوچه ها و معابر هم اندازه و موازی 
برای زندگی و استقرار جمعیت و در جهت خدمات رسانی به آنان تأسیس گردید. شهر از دو محلٔه بزرگ هم قرینه تشکیل شده بود که 

زیربنای هر دو مساوی و حد فاصل دو محل، بازار بزرگ شهر بوده است. 

شکل13ــ4ــ بقعۀ امامزاده سهل بن علی واقع در شهر آستانه )کرج ابودلف(
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شکل 16ــ4ــ ساختمان کلیسای مسروپ مقدس واقع در اراک مربوط 
به دورۀ قاجار

شکل 14ــ4ــ شهر تاریخی ذلف آباد فراهان مربوط به دورۀ ایلخانی

شکل 15ــ4ــ بازار اراک مربوط به دورۀ قاجار

فعالیت 1ـ4  
آثار باقی مانده از دوره های مختلف تاریخی محل زندگی خود را بررسی و گزارش آن را به کالس ارائه کنید. 



78

استان مرکزی بخشی از سرزمین کهن ایران است که به جهت سخت کوشی و عزت نفس مردمش توانسته از گذشته های دور 
تاکنون چهره های توانمند و شخصیت های ارزشمند فراوانی را به فرهنگ بشری، تمدن اسالمی و جامعٔه ایرانی تقدیم کند. 

همین بس که بدانیم این دیار تاریخی در دورٔه اسالمی بیش از 56 نفر عالم و اندیشمند دینی را در دامان خود پرورش داده است؛ 
از جمله: حضرت امام خمینی)ره( بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حسین بن روح نوبختی )نفر سوم از نواب اربعه امام زمان عج(، 
آیت اللّه محمدعلی اراکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه، آیت اللّه شیخ محمد سلطان، آقا ضیاءالدین عراقی، مال فتحعلی سلطان آبادی، 
آیت اللّه میرزاحسن آشتیانی، )نمایندٔه آیت اللّه میرزا حسن شیرازی در تهران در دورٔه ناصرالدین شاه که در لغو قرارداد توتون و تنباکو 
تالش فراوانی کرد( مال احمد و مال مهدی نراقی، آیت اللّه عبدالنبی وفسی عراقی )از مراجع تقلید(، سید عبد الحمید سجادی وفسی 
)اولین طلبٔه شهید انقالب مشروطه(، آیت اللّه آقانورالدین حسینی عراقی معروف به آقانور )از طرفداران جدی انقالب مشروطه که در 
امام در سپاه  )نمایندٔه  امام خمینی»ره«(، شهید فضل الله محالتی  )رئیس دفتر  توسلی  آیت اللّه  مثبتی داشته است(،  نقش  آن  پیروزی 

پاسداران( و کربالیی کاظم ساروقی.
همچنین بیش از 40 سیاستمدار تراز اول کشور از جمله: قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، دکتر محمدمصدق و بیش از چهل 
دانشمند و نویسنده همانند: عباس اقبال آشتیانی، پروفسور محمود حسابی )پدر علم فیزیک ایران(، عباس سحاب تفرشی )پدر 

کارتوگرافی ایران(، دکتر محمد قریب، ابراهیم دهگان و دکتر مصطفی چمران را به ایران اسالمی هدیه کرده است. 
در این گذر کم نیستند ادیبان و شاعرانی که نثر و نظم آن ها زبانزد خاص و عام است؛ این فرزانگان ادیب بیش از 90 نفر بوده اند 
که از مهم ترین آن ها می توان به سلمان ساوجی، پروین اعتصامی، عالم تاج قائم مقامی، فخرالدین عراقی، ادیب الممالک فراهانی، دکتر 

محمود صناعی و پروفسور فضل اللّه یارمحمدی اشاره کرد. 
همچنین بیش از 50 نفر هنرمند، موسیقیدان، بازیگر سینما و نقاش، خوشنویس از این خطه برخاسته اند که از آن جمله می توان 
به حسین علی نیک، علی اکبر امینی، علی اکبرخان فراهانی، عیسی خان بهادری، علی حاتمی، فتحعلی واشقانی، حسین فرخی، نظام 

فاطمی و بهزاد فراهانی اشاره کرد. در زیر به معرفی برخی از این بزرگان می پردازیم:

1ــ امام خمینی)ره(
حضرت امام خمینی)ره( به عنوان یکی از مهم ترین معلمان تاریخ جهان در قرن بیستم میالدی توانست با حرکت خود و هدایت 
توده های مردم، نظام سلطنت را برای همیشه در ایران نابود کند و نظام جمهوری اسالمی را با برگزاری همه پرسی در تاریخ دوازدهم 
فروردین ماه 1358 هـ.ش برقرار سازد. ایشان درسال 1320 هـ.ق1 در شهر خمین در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشودند. 
پدر و پدر بزرگ و جد ایشان از فقهای بزرگ آن دوران بودند. پدر ایشان مرحوم سید مصطفی در شهر خمین، سایٔه آرامش برای 

1ــ نکته: از آن جایی که از 11 فروردین ماه 1304 هـ.ش تاریخ رسمی ایران از هجری قمری به هجری شمسی تغییر یافت لذا زمان های قبل از این تاریخ با هجری قمری ذکر شده است.

برخی از شخصیت ها و نام آوران استاندرس11
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اهالی و مانع بزرگی برای زورگویان دولتی و خوانین بود. همین امر، موجب دشمنی و ایجاد توطئه توسط آنان گردید. از این رو در 
ذی القعدهٔ سال 1320 هـ.ق آقا سید مصطفی جهت دیدار با والی عراق )اراک( و شکایت از خوانین ستمگر معروف خمین از جمله 
جعفر قلی خان و میرزا قلی خان به همراه چند نفر محافظ مسلح عازم اراک شد؛ اما در بین راه آن دو با خلع سالح محافظان، آقا سید 
مصطفی را در حالی که 42 سال بیشتر نداشت، به شهادت رساندند. بعد از این حادثه امام )ره( تحت سرپرستی مادر و عمه و مراقبت 
برادر بزرگترش آیت اللّه پسندیده قرار گرفت. امام )ره( تحصیالت مقدماتی را در خمین گذراندند و برای ادامٔه تحصیل در سن 19 
سالگی به حوزٔه علمیٔه اراک رهسپار شدند و بعد با تأسیس حوزٔه علمیٔه قم توسط آیت اللّه حائری، به این شهر مهاجرت کردند و نزد 
آیت اللّه محمد علی شاه آبادی و آیت اللّه حائری کسب فیض نمودند تا به درجٔه اجتهاد رسیدند و تدریس فقه، اصول، اخالق، حکمت و 
فلسفه را برای طالب آغاز کردند. امام خمینی )ره( در سال 1323 هـ.ش کتاب معروف »کشف االسرار« را تألیف کردند و در این اثر 

حکومت رضا شاه را مورد نکوهش و انتقاد قرار دادند. 
در سال 1341 هـ. ش با الیحٔه تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی و انقالب سفید شاه به مخالفت برخاستند.امام )ره( در حادثٔه 15 
خرداد 1342 دستگیر و به مدت یک سال در تهران زندانی شدند. در 13 آبان ماه  1343 هـ. ش  به دلیل مخالفت با موضوع کاپیتوالسیون 
به ترکیه و بعد به نجف اشرف در عراق تبعید شدند و حدود 15 سال در آنجا اقامت گزیدند. امام خمینی )ره( در این مدت توانستند فصل 
جدیدی از مبارزات سیاسی علیه حکومت شاه در ایران را آغاز کنند. سرانجام به دلیل مخالفت دولت عراق با حضور ایشان در نجف در 
دهم مهر ماه 1357 هـ. ش به پاریس عزیمت کردند و بر شدت تبلیغات و مبارزات خود افزودند و زمینٔه تظاهرات میلیونی را در سراسر 
شهرهای ایران فراهم ساختند تا اینکه سرانجام با مقاومت مردم، شاه در 26 دی ماه 1357 ایران را ترک کردند امام )ره( با فرار شاه در 12 
بهمن ماه 1357 هـ. ش  با استقبال میلیونی مردم ایران به وطن بازگشتند و مقدمات تشکیل حکومت جمهوری اسالمی را در 22 بهمن ماه 

1357 هـ. ش فراهم کردند. امام بعد از 11 سال رهبری در روز یکشنبه 14 خرداد ماه 1368 هـ. ش به لقاِء الله پیوستند.
 

2ــ قائم مقام فراهانی
دردورٔه   بود. وی  هنرمند  اداری  امور  در  و  باهوش  مدبر،  نویسنده،  دانشمند،  ادیب،  مردی  مقام)ثانی(  قائم  ابوالقاسم  میرزا 
محمدشاه قاجار کفایت و لیاقت قابل توجهی از خـود نشان داد و چـون محمدشاه او را عـامل موفقیت خـود می دانست و پیوسته 
حسن اعتماد پدر خود عباس میرزا را نسبت به او دیده و شنیده بود، اورا به مقام صدارت برگزید. اما مخالفـان خارجی و داخـلی 
قـائم مقام، او را به دلیل اقداماتش که همه به نفع مملکت بود، تحمل نکردند و سرانجام شاه تحت تأثیر افکار و عقاید آنان قرار گرفت و 

دستور داد او را در سال 1251 هـ.ق به قتل برسانند. 

3ــ امیرکبیر 
میرزا تقی خان امیرکبیر فرزند کربالیی محمد قربان، آشپز میرزا عیسی قائم مقام)اول(، به سال 1223 هـ.ق در روستای هزاؤه 

اراک به دنیا آمد که هنوز هم در این روستا محله ای به نام محلٔه میرزا تقی خان معروف است. 
 او علی رغم این که برخاسته از یک طبقٔه پایین اجتماعی بود، در دامان یکی از بهترین و اصیل ترین خاندان های آن روز ایران 
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)قائم مقام( رشد و نمو یافت. وی فن منشی گری را نزد قائم مقام آموخت. بعدها به مقام 
مستوفی گری نظام آذربایجان و عاقبت به صدارت رسید. در زمان صدارتش اصالحات 
کرد؛  ایران  تاریخی  ماندگی های  عقب  جبران  و  کشور  سیاست  و  قوانین  در  فراوانی 
اما سرانجام دشمنی امثال آقاخان نوری و مهدعلیا )مادر ناصرالدین شاه( در دربار و 
مخالفت های بیگانه از جمله روس و انگلیس و ناپختگی ناصرالدین شاه، باعث شد در 
20 محرم 1268 هـ. ق از صدارت معزول و به شهر کاشان تبعید شود. وی بعد از مدتی 
به فرمان ناصرالدین شاه به طرز فجیعی در حمام فین کاشان کشته شد و پیکر پاکش در 

سرزمین کربال به خاک سپرده شد. 

شکل 17ــ4ــ امیر کبیر

کربالیی کاظم ساروقی حدود سال 1300 قمری در روستای ساروق اراک زاده 
شد. وی مانند بیشتر اهالی آن روستا بی سواد بود. شغلش کشاورزی بود و در نهایت 
بود،  شرعی  وجوهات  به موقع  ادای  وی  بارز  ویژگی های  از  می کرد.  زندگی  سادگی 
چنانکه زکات محصول گندمش را به فقرا می داد و حتی اگر می دانست صاحب زمینی 
اهل پرداخت زکات و حق فقرا نیست، مسئله پرداخت زکات را به وی یادآوری می کرد 
و اگر زیر بار نمی رفت به هیچ وجه برای او کار نمی کرد. حتی بنا گذاشته بود که نیمی از 

برداشت خود را به فقرا بدهد.
وی به طور معجزه آسایی مورد عنایت قرار گرفته و حافظ کل قرآن شده بود به گونه ای که سوره های قرآن را نه تنها از ابتدا بلکه 
از انتهای آنها قرائت می کرد و در عین اینکه سواد خواندن و نوشتن نداشت کلمات قرآن را بی درنگ در البالی دیگر متون تشخیص 

می داد.کربالیی کاظم به وسیله علما و بزرگان بسیاری مورد آزمایش قرار گرفت و حفظ شگفت آور وی از سوی آنها تأیید شد.
وی در محرم سال 1378 قمری در قم درگذشت و در قبرستان نو قم به خاک سپرده شد.

نقش استان مرکزی در دفاع مقدس
این  جلؤه  مؤثرترین  اما  پرداخته اند  کشور  مرزهای  از  پاسداری  به  هموطنان خود  دیگر  با  همراه  تاریخ  طول  در  استان  مردم 

پاسداری مربوط به دوران هشت سالٔه دفاع مقدس است. 
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، توطئه های مختلف داخلی و خارجی انقالب را تهدید می کرد که در خنثی کردن این 
توطئه ها مردم استان سهم بسزایی داشتند. نیروهای داوطلب مردمی و نظامی استان مرکزی در قالب گردان های عملیاتی به دفاع از کیان 
کشور پرداختند و با گذشت زمان و ادامٔه تجاوزهای رژیم بعثی صدام، همگام با سراسر کشور، در مرداد ماه 1361 با تجمیع نیروهای 

شکل 18ــ4ــ کربالیی کاظم ساروقی
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بیشتر بدانیم  

چند استان همجوار در قالب لشگر 17 علی ابن ابیطالب)ع( به فرماندهی سردار شهید مهدی زین الدین شکل جدیدی یافتند. همچنین 
لشکر مهندسی رزمی 42 قدر، جهاد سازندگی، پدافند هوایی ارتش و نیروهای انتظامی استان نیز در عرصه های مختلف به مقابله با 

ارتش متجاوز بعثی عراق اقدام کردند. 

نقش استان در پشتیبانی و حمایت از دفاع مقدس
 1ــ اعزام نیرو: در طول جنگ تحمیلی بیش از65 هزار رزمنده به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور توسط ارگان های مختلف استان 
از جمله سپاه پاسداران، ارتش، هالل احمر و جهاد سازندگی اعزام شدند. از این تعداد، حدود 6200 نفر از رزمندگان به درجٔه رفیع شهادت نائل 
آمدند. )تعداد 85 شهید گمنام از اقصی نقاط میهن اسالمی در 22 نقطٔه این استان به خاک سپرده شده اند که باعث عطرآگین شدن فضای معنوی 
آن شده اند.( در این استان 15255 نفر به افتخار جانبازی نائل آمده اند و 813 نفر نیز از آزادگان سرافراز هستند. وجود سرداران و امیران 
افتخارآفرین این استان همانند شهیدان: رحیم آنجفی )فرماندهٔ تیپ یکم لشگر 17(، کاوه نبیری )فرماندهٔ تیپ دوم لشگر 17(، احمد حسینی )قائم 

قدر(،   42 لشگر  فرماندهی  مقام 
غالمعباس پشتاره، ناصر بختیاری، 
اصغر فتاحی، شهید حجت االسالم 
مجتبی اکبرزاده، بهرام شیخی، سید 
بابایی،  محمد صادق  نظام جاللی، 
مهدی ناصری، سعید ادبجو، خلبان 
حمیدرضا  لو،  جهانشاه  مراد علی 
بربری  اسداللّه  خلبان  و  محمدی 
ایران  سربلندی  و  افتخار  موجب 

اسالمی است.  

شکل 19ــ4ــ اعزام رزمندگان استان به مناطق جنگی

امام  ابی طالب)ع(،  علی ابن  گردان های  قالب  در  تحمیلی  جنگ  طول  در  استان  سپاهی  و  بسیجی  نیروهای 
روح اللّه،  و  فارسی  سلمان  بنی هاشم،  قمر  ولیعصر)عج(،  رضا)ع(،  امام  امام سجاد)ع(،  امام حسین)ع(،  حسن)ع(، 
فداکاری های کم نظیری از خود نشان دادند که حماسه های آنان در عملیات های بزرگ برای همیشه جاویدان خواهد 

ماند. 
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شکل 20ــ4ــ جمعی از سرداران و امیران شهید استان مرکزی

فعالیت 2ـ4  
به نظر شما، چرا شهدا در وصایای خود ما را بر نگهبانی از انقالب اسالمی و پیروی از سیرٔه امام خمینی  )ره( 

سفارش کرده اند؟

استان  مردم  که  دفاع مقدس است  از شاخصه های هشت سال  یکی  مردمی  2ــ کمک های مردمی: جمع آوری کمک های 
سپاهیان  همراه  به  لبیک  طرح  قالب  در  مردمی  کمک های  کاروان های  بزرگ ترین  داشته اند.  توجهی  قابل  نقش  زمینه  این  در  نیز 

حضرت محمد)ص( وسپاهیان حضرت مهدی)عج( بوده است. 
3ــ سازندگی و دفاع هوایی: استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی کشور محسوب می شود. در زمان جنگ تحمیلی، 
کشور در محاصرٔه نظامی و اقتصادی دشمنان قرار داشت؛ بنابراین مهندسان و کارگران کارخانجات متعهد این استان با تالش های 
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شکل 21ــ4ــ کمک های مردمی و ارگان های دولتی به جبهه های جنگ

پل های شناور، مهمات و...  کننده ای در ساخت ماشین آالت جنگی،  تعیین  و  بسیار حساس  نقش  دلسوزانه و شبانه روزی خود، 
داشته اند که این امر باعث توجه و حساسیت استکبار جهانی و رژیم بعث عراق به این استان شد. به همین علت به طور مکّرر صنایع و 
مناطق مسکونی استان خصوصاً شهر اراک را بارها بمباران نمودند. طی این تجاوزهای هوایی چندین فروند هواپیمای دشمن در شهر 

اراک مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتند و سرنگون شدند. 

شکل 22ــ4ــ بمباران کارخانهٴ آلومینیوم سازی اراک )5 مرداد ماه 1365(
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4ــ اسکان جنگ زدگان: بعد از وقوع جنگ تحمیلی بسیاری از هموطنان ما در شهرهای جنوب و غرب کشور آواره شدند 
که تحت عنوان مهاجران جنگ تحمیلی به برخی از استان های کشور برای سکونت موقت انتقال داده شدند. استان مرکزی نیز به دلیل 
موقعیت خاص جغرافیایی و راه های ارتباطی مناسب، میزبان تعداد زیادی از آنان بوده است و طرح اسکان موقت جنگ زدگان در 
خانه های مردم این استان، به مدت 5 تا 6 ماه به طول انجامید. پس از آن، مسئولیت ساماندهی و خدمات دهی به آنان را ستاد اسکان 

جنگ زدگان به عهده گرفت. 

شکل 24ــ4ــ گلزار شهدای اراکشکل 23ــ4ــ آرامگاه یک شهید گمنام )نراق(
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فصل پنجم

توانمندی های استان مرکزی

نمایی از پاالیشگاه امام خمینی در شازند
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از  جغرافیایی  ویژٔه  موقعیت  و  مذهبی  فرهنگی،  طبیعی،  باستانی،  و  تاریخی  غنی  و  سرشار  منابع  بودن  دارا  با  مرکزی  استان 
توانمندی مناسبی برای توسعه و جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. آتشکده ها، معابد، بقایا و تپه ها، سنگ نگاره ها، 
بازارها و بافت های قدیمی و چشم اندازهای طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی، از جاذبه های گردشگری  مزار شریف امامزادگان)ع(، 

استان مرکزی محسوب می شوند که شناسایی و ساماندهی آنها موجب رونق اقتصادی و ایجاد درآمد و اشتغال می گردد. 
جاذبه های گردشگری استان به سه نوع تقسیم می شوند:

 1ــ جاذبٔه طبیعی؛ 2ــ تاریخی؛ 3ــ فرهنگی. 

آشنایی با جاذبه های طبیعی
استان مرکزی دارای جاذبه های طبیعی فراوان مانند: کوه های مرتفع )سفیدخانی در اراک، اینچه قاره در نوبران، برف شاه در 
هفتاد قله، دو خواهران در تفرش، هفت سواران در خمین، شاه پسند در ساوه، غلیق در دلیجان و راسوند در شازند و بیش از 14 قله 
با ارتفاع بیش از 2000 متر(، دشت ها، مخروط افکنه ها، دره های سرسبز، غارها )سوله خونزا در روستای شمس آباد اراک، آسیلی در 
انجدان، غار بریه در زرندیه خرقان، سوراخ گاوه در خورهه و یخچال در کوه راسوند شازند و یخچال سالمان دوز در آقداش در نوبران(، 

چشمه های معدنی، رودخانه ها، پارک ها، شکارگاه ها، گل های زینتی، کویر و تاالب است که برای گردشگری بسیار مناسب اند.
 

گردشگری در استاندرس12

ـ 5 ــ سد خاکی هندودر  ـ 5 ــ دشت خندابشکل 1ـ شکل 2ـ
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الف ــ مهم ترین جاذبه های طبیعی در استان 
١ــ چشمۀ آبگرم محالت: در شمال شرقی محالت و در دامنٔه کوه خورَزن مجموعه ای از چشمه های طبیعی، آبگرم و معدنی 
با آبدهی باال قرار دارند که از اعماق زمین با حرارت حداکثر 50 درجه سانتی گراد به سطح زمین جاری می شوند. سرچشمٔه اصلی آبگرم 

داخل محوطه، زیر صخره ای بزرگ و سنگی قرار دارد که توسط لوله هایی متعدد به استخر و حمام های اطراف هدایت می شود. 

ـ 5 ــ کوه لجور شازند ـ 5 ــ پرورش گل های زینتی در محالتشکل 3ـ شکل 4ـ

آب این چشمه دارای ترکیبات سولفاته و ازته است که از آن برای درمان بیماری های مفاصل، نقرس، کبدی، کلیوی، صفراوی و 
دستگاه گوارش استفاده می شود. این مجموعه دارای امکانات بهداشتی، استخر و حمام های خصوصی مجهز به وان های شست وشو، 

رستوران، کافی شاپ و اقامتگاه مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی است.
٢ــ چشمۀ آب معدنی گراو: این چشمه در پنج کیلومتری غرب تفرش بین روستای کبوران و طراران قرار دارد و از آب آن 

برای درمان بیماری های دستگاه گوارش و کاهش قند خون استفاده می شود.
٣ــ چشمۀ عباس آباد: در دامنٔه شمالی رشته کوه راسوند و در جنوب دشت شازند چشمٔه عباس آباد قرار دارد. این چشمه 

ـ 5 ــ مجتمع آبگرم محالت شکل 5 ـ
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در ضلع شرقی شهر شازند واقع شده و به سوی روستای عباس آباد و اکبرآباد جریان می یابد. حجم خروجی آب چشمه بین 250 تا 
300 لیتر در ثانیه است و جزء آب های بسیار مناسب شرب به شمار می آید. این چشمه آهکی است و از آب آن برای کشاورزی و شرب 
استفاده می شود. در دهانٔه چشمه به سوی روستای عباس آباد که مسیر جریان آب است، درختان زیبای صنوبر و بید کاشته شده و با 

ساخت سرویس های بهداشتی، نمازخانه، آالچیق، برق کشی و فضاسازی، مکان مناسبی برای گردشگران فراهم آمده است. 

ـ 5 ــ چشمۀ عباس آباد شازند شکل 7ـ ـ 5 ــ چشمۀ چپقلی اراک شکل 6 ـ

4ــ کویر میقان )دریاچۀ میقان(: در شمال شرقی اراک دریاچه ای فصلی قرار دارد  که در هنگام بارندگی پر آب و در زمان 
کمی بارش به باتالق و نمکزار تبدیل می شود و خاک آن از مارن و رس است، در اثر تبخیر آب در این دریاچه طبقات نمکی شکل 
می گیرند. در گذشته مردم روستاهای حاشیٔه کویر گودال هایی در کنار دریاچه می کندند و نمک آن را استخراج و بعد از تصفیه به مصرف 
می رساندند. مساحت دریاچه بین 100 تا 110 کیلومتر مربع است که در زمستان زیستگاه پرندگان مهاجر به ویژه درنا از سرزمین های 

سرد سیبری است. 
در کویر میقان یکی از مهم ترین معادن سولفات سدیم خاورمیانه قرار دارد که با احداث کارخانه در کنار آن و استخراج سولفات 
عالوه بر تأمین نیاز داخلی، می توان آن را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در اطراف دریاچه و کویر، گیاهی شوره زاری وجود 
دارد که به گیاه قره داغ شهرت دارد. این گیاه بومی مانع پیشروی ماسه های روان می شود و از شاخه و برگ های آن برای غذای دام ها 
و از دانٔه آن در صنعت رنگرزی استفاده می شود. زیبایی این دریاچه هنگام طلوع و غروب خورشید شگفت انگیز است و جلوه ها و 

سراب های آن چشم هر بیننده را نوازش می دهد. مسیر تاالب این کویر از جاده اراک ــ طرمزد امکان پذیر است.
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ـ 5 ــ کویر میقان اراک شکل 8 ـ

٥ ــ دریاچۀ سد پانزده خرداد: این سد در 5 کیلومتری شهر دلیجان قرار دارد. در این دریاچه امکانات مناسبی برای توسعٔه 
اسکی روی آب و ماهی گیری و... فراهم آمده است.

ـ 5 ــ سد 15 خرداد دلیجان شکل 9ـ

٦ ــ دریاچۀ سد الغدیر: سد آبی ــ برقی غدیر در تنگٔه وفرقان در 25 کیلومتری شهر ساوه واقع است. این سد آب کشاورزی 
و آشامیدنی دشت ساوه را تأمین می کند و از موقعیت مناسب تفرجگاهی برخوردار است. 

ـ 5 ــ سد الغدیر ساوه شکل 10ـ
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٨ ــ منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله: این منطقه با مساحت حدود 97437 هکتار بین شهرستان های اراک، خمین و محالت 
قرار دارد. این منطقه از نظر تنوع زندگی گیاهی، جانوری، رسوبات و سنگ های آتشفشانی از مهم ترین مناطق طبیعی به شمار می رود. 
حدود 205 گونٔه گیاهی در منطقه می روید که عمده ترین آنها گندمیان، گاوزبان، درمنه، گون، شیرین بیان، ورک، خاکشیر، بومادران 
و ریواس می باشند. از مهم ترین خزندگان منطقه می توان به الک پشت، انواع سوسمار، مارمولک، مار و افعی اشاره کرد. در منطقٔه 
هفتاد قله حدود 71 گونه پرنده شناسایی شده که برخی از آنها عبارت اند از: دلیجه، عقاب طالیی، چکاوک، چلچله، کبک، تیهو 
و بلدرچین. در این زیستگاه گوشتخواران و علفخوارانی مانند پلنگ، کاراکل، گورکن، کل  ،   بز    ، قوچ  ، میش و آهو در جهت ایجاد 
تعادل اکوسیستم آن زندگی می کنند. در این منطقه کتیبه های سنگی در دره چکاب و سیبک وجود دارد که درسال ١٣٩٠ ثبت میراث 
فرهنگی شده اند. منطقٔه تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی است و ورود به آن نیاز به کسب مجوز دارد. یکی 

از راه های دسترسی به آن از جادٔه اراک ــ قم و روستاهای ابراهیم آباد یا شاهسواران است. 

٧ــ غار نخجیر: در 8 کیلومتری شمال شرقی شهر دلیجان، حد فاصل نراق و دلیجان در دامنٔه کوه تخت، غار شگفت انگیز 
نخجیر وجود دارد که در سال 1368 کشف شده است. این غار از نظر اشکال و پدیده های رسوبی و آراگونیتی غنی بوده، منشورها و 
اسفنج های بلورین، باغ های مرجانی، منشورها، داالن ها، تراس ها و حوضچه های متعدد، جلؤه زیبایی به آن داده و آن را از سرآمدترین 

غار های آهکی جهان قرار داده است. 
مسیر حرکت به درون غار و داالن های مختلف آن، کف سازی شده و به پلکان و حفاظ مجهز شده و از سیستم روشنایی برق 
آراگونیتی گل کلمی،  توده های  توده های عظیم استاالگمیت و استاالگتیت سراسر غار را پوشانده است و  برخوردار است.  مطلوبی 
شاخه های مرجانی و آبشارهای کریستالی، شگفتی این غار را بیشتر کرده اند. این غار از یک شاخٔه اصلی و چند شاخٔه فرعی تشکیل شده 
که از شاخٔه اصلی حدود 1100 متر برای بازدید آماده سازی شده و در مسیر این شاخه دریاچه ای با عمق 10 تا 70 متر وجود دارد که 
قابلیت قایقرانی با پارو و پدال را دارد. بخش هایی از این غار به نام تاالر عروس و حوض آب کوثر معروف اند. درباره عدم وجود جاندار 
ـ نراق،  در سمت چپ،  در غار قطعیتی وجود ندارد و احتمال وجود خفاش می رود. برای دسترسی به آن در کیلومتر هشت جادهٔ دلیجانـ 

جاده ای فرعی به طول چهار کیلومتر را باید پیمود.

ـ 5 ــ غار نخجیر دلیجان شکل 11ـ
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ـ 5 ــ منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله شکل 12ـ

9ــ پیست اسکی: دریاچه های حاصل از سدهای الغدیر، 15 خرداد، کمال صالح، ارتفاعات شازند و اراک از مهم ترین 
مناطقی اند که برای اسکی روی آب و برف در فصول مختلف مناسب اند. تأسیسات اسکی روی برف در ارتفاعات گردنٔه پاکل شازند 
طراحی و ساخته شده است. این پیست در جادٔه آسفالته شازند ــ هندودر در فاصلٔه 45 کیلومتری شهر اراک قرار دارد. در پیست 

اسکی امکانات مناسب مانند رستوران، خط تله کابین و اسکی جهت عالقه مندان فراهم شده است. 
١0ــ شکارگاه ها: در استان مرکزی بیش از 22 شکارگاه وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: 

شکارگاه سفیدخانی و سیاه کوه در جنوب اراک؛
شکارگاه سربند شامل ارتفاعات تپه ماهوری و کوه های دواریجان، دره های مالمیر و باغ سماق لو؛

شکارگاه چال خاتون، کوه میشو، شهباز، کوه سرو، راسوند، سرسختی و پاکل، در ارتفاعات شازند، شرا و وفس در کوه های 
غرب اراک. 

 در این شکارگاه ها قوچ، میش، کل، کبک و آهو زندگی می کنند. 
و  پژوهشگران و سایر عالقه مندان جهت مطالعه  و  برای محققان  از روستاهای استان  برخی  ١1ــ گردشگری روستایی: 
مردم شناسی و صنایع دستی، جشن ها، مراسم و... از استعداد باالیی برخوردارند. و برای گردشگران داخلی و خارجی بسیار جالب 
و جذاب اند. از مهم ترین روستاهایی که دارای منابع گردشگری ویژه اند، می توان خورهه، دودهک، انجدان، وفس، دهنو، خنجین، 

هزاوه و مشهد میقان، آوه، طراز ناهید، آهو، سرآبادان، ورچه، چناقچی علیا را نام برد.
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و  السالم(  )علیهم  امامزادگان  بقعه های  و  آرامگاه  از یکصد  بیش  و  آستانه، ساروق، ریحان  اردهال،  زیارتی مشهد   مجموعٔه 
مساجد جامع ساوه و شش ناو تفرش زمینه های توسعٔه صنعت گردشگری مذهبی استان را به وجود آورده اند. 

سهل بن علی )ع(،  نام های  به  امامزاده  چهار  مدفن  شازند  شهر  جنوب  در  آستانه  شهر  آستانه:  زیارتی  مجموعۀ  ٢ــ 
طالب بن علی)ع(، جعفربن علی)ع( و فضل بن جعفر)ع( است که همواره مأوای عاشقان و زائران اهل بیت و نوادگان آنان بوده است. 
برخی از علما معتقدند که امامزاده های دفن شده در آستانه از فرزندان حضرت امام علی )ع( و عده ای آن بزرگواران را از فرزندان 

حضرت امام سجاد)ع( می دانند.

 فعالیت1ـ  ٥  
 ــ مکان های گردشگری محل زندگی خودتان را بنویسید.

)  طبیعی: )        
)  تاریخی: )        
)  مذهبی: )        

ب ــ مهم ترین جاذبه های فرهنگی 
١ــ جاذبه های مذهبی: استان ما از مهم ترین سرزمین های اسالمی است که در طول تاریخ به عنوان خاستگاه و مکانی ویژه 
جهت ترویج دین اسالم مورد توجه مسلمانان بوده است. وجود بقاع متبرکه، مساجد، تکیه ها، حسینیه ها، مراسم عزاداری و احترام 

ویژه به نوادگان و خاندان پیامبر اسالم و امامان معصوم این استان را به یکی از قطب های گردشگری مذهبی تبدیل کرده است.

ـ 5 ــ امامزاده نوح بالقلو نوبران ـ 5 ــ امامزاده معصومه سیاوشان در آشتیانشکل 13ـ شکل ١٤ـ
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ـ 5 ــ امامزاده هفتاد و دو تن شهر ساروق ـ 5 ــ مجموعهٴ زیارتی شهر آستانه                          شکل 16ـ                                      شکل 15ـ

٣ــ مجموعۀ زیارتی هفتاد و دو تن شهر ساروق:  در این شهر مجموعه ای از آثار، ابنیه ، تپه های باستانی و بقاع متبرکه 
از  همچنین چهارتن  و  علی)ع(  طاهر)ع(، شاهزاده  امامزاده  زیارتی  این مجموعٔه  در  موجود،  مدارک  و  اسناد  طبق  گرفته اند.  قرار 
فرزندان و نوادگان امام سجاد)ع( و 66 نفر از نوادگان امامان معصوم )علیهم السالم( و مریدان و شهدای اسالم دفن شده اند. این بنا 
متعلق به قرن 6 هجری است. در جنب امامزاده یک آب انبار قدیمی و بقعه ای دیگر معروف به چهل دختران وجود دارد. در حیاط و 
صحن امامزاد گان )علیهم السالم( امکانات مناسب برای استراحت و اقامت کوتاه مدت زائران فراهم شده است. راه دسترسی به آن از 

شهر اراک به فرمهین، از دو راهی آهنگران و ساروق می باشد. 
٤ــ سنگ نگاره های تیمره: یکی از کامل ترین مجموعه های سنگ نگارٔه کشور در منطقٔه تیمره در استان مرکزی است. 
نیاکان ما باورها، اعتقادات و فرهنگ خود را روی صخره های متعددی به نسل های بعد انتقال داده اند. عمدٔه نگاره ها مربوط به  جانوران، 
به ویژه بز کوهی و شکار آن با تیر و کمان و نیزه توسط انسان است. دیگر نگاره ها تصاویر قوچ کوهی، پلنگ، گوزن، شیر، گورخر، 
شتر و پرندگانی مانند کبک، هدهد، و شکار با چماق، کمند و نبردهای پهلوانی است. باستان شناسان قدمت این سنگ نگاره ها را بین 
10  تا 15 هزار سال می دانند. بیشترین سنگ نگاره ها در تنگ غرقاب ــ قیدو در شرق شهرستان خمین در روستاهای فرنق، آشناخور، 

هاجیله، رضاآباد نور، نصرآباد و آشمیسان می باشند )شکل ١ــ٤(. 

پ ــ جاذبه های تاریخی
تاریخی  آثار  مهم ترین  از  محالت،  تاریخی خورهٔه  منطقٔه  در  مانده  جا  به  آثار  و  بقایا  مجموعٔه  تاریخی خورهه:  آثار  ١ــ 
کشورند. مورخان از این مجموعه به نام آتشکده، معبد، کاخ، مرکز برگزاری جشن ها و مراسم ملی و مذهبی یاد کرده اند. در کاوش های 
انجام شده، آثار متعددی از دورٔه سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، و دورهٔ اسالمی به دست آمده است. اشیای کشف شده در خورهه، 
کوزٔه دسته دار و کروی، قطعه سنگ های تزئینی، اشیای فلزی و چند اسکلت انسان مربوط به دورٔه اسالمی اند. برای دسترسی به این 

مجموعه از جادهٔ محالت به آبگرم و سپس روستای خورهه بعد از طی حدود 20 کیلومتر می توان دیدن کرد.
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ـ 5 ــ شهر تاریخی نراق و بازار آن شکل 19ـ

٢ــ شهر زیرزمینی ذلف آباد: ذلف آباد در 5 کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین واقع شده که یکی از بزرگ ترین سکونتگاه های 
تاریخی فراهان و استان به شمار می آید. این محوطٔه تاریخی در کنار امامزاده احمد بن  علی)ع( واقع است. کاوش های باستانی برای 

اکتشافات بیشتر ادامه دارد.
٣ــ بازار نراق: بازار نراق یکی از آثار باقی مانده و ارزشمند شهر نراق است. مصالح ساختمانی آن آجر است و به دوران 
قاجار مربوط می شود. معماری بازار نراق همراه با حجره ها و تیمچه ها از ظرافت خاصی برخوردار است و در گذشته رونق زیادی 

داشته و کاروانسرای شمس السلطنه، حاج مهدی، مساجد، آب انبارها و... را در خود جای داده است. 

ـ 5 ــ آثار باستانی خورهۀ محالت  شکل 17ـ
)دوره سلوکی ـ اشکانی(

ـ 5 ــ آثار باستانی شهر نیمور )دورۀ ساسانی( شکل 18ـ
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4ــ بازار اراک: مجموعٔه بازار اراک در سال 1231 هـ.ق در بافت مرکزی شهر بنا شد. این بنای تاریخی، ترکیبی از معماری 
سنتی و مدرن است و در چهار جهت به دروازه های اصلی شهر )قبله در جنوب، راهزان در شمال، حاج علینقی در مغرب و شهرجرد در 

مشرق( منتهی شده است. بازار دارای یک محور شمالی ــ جنوبی به طول ٨٥٠ متر و یک محور شرقی ــ غربی به طول ٦٠٠ متر است.
این دو بازار در محل چهارسوق به هم متصل می شوند )چهارسوق در ٦٠٠ متری جنوبی بازار است(. مصالح غالب در ساخت 
آن آجر با مالت گچ، آهک و خاک رس بوده و سقف آن گنبدی است که در مرکز هر گنبد نورگیری تعبیه شده و کار هواکش را هم 
انجام می دهد. حجره ها در راستٔه بازار استقرار دارند و کارگاه های تولیدی باراندازها، انبارها، بازارچه های اختصاصی در سراهای 
بازار )نوذری، کتابفروشی، آقایی، گلشن و نوروزی( قرار گرفته اند. در بازار سایر اماکن مانند مسجد، سقاخانه، حمام و مدرسٔه علمیه 
نیز ساخته شده اند. بازار جنوبی تا گذر اول دو طبقه است که ارتفاع آن به ٨ متر می رسد. به استثنای این مورد بقیه ٤ متر ارتفاع دارد. 

بازار اراک از نوع بازار صلیبی است. در سال 1388 کف بازار نوسازی شده است.

ـ 5 ــ بازار اراک شکل 20ـ

٥ ــ حمام چهار فصل: این بنای تاریخی توسط حاج محمد ابراهیم خوانساری در سه قسمت مجزای مردانه، زنانه و اقلیت های 
مذهبی بنا شده است. رخت کن حمام مردانه با کاشی های هشت رنگ زیبا تزئین شده است و هشت ستونی که گنبد اصلی روی آنها 
قرار گرفته، دارای پیچ های بسیار زیبا و کاشی کاری با طرح گل و بوته است. از قسمت اقلیت های مذهبی در دو نوبت مردانه و زنانه 

استفاده می شده است. 

ـ 5 ــ حمام چهار فصل اراک شکل 21ـ
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٧ــ قلعۀ دختر )قیز قلعه(: یکی از مهم ترین آثار شگفت انگیز معماری کشور که در یکی از مناطق صعب العبور ایران در دورٔه 
باستان ساخته شده قیز قلعٔه ساوه است. عبادتگاه و دژ دفاعی قلعٔه دختر روی صخرٔه بلندی مشرف به دشت ساوه بنا شده و از دو بخش 

اصلی دژ دفاعی و قصر تشکیل شده است. 

ـ 5 ــ قیزقلعۀ ساوه شکل 23ـ

در چهار گوشٔه این اثر تاریخی با استفاده از هنر کاشی کاری نقوش زیبا از فصول مختلف به تصویر کشیده شده اند و نام چهار 
فصل به همین دلیل برای آن انتخاب شده است. این بنا مربوط به دوران قاجاریه است که به موزه تبدیل شده است. در این موزه در دو 
بخش مردم شناسی و باستان شناسی اشیا و ظروف سفالی، شیشه ای، فلزی، سالح های جنگی و... از دوران اسالمی و قبل از اسالم 

نگهداری می شوند. 
٦ ــ کاروانسرای دودهک: این کاروانسرا در مسیر جادٔه دودهک به دهستان خورهه در فاصلٔه 200 متری سمت راست 
بزرگراه قم به دلیجان قرار دارد. رودخانٔه قمرود از جنوب غربی این کاروانسرا می گذرد و پل تاریخی دودهک روی این رودخانه 

ساخته شده است. پل و کاروانسرا از یادگارهای دورهٔ صفویه هستند و در مسیر تاریخی جادٔه ابریشم احداث شده اند.

ـ 5 ــ کاروانسرای دودهک شکل 22ـ
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است.  شده  ساخته  پیش  سال   170 حدود  در  خمین  شهر  پل  سه  محلٔه  در  بنا  این  خمینی)ره(:  امام  حضرت  بیت  ٨ ــ 
الثانی  ربیع  تاریخ 15  در  تومان  یکصد  مبلغ  به  را  عمارت  این  به خمین  مهاجرت  از  بعد  امام خمینی)ره(،  سّید     احمد، جّد حضرت 
1255 هـ.ق خریداری کرده است. این منزل دارای چهار حیاط است که هر کدام کاربری خاص داشته اند؛ به طوری که از حیاط 
امام  حضرت  پدر  مصطفی،  شیخ  حاج  مرحوم  خانوادٔه  زندگی  برای  اندرونی  حیاط  از  و  وگو  گفت  جلسٔه  و  تدریس  برای  بیرونی 

خمینی)ره( استفاده می شده است. اتاق ها زمستان نشین و تابستان نشین اند.  

ـ 5 ــ بیت حضرت امام خمینی)ره( در خمین شکل 24ـ

در  روستا  این  وفس:   تاریخی  روستای  ٩ــ 
و  طبیعی  چشم اندازهای  دارد.  قرار  کمیجان  شهرستان 
می کند.  جلب  خود  به  را  گردشگران  توجه  آن  کوهستانی 
این روستا مستعد  می گویند.  تاتی سخن  به گویش  آن  مردم 

سرمایه گذاری جهت گردشگری است. 

10ــ موزه ها: موزه های حمام چهار فصل، مفاخر، 
حسن پور، سلطان آباد، جانورشناسی دانشگاه اراک و موزٔه 
مردم شناسی آشتیان، مردم شناسی خمین، مردم شناسی گنجٔه 
و موزٔه  مردم شناسی مسجد جامع ساوه  چهار سوق ساوه، 

آب شهر نراق از مکان های گردشگری استان اند.

ـ 5 ــ روستای وفس شکل 25ـ

ـ 5 ــ موزۀ مردم شناسی آشتیان                                شکل 2٦ـ
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ـ 5 ــ موزۀ چهار سوق ساوه شکل 2٧ـ

ـ  ٥  ــ موزه های استان مرکزی در سال ١٣٩٠ جدول ١ـ

سال تأسیسسازمان اداره کنندهقدمت بنای موزه محتوی موزهنام موزهردیف

ــمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریصدراسالم قاجاربنای تاریخیمسجد جامع ساوه١

١٣٧٣میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجار باستان شناسی و مردم شناسیچهار فصل٢

١٣٨٢میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارصنایع دستیصنایع دستی حسن پور٣

١٣٨٥میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارمردم شناسی ساالر محتشم خمین٤

١٣٨٥میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارمردم شناسیوزیر دفتری آشتیان٥

١٣٨٦میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارهنرهای اسالمیسلطان آباد٦

١٣٨٦میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارباستان شناسی و مردم شناسیگنبد چهارسوق ساوه٧

١٣٨٨میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارمعرفی مفاجرمفاخر٨

١٣٩٠میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارمردم شناسی ــ هنرهای معاصرتکیه فرمهین٩

١٣٩٠میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارکتابت و نسخ خطینسخ خطی آشتیان١٠

ــبنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینیقاجارشخصیت حضرت امامبیت امام خمینی١١

١٣٧٨سازمان حفاظت محیط زیستمعاصرتاریخ طبیعیحیات وحش١٢

١٣٨٤بنیاد شهید و امور ایثارگرانمعاصرشهداشهدا١٣

١٣٨٥شهرداری نراققاجار تخصصیموزه آب نراق١٤

١٣٨٨آموزش و پرورشمعاصرتخصصیآموزش و پرورش١٥

١٣٨٨بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدسمعاصرتخصصیدفاع مقدس١٦
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صنایع دستی و سوغات
صنایع دستی یکی از منابع ارزشمند در اقتصاد به شمار 
می آید و استان مرکزی در زمینٔه این صنعت از توانمندی مناسبی 
اقتصادی  درآمد  از  بخشی  گذشته  در  و  است  بوده  برخوردار 
صنایع  از  یکی  است.  می کرده  تأمین  دستی  صنایع  را  مردم 
و  نقش  که  است  فرش بافی  صنعت  استان،  این  در  دستی  مهم 

بافت های آن شهرت جهانی داشته است. 
مهم ترین صنایع دستی در استان مرکزی عبارت اند از: 
فرش بـــافی، قـلـمـزنـی، گیؤه سنجان، جاجیم، آیینه کــاری، 
سوزن دوزی ، مسگـری   ،    سفـالــگـری   ،  گـلیم   ،   معرق کـــاری، 

مس  چکشی، منبت  کاری و... .
خشکبار،  از:  عبارت اند  استان  سوغات های  مهم ترین 
کشک، بـرگٔه زردآلو، فتیر، گـل و گیاه زینتی، صابـون،  طالبی، 
پسته  جوزقند،  و  عسل  بادام،  فندق،  ارده،  حلوا  گردو،  انار، 

)زرندیه و ساوه(. 

ـ 5 ــ فرش استان شکل 29ـ

ـ 5 ــ جوزقند نراق ـ 5 ــ قلمزنی             شکل 3٢ـ ـ 5 ــ کشک روستایی                       شکل 3١ـ شکل 3٠ـ

ـ 5 ــ مسگری شکل 2٨ـ

فعالیت 2ـ5  
١ــ دربارٔه یکی از جاذبه های گردشگری محل زندگی خود گزارشی تهیه کنید.

٢ــ از جاذبه های گردشگری محل زندگی خود عکسی تهیه کنید و در کالس درس دربارهٔ آن توضیح دهید. 
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چشم انداز گردشگری استان مرکزی

آیا می دانید چگونه گردشگری در استان رونق می گیرد و در اقتصاد استان چه تأثیری می گذارد؟ چشم اندازهای 
گردشگری در استان ما کدام اند و با چه محدودیت ها و موانعی مواجه اند؟ 

شناسایی  گردشگری  رونق  زمینٔه  در  مهم  فعالیت های  از  یکی  می دانند.  صنعت  را  گردشگری  دنیا،  در  امروزه 
مکان های مستعد است تا با مطالعه و برنامه ریزی در آن مکان ها صنعت گردشگری تقویت شود. 

برای رونق گردشگری در استان ما مکان های زیر برای سرمایه گذاری مستعدند:
 اراک: ایجاد تأسیسات گردشگری، در حاشیٔه تاالب میقان )کویر میقان(، دّرٔه گردو، روستای هزاوه، منطقٔه 
هفتاد قله، دّرٔه مودر، دّرٔه نظم آباد، منطقٔه تخت سادات کرهرود، روستای خانه میران، منطقٔه حسین آباد بغدادی، پارک 

کالله سنجان. 
 خنداب: ایجاد دهکدهٔ گردشگری در حاشیٔه رودخانٔه شرا و باغ دهنو. 

 محالت: احداث دهکده های گردشگری آبگرم، باغ بزرگ گل و گیاه و باغ پرندگان، اطراف خورهه، سرچشمه 
و فضای اطراف آن. 

 ساوه: احداث مجتمع تفریحی ورزشی در مجاورت سد الغدیر، سایت تفرجگاهی حاشیٔه رودخانٔه قره چای، 
بنای قیز قلعه و مجتمع های بین راهی. 

 خمین: احداث تأسیسات گردشگری در ورچه، پارک بوجه، سد کاظم آباد، فرنق، سد جوادیه و دهکدٔه توریستی، 
فضای تفرجگاهی در منطقٔه قلمستان روستای گوشه و کنار آبگیر روستای خان آباد. 

 دلیجان: ایجاد تأسیسات گردشگری در دّرهٔ جاسب، دودهک، هستیجان، روستای واران، اطراف سد 15 خرداد. 
باران،  کوی  دل آرام،  روستای  کشه،  سد  طراران،  روستای  در  گردشگری  منطقٔه  تأسیسات  ایجاد  تفرش:   
چایخانه و رستوران بین راهی در کاروانسرای روستای دولت آباد، احداث مجتمع اقامتی و رفاهی در مجاورت امامزاده 

مشهد ذلف آباد. 
 آشتیان: ایجاد تأسیسات منطقٔه گردشگری در روستای گرکان، قلعٔه مستوفی الممالک، منطقٔه آسیاب جفتی، 

دشت مزارع، دامنٔه کوه های شمالی. 
 زرندیه: ایجاد تأسیسات گردشگری در روستای چلسبان و چناقچی علیا، کاروانسرای خشکرود و مجتمع 

بزرگ بین راهی. 
 کمیجان: ایجاد دهکدهٔ گردشگری در روستای اسفندان، وفس، فردقان، سد یاسبالغ و آمره. 

 شازند: احداث دهکده و مجتمع گردشگری در اسکان، سراب بالغ حک، دریاچه سد هندودر، سرآب عباس آباد 
و دامنٔه کوه لجور. 
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فعالیت ٣ـ٥  
ــ در محل زندگی شما چه مکان هایی برای سرمایه گذاری در زمینٔه گردشگری مناسب اند؟ چه امکاناتی دارند؟

راه های رونق گردشگری در استان 
 رونق صنعت گردشگری نیازمند توسعٔه زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی است. یکی از مهم ترین عوامل 
مؤثر توجه و باور به توسعٔه گردشگری و اهمیت آن در تبادل فرهنگی، اشتغال زایی، درآمد ملی و... است. برای رونق گردشگری در 

استان اقدامات زیر مناسب اند:
 تدوین طرح جامع گردشگری استان در جهت سند چشم انداز بیست ساله؛ 

 توسعٔه زیرساخت های حمل و نقل )بزرگراه، جاده، راه آهن و...(؛
 توسعٔه مراکز اقامتی، رفاهی و بهداشتی )هتل، مجتمع بین راهی و نمازخانه(؛ 

 تشویق و حمایت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری؛ 
 معرفی مراکز گردشگری از طریق پایگاه اینترنتی، رسانه های محلی، استانی و ملی؛

 توسعٔه صنایع دستی هنری و سوغات در شهرستان ها و روستاهای تاریخی. 

١ــ مناطق نمونه گردشگری مناطقی هستند که دارای محدوده و مساحت معین بوده و در جوار یا محدودٔه جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و یا مکان هایی که پتانسیل 
ایجاد تأسیسات گردشگری را دارند تأسیس می شود.

 برای مطالعه 

مناطق نمونۀ گردشگری1در استان 
برخی از مناطق استان جهت توسعٔه گردشگری مطالعه و شناسایی شده اند تا با حمایت دولت و مشارکت 

بخش خصوصی زمینٔه سرمایه گذاری در آنها فراهم گردد که عبارت اند از: 
منطقٔه نمونٔه گردشگری تخت سادات، خانه میران، پارک کالله، تاالب میقان، دره گردو، هزاوه، هفتاد قله 
در شهرستان اراک؛ سد الغدیر؛ قیز قلعه در ساوه، بهار اردهال، نراق، منطقٔه جاسب، غار نخجیر نراق در دلیجان؛ 
آبگرم، خورهه در محالت، کوه باران، خانک در شهرستان تفرش، دو خواهران آستانه، وفس در کمیجان، حاشیه 

رود قره چای در منطقٔه خنداب و منطقٔه چناقچی، پرندینه در زرندیه و پارک بوجه در شهرستان خمین.
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بیشتر بدانیم  

 طی برنامٔه سوم، استان مرکزی کمتر از یک درصد امکانات و تجهیزات اقامتی کشور را دارا بوده و از رتبٔه 
24 کشوری در این زمینه برخوردار است.

بوده  درصد   0 / 03 83 ــ1379(  سال های  )طی  خارجی  جهانگردان  و  گردشگری  از  مرکزی  استان  سهم   
است.

 کل سرمایه گذاری بخش خصوصی استان مرکزی در بخش گردشگری طی سال های برنامٔه سوم توسعه 7 / 7 
درصد بوده است.

فعالیت 4ـ5  
شما چه اقدامات دیگری را برای رونق گردشگری پیشنهاد می کنید؟ 

بیشتر بدانیم  

مراکز گردشگری استان مرکزی به تفکیک شهر یا   شهرستان 

مراکز گردشگری )جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی(شهرستانردیف

 آشتیان1
 موزٔه صنایع دستی معتمد االیاله، آب انبار آشتیان، آب انبار گرکان، امامزاد گان قاسم، اسماعیل، عبداللّه، فاطمٔه 

صغری و محسن)علیهم السالم(، سد، قلعٔه علی نقی بیگ، منزل دکتر قریب، آسیاب جفتی و آتشکده وره 

اراک 2

دریاچٔه میقان، هفتاد قله، قلٔه مودر، چشمه های چکاب، چپقلی، غارهای سفید خانی و انجدان، پارک های جنگلی، 
موزٔه چهار فصل، موزٔه مفاخر اراک، مجموعٔه بازار، مقبرٔه آقا نورالدین عراقی، بقعٔه پیر مرادآباد، بقعٔه شاه قلندر 
و شاه غریب و چهل دختران در انجدان، سنگ نوشته های درٔه چکاب، مدرسٔه سپهداری، موزٔه حمام چهار فصل، 
موزٔه سلطان آباد، موزهٔ حیات وحش، موزٔه صنایع دستی حسن پور، قلعٔه حاج وکیل، کاروانسرا، برج شیشه ، منزل 
خاکباز، امامزاد گان)ع( محمد عابد در مشهد میقان، آمنه خاتون و عبداللّه در شهر اراک، حوا خاتون در روستای 
موت آباد، شاهزادگان محمد و یوسف در روستای شاهسواران، امامزاده هفتاد و دوتن در شهر ساروق، منطقٔه تخت 
سادات در شهر کرهرود و پارک کالله در شهر سنجان، روستای تاریخی هزاوه، کلیسای مسروب مقدس و قنات 

ابراهیم آباد 
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تفرش3

کوه گوجه، غار علی خورنده، چشمٔه آب معدنی گراو، چاه آبفشان، آبشار قطره باران، بقعٔه ابوالعال، آرامگاه دکتر 
حسابی، امامزاد گان شاهزاده احمد در روستای کوهین، شاهزاده قاسم در روستای ترخوران، شاهزاده هادی در 
روستای جمزقان، امامزاده عاقب در روستای بنابر، گنبد بی بی در تفرش، امامزاده و مسجد ششناو، آب انبار بلور، 

تکیٔه زاغرم، قلعٔه حیدری و روستای خانک 

کمیجان4
تاریخی وفس،  میدانک، روستای  یاسبالغ، حاشیٔه سد  ترالن، حاشیٔه سد  تپٔه چلبی، درٔه سرسبز  کوه های وفس، 
آتشکدٔه فردقان، امامزاده حسین)ع( و زینب خاتون، تپه های باستانی آمره، چهرقان، ضیاء آباد مربوط به دورٔه مادها و 

هخامنشیان و تپه های باستانی میالجرد

شازند5
کوه راسوند، قلٔه شهباز، سراب عباس آباد، اسکان، پنجعلی، چشمٔه عمارت، غارهای شازند و سوله خونزا، پل دوآب 
شهر توره، کوه لجور، امامزاده سهل بن علی)ع( در شهر آستانه، درٔه سماخلی، باغک، چشمٔه دو خواهران، بالغ 

حک، اسکان و شکارگاه ها 

 خنداب6
آدشته،  تاریخی درمن،  نو، روستاهای  ده  باغ  باغ های خنداب،  آق گل،  تاالب  قره چای،  و   حاشیٔه رودخانٔه شرا 
گورستان ارامنٔه روستای گوره زار،امامزاد گان شاهوار، دیزآباد، شاهزاده اسماعیل، امامزاده محمد مسعود،  سنگ 

سفید، استو، دهچال، پیازآباد، شیث پیغمبر و نهر پشته

سد کمال صالح، پیست اسکی پاکل، سد خاکی هندودر و شکارگاه هندودر7

محالت8
 پارک سرچشمه، چشمه های آبگرم، شفا، سلیمانی، حکیم غارهای خان، شاه بلبل، سوراخ گاو، یکه چاه، کشته ریز، 
باباجابر، آزادخان، گلخانه ها، روستای خورهه، قلعٔه آقاخان محالتی، قلعٔه خسروانی، کاروانسرای جون آباد، مجسمٔه 

عمرو، مسجد جامع، امامزاد گان یحیی و فضل الرضا، شاهزاده موسی و ابوالقاسم 

ساوه 9

 سد الغدیر، کاروانسراهای پاسنگان، عبدالغفارخان، خشکه رود، گردین، خمسه آباد، غار آقداش در دهستان کوهپایه، 
پل تاریخی سرخده، منطقٔه باستانی مزلقان، تپٔه آوه، مسجد جامع، مسجد قرمز )انقالب(، مسجد میدان، مسجد بازار، 
امامزاد گان سّید هارون در روستای طراز ناهید، سّیدابو  رضا کنار بازار، سّید اسحاق جنب مسجد جامع، سلیمان، 
فضل و موسی در روستای آوه، شاهزاده اسماعیل در روستای یل آباد، بقعٔه بی بی شرف خاتون 9 کیلومتری ساوه، 

بقعٔه اشموئیل پیغمبر)اشمعیل( در شهر ساوه و کاروانسرای باغ شیخ

10
زرندیه

مناطق باستانی پیک، عبداللّه آباد، گرنک صدرآباد، کاروانسرای شاه عباسی خشکرود، کاروانسرای ورده، امامزاده 
احمد و محمد باقر،کلیسای مریم مقدس، کبوترخانٔه صدرآباد، امامزادگان پنج تن و سّید منصور مأمونیه، منارٔه مسجد 

جامع، یخچال مهدی آباد و امامزاده عبدالمطلب 

11
نوبران و 
غرق آباد

تپه های باستانی قیجه )فیلجه(، کل محمد، فستق، طیب و طاهر در روستای آقداش، تپٔه خسرو در روستای دمرچی، 
تپٔه خدابنده در روستای خدابنده، تپٔه سلطان، جوشقان، چشمٔه بالقلو، غار آقداش 
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غار گلدار گلچشمه، بقایای آتشکده، قلعٔه جمشیدی، بقایای سد باستانی، یخچال نیمور، باغ تاریخی جمشیدشاه، 
بند و تأسیسات آبیاری نیمه ور، پایٔه سنگی پل کناربند، میل میلونه، چاه کمر )سیاه چال(، شاهزاده اسماعیل و چنار 
نظر کردٔه آن، قبرستان معروف به بیت المقدس، مسجد جامع کهن، آب انبار، حمام، یخچال، کبوترخانه، آسیاب و 

کاروانسرا 

دلیجان 13
غار نخجیر، سد خاوه، غار سن ایک کهک، تپه های قلعه سرخ، کیخسرو، مناطق باستانی دوهک، کاروانسرا و پل 

تاریخی دوهک، قلعٔه نشست آباد، قبرستان قدیمی واران

نراق 14
آب انبار و حسینیٔه حاج مهدی نراقی، مسجد جامع، مسجد محلٔه پایین، امامزاده شاه یحیی، شاه سلیمان، ابوالفضل، 

بی بی زبیده خاتون، بازار و بادگیر ها 

فرمهین15

 تپه های باستانی )تل ماستر، آثروان، مشهد الکوبه، تبرته، جیریا، مخلص آباد، آزاد مرزآباد، مشهد ذلف آباد، علی آباد، 
ویسمه، مرادآباد، غیاث آباد، فارسیجان، موچان، دهلق، حاتم آباد، خشدون، کمال آباد سفلی، مصلح آباد، حسین آباد، 
امامزاده  نظام آباد،  امامزاده شاهزاده حسین در  به دورٔه ساسانی اند.  متعلق  بورقان و...( که غالباً  نوازن، مرجان، 

ابراهیم در مشهد الکوبه

خمین16

بیت قدیمی حضرت امام خمینی )ره(، مسجد جامع، قلعه ساالر محتشم، قلعه های تدافعی )قلعه یوجان و شمس، 
قلعٔه حشمت الدوله(، منزل میزانورا... مغزی، آسیاب های بادی، تیمچه بازار، کاروانسراهای )قهرمانی، مستوفی، 
شاهین( محله های قدیمی خمین )دامبره، شهریار، گوشه، قلعه، اسماعیل بیگی، سبزیکاری، رازی، شاهین( پل های 
تاریخی گلماگرد عتیق، اسد آباد، جلماجرد، کبوترخانه ها )طنجران، هویه( سنگ نگاره های تیمره، کتیبه تاریخی سد 
خاکی حسین آباد و رضا آباد، غارها )کوه هفت سواران، الوند لکان، شیرخانی، پیر علی اکبر، کوه انگشت لیز، کوه 
سرخ( دخمه ها )روستای سرکوبه( امامزاد گان )ع( )عبداللّه در ریحان، ابوطالب، عبداللّه درمیشیجان، امامزاده حسن 
اهل ابن علی در خشتیجان، سلیمان و  ابوالفتوح در دهنو،  و  در روستای طیب آباد، اسماعیل در یوجان، سلیمان 
ابوالفتوح در دهنو، آقا سید علی در سرطاق، اهل ابین علی در خشتیجان، محمد در خمین، محمد مالک در روستای 

گوشه، خدیجه خاتون در حشمتیه، عبداللّه ابن امام موسی )ع( در زورقان، زینب خاتون در تهیق(
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استان مرکزی با موقعیت ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به 
شرق، عبور خطوط انرژی )نفت، گاز و برق(، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجستٔه مذهبی و علمی، اراضی مستعد 
کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی های اقتصادی بسیار مناسبی برخوردار 

است. این عوامل باعث توانمندی استان در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات شده اند.

جدول ٢ــ5 ــ توزیع جمعیت شاغل ده سال و بیشتر در بخش های اقتصادی بر اساس سرشماری سال 1385

خدمات صنعت کشاورزی

% 24 / 10 % 26 % 49 / 90

الف ــ بخش کشاورزی
استان مرکزی به علت آب و هوای متنوع، اراضی و دشت های حاصل خیزی مثل دشت ساوه، فراهان، شازند، اراک، خنداب 
در کشاورزی، اصالح روش های کاشت، داشت،  مدرن  و  پیشرفته  تجهیزات  کارگیری  به  انسانی،  نیروی  مناسب،  و خمین، خاک 
برداشت، کنترل آب های سطحی، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق از توانمندی باالیی در تولید محصوالت کشاورزی برخوردار است. 

46 درصد اراضی زیر کشت استان مرکزی به صورت کشت دیمی و 54 درصد کشت آبی است.

توانمندی های اقتصادی استاندرس13

ـ 5 ــ محصوالت باغداری استان مرکزی   شکل 33ـ
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استان مرکزی در سال 1388 در تولید گندم رتبٔه سیزدهم کشور، انار رتبٔه سوم، گل های زینتی رتبٔه دوم، لوبیا رتبٔه سوم، جو 
آبی رتبٔه پنجم و انگور رتبٔه نهم را به خود اختصاص داده است. مهم ترین محصوالت کشاورزی استان عبارت اند از: گندم و جو در 
شهرستان های اراک، فراهان، خنداب، شازند، کمیجان، زرندیه و ساوه؛ انار، طالبی، خربزه و پسته در ساوه و زرندیه؛ لوبیا در خمین، 
گل های زینتی در محالت، انگور در اراک و شازند؛ هلو، گیالس، گوجه فرنگی و خیار در خنداب؛ چغندر قند در شازند و خمین و 

سیب زمینی در فراهان.

ـ 5 ــ محصوالت کشاورزی )  گردو، لوبیا، سیب زمینی وشلیل( شکل 34ـ

درصد   5 / 66 تولید  کشور،  دامی  واحد  درصد   3 / 26 داشتن  با  دامی  و  پروتئینی  ه های  فراورد تولید  نظر  از  مرکزی  استان 
گوشت قرمز، 3 / 3 درصد گوشت مرغ، 12 / 3 درصد تخم مرغ، 36 / 3 درصد شیر را در کشور در سال 1385 به خود اختصاص داده 
است. با توجه به اینکه استان مرکزی حدود 82 / 1 درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت کشور را در برگرفته، اگر در هر محصولی 

بیش از 2 درصد تولید کشور را به خود اختصاص دهد، بیانگر توانمندی استان در تولید آن است. 

جدول ٣ــ5 ــ مجموع اراضی زراعی زیر کشت استان مرکزی در سال 1385

لوبیا یونجه و اسَپرس جو گندم محصوالت زیر کشت به هکتار

4 / 01 6 / 23 11 / 52 درصد 22 / 69

13161 20429 37784 228327 هکتار

هر چند استان ما از نظر زراعت، باغداری، تولیدات گلخانه ای، پرورش ماکیان، پرورش زنبور عسل و پرورش دام های بزرگ و 
کوچک دارای توانمندی های زیادی است و توانسته جایگاه مناسبی در کشور داشته باشد اما اگر محدودیت ها و مشکالت این بخش 
نیز شناسایی و برطرف شود، توانایی استان در این بخش چندین برابر خواهد شد. برخی از مشکالت در بخش کشاورزی عبارت اند 

از: 
آالت،  ماشین  کمبود  بارش،  مکانی  و  زمانی  نامناسب  توزیع  و  کمبود  زراعی،  اراضی  نبودن  یکپارچه  آب،  منابع  محدودیت 
مهاجرت روستاییان، ناکافی بودن صنایع تبدیلی، تمایل کم سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پایین بودن راندمان 
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آبیاری )تنها 57 / 2 درصد از بهره برداران از سیستم آبیاری بارانی و 6  درصد از سیستم آبیاری قطره ای استفاده می کنند.(، افت سطح 
آب های زیرزمینی در دشت های فراهان، شازند، ساوه و اراک. 

فعالیت 5ـ5  
١ــ مهم ترین محصوالت کشاورزی شهرستان یا دهستان  یا  روستای محل زندگی خود را بنویسید.

٢ــ کشاورزان منطقٔه محل زندگی شما با چه مشکالتی روبرو هستند؟

ب ــ صنعت
 استان ما به دلیل نزدیکی به تهران و سیاست عدم تمرکز صنایع تا فاصله 120 کیلومتری تهران، واقع شدن در مسیر راه های 
ارتباطی جنوب و غرب کشور به پایتخت، عبور راه آهن سراسری و انتقال خطوط انرژی )نفت، گاز و برق(، موقعیت مناسبی را برای 
استقرار صنایع بزرگ و کوچک برخوردار است. استقرار صنایع موجب ایجاد اشتغال، درآمد و توسعٔه اقتصادی و اجتماعی گردید 
و با استمرار ایجاد کارگاه های صنعتی، استان مرکزی به چهارمین قطب صنعتی در کشور تبدیل شده است اما ادامٔه تأسیس مراکز 
صنعتی نیازمند مطالعه، مکان یابی، نیازسنجی و شناخت توانمندی های هر منطقه است تا تعادل و توازن محیط طبیعی حفظ و زمینٔه 

توسعٔه پایدار فراهم شود. 
مهم ترین صنایع استان مرکزی عبارت اند از: 

نیروگاه حرارتی، رنگ سازی، ماشین سازی، آلومینیوم سازی، آذرآب، هپکو، آلومرول، واگن  صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه، 
تولید  غیرفلزی،  کانی  پالستیک سازی، محصوالت  و  و صنایع الستیک  استان  در جنوب غرب  ،کابل سازی  کمباین سازی  پارس، 
کاغذ، مواد غذایی، مس کاوه، فنرسازی، چینی، ریخته گری، لوله و اتصاالت، روغن موتور، سرامیک، خودروسازی، موتورسیکلت، 

شیرآالت گازی در شمال استان و صنایع نساجی و ریسندگی بافندگی در جنوب شرقی استان.

جدول ٤ــ5 ــ توزیع نسبی شاغالن کارگاه های صنعتی بر حسب شهرستان تا سال 1385 به درصد

محالت شازند  ساوه زرندیه دلیجان خمین  تفرش ار اک آشتیان  شهرستان

0 / 82 5 / 36 48 / 45 0 / 27 5 1 / 41 2 / 43 35 / 82  0/ 45 درصد
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ـ 5 ــ کارخانهٴ نخ ریسی خمین ـ 5 ــ کمباین سازی اراک                                              شکل 3٨ـ                                              شکل 3٧ـ

ـ 5 ــ ماشین سازی اراک  شکل 3٥ـ

ـ 5 ــ آلومینیوم سازی اراک       شکل 3٦ـ
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مهم ترین مشکالت صنایع استان عبارت اند از:
ــ کمبود خدمات )بازرگانی، مالی، بانکی و مهندسی(؛

ــ محدودیت منابع آب استان و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی؛ 
ــ پایین بودن سطح فّناوری اغلب واحدهای صنعتی و معدنی؛ 

ــ پایین بودن بهره وری عوامل تولید. 
اگر مشکالت صنایع با تدابیر و راه های مناسب کاهش یابند، به تدریج سهم و توانمندی استان در سطح ملّی و فراملّی افزایش 

می یابد. برای کاهش محدودیت ها در بخش صنعت بهتر است که فعالیت های زیر انجام گیرند:
1ــ توسعه و گسترش صنایع جدید و اجتناب از گسترش صنایعی که نیاز زیادی به آب دارند؛ 
2ــ تقویت و ارتقای سطح خدمات پشتیبانی، آموزش و تشویق و جذب نیروهای متخصص؛ 

3ــ تأکید بر حفظ توازن و تعادل محیط زیست در استقرار واحدهای صنعتی و معدنی؛ 
4ــ ایجاد زمینه برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت زیر ساخت ها، حمل و نقل زمینی ــ هوایی، بازاریابی، 

گمرک، صادرات و بازار بورس.

ـ 5 ــ پایانۀ مسافربری اراک   ـ 5 ــ فرودگاه اراک                               شکل 40ـ                                             شکل 39ـ

فعالیت 6ـ5  
١ــ کارگاه های صنعتی را که در محل زندگی شما واقع شده اند، نام ببرید. به نظر شما علت ایجاد آنها در این 

محل چه بوده است؟
٢ــ ایجاد واحدهای صنعتی چه اثری در توسعٔه منطقه دارند؟
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سال  در  اراک  ماشین سازی  شرکت 
آغاز  را  خود  تولیدی  فعالیت  1348 )هـ.ش( 
نمود و در حال حاضر به عنوان بزرگترین مجتمع 
و  گاز  و  نفت  صنایع  عرصه  در  کشور  صنعتی 
پتروشیمی و پاالیشگاهی، تولید دیگ های بخار، 
پل و سازه های فلزی، محصوالت متالورژی اعم 
از تولید مقاطع فوالدی، رینگ ها و چرخ قطار، 
انواع فلنچ، گلوله های فوالدی، شیرآالت نفت و 
گاز و شیرهای سرچاهی و نیز ماشینکاری قطعات 
ساخت  و  طراحی  می پردازد،  فعالیت  به  سنگین 

بزرگترین و قطورترین برج های تقطیر پاالیشگاهی جهت نصب در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند، طراحی و ساخت 
پل های عظیم کارون ٣ و ٤، طراحی و ساخت مخازن کروی و مخازن تحت فشار و ذخیره بخشی از افتخارات تاریخ 
درخشان این شرکت می باشد که عالوه بر تأمین بخشی از نیازهای کشور در عرصه صنعت سنگین، محصوالت خود 
را به کشورهای مختلف نیز صادر می نماید. تولیدات این شرکت با توجه به انطباق با استانداردهای جهانی از کیفیت 

بسیار باالیی برخوردار است که قابلیت رقابت با مشابه خارجی آن را نیز دارا می باشد.

اولویت سرمایه گذاری در صنعت استان مرکزی
آیا می دانید توانمندی استان در کدام گروه صنعت است؟ در کدام صنایع باید سرمایه گذاری کرد؟

با اولویت، در صنایع زیر  برای ارتقای توانمندی صنعتی استان  بهتر است  نهفته در مناطق استان،  به توانمندی های  با توجه 
سرمایه گذاری کرد:

١ــ صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی؛
٢ــ صنایع شیمیایی و سلولزی؛

٣ــ صنایع برق و الکترونیک؛
٤ــ صنایع معدنی و کانی غیرفلزی؛

5ــ صنایع فلزی، ماشین سازی و تجهیزات. 
ــ شهرک های صنعتی: به منظور ساماندهی و استفادٔه بهینه از منابع و امکانات زیرساختی )آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی، 
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ـ 5 ــ شهرک صنعتی فراهان   شکل 43ـ

ـ 5 ــ شهرک صنعتی خمین  ـ 5 ــ شهرک صنعتی اراک 2 )ایبک آباد(                                                                  شکل 42ـ            شکل 41ـ

آماده سازی، جدول گذاری ، فضای سبز، روشنایی معابر، ساختمان اداری، رفاهی، خدماتی، تجارتی، شبکٔه فاضالب، تصفیه خانه، 
دسترسی به اینترنت، جاده، راه آهن، فرودگاه، گمرک، بانک، خدمات الکترونیکی اقدام به احداث شهرک های صنعتی شده است( در 
استان مرکزی تا سال 1388 بیش از 18 شهرک صنعتی تأسیس شده که حدود 1186 واحد در آنها مستقر و برای 13706 نفر اشتغال 
ایجاد شده است. در این شهرک ها با توجه به توانایی منطقه، صنایع فلزی، شیمیایی، کانی، غیرفلزی، برق، الکترونیک و نساجی برای 
فعالیت تولیدی مجازند. استقرار 18 شهرک صنعتی در استان بیانگر توانمندی صنعتی استان در پیشرفت و سازندگی کشور است و 

افزایش آن نیازمند مطالعات نیازسنجی و شناخت منطقه است تا تعادل محیط زیست حفظ و بهره وری از منابع رعایت شود.
مهم ترین شهرک های صنعتی در استان مرکزی عبارت اند از:

شهرک های صنعتی امان آباد، خیرآباد، امیرکبیر و ایبک آباد در شهرستان اراک و شهرک های صنعتی شهر های آستانه، شازند، 
خمین، دلیجان، زاویه، ساوه، محالت و نوبران. 

ــ نواحی صنعتی: یکی از اقدامات در استان، ایجاد نواحی صنعتی، برای استفادٔه مطلوب از سرمایه گذاری ها بوده است. 
در استان مرکزی بیش از 11 ناحیٔه صنعتی با ظرفیتی معادل 488 واحد ایجاد شده اند. در این نواحی صنایعی با زمینه های شیمیایی، 

غذایی و فلزی مستقر شده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
شهرستان  در  راونج  شهدای  آشتیان،  شهرستان  در  گرکان  شهدای  ساروق،  شهر  مجاورت  در  فروزان  شهید  صنعتی  ناحیٔه 
ناحیٔه  در شهرستان خمین،  و شهدای خرمدشت  عبدالعلی سعیدی  در شهرستان محالت، شهید  نخجیروان  ناحیٔه صنعتی  دلیجان، 

صنعتی پرندک )زرندیه( و نواحی صنعتی بابایی و نهرمیان در شهرستان شازند.
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فعالیت 7ـ5  
ــ تفاوت بین شهرک صنعتی و ناحیٔه صنعتی چیست؟ 

ــ صنایع دستی
استان مرکزی از گذشته در زمینٔه صنایع دستی فعال و مشهور بوده است. صنعت قالی بافی، به ویژه فرش ساروق از شهرت 
فرش،  نقشه کشی  طراحی،  مس،  روی  قلم زنی  مسگری،  برجسته،  گلیم  به  می توان  استان  صنایع  دیگر  از  است.  برخوردار  جهانی 
رنگرزی، رفوگری، جاجیم بافی، هنر صنایع چوبی، منبت کاری، معرق، خراطی، نازک کاری، گیوه بافی، سفالگری، صنایع فلزی، 

تذهیب، مجسمه و گل سازی اشاره کرد.

ـ 5 ــ جاجیم بافی ـ 5 ــ مشبک کاری              شکل 4٦ـ ـ 5 ــ سفال گری                                              شکل 4٥ـ                  شکل 4٤ـ

شهر صنعتی کاوه با مساحتی بالغ بر ٣٠٠٠ هکتار در فاصله 10 کیلومتری شهر ساوه در سال ١٣٥٢ تأسیس 
شده است. این شهر که بزرگترین شهر صنعتی ایران است، به دالیلی چون موقعیت جغرافیایی ممتاز و نزدیکی به تهران، 
به یک قطب  آزاد سلفچگان  به منطقه  نزدیکی  ــ ساوه و  تهران  اتوبان  امام خمینی و  بین المللی  با فرودگاه  مجاورت 
صنعتی بین المللی تبدیل شده است. این شهر دارای تمام امکانات زیر بنایی و تأسیسات همچون پست و مخابرات، شبکه 

فاضالب، هتل ٤ ستاره، خط آهن اختصاصی، پاسگاه پلیس، تصفیه خانه فاضالب صنعتی و … است.
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ــ معادن استان مرکزی
آیا می دانید تا کنون چند مادهٔ معدنی در استان ما کشف شده است؟

در استان مرکزی 41 مادٔه معدنی از 127 معدن بهره برداری می شود که شامل 4/8 درصد از معادن فعال کشور است. این استان 
رتبٔه هفتم را در کشور از لحاظ تعداد معادن به خود اختصاص داده است که از این میان 36 درصد معادن شن و ماسه، 24 درصد 
سنگ های تزیینی و 10 درصد آن را معادن باریت تشکیل می دهد. بیشتر این معادن به ترتیب در ساوه، اراک، محالت، دلیجان و خمین 
پراکنده است. مهم ترین معادن استان عبارت اند از: سنگ آهن در شمس آباد اراک، سولفات سدیم در کویر میقان اراک، باریت، سرب، 

روی، سنگ های تزیینی، سنگ آهک خرقان زرندیه و گچ کائولن در نوبران ساوه، محالت، دلیجان و خمین.

بیشتر بدانیم  

در استان مرکزی بیش از 18 واحد تولیدی پودرهای میکرونیزه )پودر گچ، تالک، کربنات کلسیم، باریت، کودهای آلی و …( 
است که از این نظر رتبٔه اول را در کشور داراست.

پ ــ خدمات
سهم استان مرکزی در تولید ملی طی سال های برنامٔه دوم و سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به طور 
متوسط 5 درصد بوده که بیانگر نقش مهم اقتصادی استان در کشور است و بیش از 6 درصد از صادرات کشور به 
استان مرکزی اختصاص دارد و از این نظر در رتبٔه هفتم قرار دارد. همچنین با دارا بودن سرانٔه بیش از 104 دالر در 
صادرات غیرنفتی در رتبٔه سوم کشور قرار دارد. استان مرکزی به دلیل مزیت های نسبی در تولید و صادرات کاالها 
و محصوالت صنعتی، وجود قابلیت های مناسب در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، تولیدات دامی، صنایع دستی، 

خدمات فنی ــ مهندسی و امکانات حمل و نقل ریلی از توانمندی مطلوبی برخوردار است.

ـ 5 ــ معدن سنگ محالت شکل 47ـ
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این بخش نیز دارای مشکالت و محدودیت هایی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
ــ کمبود امکانات و تجهیزات کافی برای ارائٔه خدمات صادرات و واردات؛ 

ــ کمبود فضا برای انبار و نگهداری کاال و سیلو؛ 
ــ کمبود بنگاه های حمل و نقل بین المللی، بازاریابی و تبلیغات. 

برای افزایش توانمندی استان در بخش خدمات بهتر است اقدامات زیر انجام گیرد:
ــ ایجاد مدیریت یکپارچٔه اطالعات تجاری؛ 

ــ آموزش و ترویج اصول علمی بازاریابی؛ 
ــ تقویت و گسترش تأسیسات بخش بازرگانی و فعالیت های گمرکی. 

ـ 5 ــ خدمات گازرسانی ـ 5 ــ صادرات کارخانه کمباین سازی اراک                    شکل 49 ـ                           شکل 4٨ـ

بخش خدمات استان در سرشماری سال 1385 بیش از 24 درصد از جمعیت شاغل را جذب کرده است و با 
پشتیبانی از تولیدات بخش کشاورزی و صنعت، صادرات استان را از سال 1382 تا کنون بیش از واردات آن کرده 
است. به طوری که محصوالت کشاورزی استان )انار، لوبیا، طالبی، گل وگیاه زینتی، پسته، انگور و کشمش( به بیش 
از 19 کشور دنیا صادر می شود و محصوالت صنعتی شامل پتروشیمی، شمش و پروفیل آلومینیوم، سازه های فلزی، 
تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی، مخازن، دیگ های بخار، پروفیل های فوالدی، جرثقیل، واگن قطار، ماشین آالت 
راه سازی، کمباین، تجهیزات کشاورزی، مصالح ساختمانی )کاشی، سرامیک، چینی های بهداشتی و شیر آالت( انواع 
رنگ، دکل های انتقال نیرو، انواع لوازم خانگی، انواع شیشه، قطعات خودرو، الستیک، سیمان، سنگ های تزیینی، 
به 68 کشور دنیا صادر شده است. صادرات غیرنفتی  انواع مواد غذایی، پودرهای شوینده، داروهای دامی و... 
استان بالغ بر 580 میلیون دالر بوده است و به طور متوسط 6 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص 
داده است. متوسط سرانٔه غیرنفتی استان 225 دالر است، در حالی که متوسط سرانٔه کشور 77 دالر بوده است و این 

بیانگر توانمندی استان در بخش خدمات و بازرگانی است. 
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فصل ششم

شکوفایی استان مرکزی  

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
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در  را  اسالمی  موقعیت جمهوری  رسید،  پیروزی  به  مردم  حمایت  و  خمینی)ره(  امام  رهبری حضرت  با  که  اسالمی  انقالب 
عرصه های دینی، علمی، فناوری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و سیاسی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی متحول کرد و با تکیه 
بر ایمان، خودباوری و اقتدار علمی زمینٔه بالندگی و سازندگی را فراهم نمود. دستاوردهای مهم در زمینٔه صنایع نظامی، الکترونیک، 
ارتباطات، پرتاب ماهواره، سلول های بنیادین، دانش هسته ای، مهندسی ژنتیک، کشاورزی، پزشکی، تولید مقاالت علمی، صنعت نفت 

و گاز و صنایع هوا ــ فضا از نمونه های بارز آن است. 
شما نیز نمونه هایی از طرح ها ی عمرانی انجام شده در محل زندگی خود را نام ببرید.

مهم ترین دستاوردهای استان مرکزی 
١ــ راه و ترابری: در سال 1357 طول راه های استان )آزاد راه، راه اصلی، فرعی و روستایی( 1651 کیلومتر بوده است که 
در سال 1388به 6293 کیلومتر افزایش یافته است. این موضوع بیانگر میزان رشد متوسط سالیانٔه 7 / 4 درصد بوده است. همچنین با 

راه اندازی فرودگاه اراک، گام مهمی در توسعٔه حمل ونقل و جا به جایی مسافر و کاال انجام گرفته است. 

دستاوردهای استاندرس14

                                     شکل 1ــ6 ــ فرودگاه شهر اراک                                      شکل 2ــ6 ــ راه سازی روستایی

با دیگر  2ــ پست و مخابرات: گسترش زیرساخت های مخابراتی در مراکز شهری و روستایی، زمینٔه توسعه را در استان 
بخش ها همگن کرده است. به طوری که در سال 1357 تعداد تلفن های ثابت 19250 شماره بوده و در سال 1388 به 495292 شماره 
افزایش یافته است. همچنین با افزایش تلفن های همراه و ایجاد فیبر نوری، زمینٔه تقویت ارتباطات گسترش یافته است. بیش از 66 
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درصد از روستاهای استان از امکانات مخابراتی و خدمات نوین ارتباطی بهره مند شده اند. شبکٔه پستی استان نیز توسعٔه روزافزون 
داشته و خدمات نوین مانند پست مالی، خرید، تصویری، پیشتاز، تلفنی و خودرویی را به ساکنان استان ارائه می کند. 

٣ــ عمران شهری و روستایی: شهرها و روستاهای استان ما، از امکانات و تأسیسات زیادی برخوردار شده اند که برخی 
از آنها عبارت اند از:

ــ در سال 1357 تعداد مشترکین آب شهری 69560 مشترک بوده است و تا سال 1388 با توسعٔه خدمات شهری به 214334 
مشترک رسیده است که به طور متوسطه سالیانه 6 / 3 درصد رشد داشته است.

شکل  3ــ6 ــ آبرسانی در ساوه

ــ خدمات گاز رسانی: در حال حاضر22 مرکز شهری و 164 روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته و سایر 
مراکز شهری و روستایی در آینده تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.

ــ خدمات آب و برق روستایی: بیش از 71 درصد روستا های استان از آب آشامیدنی سالم و بیش از 90 درصد از برق 
برخوردار شده اند. 

ــ تعداد مشترکین برق استان از 57308 به 456000 مشترک افزایش یافته و طول خطوط فشار ضعیف و متوسط به ترتیب 
1048و 784 کیلومتر بوده که به 6736 و 9601 کیلومتر مدار رسیده است.

٤ــ فرهنگ و هنر
ــ در سال 1360 تعداد کتابخانه های استان 9 باب بوده و تا سال 1388 به 65 باب رسیده است که بیانگر توجه به گسترش 

فرهنگ و مطالعه در بین مردم استان است. در سال 1388 سرانٔه فضای کتابخانٔه عمومی به 6  /  2 متر مربع رسیده است. 
ــ تعداد عناوین نشریات و مجالت محلی استان بیش از 29 مورد است.

ــ تعداد موزه ها، سینماها، نگارخانه ها، نمایشگاه ها و همایش های فرهنگی ــ هنری افزایش یافته است. 
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ــ صدا و سیمای استان امکان استفاده از 8 شبکٔه تلویزیونی را با پوشش مناسبی برای تمام شهرها و روستاهای استان فراهم 
کرده است و شبکٔه استانی »آفتاب« 82 درصد از جمعیت استان را پوشش می دهد.  

                                شکل 4ــ6 ــ کتابخانۀ عمومی در اراک                                      شکل 5ــ6 ــ صدا و سیمای استان مرکزی  

فعالیت 1ـ6  
١ــ مشترکین آب شهری استان چند درصد افزایش داشته  است؟

٢ــ چند نمونه از دستاوردهای مهم عمرانی، اجتماعی و فرهنگی را در محل زندگی خود  بنویسید.

٥ ــ آموزش و پرورش: آموزش و پرورش استان با بهره مندی از نیروی انسانی توانمند همراه با دیگر دستگاه های اجرایی، 
نقش فراوانی در توسعه و پیشرفت استان داشته است. نمونه هایی از اقدامات انجام شده:

ــ افزایش نرخ باسوادی و پوشش تحصیلی؛ 
ــ راه اندازی مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی وحرفه ای؛ 

ــ تـوسعٔه مدارس شبانه روزی، هوشمند، خوابـگاه مرکزی، آزمایشگاه هـا، کارگاه ها، کتـابخانـه ها، نمازخـانـه ها و سالـن هـای 
ورزشی؛ 

ــ ساخت مجتمع رفاهی فرهنگیان )خانٔه معلم(، کانون های فرهنگی ــ تربیتی، نوسازی و مقاوم سازی مدارس؛ 
ــ تأسیس موزهٔ آموزش و پرورش، ساخت زائرسرا برای فرهنگیان در مشهد الرضا)ع(؛

ــ تدوین سند راهبردی آموزش و پرورش استان مرکزی؛
ــ تأسیس مدرسه جوار حوزٔه المهدی)ع(؛

ــ اخذ گواهینامٔه ISO9001 در مدیریت کیفیت.
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٦ ــ آموزش عالی: استان مرکزی به دلیل پیشینٔه تاریخی، دینی، فرهنگی، سیاسی و علمی؛ و موقعیت مناسب جغرافیایی، 
همچنین مجاورت با مراکز علمی و برخورداری از جوانان مستعد و فراهم بودن زیرساخت های صنعتی و کشاورزی، زمینٔه توسعٔه مراکز 
دانشگاهی را داراست. در این استان  برای تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای 
حرفه ای؛ مراکز دانشگاهی از یک مرکز به 65 مرکز )دولتی، آزاد اسالمی، پیام نور، جامع علمی ــ کاربردی و غیرانتفاعی( افزایش یافته 

است. رشته های دانشگاهی در استان مرکزی به 762 رشته و اعضای هیئت علمی و غیرهیأت علمی به 4961 نفر رسیده است. 

                                        شکل 6ــ6 ــ مرکز آموزش نیروی انسانی                          شکل 7ــ6 ــ موزهٴ آموزش و پرورش

شکل 8ــ6 ــ دانشگاه های استان مرکزی 
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ـ روانِی جمعیت روستایی و شهری خدمات بهداشتی، ایمن سازی،  ٧ــ بهداشت و درمان:  به منظور ارتقای سالمت جسمانیـ 
کنترل بیماری ها، تنظیم خانواده، تعداد مراکز درمانی و دانشگاهی، بیمارستان ها، داروخانه ها در استان افزایش یافته است. خانه های 
بهداشت روستایی از 85 واحد به 416 مرکز و مراکز بهداشتی درمانی شهری از 85 به 189 مرکز افزایش یافته است. همچنین تعداد 
بیمارستان ها از 9 واحد به 16 واحد افزایش یافته تا همزمان با توسعه در بخش های دیگر در این بخش نیز بهبود وضعیت انجام گیرد. 

البته در این زمینه اقدامات دیگری در استان انجام شده که عبارت اند از:
ــ افزایش تعداد پزشکان عمومی، تخصصی، دندانپزشک و داروسازی؛ 

کلینیک های  ایجاد  بهداشتی،  آزمایشگاهی،  مدرن  تجهیزات  خرید  داروخانه ها،  بیمارستان ها،  تخت های  تعداد  افزایش  ــ 
تخصصی و فوق تخصصی، فوریت های پزشکی و ستاد امداد حوادث غیرمترقبه؛ 

ــ کاهش میزان مرگ و میر کودکان، انجام واکسیناسیون و کنترل مواد غذایی و بهداشتی. 

شکل 9ــ6 ــ بیمارستان آیت الّله خوانساری اراک

فعالیت 2ـ6  
1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام مراکز دانشگاهی فعالیت دارند؟ در چه رشته هایی دانشجو می پذیرند؟

2ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام مراکز بهداشتی ــ درمانی یا بیمارستانی وجود دارد؟ چه خدماتی ارائه 
می کند؟ 

شکل 10ــ6 ــ بیمارستان امام خمینی)ره( خمین
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٨ ــ تربیت بدنی

»من ورزشکار نیستم؛ اما ورزشکاران را دوست دارم«.
حضرت امام خمینی)ره(

توسعٔه  ورزشی  فضاهای  ایجاد  با  جسمانی  سالمت  ارتقای  و  جوانان  فراغت  اوقات  تأمین  و  بدنی  تربیت  زمینٔه  استان  در   
چشمگیری داشته است و فعالیت های مناسبی در زمینٔه تربیت بدنی انجام گرفته که می توان به تعدادی از آنها اشاره کرد:

ــ گسترش و توسعٔه فضاهای ورزشی روباز و سر پوشیده در سطح استان؛ 
ــ فعال شدن هیئت ورزشی مردان و زنان جهت استعدادیابی جوانان؛ 

ــ افزایش تعداد مربیان و داوران بومی در رشته های مختلف؛ 
ــ توسعٔه ورزش همگانی به مناسبت های مختلف و ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان؛

ــ احداث ورزشگاه ها و اماکن ورزشی در شهرستان های استان؛ 
ــ ساماندهی ورزش جوانان روستایی. 

شکل 11ــ6 ــ استادیوم 15 هزار نفری امام خمینی)ره( اراک

 برای مطالعه 
٩ــ گسترش خدمات توانبخشی و حمایتی: ما در برابر اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه چه وظیفه ای داریم؟

در استان برای حمایت از طبقات محروم و آسیب پذیر مراکزی ایجاد شده اند تا خدماتی را به آنها ارائه کنند؛ مانند: 
ــ مجتمع های حمایتی شهری و روستایی؛ 

ــ خدمات توانبخشی، پیشگیری و کارآموزی؛
ــ گسترش خدمات بهزیستی؛ 

ــ تأسیس کمیتٔه امداد امام خمینی)ره(. 
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فعالیت ٣ـ6  
ــ نام مراکز ورزشی سرپوشیده و روباز را که در شهرستان محل زندگی شما احداث شده اند، بنویسید. 

١٠ــ کشاورزی و دامداری: استان ما با برخورداری از آب هوای مناسب و موقعیت ترابری و اراضی حاصل خیز، ظرفیت 
مناسبی در دامداری و کشاورزی داراست.

                    شکل 16ــ6 ــ مجتمع گلخانه ای صیفی جات در امان آباد                 شکل 17ــ6 ــ پرورش دام به صورت مکانیزه در مجتمع زرین خوشه   

                              شکل 12ــ6 ــ آبیاری بارانی در محالت                                  شکل 13ــ6 ــ آبیاری به سبک سنترپیود در امان آباد

                 شکل 14ــ6 ــ پرورش ماهی به سبک مکانیزه در گاوخانه                                                               شکل 15ــ6 ــ پرورش گل در محالت 
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در این بخش همگام با سایر بخش های اقتصادی، تحوالت و پیشرفت هایی حاصل شده است که عبارت اند از:
ــ افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی از حدود 303 هزار تن به بیش از 2149 هزار تن؛ 

ــ افزایش میزان تولید و به کارگیری روش های مکانیزه در زراعت و باغداری و عملیات کاشت، داشت و برداشت؛
ــ اصالح روش های آبیاری از شیؤه سنتی به روش های مدرن و مکانیزه و جلوگیری از هدر رفتن آب؛ 

ــ بهبود اصالح نژاد دام و ارتقای سطح درمان و تغذیٔه دام، توسعٔه مراکز دامپزشکی و کشتارگاه های صنعتی؛ 
ــ افزایش میزان تولید ماهی با ایجاد کارگاه های مصنوعی در رودخانه ها، سدهای خاکی و استخرها. 

11ــ صنعت و معدن: استان مرکزی به دلیل مجاورت با تهران و موقعیت ممتاز حمل و نقل و شبکٔه ارتباطی و وجود ذخایر 
معدنی یکی از قطب های صنعتی در کشور به شمار می آید. از این رو فعالیت های صنعتی زیادی در این استان انجام گرفته که به مواردی 

از آنها اشاره می شود:
ــ احداث مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه و نیروگاه؛ 

ــ گسترش تولیدات کارخانٔه بزرگ ماشین سازی، آذرآب، کمباین سازی، هپکو و آلومینیوم سازی؛ 
 ــ احداث کارخانٔه سیمان در ساوه و دلیجان و کارخانجات چینی، بلور، شیشه، سلولزی و مواد شوینده؛ 

ــ راه اندازی 664 کارگاه بزرگ صنعتی؛ 
ــ احداث 18 شهرک صنعتی؛ 

ــ ایجاد 11 ناحیٔه صنعتی؛ 
فعالیت بخش معدن در جهت اکتشاف، بهبود روش های بهره برداری، ارتقای کیفی محصوالت، سازماندهی بخش خصوصی 

در سرمایه گذاری معادن، تبدیل روش های انفجاری به روش های برش الماسه، افزایش راندمان بهره برداری. 

                                           شکل 18ــ6 ــ شرکت آذرآب اراک                         شکل 19ــ6 ــ شهرک صنعتی محالت

١٢ــ بازرگانی: استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور است و محصوالت تولیدی آن به داخل و خارج کشور صادر 
می شوند. مهم ترین صادرات استان عبارت اند از:
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ــ محصوالت تولیدی پتروشیمی، معدن، شمش، پروفیل آلومینیوم، سازٔه فلزی، تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی، مخازن، 
بلور،  ادوات کشاورزی، مصالح ساختمانی، الستیک، سیمان،  کمباین،  راه سازی،  ماشین آالت  قطار،  واگن  بخار، جرثقیل،  دیگ 

چینی، انواع رنگ، محصوالت کشاورزی، دامداری و... .

فعالیت 4ـ6      
به نظر شما چه نوع صنایعی در استان قابلیت ایجاد دارند؟ چرا؟

                                              شکل 20ــ6 ــ گمرک اراک                                               شکل 21ــ6 ــ نمایشگاه فصلی فروش کاال در اراک
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به نظر شما چرا داشتن برنامه های بلند مدت برای توسعه و پیشرفت ضروری است؟ 
بلند مدت در زمینه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، فناوری  برنامه های  آیندٔه خود  تا 50 سال   برای 20  بسیاری از کشورها 
و... طراحی کرده اند تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانند. در کشور عزیز ما با رهنمودهای مقام معظم رهبری چشم انداز ایران در سال 
1404 هـ.ش ترسیم شده تا کشور ما در بین کشورهای همسایه در عرصه های علمی، فنی، ارتباطات، رفاه، امنیت، عدالت و… جایگاه 
شایسته ای را به دست آورد. مدیران و مسئوالن متناسب با وظایف هر اداره و سازمان نسبت به تدوین برنامه های میان مدت )5 ساله( برای 
رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی کرده اند. در استان ما نیز برنامه های بلند مدت طراحی شده تا با به کارگیری توانمندی انسانی و 

مادی استان در هر منطقه، به اهداف چشم انداز برسیم. 
 استان ما در افق 1404 باید این گونه باشد:

ــ برخوردار از سازمان فضایی متعادل و دارای محیط زیست سالم و مطلوب، پایبند به حفظ حقوق نسل های آینده و متعهد به 
توسعٔه پایدار و همه جانبه؛ 

ــ دارای انسجام فضایی، نظم سلسله مراتبی مؤثر، پیوسته و کارآمد، شهرهای سالم، فعال در پوشش خدماتی نواحی پیرامونی، 
روستاهایی آباد خودگردان با مردمانی خودباور و دارای اعتماد به نفس باال؛ 

ــ بهره مند از اقتصادی پویا، رقابت پذیر، جاذب سرمایه های داخلی و خارجی و دست یافته به اشتغال کامل و عوامل تولید؛ 
ــ توانمند با رشد درآمدی مستمر و پایدار و مؤثر در توسعه؛ 

ــ برخوردار از تجارت پویا و توسعه یافته با قابلیت نفوذ در بازارهای ملی و بین المللی؛
ــ با نظام اداری توسعه گرا، عدالت محور، نو اندیش، دانایی محور و شهروند مدار؛ 

ــ برخوردار از شهرهای با هویت سالم و سیمای مطلوب با کارکرد مشخص؛ 
ــ برخوردار از روستاهایی آباد و مدرن در تعامل پویا با بخش های پیشرو اقتصادی ــ اجتماعی و مردمانی توانمند، خود باور 

و دارای اعتماد به نفس؛
ــ برخوردار از الگوی بهینٔه تولید، توزیع و مصرف انرژی؛

ــ برخوردار از سیستم حمل و نقل کاال، ایمن و پیشرو در توسعه با کارکرد ملی و فراملی؛ 
کیفیت  با  و  امن  محیطی  در  همگان  برای  دسترس  قابل  ارتباطی  نوین  فناوری های  مدرن،  زیرساخت های  از  برخوردار  ــ 

مطلوب؛ 
ــ دارای کشاورزی مکانیزه و از نظر اقتصادی سودآور با تأکید بر حفظ منابع طبیعی؛ 

ــ دست یافته به جایگاه برتر صنعتی در سطح ملی با تأکید بر محیط زیست سالم؛ 

چشم انداز استان در سال 1404درس15
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ــ برخوردار از تعمیق دینی، اصول اخالقی، انضباط اجتماعی، امنیت، سالمت، نشاط همراه با رفاه و عدالت اجتماعی؛ 
ــ توانمند و برخوردار از فضاهای مناسب و مطلوب در خدمات بهداشتی درمانی در سطح منطقه توأم با رضایتمندی خدمت 

گیرندگان با تکیه بر خالقیت و نوآوری؛
اقتصادی،   فرصت های  از  برخوردار  و  اجتماع  و  خانواده  در  شایسته  جایگاه  با  باور  خود  و  آگاه  توانمند،  زنانی  داشتن  ــ 

واجتماعی برابر؛ 
ــ داشتن جوانانی دین باور، فعال و پویا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی توأم با سالمت نشاط و 

امید به آینده؛ 
ــ برخوردار از نظام آموزشی توسعه یافته و دانایی محور و کارآمد با محیطی ایمن، شاداب و با نشاط و نسلی متعهد به ارزش های 

اسالمی فعال و پویا؛ 
ــ دانش محور و برخوردار از مراکز پژوهشی و پژوهشگران توانمند در تولید دانش و فّناوری متکی بر آمار و اطالعات به هنگام، 

دست یافته به فناوری اطالعات؛ 
ــ برخوردار از صنعت گردشگری پر رونق و مؤثر در رشد و توسعٔه استان توأم با محیطی امن و جاذب برای گردشگران در 

سطوح ملی و فراملی و مردمی پایبند به حفظ مواریث فرهنگی. 

راه های رسیدن به اهداف چشم انداز 
 برای رسیدن به هر هدفی در زندگی باید برنامه ریزی کرد، مدیران و مسئوالن هر دستگاه و سازمانی برای تحقق اهداف سازمان 
خود برنامه های میان مدت طراحی می کنند و سپس با به کارگیری و انتخاب راه های مناسب به سمت اهداف مورد نظر حرکت می کنند. 
در استان ما هر کدام از سازمان ها و نهادها راه هایی را جهت رسیدن به اهداف چشم انداز انتخاب و اجرا خواهند کرد که به برخی از 

آنها اشاره می کنیم:
1ــ آموزش عمومی و عالی

ــ فراهم کردن بسترهای جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم و دانش و گسترش فرهنگ پژوهش؛ 
ــ فراهم نمودن مشارکت فکری و مادی مردم در فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فناوری؛ 

ــ توسعٔه زیرساخت های فناوری اطالعات و شبکٔه اطالع رسانی؛ 
ــ توسعه و بهبود به کارگیری فناوری های جدید در ساخت و تجهیز مدارس هوشمند؛ 

ــ متناسب نمودن نیازهای جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد؛
ــ ایجاد مراکز پژوهشی و پژوهشکده های تخصصی متناسب با توانمندی و مشکالت استان و تقویت مراکز رشد و پارک های 

فناوری در مجاورت قطب های صنعتی. 
2ــ انرژی

و  اقتصادی  بنگاه های  مراکز صنعتی،  روستاها،  به شهرها،  نفت  و  گاز  برق،  انتقال  بهینه سازی خطوط  و  احداث  توسعه،  ــ 
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شهرک های صنعتی؛ 
ــ تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی. 

3ــ توسعۀ صادرات استان
ــ تقویت و گسترش تأسیسات بخش بازرگانی و فعالیت های گمرکی، اصول بازاریابی، ایجاد مدیریت یکپارچٔه اطالعات تجاری 

و افزایش فناوری در تجارت الکترونیکی؛ 
ــ زمینه سازی برای ایجاد بازارهای بورس تخصصی کاال و تشکیل واحدهای عمده فروشی. 

4ــ تحول اداری
ــ بهسازی نیروی انسانی در نظام اداری ،کاهش وظایف تصدی گری و افزایش کارآیی و اثربخشی نظام اداری استان؛ 

ــ بهره گیری از فنّاوری نوین در نظام اداری. 
5ــ عمران شهری و روستایی

ــ تمرکز زدایی خدمات شهری در هسته های مرکزی و توزیع متناسب آن در سطح شهرها و تفرجگاه های عمومی؛ 
ــ رعایت اصول و ضوابط فنی در معماری شهری؛ 

ــ تقویت خطوط حمل و نقل درون شهری، بهبود ترافیک شهری، سالم سازی و انتقال صنایع آالینده؛ 
ــ حمایت از کار آفرینان در مناطق روستایی؛ 

ــ ایمن سازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی و توسعه و گسترش زیرساخت های عمومی.
6ــ حمل و نقل

ــ افزایش طول آزادراه ها، بزرگراه ها، شبکٔه ریلی، هوایی، سرعت ناوگان حمل و نقل، ساماندهی محورهای ارتباطی شمالی ــ 
جنوبی استان و اصالح نقاط حادثه خیز. 

7ــ مخابرات
ــ توسعٔه زیرساخت های مخابراتی، دیجیتالی، تلفن همراه و فیبر نوری؛ 

ــ افزایش آگاهی و فرهنگ مردم در جهت استفاده از خدمات و فّناوری های نوین ارتباطی؛ 
ــ افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مخابراتی، تقویت مشتری مداری و تضمین کیفیت خدمات. 

٨ ــ منابع آب 
ــ مهار و کنترل آب های سطحی، سیالب ها، رودخانه های فصلی؛ 

ــ حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع آب؛
ــ ساماندهی بهره برداری از آب های زیرزمینی و تقویت سفره های آب. 

9ــ کشاورزی
ــ رعایت استانداردهای کیفی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی؛ 

ــ گسترش و استفاده از شیوه های نوین آبیاری اراضی و کاهش هدر رفت آب؛ 
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ــ به کارگیری سیستم ها، ماشین آالت و تجهیزات مدرن در تولید محصوالت کشاورزی. 
10ــ صنعت و معدن

ــ توسعه و گسترش صنایع جدید، حفاری و اکتشاف؛ 
ــ ایجاد و تقویت زیرساخت های شهر ک های صنعتی؛ 

ــ استقرار و ارتقای مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی.
11ــ رفاه و تأمین اجتماعی

ــ گسترش سیستم تأمین اجتماعی برای همٔه مردم؛ 
ــ کاهش شکاف و نابرابری اجتماعی و توسعٔه فرصت های برابر. 

12ــ بهداشت و درمان
ــ تحکیم و تقویت نظام مدیریتی، نظارتی، نیروی انسانی و شبکٔه خدمات بهداشتی و درمانی؛ 

ــ تجهیز و بهبود استاندارد مراکز و واحدهای اجرایی به امکانات و ابزار خدمت رسانی نوین؛ 
ــ به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در ارائٔه خدمات بهداشتی و درمانی؛ 

ــ توجه به توزیع مناسب امکانات بهداشتی ــ درمانی در سطح مناطق. 
13ــ زنان

ــ ارائٔه آموزش های مورد نیاز زنان و دختران؛ 
ــ توانمندسازی و زمینه سازی جهت ورود زنان به عرصه های مدیریت های میانی و عالی؛ 

ــ تقویت ورزش زنان و رفع موانع برخورداری دختران از فرصت های برابر آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت دختران؛
ــ توجه به اشتغال مناسب زنان و حمایت از زنان معلول، سرپرست خانوار، بی سرپرست و آسیب دیده. 

14ــ جوانان
ــ کشف استعدادهای نهفتٔه جوانان در زمینه های مختلف و پرورش و شکوفایی آنها؛ 

ــ تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با جوانان و متناسب با خواسته ها و تمایالت گروه های مختلف سنی و جنسی و ساکن در 
مناطق مختلف؛ 

ــ توجه به نهاد خانواده در شکل گیری شخصیت افراد و ایجاد امکانات برای پر کردن اوقات فراغت جوانان. 
15ــ فرهنگ، هنر، تربیت بدنی

ــ هدایت و حمایت از رسانه های جمعی در جهت تولید و عرضٔه محصوالت فرهنگی و هنری منطبق با ارزش های اسالمی و 
ملی؛ 

ــ افزایش و توسعٔه امکانات و تأسیسات فرهنگی، هنری و ورزشی به صورت عادالنه در مناطق شهری و روستایی؛
ــ اهتمام در ترویج و اعتالی فرهنگ، مطالعه و ورزش بین همٔه اقشار؛ 
ــ شناساندن و بزرگداشت مفاخر فرهنگی، هنری، دینی و علمی استان؛ 
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ــ احیای آداب، رسوم و سنت های ملی و بومی. 
16ــ گردشگری و میراث فرهنگی

ــ تشویق و حمایت از ایجاد تأسیسات اقامتی و تفرجگاهی در مناطق مستعد و محورهای گردشگری توسط بخش خصوصی؛
ــ طراحی و ایجاد امکانات و خدمات در صنعت گردشگری متناسب با عملکرد آنها و انجام تبلیغات مناسب، تأمین نیروی انسانی 

متخصص و نظارت بر خدمات آژانس ها و مراکز اقامتی و پذیرایی؛
ــ پژوهش، شناسایی، ثبت و مرمت بناها و آثار تاریخی، مفاخر، جشن ها، اعیاد و صنایع دستی در مناطق شهری و روستایی. 

بیشتر بدانیم  

 چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هـ.ش 
با اتکا به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانٔه جمعی و در مسیر 

تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله؛ 
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و 
انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل؛ جامعٔه ایرانی در افق چشم انداز، 

چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
ــ توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، 
ملی و انقالبی با تأکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و 

بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی؛ 
ــ برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایٔه اجتماعی 

در تولید ملی؛
ــ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت؛ 

ــ برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد 
مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب؛ 

ــ با افرادی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، منضبط، دارای 
روحیٔه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن؛ 

به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری، در سطح منطقٔه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه،  یافته  ــ دست 
قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 
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ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ 
جامعٔه  کارآمد،  توسعٔه  دینی،  ساالری  مردم  الگوی  تحکیم  با  اسالم  جهان  در  مؤثر  و  فعال  بخش،  الهام  ــ 
اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار از همگرایی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسالمی و 

اندیشه های حضرت امام خمینی)ره(؛ 
ــ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. 
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١ــ CD سرزمین خورشید، ادارهٔ میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی

٢ــ اطلس سیمای طبیعی استان مرکزی، ادارٔه کّل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، انتشارات نقش مانا، 
چاپ اّول، 1385

٣ــ استان مرکزی فراتر از تاریخ، ادارهٔ کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، ناشر مرکز 
جامع اطالعات گردشگری ایران، چاپ اول، 1384
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تقدیر و تشکر
ــ استانداری مرکزی، واحد تقسیمات سیاسی

ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
ــ روابط عمومی و واحد اداره جهاد کشاورزی استان مرکزی، روابط عمومی و واحد آمار

ــ روابط عمومی سازمان آب و فاضالب استان مرکزی
ــ ادارٔه کل هواشناسی استان ــ واحد تحقیقات

ــ ادارٔه منابع طبیعی استان
ــ ادارٔه کل منابع آب استان مرکزی ــ واحد آب های سطحی

ــ سازمان فضایی ایران
ــ اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی
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