
95
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گردشگری استان کرمان
امروزه گردشگرِی پایدار جزء جدایی ناپذیر از سیستم اقتصادی است. تاریخ کهن استان کرمان، تنوع آب وهوایی، فرهنگ غنی 
و جاذبه های متنوع جذب توریست در آن باعث شده است استان کرمان یکی از مناطق ارزشمند توسعٔه صنعت گردشگری در ایران 
محسوب شود. استان کرمان با داشتن حدود500 اثر گردشگری که بیش از 50 اثر از آنها در فهرست جهانی میراث فرهنگی به ثبت 
رسیده اند، با ارزش های بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی پس از استان های اصفهان، فارس و همدان در مقام چهارم قرار گرفته 

است. این پتانسیل می تواند توسعٔه استان را با موفقیت همراه سازد. 

  درس دوازدهم   : توانمندی های استان در زمینه

 برای مطالعه 

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

گردشگران خارجیگردشگران داخلیتعداد کل گردشگرانسال

1384572825 97563 7

1385594 4544724932

1386675486144661 2

13877441868 976321

138871421651546267

در سال 2000 میالدی گردشگری نزدیک 450 میلیارد دالر درآمد به همراه داشته است. در همین سال تعداد 
گردشگران خارجی وارد شده به ایران حداکثر 700000 نفر بوده اند. از این تعداد کمتر از 15000 نفر آنان به استان 

کرمان سفر کرده اند. لذا تالش برای ارتقای این صنعت بیش از پیش ضرورت دارد.

 زیارت و گردشگری
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همچنین ستاد تسهیالت نوروزی به مسافران استان در سال های اخیر جزء موفق ترین ستادهای کشور از نظر 
رضایت مندی مسافران و ارائه تسهیالت الزم به آنان بوده است. آمار گردشگران ورودی و عبوری از استان کرمان 

در ایام نوروز بدین قرار بوده است.

ـ  ٥  ــ آمار گردشگران ورودی  و عبوری از استان کرمان جدول ٢ـ

تعداد مسافران ورودی و عبوری از استان کرمانسال

/4 نفر1386 86/ 51

2/896/42 نفر1387

2/983/312 نفر1388

3/281/646 نفر1389

وجود زیرساخت های الزم، عزم و اراده مدیران و برنامه ریزان، وجود مراکز آموزش عالی متعدد  پتانسیل مناسب، برای توسعٔه 
صنعت گردشگری در استان فراهم کرده است. 

                                                                                                       

7
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فعالیت
ـ 5 مربوط به کجاست و در مورد آن، چه می دانید؟ الف( شکل 1ـ

ب( به نظر شما موانع توسعٔه گردشگری در استان کرمان چیست و چه راهکارهایی جهت رونق گردشگری دارید؟

     

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

1ــ جاذبه های طبیعی 
2ــ جاذبه های انسانی )مذهبی،تاریخی،فرهنگی و...(

جاذبه های طبیعی
استان کرمان به علت تنوع آب و  هوا و تنوع در ارتفاعات و ساختار زمین شناسی باعث شده است که مناظر دیدنی برای جذب 

گردشگران فراهم شود.که مهم ترین آنها عبارت اند از:
دشت لوت : یکی از عجایب طبیعت به شمار می رود و اشکال و پدیده های نادر  بیابانی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از :

الف( کلوت ها: که از آن به َابر شهر کلوخی جهان نام برده می شود. شامل برجستگی ها و فرورفتگی هایی به شکل رشته های 
موازی یا تپه های منفرد بوده که حاصل فرسایش آبی و بادی در رسوبات ریز دانه می باشند. طول این منطقه 150کیلومتر وعرض آن 
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70 کیلومتر است.
ب( ریگ سوخته: منطقه ای است در لوت مرکزی، در 85کیلومتری شمال شهداد و بعد از رود شور در شمال غربی کلوت ها  
واقع شده است. تپه ای است پوشیده از سنگ های سیاه رنگ از جنس گدازه های بازالتی و به شکل چاله چاله دیده می شود به گفتٔه 
کارشناسان، ظاهر این منطقه شبیه کرٔه ماه است.گدازه های سیاه رنگ در این منطقه، نور خورشید را بیش از حد معمول جذب کرده و 

باعث افزایش بیش از حد دما می شود  به گونه ای که  گندم به حالت برشته و بو داده در می آید.
ج( نبکا )گلدان بیابان(: این تپه های گلدانی شکل، حاصل همزیستی خاک، آب وگیاه است و از تجمع رسوبات بادی در پای 

گیاه به وجود می آیند. مرتفع ترین نبکاهای دنیا به ارتفاع 10 تا12 متردر لوت غربی حوالی شهداد دیده می شوند.
د( انواع تل ماسه ها: مانند هرم های ماسه ای عظیم به ارتفاع 450 مترمشهور به ریگ یَالن.

هـ ( مخروط افکنه های عظیم:  مانند مخروط افکنه نرماشیر بم و درختنگان شهداد با دشت های ریگی وسیع.
 مناطق خوش آب وهوای ییالقی و قشالقی: در مناطق کوهستانی استان کرمان، ییالق های کوهستانی سرسبز وخوش آب و 
هوایی دیده می شودکه در طول سال به ویژه در فصل تابستان مورد توجه اهالی بومی و ساکنین استان های گرمسیری مجاور از جمله هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان و یزد واقع می شوند که از جمله مهم ترین آنها به مناطق ییالقی کوهپایٔه کرمان، َدلفارد و ساردوئیه جیرفت، راین، 
الله زار، بیدخون بردسیر، سرِمشک وهَنزای رابر و دهبکری و دریجان بم، منطقه بافت، دره ُدر رفسنجان و ...می توان اشاره   کرد. این 
مناطق کوهستانی دارای جلوه ها و پدیده های جذاب کوهستانی از قبیل چشمه سارها و آبشارهای بسیار زیبا و دره ها و دامنه های سرسبز 
وخوش آب وهوا و غارهای شگفت انگیز معروف و مهمی اند. همچنین در شهرستان های جنوبی استان کرمان مانند منوجان، قلعه گنج، 
رودبار،کهنوج، عنبر آباد، فاریاب و جیرفت از مناطق قشالقی معروف استان کرمان اند که در اواخر فصل زمستان دارای آب  و هوای معتدل 

بوده به طوری که دشت های خشک  این مناطق یکپارچه سرسبز و زیبا گردیده و زبان هر بیننده ای را به تحسین می گشایند.
 چشمه های آب گرم و آب معدنی: قریب 30 چشمٔه آب گرم و معدنی در استان کرمان وجود دارد و به دلیل ترکیب متفاوتی 
که دارند از نظر درمانی و بهداشتی حائز اهمیت اند.از جمله مهم ترین آنها می توان به آبگرم جوشان، قلعٔه عسکر بردسیر، ِگَور ساردوئیه، 

چهل تن وآباد سید در بم و اختیار آباد کرمان اشاره کرد.
 رد پای دایناسورها: تنها آثار منحصر به فرد از این گونه در ایران است که یکی از آنها در شمال زرند، نزدیکی روستای 
ده علی رضا  واقع در دره نیزار دیده می شود که در رسوبات دوره های تریاس و ژوراسیک بر روی رسوبات ماسه ای ساحلی بر جای 

مانده است.
 دهانه ها و قلل آتشفشانی: در منطقٔه قلعٔه حسنعلی راین واقع در جنوب شهر راین بر  اثر فعالیت های آتش فشانی اواخر دورٔه 
کواترنر 19دهانٔه آتش فشان  وجود دارد که از جمله جوان ترین آتشفشان های ایران هستند.  بزرگ ترین آنها قطری برابر با 1200متر 
وگودی 180متر دارد. در حال حاضر در درون یکی از دهانه ها معدن نمک و یکی دیگر معدن سولفات سدیم است.و از قلل آتشفشانی 
مهم استان کرمان می توان آج باال وپائین )حّد فاصل انار وشهر بابک( آتشفشان مزاحم )میمند( در شرق شهربابک، آتشفشان بید خوان 

در نزدیک بردسیر  و آتشفشان هزار در غرب راین را نام برد.
 آبشارها: آبشار ُوروار و آبشار سرند کوه درین، این آبشارهای زیبا و بسیار دیدنی با ارتفاع بیش از 187 متر بلند ترین آبشار 
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ایران و خاورمیانه می باشند که در کوه های جبال بارز جنوبی واقع شده اند.آبشار َزهرود راین در دامنٔه کوه هَزار، آبشار َدلفارد جیرفت، 
آبشار بنگان در گلوئیٔه بزنجان بافت و آبشارهای زیبای منطقٔه کوهپایٔه کرمان ) آبشارهای سیمک و واَمق آباد ( از دیگر آبشارهای مهم 

استان کرمان اند.
 غارها: غار طُُرنگ طویل ترین غار استان کرمان است که در حوالی روستای طُُرنگ شهرستان بافت است.غار ایوب غاری 
آتشفشانی است که  بزرگ ترین دهانٔه غار در ایران است که در نزدیک ِدَهج شهر بابک است. غار میرزا در کوه های داوران، غار 
یخ نیا در دامنٔه جنوبی کوه جوپار، غار َجفریز در نزدیکی گوِغر بافت، غارشب پَره یا خفاش در کوه َخبْر بافت، غار شعیب در مارون 
جیرفت، غار کَفتار و غار صفا در کوه های صاحب الزمان کرمان، غار مموشا در نزدیکی سیه بنوئیه رابُر از جمله غارهای مهم استان 

کرمان اند.

قلل مرتفع: استان کرمان با داشتن 14 قله باالی 4000متر بهشت کوهنوردان لقب گرفته است که ازجمله می توان به کوه هزار 
در منطقٔه راین با 4465مترارتفاع که بلند ترین قلٔه استان کرمان و چهارمین قلٔه مرتفع ایران است )بعد از دماوند،سبالن وعلم کوه( اشاره 
کرد و همچنین کوهستان جوپارکه به دلیل داشتن چندین قلٔه صعب العبور و مرتفع باالی 4000متر مانند سه شاخ بزرگ وکوچک، 
بلوچی، کیل جالل، کیش و برج که صعود بسیارسختی در فصل زمستان دارند، آلپ ایران لقب گرفته است وکوه الله زار، کوه شاه 

بافت، کوه پَلوار و...از دیگر کوه های مرتفع استان کرمان اند.
آب فشان ها و گاز فشان ها: در منطقٔه جیرفت به واسطٔه باال بودن سطح ایستابی آب های زیرزمینی و سفره های آِب تحت فشار 
چاه آرتزین تشکیل شده است؛ مانند چاه آرتزین روستای چمن جیرفت که در حال حاضر از فوران آن بسیار کاسته شده است.چشمه های 

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

    غ      
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ـ  ٥  ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری استان کرمان جدول ٣ـ

سوغاتیجاذبه های انسانیجاذبه های طبیعینام شهرستان

کرمان

سکنج،  درٔه  سیرچ،جوپار،کوهپایه،  ییالقی  مناطق 
عرب آبادو تیگران ماهان،راین،فوسک، جاذبه های 
حسین  جوشان)سیرچ(،  های  گرم  لوت،آب  بیابان 
آباد  راین،غرغره)باب ترش راین(،رضا آباد گزک، 
مرتفع  قله های  جوشان،  باد  حوض  آباد،  اختیار 
هزار، جوپار و پلوار، آبشارهای منطقٔه کوهپایه و 
راین،کلوت های شهداد شگفت انگیزترین عارضٔه 
تکاب  گودال  لوت،  بریان  گندم  تپه  جهان،  ببابانی 

گود ترین چاله داخلی ایران

مسجد جـامع ، مسجد امــام ، مجـموعـه هـــای تـاریـخـی 
گنجعلی خان، وکیل، ابراهیم خان، حاج آقاعلی، بازارقدیمی 
کرمان )طوالنی ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان(، مشتاقیه، قبه 
سبز، آتشکدهٔ کرمان وقناتغستان، قلعه های تاریخی اردشیر و 
دختر کرمان، یخدان مویدی، موزهٔ دفاع مقدس، موزهٔ باستان 
شناسی هرندی،موزهٔ  هنرهای معاصر)صنعتی(، موزهٔ سکه و 
موزهٔ سنگ، باغ شاهزاده، مقبره شاه نعمت الله ولی، شیخ 
علی بابا  سکنج، ارگ راین، گنبد جبلیه، محوطه های باستانی 
شهداد )تمدن ارت(، قلعه ها وآب انبار قدیمی شهداد، امامزاده 

زید شهداد، قلعه دختر حوض دق

کُلمپه )نوعی شیرینی(، کُماچ 
ِسهن، قّوتو، ظروف مسی، 
پسته،پَته، ِسدر سرشوی 
وحنای شهداد، چاقو و 
صنایع دستی راین،معرق 

چوب، مشبک چوب

بافت
ارزوئیه

غار آهکی طُرنگ و َجفریز، پارک ملی خبر و پناهگاه 
تخت  کوهستانی  منطقٔه  روچون،  وحش  حیات 
گوغر،  زیبای  ُبندر  گلوئیه،  بنگان  آبشار  شاهزاده 
آبگرم گزمک، ده شیخ،آب سرد گرکشون، قلٔه مرتفع 

کوه شاه

َخبر،  شکاری  حسن  خواجه  و  والیت  شاه  زیارتگاه 
ماران،  شاه  قلعٔه  صوغان،  یحیی  تپٔه  تاریخی  محوطه 

امامزاده سید علی، امامزاده یحیی ارزوئیه
گردو، زیره، عسل، 

فراورده های لبنی، گلیم 
شریکی پیچ

بردسیر

یوزپلنگ  )زیستگاه  بیدوئیه  شدهٔ  حفاظت  محدودهٔ 
زار،  الله  وهوای  آب  خوش  روستاهای  آسیایی(، 
25ساله،  قریة العرب، بید خوان با درختان گردو
ُاردیکان )مرتفع ترین منطقٔه مسکونی ایران(، راسک، 
آب گرم قلعٔه عسکر، آب معدنی الله زار،  درهٔ زیبای 

الله زار، قلٔه الله زار

امامزاده سید محمد و امامزاده عبدالله، پیر جار سوز، 
محوطٔه باستانی تل ابلیس روستای سلطان آباد، مسجد 
زار،  الله  حمام  نگار،  بدرالدین  زیارتگاه  نگار،  برج  و 

مسجد جامع گلزار، برج وارگ بردسیر، آسیاب آبی
پنیر ودیگر فرآورده های 

لبنی

بم و
نرماشیر

مناطق ییالقی دهبکری، َمرغک،  سیدآباد،  آبگرم های 
َابارق، آبادسید، چهل تن، گریچ، جنگل کهور

ارگ قدیم، ارگ جدید، امامزاده زید، امامزاده اسیری، 
امامزاده خواجه عسکر، عباسعلی و زیارتگاه شمس الدین  
و طاهر الدین بمی، زورخانه پوریای ولی، بازار سرپوشیده 
نادر،  میل  وکیل،  مسجد  زرتشتیان،  قیصریه  عماد، 
قلعه های ابارق، تهرود، خانه های تاریخی وکیل باشی و 
آرشام ــ قنات های پر آب نظیر قنات قنبرآباد ده شیخ و 

قنات پاکم بم

خرمای مضافتی، 
مرکبات، سبد و حصیر، 
گلیم،جاجیم،قالیچه های 

طرح بلوچ، چادر شب
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جیرفت

ایران(،  دشت  )بلند ترین  ساردوئیه  ییالقـی  مناطق 
جیرفت،  دلـفـارد  مسکون،  محمد آبـاد  جبال بارز   ، 
ایران(،  آبشار  )بلند ترین  درین  کوه  سرند  آبشارهای 
دلفارد، میجان، چاه آرتزین چمن، چشمٔه گاز   فشان 
و  گور  گرم های  آب  مسکون،  روستای  باد  کُت 

اسفندقه، چشمٔه آب معدنی جبال بارز

خرابه های شهر قدیمی موسوم به دقیانوس و مسجد هزار 
سد  جیرفت،  باستان شناسی  موزه  آن،  ساله  دویست  و 
جیرفت، قلعٔه اسفندقه، زیارت شعیب در ِبهجرد، زیارتگاه 
اسفندقه،  حیدر  میر  مقبره  ساردوئیه،  سید  احمد  سلطان 

قلعٔه گنج گهورئیه

انواع مرکبات، خرما،  
صیفی جات

رفسنجان

ُدر  مناطق ییالقی مانند روستای راویز، ادرج و دره 
چاه  میرزا،  غار  سرچشمه،  اطراف  روستاهای  و 
دریا، چشمه های آب معدنی یک چشمه، قاسم آباد، 

آباد  آوران، منطقٔه شکار ممنوع کوه نودرآهنگ

هاشمی  اکبر  الله  آیت  جمهوری  ریاست  یادمان  و  موزه 
مجموعه  قریشی(،  )حمام  شناسی  مردم  موزٔه  رفسنجانی 
تاریخی حاج آقا علی )خانه حاج آقا علی بزرگ ترین خانه 
مغویه،  تپه  حاجی،  آباد  عباس  دان  یخ  جهان(،  خشتی 
رضا،  امامزاده  رضوی،  مجموعه  قیصریه،  راویز،  حمام 
بی  بی  مزار  بهرمان،  انبار  آب  خان،  کبوتر  کاروانسرای 

حیات خنامان، قلعه آقا

پسته

زرند
ییالقی  مناطق  علیرضا،  ده  دایناسورها  ردپای 
زرند،  اطراف  روستاهای  اسفند،  باغ  سرتخت،  

چشمه آب سرد سی ریز و آب معدنی باب تنِگل

حمزه،امامزاده  آباد،امامزاده  مطهر  عبدالله  امامزاده 
بهاءالدین یزدان آباد، قلعٔه دشت خاک، زیارت شیخ احمد 

روستای حصن،قلعه جالل آباد
سوهان و پسته

سیرجان

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

چشمه، بوجان، گلو آوند

علی  سیرجان،قلعه سنگ،امامزاده  اقتصادی  ویژه  منطقٔه 
بلورد،باغ  سنگی  غیب،باغ  پیر  احمد،سلطان  وامامزاده 
چپقی،  بادگیرهای  سیرجان،  الرشید،موزٔه  وحاج  بمبد 
تاریخی  خانه های  فیروز،  شاه  زبیر،  میر  سیرجان،  بازار 

شوکت، حاج   الرشید،کاروانسرای پاریز، قلعٔه کُران

مسقطی، پَته، ظروف سفالی، 
گلیم شریکی پیچ و قالیچه

شهر بابک

ایوب  غار  پائین،  آج  و  باال  آج  آتشفشانی  قله های 
)بزرگ ترین دهانه غارایران(، روستای جوزم و مناطق 
خوش آب و هوای دیگر کوهستانی، چشمه های آب 
معدنی وآبگرم ساریج، مدوار، آباد زکریا، آباد کلین، 

مسینان گرم، منطقٔه شکار ممنوع شهر بابک

روستای صخره ای میمند )با قدمت ده هزار ساله(، عمارت 
پیران  آرامگاه  میمند،  قدیمی  دژ  مرج،  خان،قلعه  موسی 

گلیم، قالی، مشبک، منبت  و روستای پیر جل،گنبد مالحیدر
فرآورده های لبنی

کهنوج و 
فاریاب

دشت های  بسیارسرسبز بهاری، آب گرم فاریاب، آب 
گرم پاگدار، آب باریک،    روستای ده یاران، رودخانه 
رضا آباد  زرچین، آبشار دهگهان، چشمه سارها و 
مراد،  دیوان  زیارت  و  کوه های  دهگهان  جویبارهای 
تنگ  فاریاب،  گدار  پا  و  دهگهان  سرسبز  روستای 

موردان، دره کلمرز، جنگل ناز دشت

قلعٔه  مراد،  دیوان  زیارت  طیبه،  بی  بی  و  علی  زیارت 
سنگ  بارگاه،  سد  دهگهان،  امامزاده  زیارت  ضرغام، 

انواع مرکبات، خرما،         نوشته های زهمکان، باغ ناز دشت
صیفی جات
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راور

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

دیگ رستم، چشمه روستای خورند

بازار قدیمی راور، یخدان راور، کاروانسراهای متعدد، 
آب انبار حاج یوسف وخیر آباد، قلعه های قهقهه و گوجر، 
برج قدیمی روستای طرز و فیض آباد، بادگیرهای راور، 
آسیاب های آبی راور  و طرز، شاهزاده محمد کوهسار، 

زیارتگاه ابراهیم ادهم و پیغمبر لوت )مزار شاه(

پسته، فرش، پشتی، سبد

کوهبنان

کوهبنان  کوه  مانند  دیدنی  و  سبز  سر  کوه های 
کوه  وحش  حیات  آسانیج،  درارسو،  )داودان( 
داودان، چاه آرتزین و دریاچه زیبای آن در منطقٔه 
و  وهوا  آب  خوش  روستاهای  کویر،  به  موسوم 
ییالقی مانند دِرُخم، حسین آباد، دارستان، ِسبال، 
گردوکج، دِرآب، منطقٔه فسیلی و تشکیالت زغال 

سنگ منطقه، چشمه آب گرم خانقاه

علی،  بن  زید  امامزاده  خاتون،  بی  بی  عصمت،  بی  بی 
گنبد  ابوالمعالی،  فقیه  خواجه  مقبرٔه  سلیمان،  امامزاده 
آخوند، خانقاه شیخ ابوسعید، آسیاب های آبی فیدکوئیه 
وده علی، تخت امیر، قلعٔه دختر، خواجه خضر، سنگ 
نوشته های کوه خانقاه، مسجد قدیمی و برج های مدرسه 

کمال الدین، سد خاکی  و دریاچه ِگَور)جور(،

قالی، نمد و کاله، گیاهان 
دارویی، فراورده های لبنی

عنبرآباد

آبشار  ترین  )بلند  فرق  رود  ُوروار  آبشارهای  
خاورمیانه ارتفاع 187 متر( آبشار و ُبنَدر دوساری 
و   چشمه سارهای آن، روستاهای خوش آب وهوای 

امجز، گاوکان وگرم ساالر رضا

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

کشت صنعت

انواع مرکبات   ،خرما،  
صیفی جات

قلعۀ گنج

دشت های سرسبز در اوایل بهار،درختان کهنسال 
کَهور و گز وکُنار، تپه های ماسه ای بیابانی به شکل 
سیف و برخان، شکاف های عمیق تونل مانند ناشی 

از زلزلٔه بم در بخش کوهستانی روستای کشیت

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

انواع  مرکبات  ، خرما، 
صیفی جات

منوجان

ارم،  روضه  بی بـی  زیارت   گـرم:  آب  چشمه هـای 
کــنـگـان،  مــاه  دیسور  در  پسین(  )سحر  روم  رب 
ارم    ،  کــلـوک    ،  روضٔه  سرد:  آب  چشمه هـــای 
ریشی    ،آسمـینـون ،   آبشار سینوگان  روستای سرگرو، 
نخل چهار فصل در روستای بنک، درختان زیتون 
وحشی و گیاه ریواس و زیره کوه تیتو وکوه ِشنگ 

و کوه معدن

قـلـعـٔه تـاریخی منوجان،   آسیاب تـاریـخـی کندر تـول ، 
زیارت شاه اشرف، زیارت علی و مریم در نودژ، قدمگاه 
حضرت امیر در روستای بنک، منطقٔه ویژه اقتصادی 

آسمینون و سد آسمینون
انواع مرکبات ، خرما ،  

صیفی جات
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توانمندی های استان

رودبار جنوب

زمستان معتدل ومناسب و دشت های سرسبز و زیبا 
درفصل بهار، باتالق جازموریان، سواحل هلیل رود 
و رود آب سور)آب شور( و آب گرم مکینو روستای 
بهادر  یاآبسگون  چالگان  آبگرم  پورکی،  چشمٔه 
آباد ،   چشمٔه آب گرم لچ آباد روستای پورکی ،  آب گرم 
نهضت آباد،  کولوچ  آب گـرم  آبـاد،  ِمهن  تـن  چهل 
چشمه های آب سرد رازان و گواه چهاران وگرانک، 

کوه مرتفع میل فرهاد

باستانی  تپٔه  مانند:  رود  هلیل  حاشیٔه  باستانی  تپه های 
وتُم  وتُم خورک  پدام وکالت  میش  قلعه  و  قلعه  روستای 
ابوذریه،زیارت  روستای  کهور  هزار  آباد(،تپه  نمرد)مظفر 
پنج تن روستای ِمهن آباد،زیارت دوازده امام رضا آباد و 
میر مقداد وزیارت میل فرهاد، مناطق قشالقی عشایر در 
رضا آباد وفیروز آباد، قنات های متعدد وپر آب مثل تاج 

آباد وبرجک

انواع مرکبات، خرما، 
صیفی جات

ریگان

مناظر  ــ  َکُهور  ـ جنگل های  تپه های ماسه ای مرتفع 
زیبای بیابانی

و  وبرج  قدیم  ارگ  ــ  گود  ِده  قلعٔه  ــ  آباد  سنگ  قلعٔه 
باروهای آن ــ مقبرٔه شاه خورشید ــ قلعٔه بَمبویان ــ قلعٔه 
ـ  ـ قلعٔه رحمت آبادـ  خالق آبادــ قلعٔه علی آباد پشت ریگـ 
قلعٔه مهدی آباد ــ کمپ کویری ریگان ــ قنات های پر  آب 

نظیر قنات رستم آباد ریگان

خرما ــ مرکبات ــ حنا ــ 
وسمه

فهرج

دیدنی  جنگل های  ــ  بیابانی  وکلوتک های  کلوت ها 
کَُهورــ بستر رودخانٔه حاشیٔه سرسبز رودخانٔه شور و 

دیگر مناظر زیبای بیابانی

میل  ــ  فهرج  خاکی  تاریخی  قلعٔه  ــ  مردان  شاه  زیارت 
تَل  ــ  فهرج  قلعٔه سنگ  ــ  معاذ  برج  قلعٔه  ــ   نادرشورگز 

تاریخی عدس و قالع تاریخی دیگر

خرماــ مرکبات ــ حناــ 
قالی ــ قالیچه ــ گلیم 

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

درخت خرما

انار

باتالق خیس کَش ــ بستر نمکی رودخانه نمک ــ 
چشم اندازهای بیابانی نظیر: نبکا ــ معدن نمک 

جوششی ــ جامعٔه گیاهی شن های روان

ـ  قلعٔه تاریخی انار  ـ بقعٔه بُشر حافیـ  امامزاده محمد صالحـ 
ـ خانٔه ابوالحسن  ـ یخدان انارـ  ــ کاروانسرای شاه عباسیـ 
ــ  داود  خان  قلعٔه  ــ  انار  سعدی  قدیمی  مدرسه  ــ  خانی 
روستا وکاروانسرای بیاض ــ کاروانسرای ِشمش ــ آب 

انبار ومسجد و مجموعٔه تاریخی امین شهر)حسین آباد(

پسته ــ قالی

راُبر

گردو ِدِرکارــ دره عشق آباد ــ تنگه هونی ــ چشمٔه 
ِگلی  ــ  ــ منطقٔه سرسبزِچهِرن  ِگلی َهَوک  ــ  عروس 
ِاسکرــ تخت سر تشتک ــ آبشارآب ُسر سید مرتضی 
مناطق  ــ  َجواران  غار  ــ  بنوئیه  سیه  َمموشا  غار  ــ 
َاشکان،  َسرتشتک،  تخت  َسرِمشک،  َهنزا،  ییالقی 
آبدر قلعه دیلم در سیه بنوئیه ــ منطقٔه شکار ممنوع 

َانجرک رابر

امامزاده سید مرتضی ــ امامزاده شاه مرتضی قنات َمِلک 
تپٔه  ــ  رابُر  تاریخی  قلعٔه  ــ  َسرِمشک  عبدالله  امامزاده  ــ 
روستای سید  قیصر   تخت  تاریخی  تاریخی کوشک ، تپٔه 

مرتضی
عسل ــ کره ــ کشک ــ پنیر 
ــ زیره ــ جاجیم ــ گلیم ــ 

قالی ــ نمد َجواران
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جاذبه های انسانی
جاذبه های تاریخی 

ارگ بم )بزرگترین بنای خشتی جهان(: در شمال شرقی شهر بم در دامنٔه صخره ای عظیم بنا شده است. این شهر نزدیک 
به 2000 سال قدمت دارد. این شهر یکی از الگوهای شهر سازی در دوره های گذشته است که چهار قسمت و 38 برج  دیده بانی 
دارد. آثار موجود آن از دورٔه ساسانی تا قاجاریه است که شامل بخش هایی از قبیل حاکم نشین، اصطبل، بازار، کاروانسرا، تکیه و 
زورخانه می باشد.مصالح اصلی بنا خشت خام، ِگل رس و کاه است. در زلزلٔه 5 دی ماه 1382نیمه ویران شد.ارگ بم در فهرست ثبت 
شدٔه یونسکو است که ارزش بین المللی دارد و هم اکنون کارشناسان متعددی از سراسر جهان برای بازسازی ارگ در حال تالش و 

فعالیت اند. حتی ویرانه های ارگ بم ایرانگردان و جهانگردان بی شماری را به سوی خود جذب می کند.
روستای صخره ای میمند: این روستای شگفت انگیز با قدمت 7   تا   10هزار سال جزء چهار روستای ثبت شده در فهرست 
همچنین  و  اتاق   2000 با  خانه   400 از  مجموعه ای  دارد.  قرار  شهربابک  شرق  کیلومتری   36 در  که  شمار       می رود  به  یونسکو 

مسجد،حسینیه، حمام، مدرسه که همگی به شکل غار در دل کوه و در چندین طبقه کنده شده اند.
باغ تاریخی شاهزاده ماهان: باغ زیبا و مصفایی که در دامنٔه کوه های جوپار به دستور فرمانفرما شاهزاده قاجار بنا شد. این 
باغ با دو طبقه عمارت در غرب وشرق، دارای  شبکه ای از حوض ها و فواره های متعدد است که به صورت طبیعی فوران دارند و این 

دو عمارت را به هم مرتبط می سازند. 
مجموعۀ گنجعلی خان: این مجموعه از شگفت  انگیزترین آثار تاریخی عصر صفویه در استان کرمان محسوب می شود. و 

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

زیبایی تزیین شده است و برج ساعت آن زینت بخش این سر در است.
مسجد امام )َملِک(: از قدیمی ترین مساجد کرمان است که بنای آن را به ملک توران شاه سلجوقی از سالطین سلجوقی کرمان 

نسبت می دهند. این مسجد دارای صحن وسیع با شبستان های متعدد است.
هفتم  امام  به  واسطه   2 با  که  است  عظیم الشان  و  القدر  جلیل  بسیار  ازسادات  محمد«  به»شاهزاده  ملقب  محمد:  امامزاده 

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

بوده که دارای کاروانسراها و تیمچه های متعدداست.
سایر جاذبه های انسانی مهم 

مجموعٔه تاریخی بازار کرمان که بناهای با ارزشی همانند مجموعه وکیل، مجموعٔه ابراهیم خان،گنبدجبلیه، یخدان مویدی، گنبد 
مشتاقیه )سه گنبد(، تخت دریاقلی بیگ و موزه های َهَرندی، موزهٔ  صنعتی، موزهٔ  دفاع مقدس وکتابخانٔه ملی و قلعٔه دختر و قلعه اردشیر 
همگی در کرمان، امامزاده حسین در جوپار، مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان، ارگ قدیمی در راین، موزه و مجموعٔه فرهنگی و ورزشی، 
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مجموعٔه حاج آقا علی و یخدان عباس آباد حاجی در رفسنجان، امامزاده علی، منطقٔه ویژه اقتصادی، بادگیرهای چپقی، قلعٔه سنگ و باغ 
سنگی در سیرجان، تپه تاریخی کُنار َصندل و قلعٔه سموران در عنبر آباد، خرابه های شهر دقیانوس و موزهٔ باستان شناسی در جیرفت، خانقاه 
شیخ ابوسعید ابوالخیر و مقبرهٔ آخوند در کوهبنان، امامزاده عبدالله و امامزاده حمزه در زرند، مجموعٔه توریستی ارگ جدید بم، میل قاَوردی 
)نادری( در شورگز فهرج، درختان گردو 2500ساله در بیدخوان بردسیر، درختان سرو 2000ساله در روستای طَرز راور وسیرچ شهداد 

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

بیشتر بدانیم  
زندگی امامزاده محمد )علیه السالم(

جد امامزاده محمد، سید محمد   بن موسی بن جعفر که به همراه برادر خود حضرت احمد   بن موسی علیه السالم 
)شاهچراغ( جهت دیدار حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم به ایران عزیمت کردند که در شیراز توسط حاکم 
وقت مورد حمله واقع شدند و در این حادثه، شاهچراغ به شهادت رسیدند و برادر ایشان محمد  بن موسی  بن جعفر )  جد 
شاهزاده محمد( در شیراز اقامت گزیدن و از کثرت عبادت و شب زنده داری به محمد عابد معروف شد که قبر مطهر 
ایشان در همان صحن شاهچراغ است. پسر ایشان  ابراهیم مجاب از سادات بزرگوار بودند که به کربال عزیمت کردند 

و در همانجا سکنا گزیدند و قبرشان نیز در زاویٔه شمال غربی رواق امام حسین علیه السالم قرار دارد.
فرزندان ایشان به نام های امامزاده احمد)که در کربال( و امامزاده محمد در کرمان و امامزاده علی در سیرجان 
مدفون هستند. امامزاده محمد علیه السالم به همراه برادران خود به بهبهان مهاجرت کردند و از سال 247 هجری 
قمری به سیرجان عزیمت کردند و در پی درخواست های مردم کرمان امام زاده محمد در سال 249 هـ. ق به کرمان 

تشریف فرما شدند و مّدت 45 سال در بین مردم کرمان زندگی کردند مردم از علم وکماالت ایشان بهره  بردند.

فعالیت
1ــ دانِش آموز عزیز، دربارٔه مهم ترین زیارتگاه ها و بقاع متبرکه شهرستان محل سکونت خود تحقیق کرده و 

شرحی بر زندگی و احواالت آن بزرگواران تهیه کنید. 
2ــ به همراه دبیر محترم خود  یک بازدید علمی از مراکز مهم گردشگری استان داشته باشید وگزارش تصویری 

مستندی از آن تهیه نمایید.  
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 جاذبه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، درمانی
نیز زمینٔه مناسبی برای جلب مسافر و جهانگردی محسوب می شوند   این جاذبه ها از جمله شاخص های پیشرفت و تمدن و 
همان طور  که در سال های اخیر کشورهایی نظیر مالزی، یکی از محورهای جلب مسافر و توریست را دانشگاه برگزیده اند و در این راه 

توفیق نیز داشته اند.
امروزه استان کرمان با داشتن دانشگاه های مختلفی چون شهید باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسالمی، ولی عصر)عج( رفسنجان، 

پیام نور، علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی و...از قطب های دانشگاهی کشور به شمار می رود.
 در زمینٔه هنری و ورزشی نیزکرمان از شهرت برخوردار است.به  طوری که ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی وتیم های قدرتمند 
متعددی در کرمان و شهرستان های آن وجود دارد که قهرمانان صاحب نام، نشان از موقعیت ارزشمند این استان در عرصٔه ورزشی دارد.

 برای مطالعه 
استان کرمان سرزمین شگفتی ها )ترین های استان کرمان(

1ــ ارگ بم بزرگ ترین مجموعٔه شهری خشتی جهان )240 هزار متر مربع(
2ــ کلوت های شهداد شگفت انگیز ترین عارضه های بیابانی جهان )140در 80 کیلومتر(

 3ــ جوان ترین آتشفشان های ایران مانند 19مخروط آتشفشانی واقع در نزدیکی روستای قلعٔه حسنعلی راین 
4ــ غار ایوب بزرگ ترین دهانٔه غار ایران )80 در60 متر(

5ــ آبشارهای ُوروار و سرند کوه درین در رشته کوه جبال بارز جنوبی بلند ترین آبشارهای ایران با ارتفاع بیش از 187متر
6ــ روستای ُاردیکان در دامنٔه کوه هزار مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران ) ارتفاع 3300 متر (

7ــ گودال  گودیز درتکاب شهداد  گود ترین چالٔه داخلی ایران ) ارتفاع 56  متر (
8ــ بازار کرمان طوالنی ترین بازار سرپوشیدٔه جهان )راستٔه اصلی 1100 متر و با راسته های فرعی بیش از 3000 متر(

9ــ خانٔه حاج آقا علی رفسنجان بزرگ ترین خانٔه خشتی جهان )7000 متر زیر بنا  (
10ــ درفش شهداد قدیمی ترین درفش )پرچم( فلزی جهان )  با قدمت 5000 ساله  (

سابقٔه تاریخی استان کرمان در این مورد نیز قابل توجه است، آن طور که نخستین دانشگاه کرمان در 700 سال قبل در 
عصر قراختائیان برپا شد که بانی آن بُراق حاِجب و بنای آن نیز ُقِبه سبز نامیده شد.این مجموعٔه فرهنگی روزگاری به عنوان یکی 
از دانشگاه های معتبر ایران مطرح بوده واساتید و بزرگان  از اقصی نقاط کشور به این شهر آمده و ضمن تحصیل، بعضاً نیز به امر 

تدریس مشغول می شدند. اولین بیمارستان کرمان نیز در قرن هفتم توسط افضل الدین ابوحامد کرمانی دایر شد.

بیشتر بدانیم  
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ــ مکان مهم ترین جاذبه های تاریخی استان کرمان را بر روی نقشه باال تعیین نمایید.

فعالیت
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به نظر شما جایگاه اقتصادی استان ما در بین استان های دیگر چگونه است؟
بازرگانی صورت  توانمندی های اقتصادی استان در قالب سه بخش اصلی اقتصاد، کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و 

می گیرد.

توانمندی های کشاورزی
این بخش به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی سالم خود کفایی استان، ایجاد اشتغال و بهره مندی صحیح از مواهب 

الهی مانند آب و خاک در اقتصاد استان نقش بسیار مهمی دارد.
بهره برداری هایی که انسان برای تأمین  معیشت خود از نهاده های طبیعی به عمل می آورد، "فعالیت کشاورزی" می گویند  که 

شامل فعالیت های اقتصادی چون کشت و زرع، دام پروری، صید و شکار، پرورش مرغ و طیور، کرم ابریشم، زنبور عسل است.
متنوعی  بسیار  هوایی  و  آب  از شرایط  که  است  استان هایی  معدود  از جملٔه  استان کشور  پهناورترین  عنوان  به  کرمان  استان 
برخوردار است. و این موهبت الهی ضمن ارتقای ویژه جایگاه کشاورزی استان، زمینه تولید بالغ بر70 نوع محصول باغی و 50 نوع 

محصول زراعی را فراهم آورده است.

 درس سیزدهم   : توانمندی های اقتصادی استان 

 برای مطالعه 

ـ  5   ــ درصد محصوالت زراعی و باغی  استان كرمان جدول 4ـ

تولید )تن(سطح زیرکشت )هکتار(محصوالت

4کل محصوالت باغی 2446677486

185747155444کل محصوالت زراعی

5881932231926جمع

ـ  5  ــ محصوالت غالب استان كرمان همراه با  جدول 5  ـ
جایگاه آن دركشور

رتبۀ کشورتولید )تن(سطح )هکتار(محصول

3پسته 18371471

24141خرما

16512251گردو

1مرکبات 596653

2582561/52گل محمدی
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جایگاه کشوری و قابلیت 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   %70 ( هکتار  هزار   300 از  بیش  با  پسته،  چون 
پسته کشور ( کرمان را به عنوان مهم ترین منطقٔه پسته  کاری 

خاورمیانه و جهان مطرح کرده است.
کشت  زیر  سطح  اول  رتبٔه  چون  افتخاراتی  وجود 
گردو کشور، رتبٔه اول سطح زیر کشت و تولید محصوالت 
تولید  با امکان  گلخانه ای و وجود منطقٔه جیرفت و کهنوج 
در  خرما  تولید  اول  رتبٔه  سال،  فصول  تمام  در  محصول 
عملکرد  حداکثر  کسب  مرکبات،  تولید  سوم  رتبه  کشور، 
13/9 تن در هکتار پسته،   13/8 تن گردو، 27/7 تن خرما، 
42 تن مرکبات، 13 تن گندم، 54 تن سیب زمینی در هکتار 
توسط کشاورزان نمونه از موفقیت های دیگر استان، تماماً 
نشانٔه لطف خداوند منان و بیانگر سخت کوشی و توانمندی 

مردان و زنان این استان کویری است.

ـ 5   ــ  خ  ـ  

 )            
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فعالیت

 نمونه ای دیگر از فعالیت های کشاورزی در استان کرمان کشت گلخانه ای 
است که این نوع کشت در اغلب نقاط استان به  ویژه شهرهای جنوبی استان مورد 
استفاده قرار می گیرد. این نوع کشت به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و خاک 
امکان اجرای آن در تمامی فصول سال و کنترل راحت شرایط کشت، در سال های 
اخیر به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.گفتنی است تولید گل محمدی 

و ِاسانس آن در الله زار ِبردسیر  بعد از  َقمَصر کاشان رتبٔه دوم را در ایران دارد.

ص   3ــ  ــ    
ج     

         5  

1ــ مهم ترین محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببرید.
2ــ در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما کدام صنایع تبدیلی وجود دارد  یا می توان  ایجادکرد؟

  آیا می دانید
استان کرمان با بیش از 4 میلیون رأس دام به عنوان یکی از قطب های دامداری کشور است  پرورش بالغ 
بر 6 میلیون قطعه مرغ گوشتی در هر دوره، وجود 66284 کندوی زنبور عسل، علی رغم کویری بودن منطقه، 
69 مرکز پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی و یک مرکز پرورش میگو، برگ زرینی بر صنعت تولیدات  احداث 

دامی استان است.
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مساحت عرصه های طبیعی استان کرمان 16/2 میلیون هکتار ) شامل 1/3 میلیون هکتار جنگل، 8/6 میلیون هکتار مرتع و 6/2 
میلیون هکتار بیابان( است.

وجود دو بیابان مخوف در بخش های وسیعی از شمال و شرق منطقه، شرایط اقلیمی استان را شدیدًا تحت تأثیر قرار داده، 
به  گونه ای که بیش از 4/2 میلیون هکتار از اراضی این استان تحت تأثیر شدید فرسایش بادی قرار دارد که ساالنه خسارت های زیادی 

را به بار می آورد.

مشكالت، موانع و تنگناهای بخش كشاورزی استان 
الف( بحران آب: بزرگ ترین معضل كشاورزی استان، كمی نزوالت آسمانی، تبخیر بیش از حد و روش های سنتی آبیاری 
است به نحوی كه سالیانه بالغ بر6/5میلیارد متر مكعب از آب سفره های زیر زمینی برداشت كه قریب 800 میلیون متر مكعب بیش از 
توان سفره هاست،  از سویی سطح ایستابی آب های زیر زمینی هرساله قریب 30 تا 130سانتی متر افت و آب ها نیز تلخ وشور می  شود.

ب( تخریب جنگل ها و مراتع   
ج( كمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

و غیره

س  ک  د     ــ  ــ   ش

فعالیت
1ــ توان های کشاورزی شهرستان محل زندگی خود را بنویسید. 

2ــ مشکالت، موانع و تنگناهای بخش کشاورزی شهرستان خود را ذکر کنید.
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َوَانَْزلْنَاالَْحِدیَد ِفیِه بَأٌس َشِدیٌد َوَمنٰاِفُع لِلّناِس
                                                                                                    )آیۀ 25 سورۀ حدید(

 و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است

ع        4  

      43 
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استان کرمان به دلیل پتانسیل باالی معدنی خود امکانات بالقؤه زیادی برای ایجاد صنایع وابسته به محصوالت معدنی دارد. 
بعضی از معادن استان از غنی ترین معادن در سطح کشور و بی نظیرند.

تنوع مواد معدنی در استان
ـ  5  ــ مهم ترین معادن استان کرمان جدول6  ـ

مناطقمعدنردیف

معادن گل گهر سیرجان و جالل آباد زرندسنگ آهن1

سرچشمه رفسنجان، میدوک شهربابک، چهار گنبد سیرجانسنگ سولفور مس2

در شهرستان های زرند،کوهبنان و راورزغال سنگ3

اسفندقه جیرفت و فاریاب کهنوج و سیرجانکرومیت، منگنز و منیزیت4

مرمر راین، چینی بافت وگرانیت تنگوئیه سیرجانسنگ های ساختمانی)تزئینی(5

خداوند برای استان کرمان سفرهٔ معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان از آن استفاده می شود.
فعالیت های کوهزایی آلپی در استان کرمان، باعث تشکیل معادن متنوع و با ارزش  شده است.

تعداد معادن فعال استان کرمان 145می باشد و این استان در صادرات مواد معدنی در مقایسه با سایر استان ها در ردیف اول 
است.

در حال حاضر بیش از 40 نوع ماده معدنی در استان شناسایی، اکتشاف و یا به مرحلٔه بهره  برداری رسیده  اند که شامل مواد 
فلزی و غیرفلزی و سنگ های تزئینی اند. 

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

که طی بیست سال گذشته به این بخش شده است  امید آن می رود که این روند مراحل تکامل را با شتابی بیشتر طی کند. 

توانمندی های صنعتی
به دلیل معادن فراوان  در استان کرمان، زمینه های زیادی برای توسعٔه صنعتی و معدنی وجود دارد که در مراحل توسعه، طی 

فرایندی متوازن می توان به حل مشکالت استان و پایین آوردن نرخ بیکاری کمک کرد.
در  و خدماتی  کارگاهی  مجتمع  ناحیٔه صنعتی مصوب، سه  پنج  است.  ناحیٔه صنعتی  و 15  دارای 18 شهرک  کرمان  استان 
شهرهای کرمان، بم و سیرجان و 10 ناحیٔه صنعتی روستایی است. با توجه به کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی زراعی و باغی 
در استان، زمینه های مساعدی در خصوص فرآوری این محصوالت و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی در استان وجود دارد از 
جمله صنایع فرآوری پسته، خرما، رطب، گوجه فرنگی و سایر محصوالت جالیزی و گلخانه ای و بسیاری از صنایع تبدیلی اشاره کرد.
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توانمندی های استان

ـ  5   ــ واحدهای مهم صنعتی استان کرمان برای مطالعه  جدول 7ـ

نوع تولید نام واحدردیف
محصوالت لبنیشیر پاستوریزه پگاه کرمان1
روغن نباتی مایع و جامدروغن نباتی گلناز2
ورق مسیمس شهید باهنر 3
فرآورده های مسیشرکت ملی مس ایران4
کنسانتره سنگ آهنسنگ آهن گل گهر 5
سنگ ساختمانیحامد سنگ 6
پروفیل پالستیکیبوتیا سنگ 7
سیمانسیمان8
الستیکگروه صنعتی بارز9

میلگرد آهنی و فوالد سازیصنایع فوالد کرمان 1
استخراج زغال سنگ زغال سنگ کرمان 11
سیم و کابلصنایع کابل کرمان 12
روغن نباتی جامد و مایعفرآورده های روغنی ایران 13
خودروی سبککرمان موتور 14
واگن مسافربریگروه صنعتی پلور سبز 15
خودرو سواریخودروسازی راین 16
ُکک و قطرانکک و قطران زرند17
کاشی و سرامیککاشی الماس کویر18
برق حرارتینیروگاه سیکل ترکیبی کرمان19

فعالیت
فکر کنید و پاسخ دهید

1ــ در شهرستان محل زندگی شما چه معادن و صنایع مهمی وجود دارد؟    
2ــ از تولیدات این معادن و صنایع چه استفاده ای می شود؟  
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توانمندی های خدماتی و بازرگانی  
از جمله جلوه های روشن تاریخ کرمان مقولٔه اقتصادی و توانمندی های خدماتی و بازرگانی آن است.

قرار داشتن کرمان بر سر راه های ارتباطی بسیار مهم تاریخی )جادٔه ادویه( و فرصت های شغلی مناسب موجب شد تا در مقاطع 
متعددی از تاریخ، نه تنها کرمان به عنوان یکی از قطب های اقتصادی در آید؛ بلکه با سایر 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 نظیرند.

  آیا می دانید
باهنر، معادن فوالد گل گهر، کارخانه و مجتمع فوالد  مانند صنایع مس  تولیدی  مراکز عمدٔه  و   کارخانجات 
بردسیر، کارخانجات سیمان کرمان، ممتازان و... کارخانٔه الستیک بارز، خودروسازی کرمان، شرکت زغال سنگ و 
معادن کرومیت اسفندقه و... که هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و ساالنه میلیون ها دالر ارز نصیب کشور می کنند، 
مناطق ویژٔه اقتصادی سیرجان و بم نیز در این مورد موقعیت خاص و ارزشمندی را برای کرمان فراهم ساخته اند ) تنها 
کافی است که بدانیم منطقٔه آزاد سیرجان تاکنون میلیاردها دالر سرمایه خارجی جذب و 2400 فرصت شغلی ایجاد 

کرده است(.
عالوه براین منطقٔه ویژٔه اقتصادی ارگ جدید بم نیز در جوار فعالیت های خودرو سازی قریب 200 صنعت 

وابسته ایجاد کرده و برای صدها نفر اشتغال ایجاد کرده است.
فعالیت های  ارقام، وجود چندین شهرک صنعتی در کرمان و شهرستان های دیگر چرخه عظیم  این  در کنار 

اقتصادی استان را به گردش در آورده اند.

ــ  ــ ک     



فصل ششم
شکوفایی استان کرمان 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 


