
  

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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توانمندی های استان

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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 برای مطالعه 

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

١٣٩میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارمردم شناسی ــ هنرهای معاصرتکیه فرمهین٩

١٣٩میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریقاجارکتابت و نسخ خطینسخ خطی آشتیان١

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



99

  

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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 برای مطالعه 
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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توانمندی های استان

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.



102

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

1
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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نیمور12

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  ( که غالباً  بورقان و 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 / 1 % 26 % 49 / 9

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 / 1 6 / 23 11 / 52 درصد 22 / 69

13161 2 429 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

 / 82 5 / 36 48 / 45  / 27 5 1 / 41 2 / 43 35 / 82  / 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. 


