
٩٥

توانمندی های استان

گردشگری استان کرمان
امروزه گردشگرِی پايدار جزء جدايی ناپذير از سيستم اقتصادی است. تاريخ کهن استان کرمان، تنوع آب وهوايی، فرهنگ غنی 
و جاذبه های متنوع جذب توريست در آن باعث شده است استان کرمان يکی از مناطق ارزشمند توسعٔه صنعت گردشگری در ايران 
محسوب شود. استان کرمان با داشتن حدود٥٠٠ منبع گردشگری که بيش از ٥٠ اثر از آنها در فهرست جهانی ميراث فرهنگی به ثبت 
رسيده اند، با ارزش های بين المللی، ملی، منطقه ای و محلی پس از استان های اصفهان، فارس و همدان در مقام چهارم قرار گرفته 

است. اين پتانسيل می تواند توسعٔه استان را با موفقيت همراه سازد. 

    درس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمينهدرس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمينه

 برای مطالعه 
ـ  ٥  ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان جدول ١ـ

گردشگران خارجیگردشگران داخلیتعداد کل گردشگرانسال
١٣٨٤٥٧٢٨٢٥٠٩٧٥٦٣٠٧
١٣٨٥٥٩٤٠٤٥٤٤٧٢٤٩٣٢
١٣٨٦٦٧٥٤٨٦١٤٤٦٦١٠٢
١٣٨٧٧٤٤١٨٦٨٠٩٧٦٣٢١
١٣٨٨٧١٤٢١٦٥١٥٤٦٢٦٧

در سال ۲۰۰۰ ميالدی گردشگری نزديک ۴۵۰ ميليارد دالر درآمد به همراه داشته است. در همين سال تعداد 
گردشگران خارجی وارد شده به ايران حداکثر ۷۰۰۰۰۰ نفر بوده اند. از اين تعداد کمتر از ۱۵۰۰۰ نفر آنان به استان 

کرمان سفر کرده اند. لذا تالش برای ارتقای اين صنعت بيش از پيش ضرورت دارد.

 زيارت و گردشگریزيارت و گردشگری
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همچنين ستاد تسهيالت نوروزی به مسافران استان در سال های اخير جزء موفق ترين ستادهای کشور از نظر 
رضايت مندی مسافران و ارائه تسهيالت الزم به آنان بوده است. آمار گردشگران ورودی و عبوری از استان کرمان 

در ايام نوروز بدين قرار بوده است.
ـ  ٥  ــ آمار گردشگران ورودی  و عبوری از استان کرمان جدول ٢ـ

تعداد مسافران ورودی و عبوری از استان کرمانسال
٤/٠٨٦/٠٥١ نفر١٣٨٦
٢/٨٩٦/٤٢٠ نفر١٣٨٧
٢/٩٨٣/٣١٢ نفر١٣٨٨
٣/٢٨١/٦٤٦ نفر١٣٨٩

وجود زيرساخت های الزم، عزم و اراده مديران و برنامه ريزان، وجود مراکز آموزش عالی متعدد  پتانسيل مناسب، برای توسعٔه 
صنعت گردشگری در استان فراهم کرده است. 

سال سال ۱۳۸۸۱۳۸۸                         سال                          سال ۱۳۸۷۱۳۸۷                         سال                          سال ۱۳۸۶۱۳۸۶                       سال                        سال ۱۳۸۵۱۳۸۵                         سال                          سال ۱۳۸۴۱۳۸۴
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۰

گردشگران داخلیگردشگران داخلی
گردشگران خارجیگردشگران خارجی ـ  ۵ ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان ــ تعداد گردشگران ورودی به هتل های استان کرمان ـ  ـ نمودار نمودار ۱ـ
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فعاليتفعاليت
ـ ۵ مربوط به کجاست و در مورد آن، چه می دانيد؟ الف) شکل ۱ـ

ب) به نظر شما موانع توسعٔه گردشگری در استان کرمان چيست و چه راهکارهايی جهت رونق گردشگری داريد؟

ـ    ۵ ـ    ـ شکل شکل ۱ـ

جاذبه های گردشگری استان کرمان
جاذبه های گردشگری استان کرمان به دو دسته تقسيم می شوند:

۱ــ جاذبه های طبيعی 
۲ــ جاذبه های انسانی (مذهبی،تاريخی،فرهنگی و...)

جاذبه های طبيعی
استان کرمان به علت تنوع آب و  هوا و تنوع در ارتفاعات و ساختار زمين شناسی باعث شده است که مناظر ديدنی برای جذب 

گردشگران فراهم شود.که مهم ترين آنها عبارت اند از:
دشت لوت : يکی از عجايب طبيعت به شمار می رود و اشکال و پديده های نادر  بيابانی دارد که مهم ترين آنها عبارت اند از :

الف) کلوت ها: که از آن به َابر شهر کلوخی جهان نام برده می شود. شامل برجستگی ها و فرورفتگی هايی به شکل رشته های 
موازی يا تپه های منفرد بوده که حاصل فرسايش آبی و بادی در رسوبات ريز دانه می باشند. طول اين منطقه ۱۵۰کيلومتر وعرض آن 
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۷۰ کيلومتر است.
ب) گندم بريان: منطقه ای است در لوت مرکزی، در ۸۵کيلومتری شمال شهداد و بعد از رود شور در شمال غربی کلوت ها  
واقع شده است. تپه ای است پوشيده از سنگ های سياه رنگ از جنس گدازه های بازالتی و به شکل چاله چاله ديده می شود به گفتٔه 
کارشناسان، ظاهر اين منطقه شبيه کرٔه ماه است.گدازه های سياه رنگ در اين منطقه، نور خورشيد را بيش از حد معمول جذب کرده و 

باعث افزايش بيش از حد دما می شود  به گونه ای که  گندم به حالت برشته و بو داده در می آيد.
ج) نبکا (گلدان بيابان): اين تپه های گلدانی شکل، حاصل همزيستی خاک، آب وگياه است و از تجمع رسوبات بادی در پای 

گياه به وجود می آيند. مرتفع ترين نبکاهای دنيا به ارتفاع ۱۰ تا۱۲ متردر لوت غربی حوالی شهداد ديده می شوند.
د) انواع تل ماسه ها: مانند هرم های ماسه ای عظيم به ارتفاع ۴۵۰ مترمشهور به ريگ يَالن.

هـ ) مخروط افکنه های عظيم:  مانند مخروط افکنه نرماشير بم و درختنگان شهداد با دشت های ريگی وسيع.
 مناطق خوش آب وهوای ييالقی و قشالقی: در مناطق کوهستانی استان کرمان، ييالق های کوهستانی سرسبز وخوش آب و 
هوايی ديده می شودکه در طول سال به ويژه در فصل تابستان مورد توجه اهالی بومی و ساکنين استان های گرمسيری مجاور از جمله هرمزگان 
و سيستان و بلوچستان و يزد واقع می شوند که از جمله مهم ترين آنها به مناطق ييالقی کوهپائه کرمان، َدلفارد و ساردوئيه جيرفت، راين، 
الله زار، بيدخون بردسير، سرِمشک وَهنزای رابر و دهبکری و دريجان بم، منطقه بافت، دره ُدر رفسنجان و ...می توان اشاره   کرد. اين 
مناطق کوهستانی دارای جلوه ها و پديده های جذاب کوهستانی از قبيل چشمه سارها و آبشارهای بسيار زيبا و دره ها و دامنه های سرسبز 
وخوش آب وهوا و غارهای شگفت انگيز معروف و مهمی اند. همچنين در شهرستان های جنوبی استان کرمان مانند منوجان، قلعه گنج، 
رودبار،کهنوج، عنبر آباد، فارياب و جيرفت از مناطق قشالقی معروف استان کرمان اند که در اواخر فصل زمستان دارای آب  و هوای معتدل 

بوده به طوری که دشت های خشک  اين مناطق يکپارچه سرسبز و زيبا گرديده و زبان هر بيننده ای را به تحسين می گشايند.
 چشمه های آب گرم و آب معدنی: قريب ۳۰ چشمٔه آب گرم و معدنی در استان کرمان وجود دارد و به دليل ترکيب متفاوتی 
که دارند از نظر درمانی و بهداشتی حائز اهميت اند.از جمله مهم ترين آنها می توان به آبگرم جوشان، قلعٔه عسکر بردسير، ِگَور ساردوئيه، 

چهل تن وآباد سيد در بم و اختيار آباد کرمان اشاره کرد.
 رد پای دايناسورها: تنها آثار منحصر به فرد از اين گونه در ايران است که يکی از آنها در شمال زرند، نزديکی روستای 
ده علی رضا  واقع در دره نيزار ديده می شود که در رسوبات دوره های ترياس و ژوراسيک بر روی رسوبات ماسه ای ساحلی بر جای 

مانده است.
 دهانه ها و قلل آتشفشانی: در منطقٔه قلعٔه حسنعلی راين واقع در جنوب شهر راين بر  اثر فعاليت های آتش فشانی اواخر دورٔه 
کواترنر ۱۹دهانٔه آتش فشان  وجود دارد که از جمله جوان ترين آتشفشان های ايران هستند.  بزرگ ترين آنها قطری برابر با ۱۲۰۰متر 
وگودی ۱۸۰متر دارد. در حال حاضر در درون يکی از دهانه ها معدن نمک و يکی ديگر معدن سولفات سديم است.و از قلل آتشفشانی 
مهم استان کرمان می توان آج باال وپائين (حّد فاصل انار وشهر بابک) آتشفشان مزاحم (ميمند) در شرق شهربابک، آتشفشان بيد خوان 

در نزديک بردسير  و آتشفشان هزار در غرب راين را نام برد.
 آبشارها: آبشار ُوروار و آبشار سرند کوه درين، اين آبشارهای زيبا و بسيار ديدنی با ارتفاع بيش از ۱۸۷ متر بلند ترين آبشار 
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ايران و خاورميانه می باشند که در کوه های جبال بارز جنوبی واقع شده اند.آبشار َزهرود راين در دامنٔه کوه َهزار، آبشار َدلفارد جيرفت، 
آبشار بنگان در گلوئئه بزنجان بافت و آبشارهای زيبای منطقٔه کوهپائه کرمان ( آبشارهای سيمک و واَمق آباد ) از ديگر آبشارهای مهم 

استان کرمان اند.
 غارها: غار طُُرنگ طويل ترين غار استان کرمان است که در حوالی روستای طُُرنگ شهرستان بافت است.غار ايوب غاری 
غار  داوران،  ميرزا در کوه های  غار  بابک است.  شهر  نزديک ِدَهج  ايران است که در  غار در  دهانٔه  بزرگ ترين  آتشفشانی است که  
يخ نيا در دامنٔه جنوبی کوه جوپار، غار َجفريز در نزديکی گوِغر بافت، غارشب پَره يا خفاش در کوه َخبْر بافت، غار شعيب در مارون 
جيرفت، غار کَفتار و غار صفا در کوه های صاحب الزمان کرمان، غار مموشا در نزديکی سيه بنوئيه رابُر از جمله غارهای مهم استان 

کرمان اند.

قلل مرتفع: استان کرمان با داشتن ۱۴ قله باالی ۴۰۰۰متر بهشت کوهنوردان لقب گرفته است که ازجمله می توان به کوه هزار 
در منطقٔه راين با ۴۴۶۵مترارتفاع که بلند ترين قلٔه استان کرمان و چهارمين قلٔه مرتفع ايران است (بعد از دماوند،سبالن وعلم کوه) اشاره 
کرد و همچنين کوهستان جوپارکه به دليل داشتن چندين قلٔه صعب العبور و مرتفع باالی ۴۰۰۰متر مانند سه شاخ بزرگ وکوچک، 
بلوچی، کيل جالل، کيش و برج که صعود بسيارسختی در فصل زمستان دارند، آلپ ايران لقب گرفته است وکوه الله زار، کوه شاه 

بافت، کوه پَلوار و...از ديگر کوه های مرتفع استان کرمان اند.
آب فشان ها و گاز فشان ها: در منطقٔه جيرفت به واسطٔه باال بودن سطح ايستابی آب های زيرزمينی و سفره های آِب تحت فشار 
چاه آرتزين تشکيل شده است؛ مانند چاه آرتزين روستای چمن جيرفت که در حال حاضر از فوران آن بسيار کاسته شده است.چشمه های 

گازفشان در مناطق فعال زمين شناسی به وجود می آيند؛ مانند: چشمٔه گاز فشان کُت باد در حوالی روستای محمد  آباد مسکون.

شکل شکل ۲ــــ۵  ــ غار ميرزا در کوه های داوران رفسنجان  ــ غار ميرزا در کوه های داوران رفسنجان
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ـ    ۵ــ کلوت هایــ کلوت های دشتدشت لوتلوت منطقۀمنطقۀ شهدادشهدادشکل شکل ۳ــــ۵  ــ گاز فشان کُت باد  ــ گاز فشان کُت باد ـ    ۵   ۴ـ شکلشکل   ۴ـ

ـ ۵ ــ نبکاهای شهداد ــ نبکاهای شهدادشکلشکل۵ ــ۵  ۵ ــ۵  ــ کمپــ کمپ کويریکويری لوتلوت شهدادشهداد ـ ـ شکل شکل ۶ـ

ـ آب گرمگرم جوشانجوشانشکل شکل ۷ــــ۵ ــ پيست اسکی سيرچ ــ پيست اسکی سيرچ ـ آبـ شکلشکل۸    ــ ۵ ۸    ــ ۵ ـ
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ـ  ۵  ۵ ــ آبشار ــ آبشار ُوروار (ُوروار ( رودرود فرق)فرق)    عنبرآبادعنبرآباد ـ  ۵  ــ رد پای دايناسور دره نيزار شمال زرند  ــ رد پای دايناسور دره نيزار شمال زرندشکل شکل ۹ـــ ـ  ـ شکل شکل ۱۰۱۰ـ

ـ   ۵    ــ سطح تپه گندم بريان شهداد    ــ سطح تپه گندم بريان شهداد ـ   ـ ـ ۵  ــ درۀ  زيبا وسرسبز بيد خوان بردسير  ــ درۀ  زيبا وسرسبز بيد خوان بردسيرشکل شکل ۱۱۱۱ـ ـ ـ شکل شکل ۱۲۱۲ـ

شکل شکل ۱۳۱۳ــــ۵  ــ دهانۀ آتشفشان خاموش قلعۀ حسنعلی راين  ــ دهانۀ آتشفشان خاموش قلعۀ حسنعلی راين
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ـ  ٥  ــ مهم ترين جاذبه های گردشگری استان کرمان جدول ٣ـ

سوغاتیجاذبه های انسانیجاذبه های طبيعینام شهرستان

کرمان

سکنج،  درٔه  سيرچ،جوپار،کوهپايه،  ييالقی  مناطق 
عرب آبادو تيگران ماهان،راين،فوسک، جاذبه های 
حسين  جوشان(سيرچ)،  های  گرم  لوت،آب  بيابان 
آباد  راين،غرغره(باب ترش راين)،رضا آباد گزک، 
مرتفع  قله های  جوشان،  باد  حوض  آباد،  اختيار 
هزار، جوپار و پلوار، آبشارهای منطقٔه کوهپايه و 
راين،کلوت های شهداد شگفت انگيزترين عارضٔه 
تکاب  گودال  لوت،  بريان  گندم  تپه  جهان،  ببابانی 

گود ترين چاله داخلی ايران

مسجد جـامع ، مسجد امــام ، مجـموعـه هـــای تـاريـخـی 
گنجعلی خان، وکيل، ابراهيم خان، حاج آقاعلی، بازارقديمی 
کرمان (طوالنی ترين بازار سرپوشيدهٔ جهان)، مشتاقيه، قبه 
سبز، آتشکدهٔ کرمان وقناتغستان، قلعه های تاريخی اردشير و 
دختر کرمان، يخدان مويدی، موزهٔ دفاع مقدس، موزهٔ باستان 
شناسی هرندی،موزهٔ  هنرهای معاصر(صنعتی)، موزهٔ سکه و 
موزهٔ سنگ، باغ شاهزاده، مقبره شاه نعمت الله ولی، شيخ 
علی بابا  سکنج، ارگ راين، گنبد جبليه، محوطه های باستانی 
شهداد (تمدن ارت)، قلعه ها وآب انبار قديمی شهداد، امامزاده 

زيد شهداد، قلعه دختر حوض دق

کُلمپه (نوعی شيرينی)، کُماچ 
ِسهن، قّوتو، ظروف مسی، 
پسته،پَته، ِسدر سرشوی 
وحنای شهداد، چاقو و 
صنايع دستی راين،معرق 
چوب، مشبک چوب

بافت
ارزوئيه

غار آهکی طُرنگ و َجفريز، پارک ملی خبر و پناهگاه 
تخت  کوهستانی  منطقٔه  روچون،  وحش  حيات 
گوغر،  زيبای  ُبندر  گلوئيه،  بنگان  آبشار  شاهزاده 
آبگرم گزمک، ده شيخ،آب سرد گرکشون، قلٔه مرتفع 

کوه شاه

َخبر،  شکاری  حسن  خواجه  و  واليت  شاه  زيارتگاه 
ماران،  شاه  قلعٔه  صوغان،  يحيی  تپٔه  تاريخی  محوطه 

امامزاده سيد علی، امامزاده يحيی ارزوئيه
گردو، زيره، عسل، 

فراورده های لبنی، گليم 
شريکی پيچ

بردسير

يوزپلنگ  (زيستگاه  بيدوئيه  شدهٔ  حفاظت  محدودهٔ 
زار،  الله  وهوای  آب  خوش  روستاهای  آسيايی)، 
قرية العرب، بيد خوان با درختان گردو٢٥٠٠ساله، 
ُارديکان (مرتفع ترين منطقٔه مسکونی ايران)، راسک، 
آب گرم قلعٔه عسکر، آب معدنی الله زار،  درهٔ زيبای 

الله زار، قلٔه الله زار

امامزاده سيد محمد و امامزاده عبدالله، پير جار سوز، 
محوطٔه باستانی تل ابليس روستای سلطان آباد، مسجد 
زار،  الله  حمام  نگار،  بدرالدين  زيارتگاه  نگار،  برج  و 

مسجد جامع گلزار، برج وارگ بردسير، آسياب آبی
پنير وديگر فرآورده های 

لبنی

بم و
نرماشير

مناطق ييالقی دهبکری، َمرغک،  سيدآباد،  آبگرم های 
َابارق، آبادسيد، چهل تن، گريچ، جنگل کهور

ارگ قديم، ارگ جديد، امامزاده زيد، امامزاده اسيری، 
امامزاده خواجه عسکر، عباسعلی و زيارتگاه شمس الدين  
و طاهر الدين بمی، زورخانه پوريای ولی، بازار سرپوشيده 
نادر،  ميل  وکيل،  مسجد  زرتشتيان،  قيصريه  عماد، 
قلعه های ابارق، تهرود، خانه های تاريخی وکيل باشی و 
آرشام ــ قنات های پر آب نظير قنات قنبرآباد ده شيخ و 

قنات پاکم بم

خرمای مضافتی، 
مرکبات، سبد و حصير، 
گليم،جاجيم،قاليچه های 
طرح بلوچ، چادر شب
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جيرفت

ايران)،  دشت  (بلند ترين  ساردوئيه  ييالقـی  مناطق 
جيرفت،  دلـفـارد  مسکون،  محمد آبـاد  جبال بارز   ، 
ايران)،  آبشار  (بلند ترين  درين  کوه  سرند  آبشارهای 
دلفارد، ميجان، چاه آرتزين چمن، چشمٔه گاز   فشان 
و  گور  گرم های  آب  مسکون،  روستای  باد  کُت 

اسفندقه، چشمٔه آب معدنی جبال بارز

موزه  دقيانوس،  به  موسوم  قديمی  شهر  خرابه های 
باستان شناسی جيرفت، سد جيرفت، قلعٔه اسفندقه، زيارت 
ساردوئيه،  سيد  احمد  سلطان  زيارتگاه  ِبهجرد،  در  شعيب 

مقبره مير حيدر اسفندقه، قلعٔه گنج گهورئيه
انواع مرکبات، خرما،  

صيفی جات

رفسنجان

ُدر  دره  و  ادرج  راويز،  روستای  مانند  ييالقی  مناطق 
چاه  ميرزا،  غار  سرچشمه،  اطراف  روستاهای  و 
دريا، چشمه های آب معدنی يک چشمه، قاسم آباد، 

آباد  آوران، منطقٔه شکار ممنوع کوه نودرآهنگ

هاشمی  اکبر  الله  آيت  جمهوری  رياست  يادمان  و  موزه 
مجموعه  قريشی)،  (حمام  شناسی  مردم  موزٔه  رفسنجانی 
تاريخی حاج آقا علی (خانه حاج آقا علی بزرگ ترين خانه 
مغويه،  تپه  حاجی،  آباد  عباس  دان  يخ  جهان)،  خشتی 
رضا،  امامزاده  رضوی،  مجموعه  قيصريه،  راويز،  حمام 
بی  بی  مزار  بهرمان،  انبار  آب  خان،  کبوتر  کاروانسرای 

حيات خنامان، قلعه آقا

پسته

زرند
ييالقی  مناطق  عليرضا،  ده  دايناسورها  ردپای 
زرند،  اطراف  روستاهای  اسفند،  باغ  سرتخت،  

چشمه آب سرد سی ريز و آب معدنی باب تنِگل

حمزه،امامزاده  آباد،امامزاده  مطهر  عبدالله  امامزاده 
بهاءالدين يزدان آباد، قلعٔه دشت خاک، زيارت شيخ احمد 

روستای حصن،قلعه جالل آباد
سوهان و پسته

سيرجان

دهنه دروق، منطقه بَلورد، درياچه نمک(کفه نمکی)، 
گدار خانٔه سرخ، منطقٔه کوهستانی چهار گنبد، منطقٔه 
سه  معدنی  آب  چشمه های  غول،  گود  ممنوع  شکار 

چشمه، بوجان، گلو آوند

علی  سنگ،امامزاده  سيرجان،قلعه  اقتصادی  ويژه  منطقٔه 
بلورد،باغ  سنگی  غيب،باغ  پير  احمد،سلطان  وامامزاده 
چپقی،  بادگيرهای  سيرجان،  الرشيد،موزٔه  وحاج  بمبد 
تاريخی  خانه های  فيروز،  شاه  زبير،  مير  سيرجان،  بازار 

شوکت، حاج   الرشيد،کاروانسرای پاريز، قلعٔه کُران

مسقطی، پَته، ظروف سفالی، 
گليم شريکی پيچ و قاليچه

شهر بابک

ايوب  غار  پائين،  آج  و  باال  آج  آتشفشانی  قله های 
(بزرگ ترين دهانه غارايران)، روستای جوزم و مناطق 
خوش آب و هوای ديگر کوهستانی، چشمه های آب 
معدنی وآبگرم ساريج، مدوار، آباد زکريا، آباد کلين، 

مسينان گرم، منطقٔه شکار ممنوع شهر بابک

روستای صخره ای ميمند (با قدمت ده هزار ساله)، عمارت 
پيران  آرامگاه  ميمند،  قديمی  دژ  مرج،  خان،قلعه  موسی 

گليم، قالی، مشبک، منبت  و روستای پير جل،گنبد مالحيدر
فرآوردهای لبنی

کهنوج و 
فارياب

دشت های  بسيارسرسبز بهاری، آب گرم فارياب، آب 
گرم پاگدار، آب باريک،    روستای ده ياران، رودخانه 
سارها و  چشمه  دهگمان،  آبشار  زرچين،  آباد   رضا 
مراد،  ديوان  زيارت  و  کوه های  دهگمان  جويبارهای 
تنگ  فارياب،  گدار  پا  و  دهگمان  سرسبز  روستای 

موردان، دره کلمرز، جنگل ناز دشت

زيارت علی و بی بی طيبه، زيارت ديوان مراد، قلعٔه ضرغام، 
نوشته های  سنگ  بارگاه،  سد  دهگان،  امامزاده  زيارت 

انواع مرکبات، خرما،         زهمکان، باغ ناز دشت
صيفی جات
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راور

آباد،  فيض  طرز،  و  هوای  آب  خوش  روستاهای 
گرم  آب  چشمه  طرز،  روستای  کهنسال  سروهای 

ديگ رستم، چشمه روستای خورند

بازار قديمی راور، يخدان راور، کاروانسراهای متعدد، 
آب انبار حاج يوسف وخير آباد، قلعه های قهقهه و گوجر، 
برج قديمی روستای طرز و فيض آباد، بادگيرهای راور، 
آسياب های آبی راور  و طرز، شاهزاده محمد کوهسار، 

زيارتگاه ابراهيم ادهم و پيغمبر لوت (مزار شاه)

پسته، فرش، پشتی، سبد

کوهبنان

کوهبنان  کوه  مانند  ديدنی  و  سبز  سر  کوه های 
کوه  وحش  حيات  آسانيج،  درارسو،  (داودان) 
داودان، چاه آرتزين و درياچه زيبای آن در منطقٔه 
و  وهوا  آب  خوش  روستاهای  کوير،  به  موسوم 
ِسبال،  دارستان،  آباد،  حسين  دِرُخم،  مانند  ييالقی 
زغال  تشکيالت  و  فسيلی  منطقٔه  دِرآب،  گردوکج، 

سنگ منطقه، چشمه آب گرم خانقاه

علی،  بن  زيد  امامزاده  خاتون،  بی  بی  عصمت،  بی  بی 
گنبد  ابوالمعالی،  فقيه  خواجه  مقبرٔه  سليمان،  امامزاده 
آخوند، خانقاه شيخ ابوسعيد، آسياب های آبی فيدکوئيه 
وده علی، تخت امير، قلعٔه دختر، خواجه خضر، سنگ 
نوشته های کوه خانقاه، مسجد قديمی و برج های مدرسه 

کمال الدين، سد خاکی  و درياچه ِگَور(جور)،

قالی، نمد و کاله، گياهان 
دارويی، فراورده های لبنی

عنبرآباد

آبشار  ترين  (بلند  فرق  رود  ُوروار  آبشارهای  
خاورميانه ارتفاع ١٨٧ متر) آبشار و ُبنَدر دوساری 
و   چشمه سارهای آن، روستاهای خوش آب وهوای 

امجز، گاوکان وگرم ساالر رضا

محـوطـٔه تـاريخی تپٔه کنار صندل، قـلعـه هـای تـاريخی 
َسموران، زاخت روستای مردهک، پشت قلعه، کويز، 
مردهک،  در  عبدالله  امامزاده  سليمانی،  آباد،  ملک 
مقبرٔه ساالر رضا در روستای گرم، باغات نمونٔه مرکبات 

کشت صنعت

انواع مرکبات   ،خرما،  
صيفی جات

قلعۀ گنج

دشت های سرسبز در اوايل بهار،درختان کهنسال 
کَهور و گز وکُنار، تپه های ماسه ای بيابانی به شکل 
سيف و برخان، شکاف های عميق تونل مانند ناشی 
از زلزلٔه بم در بخش کوهستانی روستای کشيت

زيارت شاهزاده ابوالقاسم معروف به زيارت بچه، زيارت 
وپرآب،  متعدد  قنات های  دادخدا،  چاه  در  کَرکُن  پير 
تپه های باستانی کالت ملک، تپٔه باستانی گبران تُمگران

انواع  مرکبات  ، خرما، 
صيفی جات

منوجان

ارم،  روضه  بی بـی  زيارت   گـرم:  آب  چشمه هـای 
کــنـگـان،  مــاه  ديسور  در  پسين)  (سحر  روم  رب 
ارم    ،  کــلـوک    ،  روضٔه  سرد:  آب  چشمه هـــای 
ريشی    ،آسمـينـون ،   آبشار سينوگان  روستای سرگرو، 
نخل چهار فصل در روستای بنک، درختان زيتون 
تيتو وکوه ِشنگ  زيره کوه  ريواس و  گياه  وحشی و 

و کوه معدن

قـلـعـٔه تـاريخی منوجان،   آسياب تـاريـخـی کندر تـول ، 
زيارت شاه اشرف، زيارت علی و مريم در نودژ، قدمگاه 
اقتصادی  ويژه  منطقٔه  بنک،  روستای  در  امير  حضرت 

انواع مرکبات ، خرما ،  آسمينون و سد آسمينون
صيفی جات
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رودبار جنوب

زمستان معتدل ومناسب و دشت های سرسبز و زيبا 
درفصل بهار، باطالق جازموريان، سواحل هليل رود 
و رود آب سور(آب شور) و آب گرم مکينو روستای 
بهادر  ياآبسگون  چالگان  آبگرم  پورکی،  چشمٔه 
آباد ،   چشمٔه آب گرم لچ آباد روستای پورکی ،  آب گرم 
چهل تن ِمهن آباد،آب گرم کولوچ نهضت آباد، چشمه 
وگرانک،کوه  چهاران  گواه  و  رازان  سرد  آب  های 

مرتفع ميل فرهاد

باستانی  تپٔه  مانند:  رود  هليل  حاشئه  باستانی  تپه های 
وتُم  خورک  وتُم  وکالت  پدام  ميش  قلعه  و  قلعه  روستای 
ابوذريه،زيارت  روستای  کهور  هزار  آباد)،تپه  نمرد(مظفر 
پنج تن روستای ِمهن آباد،زيارت دوازده امام رضا آباد و 
مير مقداد وزيارت ميل فرهاد، مناطق قشالقی عشاير در 
متعدد وپر آب مثل تاج  آباد، قنات های  وفيروز  رضا آباد 

آباد وبرجک

انواع مرکبات، خرما، 
صيفی جات

ريگان

مناظر  ــ  َکُهور  جنگل های  ـ  مرتفع  ماسه ای  تپه های 
زيبای بيابانی

و  وبرج  قديم  ارگ  ــ  گود  ِده  قلعٔه  ــ  آباد  سنگ  قلعٔه 
باروهای آن ــ مقبرٔه شاه خورشيد ــ قلعٔه بَمبويان ــ قلعٔه 
ـ  ـ قلعٔه رحمت آبادـ  خالق آبادــ قلعٔه علی آباد پشت ريگـ 
قلعٔه مهدی آباد ــ کمپ کويری ريگان ــ قنات های پر  آب 

نظير قنات رستم آباد ريگان

خرما ــ مرکبات ــ حنا ــ 
وسمه

فهرج

ديدنی  جنگل های  ــ  بيابانی  وکلوتک های  کلوت ها 
کَُهورــ بستر رودخانٔه حاشئه سرسبز رودخانٔه شور و 

ديگر مناظر زيبای بيابانی

ميل  ــ  فهرج  خاکی  تاريخی  قلعٔه  ــ  مردان  شاه  زيارت 
تَل  ــ  فهرج  سنگ  قلعٔه  ــ  معاذ  برج  قلعٔه  ــ   نادرشورگز 

تاريخی عدس و قالع تاريخی ديگر

خرماــ مرکبات ــ حناــ 
قالی ــ قاليچه ــ گليم 

ــ پته ــ پولک دوزی ــ 
جارو،سبد،کيف از برگ 

درخت خرما

انار

باتالق خيس کَش ــ بستر نمکی رودخانه نمک ــ 
چشم اندازهای بيابانی نظير: نبکا ــ معدن نمک 

جوششی ــ جامعٔه گياهی شن های روان

ـ  قلعٔه تاريخی انار  ـ بقعٔه بُشر حافیـ  امامزاده محمد صالحـ 
ـ خانٔه ابوالحسن  ـ يخدان انارـ  ــ کاروانسرای شاه عباسیـ 
ــ  داود  خان  قلعٔه  ــ  انار  سعدی  قديمی  مدرسه  ــ  خانی 
کاروانسرای ِشمش ــ آب  وکاروانسرای بياض ــ  روستا 

انبار ومسجد و مجموعٔه تاريخی امين شهر(حسين آباد)

پسته ــ قالی

راُبر

گردو ِدِرکارــ دره عشق آباد ــ تنگه هونی ــ چشمٔه 
ِگلی  ــ  سرسبزِچهِرن  منطقٔه  ــ  َهَوک  ِگلی  ــ  عروس 
ِاسکرــ تخت سر تشتک ــ آبشارآب ُسر سيد مرتضی 
مناطق  ــ  َجواران  غار  ــ  بنوئيه  سيه  َمموشا  غار  ــ 
َاشکان،  َسرتشتک،  تخت  َسرِمشک،  َهنزا،  ييالقی 
ممنوع  شکار  منطقٔه  ــ  بنوئيه  سيه  در  ديلم  قلعه  آبدر 

َانجرک رابر

امامزاده سيد مرتضی ــ امامزاده شاه مرتضی قنات َمِلک 
تپٔه  ــ  رابُر  تاريخی  قلعٔه  ــ  َسرِمشک  عبدالله  امامزاده  ــ 
سيد  روستای  قيصر   تخت  تاريخی  کوشک ، تپٔه  تاريخی 

مرتضی
عسل ــ کره ــ کشک ــ پنير 
ــ زيره ــ جاجيم ــ گليم ــ 

قالی ــ نمد َجواران
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 الف) جاذبه های تاريخی 

ارگ بم (بزرگترين بنای خشتی جهان): در شمال شرقی شهر بم در دامنٔه صخره ای عظيم بنا شده است. اين شهر نزديک 
به ۲۰۰۰ سال قدمت دارد. اين شهر يکی از الگوهای شهر سازی در دوره های گذشته است که چهار قسمت و ۳۸ برج  ديده بانی 
دارد. آثار موجود آن از دورٔه ساسانی تا قاجاريه است که شامل بخش هايی از قبيل حاکم نشين، اصطبل، بازار، کاروانسرا، تکيه و 
زورخانه می باشد.مصالح اصلی بنا خشت خام، ِگل رس و کاه است. در زلزلٔه ۵ دی ماه ۱۳۸۲نيمه ويران شد.ارگ بم در فهرست ثبت 
شدٔه يونسکو است که ارزش بين المللی دارد و هم اکنون کارشناسان متعددی از سراسر جهان برای بازسازی ارگ در حال تالش و 

فعاليت اند. حتی ويرانه های ارگ بم ايرانگردان و جهانگردان بی شماری را به سوی خود جذب می کند.
روستای صخره ای ميمند: اين روستای شگفت انگيز با قدمت ۷   تا   ۱۰هزار سال جزء چهار روستای ثبت شده در فهرست 
همچنين  و  اتاق   ۲۰۰۰ با  خانه   ۴۰۰ از  مجموعه ای  دارد.  قرار  شهربابک  شرق  کيلومتری   ۳۶ در  که  رود  می  شمار  به  يونسکو 

مسجد،حسينيه، حمام، مدرسه که همگی به شکل غار در دل کوه و در چندين طبقه کنده شده اند.
باغ تاريخی شاهزاده ماهان: باغ زيبا و مصفايی که در دامنٔه کوه های جوپار به دستور فرمانفرما شاهزاده قاجار بنا شد. اين 
باغ با دو طبقه عمارت در غرب وشرق، دارای  شبکه ای از حوض هاو فواره های متعدد است که به صورت طبيعی فوران دارند و اين 

دو عمارت را به هم مرتبط می سازند. 
می شود. و  محسوب  کرمان  استان  در  صفويه  عصر  تاريخی  آثار  شگفت  انگيزترين  از  مجموعه  اين  خان:  گنجعلی  مجموعۀ 

شامل ميدان، حمام (موزٔه مردم شناسی)، ضرابخانه (موزٔه سکه)، مسجد، مدرسه، آب انبار، بازار و کاروانسراست.
مسجد جامع مظفری: از بناهای قرن هفتم هجری بوده که اين بنا در ضلع شرقی سر دری رفيع و عظيم دارد که با کاشی کاری 

زيبايی تزيين شده است و برج ساعت آن زينت بخش اين سر در است.
مسجد امام (َملِک): از قديمی ترين مساجد کرمان است که بنای آن را به ملک توران شاه سلجوقی از سالطين سلجوقی 

کرمان نسبت می دهند. اين مسجد دارای صحن وسيع با شبستان های متعدد است.
هفتم  امام  به  واسطه   ۲ با  که  است  عظيم الشان  و  القدر  جليل  بسيار  محمد»ازسادات  به«شاهزاده  ملقب  محمد:  امامزاده 

«عليه السالم»می رسد. بارگاه مطهر اين بزرگوار در شهر کرمان، محلٔه شاهزاده محمد در سمت غرب قلعه دختر واقع است. 
مجموعۀ حاج آقا علی: در ده کيلومتری رفسنجان در روستای قاسم آباد واقع شده اين خانه بزرگ ترين خانٔه خشتی جهان 

بوده که دارای کاروانسراها و تيمچه های متعدداست.
ساير جاذبه های انسانی مهم 

مجموعٔه تاريخی بازار کرمان که بناهای با ارزشی همانند مجموعه وکيل، مجموعٔه ابراهيم خان،گنبدجبليه، يخدان مويدی، گنبد 
مشتاقيه (سه گنبد)، تخت درياقلی بيگ و موزه های َهَرندی، موزهٔ  صنعتی، موزهٔ  دفاع مقدس وکتابخانٔه ملی و قلعٔه دختر و قلعه اردشير 
همگی در کرمان، امامزاده حسين در جوپار، مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان، ارگ قديمی در راين، موزه و مجموعٔه فرهنگی و ورزشی، 
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مجموعٔه حاج آقا علی و يخدان عباس آباد حاجی در رفسنجان، امامزاده علی، منطقٔه ويژه اقتصادی، بادگيرهای چپقی، قلعٔه سنگ و باغ 
سنگی در سيرجان، تپه تاريخی کُنار َصندل و قلعٔه سموران در عنبر آباد، خرابه های شهر دقيانوس و موزهٔ باستان شناسی در جيرفت، خانقاه 
شيخ ابوسعيد ابوالخير و مقبرهٔ آخوند در کوهبنان، امامزاده عبدالله و امامزاده حمزه در زرند، مجموعٔه توريستی ارگ جديد بم، ميل قاَوردی 
(نادری) در شورگز فهرج، درختان گردو ۲۵۰۰ساله در بيدخوان بردسير، درختان سرو ۲۰۰۰ساله در روستای طَرز راور وسيرچ شهداد 

از ديگر جاذبه های مهم انسانی استان کرمان محسوب می شوند. 

بيشتر بدانيم  
زندگی امامزاده محمد (عليه السالم)

جد امامزاده محمد، سيد محمد   بن موسی بن جعفر که به همراه برادر خود حضرت احمد   بن موسی عليه السالم 
(شاهچراغ) جهت ديدار حضرت علی بن موسی الرضا عليه السالم به ايران عزيمت کردند که در شيراز توسط حاکم 
وقت مورد حمله واقع شدند و در اين حادثه، شاهچراغ به شهادت رسيدند و برادر ايشان محمد  بن موسی  بن جعفر (  جد 
شاهزاده محمد) در شيراز اقامت گزيدن و از کثرت عبادت و شب زنده داری به محمد عابد معروف شد که قبر مطهر 
ايشان در همان صحن شاهچراغ است. پسر ايشان  ابراهيم مجاب از سادات بزرگوار بودند که به کربال عزيمت کردند 

و در همانجا سکنا گزيدند و قبرشان نيز در زاوئه شمال غربی رواق امام حسين عليه السالم قرار دارد.
فرزندان ايشان به نام های امامزاده احمد(که در کربال) و امامزاده محمد در کرمان و امامزاده علی در سيرجان 
۲۴۷ هجری  سال  کردند و از  مهاجرت  بهبهان  برادران خود به  السالم به همراه  محمد عليه  امامزاده  هستند.  مدفون 
قمری به سيرجان عزيمت کردند و در پی درخواست های مردم کرمان امام زاده محمد در سال ۲۴۹ هـ. ق به کرمان 

تشريف فرما شدند و مّدت ۴۵ سال در بين مردم کرمان زندگی کردند مردم از علم وکماالت ايشان بهره  بردند.

فعاليتفعاليت
۱ــ دانِش آموز عزيز، دربارٔه مهم ترين زيارتگاه ها و بقاع متبرکه شهرستان محل سکونت خود تحقيق کرده و 

شرحی بر زندگی و احواالت آن بزرگواران تهيه کنيد. 
۲ــ به همراه دبير محترم خود  يک بازديد علمی از مراکز مهم گردشگری استان داشته باشيد وگزارش تصويری 

مستندی از آن تهيه نماييد.  
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 جاذبه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، درمانی
جهانگردی محسوب می شوند   اين جاذبه ها از جمله شاخص های پيشرفت و تمدن و نيز زمينٔه مناسبی برای جلب مسافر و 
همان طور  که در سال های اخير کشورهايی نظير مالزی، يکی از محورهای جلب مسافر و توريست را دانشگاه برگزيده اند و در اين راه 

توفيق نيز داشته اند.
در  قبل  سال   ۷۰۰ در  کرمان  دانشگاه  نخستين  که  طور  آن  است،  توجه  قابل  نيز  مورد  اين  در  کرمان  استان  تاريخی  سابقٔه 
عصر قراختائيان برپا شد که بانی آن بُراق حاِجب و بنای آن نيز ُقِبه سبز ناميده شد.اين مجموعٔه فرهنگی روزگاری به عنوان يکی از 
دانشگاه های معتبر ايران مطرح بوده واساتيد و بزرگان  از اقصی نقاط کشور به اين شهر آمده و ضمن تحصيل، بعضاً نيز به امر تدريس 
مشغول می شدند. اولين بيمارستان کرمان نيز در قرن هفتم توسط افضل الدين ابوحامد کرمانی داير شد.امروزه استان کرمان با داشتن 
دانشگاه های مختلفی چون شهيد باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسالمی، ولی عصر(عج) رفسنجان، پيام نور، علوم و تکنولوژی پيشرفته 

وعلوم محيطی و...از قطب های دانشگاهی کشور به شمار می رود.
 در زمينٔه هنری و ورزشی نيزکرمان از شهرت برخوردار است.به  طوری که ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی وتيم های قدرتمند 
متعددی در کرمان و شهرستان های آن وجود دارد که قهرمانان صاحب نام، نشان از موقعيت ارزشمند اين استان در عرصٔه ورزشی دارد.

 برای مطالعه 
استان کرمان سرزمين شگفتی ها (ترين های استان کرمان)

۱ــ ارگ بم بزرگ ترين مجموعٔه شهری خشتی جهان (٢٤٠ هزار متر مربع)
٢ــ کلوت های شهداد شگفت انگيز ترين عارضه های بيابانی جهان (١٤٠در ٨٠ کيلومتر)

 ٣ــ جوان ترين آتشفشان های ايران مانند ١٩مخروط آتشفشانی واقع در نزديکی روستای قلعٔه حسنعلی راين 
٤ــ غار ايوب بزرگ ترين دهانٔه غار ايران (٨٠ در٦٠ متر)

٥ــ آبشارهای ُوروار و سرند کوه درين در رشته کوه جبال بارز جنوبی بلند ترين آبشارهای ايران با ارتفاع بيش 
از ١٨٧متر

٦ــ روستای ُارديکان در دامنٔه کوه هزار مرتفع ترين منطقه مسکونی ايران ( ارتفاع ٣٣٠٠ متر )
٧ــ گودال  گوديز درتکاب شهداد  گود ترين چالٔه داخلی ايران ( ارتفاع ٥٦ + متر )

٨ــ بازار کرمان طوالنی ترين بازار سرپوشيدٔه جهان (راستٔه اصلی ١١٠٠ متر و با راسته های فرعی بيش از 
٣٠٠٠ متر)

٩ــ خانٔه حاج آقا علی رفسنجان بزرگ ترين خانٔه خشتی جهان (٧٠٠٠ متر زير بنا  )
١٠ــ درفش شهداد قديمی ترين درفش (پرچم) فلزی جهان (  با قدمت ٥٠٠٠ ساله  )
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شکل شکل ١٥١٥ــــ٥  ــ بارگاه امامزاده محمد عليه  السالم در شهر کرمان  ــ بارگاه امامزاده محمد عليه  السالم در شهر کرمانشکلشکل١٤١٤ــــ٥  ــ امامزاده علی عليه  السالم در سيرجان  ــ امامزاده علی عليه  السالم در سيرجان

ه ولی ماهان ه ولی ماهان  ــ مقبرۀ شاه نعمت الّلٰ ـ  ۵  ــ بارگاه امامزاده حسين عليه السالم جوپار  ــ بارگاه امامزاده حسين عليه السالم جوپارشکل شکل ١٦١٦ــــ٥  ــ مقبرۀ شاه نعمت الّلٰ ـ  ـ شکل شکل ۱۷۱۷ـ

ـ   ٥  ــ آرامگاه امامزاده بی بی حيات (س) در نزديکی خنامان  ــ آرامگاه امامزاده بی بی حيات (س) در نزديکی خنامان ـ   ـ شکل شکل ١٩١٩ــــ٥  ــ گنبد آخوند (آرامگاه محمد شهيد کوهبنانی)  ــ گنبد آخوند (آرامگاه محمد شهيد کوهبنانی)شکل شکل ١٨١٨ـ
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ـ  ٥  ــ بارگاه امامزاده صالح عليه السالم شهر انار  ــ بارگاه امامزاده صالح عليه السالم شهر انارشکل شکل ٢٠٢٠ــــ٥  ــ بارگاه امامزاده زيد عليه السالم در شهداد  ــ بارگاه امامزاده زيد عليه السالم در شهداد ـ  ـ شکل شکل ٢١٢١ـ

شکل شکل ۲۲۲۲ــــ۵  ــ روستای صخره ای ميمند شهر بابک  ــ روستای صخره ای ميمند شهر بابک

ـ ۵  ــ ارگ راين  ــ ارگ راين ـ ـ شکل شکل ۲۳۲۳ـ



١١١

توانمندی های استان

ـ  ۵  ــ ميل قاوردی(نادر)در فهرج  ــ ميل قاوردی(نادر)در فهرجشکل شکل ۲۴۲۴ــــ۵ ــ باغ سنگی درَبلَورد سيرجان ــ باغ سنگی درَبلَورد سيرجان ـ  ـ شکل شکل ۲۵۲۵ـ

شکل شکل ۲۷۲۷ــــ۵  ــ گنبد َجَبليه کرمان  ــ گنبد َجَبليه کرمانشکل شکل ۲۶۲۶ــــ۵  ــ حمام گنجعلی خان کرمان  ــ حمام گنجعلی خان کرمان

شکل شکل ۲۸۲۸ــــ ۵ ۵ــ ظروفــ ظروف مسیمسی صنايعصنايع دستی دستی 
کرمانکرمان
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شکلشکل۲۹۲۹ــــ ۵ ۵ــ چهارــ چهار سوقسوق بازاربازار کرمانکرمان

ـ  ۵   ــ ارگ بم در حال بازسازی   ــ ارگ بم در حال بازسازی ـ  ـ شکل شکل ۳۱۳۱ـ ـ  ۵   ــ ارگ بم قبل از  زلزله   ــ ارگ بم قبل از  زلزله ـ  ـ شکل شکل ۳۰۳۰ـ

ـ ۵ ــ خانۀ ــ خانۀ تاريخیتاريخی حاجحاج آقاآقا علیعلی رفسنجانرفسنجان ـ ـ شکلشکل۳۳ــ۵ ۳۳ــ۵ ــ شهرــ شهر منوجانمنوجان وقلعۀوقلعۀ تاريخیتاريخی آنآنشکلشکل۳۲۳۲ـ
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ــ مکان مهم ترين جاذبه های تاريخی استان کرمان را بر روی نقشه باال تعيين نماييد.

فعاليتفعاليت

ـ  ۵   ــ نقشۀ راه های استان کرمان   ــ نقشۀ راه های استان کرمان ـ  ـ شکل شکل ۳۴۳۴ـ

شمالشمال
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به نظر شما جايگاه اقتصادی استان ما در بين استان های ديگر چگونه است؟
صورت  بازرگانی  و  خدمات  معدن،  و  صنعت  کشاورزی،  اقتصاد،  اصلی  بخش  سه  قالب  در  استان  اقتصادی  توانمندی های 

می گيرد.

توانمندی های کشاورزی
اين بخش به دليل ايفای نقش حياتی در تأمين مواد غذايی سالم خود کفايی استان، ايجاد اشتغال و بهره مندی صحيح از مواهب 

الهی مانند آب و خاک در اقتصاد استان نقش بسيار مهمی دارد.
بهره برداری هايی که انسان برای تأمين  معيشت خود از نهاده های طبيعی به عمل می آورد، "فعاليت کشاورزی" می گويند  که 

شامل فعاليت های اقتصادی چون کشت و زرع، دام پروری، صيد و شکار، پرورش مرغ و طيور، کرم ابريشم، زنبور عسل است.
متنوعی  بسيار  هوايی  و  آب  شرايط  از  که  است  استان هايی  معدود  جملٔه  از  کشور  استان  پهناورترين  عنوان  به  کرمان  استان 
برخوردار است. و اين موهبت الهی ضمن ارتقای ويژه جايگاه کشاورزی استان، زمينه توليد بالغ بر۷۰ نوع محصول باغی و ۵۰ نوع 

محصول زراعی را فراهم آورده است.

 درس سيزدهم   : توانمندی های اقتصادی استان 

 برای مطالعه 
ـ  ۵   ــ درصد محصوالت زراعی و باغی  استان كرمان جدول ۴ـ

توليد (تن)سطح زيرکشت (هکتار)محصوالت
٤٠٢٤٤٦٦٧٧٤٨٦کل محصوالت باغی
١٨٥٧٤٧١٥٥٤٤٤٠کل محصوالت زراعی

٥٨٨١٩٣٢٢٣١٩٢٦جمع

ـ  ۵  ــ محصوالت غالب استان كرمان همراه با  جدول ۵  ـ
جايگاه آن دركشور

رتبۀ کشورتوليد (تن)سطح (هکتار)محصول
٣٠١٨٣٧١٤٧٠٠٠١پسته
٢٤٠٠٠١٤٠٠٠٠١خرما
١٦٥١٢٢٥٠٠٠١گردو
١٠٥٩٦٦٥٠٠٠٣مرکبات

٢٥٨٠٢٥٦١/٥٢گل محمدی



١١٥

توانمندی های استان

جايگاه کشوری و قابليت های موجود استان در 
حوزۀ کشاورزی  

برجستٔه  و  برتر  استان های  جمله  از  کرمان  استان 
محصوالتی  می رود.  به شمار  کشاورزی  بخش  در  کشور 
باغ های   ٪۷۰ ) هکتار  هزار   ۳۰۰ از  بيش  با  پسته،  چون 
پسته کشور ) کرمان را به عنوان مهم ترين منطقٔه پسته  کاری 

خاورميانه و جهان مطرح کرده است.
کشت  زير  سطح  اول  رتبٔه  چون  افتخاراتی  وجود 
گردو کشور، رتبٔه اول سطح زير کشت و توليد محصوالت 
توليد  امکان  با  کهنوج  و  جيرفت  منطقٔه  وجود  و  گلخانه ای 
در  خرما  توليد  اول  رتبٔه  سال،  فصول  تمام  در  محصول 
عملکرد  حداکثر  کسب  مرکبات،  توليد  سوم  رتبه  کشور، 
۱۳/۹ تن در هکتار پسته،   ۱۳/۸ تن گردو، ۲۷/۷ تن خرما، 
۴۲ تن مرکبات، ۱۳ تن گندم، ۵۴ تن سيب زمينی در هکتار 
تماماً  استان،  ديگر  موفقيت های  از  نمونه  کشاورزان  توسط 
نشانٔه لطف خداوند منان و بيانگر سخت کوشی و توانمندی 

مردان و زنان اين استان کويری است.

ـ ۵   ــ باغات خرمای بم   ــ باغات خرمای بم ـ ـ شکل شکل ۳۵۳۵ـ

شکلشکل۳۶۳۶ــــ۵  ــ کشت محصوالت گلخانه ای هيدروپونيک ( بدون نيازبه خاک)   ــ کشت محصوالت گلخانه ای هيدروپونيک ( بدون نيازبه خاک) 

ـ ٥ ــ محصول گردوی خوشه ای استان  ــ محصول گردوی خوشه ای استان  ـ ـ شکل شکل ٣٧٣٧ـ شکل شکل ٣٨٣٨ــــ٥ ــ محصول پسته رفسنجان ــ محصول پسته رفسنجان



١١٦

فعاليتفعاليت

 نمونه ای ديگر از فعاليت های کشاورزی در استان کرمان کشت گلخانه ای 
است که اين نوع کشت در اغلب نقاط استان به  ويژه شهرهای جنوبی استان مورد 
استفاده قرار می گيرد. اين نوع کشت به دليل صرفه جويی در مصرف آب و خاک 
امکان اجرای آن در تمامی فصول سال و کنترل راحت شرايط کشت، در سال های 
اخير به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.گفتنی است توليد گل محمدی 

و ِاسانس آن در الله زار ِبردسير  بعد از  َقمَصر کاشان رتبٔه دوم را در ايران دارد.

 شکل  شکل ۳۹۳۹ــــ۵  ــ محصول مرکبات   ــ محصول مرکبات 
جنوب استان    جنوب استان    

شکل شکل ۴۰۴۰ــــ۵  ــ توليد گل محمدی در بخش الله زار  ــ توليد گل محمدی در بخش الله زار

۱ــ مهم ترين محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببريد.
۲ــ در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما کدام صنايع تبديلی وجود دارد  يا می توان  ايجادکرد؟

  آيا می دانيد
استان کرمان با بيش از ۴ ميليون رأس دام به عنوان يکی از قطب های دامداری کشور است  پرورش بالغ بر 
۶ ميليون قطعه مرغ گوشتی در هر دوره، وجود ۶۶۲۸۴ کندوی زنبور عسل، علی رغم کويری بودن منطقه، احداث 
۶۹ مرکز پرورش ماهيان سرد آبی و گرم آبی و يک مرکز پرورش ميگو، برگ زرينی بر صنعت توليدات دامی استان 

است.



١١٧

توانمندی های استان

مساحت عرصه های طبيعی استان کرمان ۱۶/۲ ميليون هکتار ( شامل ۱/۳ ميليون هکتار جنگل، ۸/۶ ميليون هکتار مرتع و ۶/۲ 
ميليون هکتار بيابان) است.

داده،  قرار  تأثير  تحت  شديدًا  استان را  اقليمی  شرايط  منطقه،  شرق  شمال و  وسيعی از  بخش های  در  مخوف  بيابان  وجود دو 
به  گونه ای که بيش از ۴/۲ ميليون هکتار از اراضی اين استان تحت تأثير شديد فرسايش بادی قرار دارد که ساالنه خسارت های زيادی 

را به بار می آورد.

مشكالت، موانع و تنگناهای بخش كشاورزی استان 
الف) بحران آب: بزرگ ترين معضل كشاورزی استان، كمی نزوالت آسمانی، تبخير بيش از حد و روش های سنتی آبياری 
است به نحوی كه ساليانه بالغ بر۶/۵ميليارد متر مكعب از آب سفره های زير زمينی برداشت كه قريب ۸۰۰ ميليون متر مكعب بيش از توان 

سفره هاست،  از سويی سطح ايستابی آب های زير زمينی هرساله قريب ۳۰ تا ۱۳۰سانتی متر افت و آب ها نيز تلخ وشور می  شود.
ب) تخريب جنگل ها و مراتع   

ج) كمبود سرمايه گذاری در بخش کشاورزی
و غيره

شکلشکل۴۱۴۱ــــ۵  ــ پرورش نژاد بز راينی با کرک بسيار مرغوب  ــ پرورش نژاد بز راينی با کرک بسيار مرغوب

فعاليتفعاليت
۱ــ توان های کشاورزی شهرستان محل زندگی خود را بنويسيد. 

۲ــ مشکالت، موانع و تنگناهای بخش کشاورزی شهرستان خود را ذکر کنيد.



١١٨

توانمندی های معدنی

َوَانَْزلْنَاالَْحِديَد ِفيِه بَأٌس َشِديٌد َوَمنٰاِفُع لِلّناِس
                                                                                                    (آيۀ ۲۵ سورۀ حديد)

 و آهن را نازل کرديم که در آن نيروی شديد و منافعی برای مردم است.

شکل شکل ۴۲۴۲ــــ۵  ــ معدن آهن گل ُگهر سيرجان  ــ معدن آهن گل ُگهر سيرجان

ـ  معدن مس سرچشمه ـ  معدن مس سرچشمه  ـ شکل شکل ۴۳۴۳ــــ۵  ـ



١١٩

توانمندی های استان

استان کرمان به دليل پتانسيل باالی معدنی خود امکانات بالقؤه زيادی برای ايجاد صنايع وابسته به محصوالت معدنی دارد. 
بعضی از معادن استان از غنی ترين معادن در سطح کشور و بی نظيرند.

تنوع مواد معدنی در استان
ـ  ۵  ــ مهم ترين معادن استان کرمان جدول۶  ـ

مناطقمعدنرديف
معادن گل گهر سيرجان و جالل آباد زرندسنگ آهن۱
سرچشمه رفسنجان، ميدوک شهربابک، چهار گنبد سيرجانسنگ سولفور مس۲
در شهرستان های زرند،کوهبنان و راورزغال سنگ۳
اسفندقه جيرفت و فارياب کهنوجکروميت، منگنز و منيزيت۴
مرمر راين، چينی بافت وگرانيت تنگوئيه سيرجانسنگ های ساختمانی(تزئينی)۵

خداوند برای استان کرمان سفرٔه معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان از آن استفاده می شود.
فعاليت های کوهزايی آلپی در استان کرمان، باعث تشکيل معادن متنوع و با ارزش  شده است.

تعداد معادن فعال استان کرمان ۱۴۵می باشد و اين استان در صادرات مواد معدنی در مقايسه با ساير استان ها در رديف اول 
است.

در حال حاضر بيش از ۴۰ نوع ماده معدنی در استان شناسايی، اکتشاف و يا به مرحلٔه بهره  برداری رسيده  اند که شامل مواد 
فلزی و غيرفلزی و سنگ های تزئينی اند. 

وجود سه مادٔه معدنی مهم کشور (مس، سنگ آهن و زغال سنگ ) نشان از توان باالی معدنی اين استان است.
هرچند که بخش معدن تا قبل از انقالب اسالمی جايگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نيافته بود، اما خوشبختانه با توجهاتی 

که طی بيست سال گذشته به اين بخش شده است  اميد آن می رود که اين روند مراحل تکامل را با شتابی بيشتر طی کند. 

توانمندی های صنعتی
به دليل معادن فراوان  در استان کرمان، زمينه های زيادی برای توسعٔه صنعتی و معدنی وجود دارد که در مراحل توسعه، طی 

فرايندی متوازن می توان به حل مشکالت استان و پايين آوردن نرخ بيکاری کمک کرد.
در  خدماتی  و  کارگاهی  مجتمع  سه  مصوب،  صنعتی  ناحئه  پنج  است.  صنعتی  ناحئه   ۱۵ و  شهرک   ۱۸ دارای  کرمان  استان 
شهرهای کرمان، بم و سيرجان و ۱۰ ناحئه صنعتی روستايی است. با توجه به کشت بسياری از محصوالت کشاورزی زراعی و باغی 
در استان، زمينه های مساعدی در خصوص فرآوری اين محصوالت و گسترش صنايع تبديلی کشاورزی در استان وجود دارد از جمله 

صنايع فرآوری پسته، خرما، رطب، گوجه فرنگی و ساير محصوالت جاليزی و گلخانه ای و بسياری از صنايع تبديلی اشاره کرد.



١٢٠

ـ  ۵    ــ کارخانه فوالدسازی بردسير    ــ کارخانه فوالدسازی بردسير ـ  ـ شکل شکل ۴۴۴۴ـ

شکل شکل ۴۵۴۵ــــ۵  ــ کارگاه بسته بندی و فرآوری خرما  ــ کارگاه بسته بندی و فرآوری خرما

شکل شکل ۴۶۴۶ــــ۵  ــ خودرو سازی کرمان موتور  ــ خودرو سازی کرمان موتور



١٢١

توانمندی های استان

ـ  ۵   ــ واحدهای مهم صنعتی استان کرمان برای مطالعه  جدول ۷ـ

نوع توليد نام واحدرديف
محصوالت لبنیشير پاستوريزه پگاه کرمان۱
روغن نباتی مايع و جامدروغن نباتی گلناز۲
ورق مسیمس شهيد باهنر ۳
فرآورده های مسیشرکت ملی مس ايران۴
کنسانتره سنگ آهنسنگ آهن گل گهر ۵
سنگ ساختمانیحامد سنگ ۶
پروفيل پالستيکیبوتيا سنگ ۷
سيمانسيمان۸
الستيکگروه صنعتی بارز۹
ميلگرد آهنی و فوالد سازیصنايع فوالد کرمان ۱۰
استخراج زغال سنگ زغال سنگ کرمان ۱۱
سيم و کابلصنايع کابل کرمان ۱۲
روغن نباتی جامد و مايعفرآورده های روغنی ايران ۱۳
خودروی سبککرمان موتور ۱۴
واگن مسافربریگروه صنعتی پلور سبز ۱۵
خودرو سواریخودروسازی راين ۱۶
ُکک و قطرانکک و قطران زرند١٧
کاشی و سراميککاشی الماس کوير١٨
برق حرارتینيروگاه سيکل ترکيبی کرمان١٩

فعاليتفعاليت
فکر کنيد و پاسخ دهيد

۱ــ در شهرستان محل زندگی شما چه معادن و صنايع مهمی وجود دارد؟    
۲ــ از توليدات اين معادن و صنايع چه استفاده ای می شود؟  



١٢٢

توانمندی های خدماتی و بازرگانی  
از جمله جلوه های روشن تاريخ کرمان مقولٔه اقتصادی و توانمندی های خدماتی و بازرگانی آن است.

قرار داشتن کرمان بر سر راه های ارتباطی بسيار مهم تاريخی (جادٔه ادويه) و فرصت های شغلی مناسب موجب شد تا در مقاطع 
متعددی از تاريخ، نه تنها کرمان به عنوان يکی از قطب های اقتصادی در آيد؛ بلکه با ساير کشورها مانند هند، مصر و عراق، تبادل 

اقتصادی داشته باشد.
جاذبه ها و مناطق مهم اقتصادی و فرصت های شغلی که برخی از آنها در سطح کشور بی نظيرند.

  آيا می دانيد
فوالد  مجتمع  و  کارخانه  گهر،  گل  فوالد  معادن  باهنر،  مس  صنايع  مانند  توليدی  عمدٔه  مراکز  و  کارخانجات   
بردسير، کارخانجات سيمان کرمان، ممتازان و... کارخانٔه الستيک بارز، خودروسازی کرمان، شرکت زغال سنگ و 
معادن کروميت اسفندقه و... که هزاران فرصت شغلی ايجاد کرده و ساالنه ميليون ها دالر ارز نصيب کشور می کنند، 
مناطق ويژٔه اقتصادی سيرجان و بم نيز در اين مورد موقعيت خاص و ارزشمندی را برای کرمان فراهم ساخته اند ( تنها 
کافی است که بدانيم منطقٔه آزاد سيرجان تاکنون ميلياردها دالر سرمايه خارجی جذب و ۲۴۰۰ فرصت شغلی ايجاد 

کرده است).
صنعت   ۲۰۰ قريب  خودرو سازی  فعاليت های  جوار  در  نيز  بم  جديد  ارگ  اقتصادی  ويژٔه  منطقٔه  براين  عالوه 

وابسته ايجاد کرده و برای صدها نفر اشتغال ايجاد کرده است.
فعاليت های  عظيم  چرخه  ديگر  شهرستان های  و  کرمان  در  صنعتی  شهرک  چندين  وجود  ارقام،  اين  کنار  در 

اقتصادی استان را به گردش در آورده اند.

شکل شکل ۴۷۴۷ــــ۵  ــ کارخانۀ آلومينيوم هزار کرمان  ــ کارخانۀ آلومينيوم هزار کرمان



فصل ششمفصل ششم
رمان  وفايي استان  رمان ش وفايي استان  ش

وهمند انقالب اسالمي  وهمند انقالب اسالمي پس از پيروزي ش پس از پيروزي ش


