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دانش آموزان عزيز، آيا می دانيد استان ما با توجه به موقعيت طبيعی و جغرافيايی در بخش طبيعت گردی جزء استان های برتر 
کشور محسوب می شود و هر ساله پذيرای ميليون ها گردشگر در ايام مختلف سال می باشد. ايرانگردان و جهانگردان با حضور در 
اين منطقه آرامش و انرژی را از طبيعت خدادادی و با صفای اين خطٔه زرخيز و پرگهر به وديعه می گيرند. ظرفيت های بالقوه و بالفعل 
استان ما همچون طبيعت گردی، فرهنگی، تاريخی، مذهبی، ورزشی و هنرهای ارزشمند صنايع دستی هنر مردان و زنان پرتالش و ميراث 

ماندگار سرزمين طبرستان است که چشم هر بيننده ای را به خود جلب می کند.

قابليت ها و جاذبه های گردشگری استاندرس دوازدهم

ـ  ۵  ــ نقشۀ گردشگری استان مازندران شکل ١ـ

دريـــــــــای خـــــــزر
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فعاليت  
 به نقشه گردشگری استان دقت کنيد.

الف) نقاط مهم گردشگری محيط زندگی خود را نشان دهيد.
مناطق  دارای  ما  مازندران  که  است  شده  سبب  عواملی  چه  بگوييد  و  کنيد  مشورت  خودتان  همکالسی  با  ب) 

متنوع گردشگری باشد. 

آفرينندٔه جهان با آفرينش جنگل، کوه ، دريا، غارها، تاالب ها، چشمه های آب معدنی، رودها و  آبشارهای زيبا، چشم اندازهای 
نو و بی نظيری را در اين استان خلق کرده است.

اگرچه بيشتر گردشگران، اين استان رابرای گذران اوقات فراغت و تفريح انتخاب می کنند ولی بايد گفت استان مازندران از نظر 
وجود فرهنگ های متنوع و يادمان های تاريخی و مذهبی از جذاب ترين مناطق دارای يادمان های تاريخی آسيا به شمار می آيد.  

ـ  ٥  ــ پل شاهپور در شيرگاه شکل ٢ـ

فعاليت  
 آيا می توانيد اثر تاريخی محل زندگی خودتان را معرفی کنيد و در کالس به بحث و تبادل نظر بپردازيد؟
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ـ ٥ ــ جاذبه های گردشگری در استان شکل ٣ـ

جاذبه های گردشگری استان مازندران به دو گروه جاذبه های طبيعی و جاذبه های فرهنگی، تاريخی دسته بندی می شود. 

الف) گردشگری طبيعی 
استان ما به علت قابليت هايی مانند آب و هوای ماليم و معتدل در اغلب روزهای سال، درجه حرارت آب درياچٔه خزر، رطوبت 
طبيعت گردی،  بخش  در  فراوان  چشمه سارهای  و  رودخانه  مرتفع،  و  پيوسته  به هم  کوه های  زيبا،  و  سرسبز  جنگل های  باال،  نسبی 

گردشگران زيادی را پذيراست. در اين جا بعضی از جاذبه های طبيعت گردی استان معرفی می شوند. 
۱ــ دريای خزر: استان مازندران به علت دارابودن سواحل ماسه ای مناسب برای شنا، اقليم معتدل، تابستان آفتابی، شوری 
کم  آب دريا (۱۲/۵۶ گرم در ليتر) با طول ساحلی  تقريباً ۳۳۰ کيلومتر برای گذران اوقات فراغت و رهايی از دغدغه های زندگی روزمره 
گردشگران صدها مرکز  گردشگران فراهم کرده است، به نحوی که هر سال به علت تراکم و ازدحام بيش از حد  شرايط مناسبی برای 

ـ  ٥  ــ هتل رامسر شکل ٤ـ

ب ــ انسانی الف ــ طبيعی (درياسر در دوهزار تنکابن)
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خدماتی، تفريحی، مساجد، هتل ها و متل ها، سالن های غذاخوری با غذای محلی و بومی و ساير مراکز خوابگاهی و استراحتگاهی در 
سطح شهرهای ساحلی و مناطق جنگلی استان دائر می شود. 

۲ــ جنگل ها: در ساحل جنوبی دريای خزر در استان مازندران جنگل هايی با درختان انبوه و به هم پيوسته ای وجود دارد 
که از دور همانند دريای سبزی خودنمايی می کند. اين جنگل ها از سواحل جلگه ای تا دامنه های شمالی رشته کوه البرز ادامه دارند. 

جنگل های استان ما عموماً از دو نظر مورد توجه جهانگردان قرار می گيرد. 
۱ــ مشاهدٔه زيبايی ها و مناظر گوناگون.

۲ــ مشاهدٔه  نوع معيشت خاص مردم نواحی جنگلی.
جنگل ها در همه فصل ها زيبايی خاصی دارند. در زمستان بر اثر پوشش برف، در پاييز به واسطه رنگ های مختلف برگ ها، در 

بهار منظرٔه دل انگيز شکوفه های درختان و در تابستان سايه درختان برای هر عابر خسته ای فرح بخش است. 
ديدنی  و  جالب  بيننده  هر  برای  دارد  خاصی  صورت  طبيعی  محيط  تأثير  تحت  که  جنگلی  مناطق  در  پوشاک  و  مسکن  شکل 

است. 

برخوردارند،  متفاوتی  درمانی  خواص  از  مختلف  امالح  وجود  دليل  به  معدنی  آب  چشمه های  معدنی:  آب  چشمه های  ۳ــ 
چشمه های آب معدنی سرد و گرم به وفور در بخش های مختلف استان مشاهده می شود. برخی از چشمه های معروف استان عبارت اند 

از:

ـ  ۵  ــ روباه جنگل سنگده ساری شکل ۵ـ
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بيشتر بدانيم  

ـ  ۵  ــ نقشۀ چشمه های آب معدنی استان شکل ٦  ـ

چشمۀ آب معدنی سورت: اين چشمه در ۱۲۰ کيلومتری جنوب ساری و در حد فاصل روستاهای ُاُرست 
و مالخواست از بخش چهاردانگه قرار دارد. به جرأت می توان گفت که اين چشمه با ويژگی های خاص خود يکی 
از زيباترين و بی نظيرترين چشمه های فعلی در ايران و به نوعی اعجاز طبيعت محسوب می شود. آب معدنی سورت از 
دو حوضچٔه مجزا به فاصلٔه ۲۰ متر از يکديگر تشکيل شده است، آبی که از چشمٔه بزرگ تر با عمق بيش از ۵۰ متر به 
بيرون می آيد، به سبب دارا بودن يون های کلر، سديم و گوگرد مزه ای شور و تلخ دارد و چشمٔه کوچک تر که به سبب 

وجود آهن، گازدار و مزٔه آن ترش است. 

ـ  ۵  ــ ساری ــ آب معدنی سورت شکل ۷ـ
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بيشتر بدانيم  

چشمه های آب معدنی استان
آبگرم معدنی الويج: روستای  ييالقی الويج در ۲۵ کيلومتری جنوب غربی شهر چمستان از توابع شهرستان 
نور در ميان دّره های سبز جنگلی قرار دارد. وجود آب معدنی سرد و قابل آشاميدن در پارک کشپل جذابيت های اين 
مجموعه را کامل تر کرده است. در حال حاضر در ۵ نقطه از اين روستا از آبگرم معدنی برای استفاده مردم بهره برداری 
می شود که دو نقطه آن به صورت جديد و مدرن با استخر و واحد های خصوصی در حال ارائه سرويس به گردشگران 
است. آبگرم معدنی الويج با گرمای طبيعی مقدار زياد امالح گوناگون شامل فسفر، پتاسيم، کلسيم و منيزيم را داراست 
بوده  مفيد  بسيار  پوستی  بيماری های  و  رماتيسم  مفاصل،  استخوان،  دردهای  برای  درمانی  باالی  خواص  دليل  به  و 
است. مهم ترين خواص اين آبگرم تأثير آنها در بيماری يرقان است که آن را از اين حيث در ايران بی نظير کرده است.
رسوبات اين آب ها به ويژه پس از بر جای ماندن حاصل از اليروبی چشمه ها نيز جهت درمان و ساخت داروهای مختلف 

قابل استفاده است. 
دامنٔه  در  مازندران  استان  نقطه  غربی ترين  در  ناپذير  وصف  زيبايی  با  رامسر  شهرستان  رامسر:  معدنی  آبگرم 
جنگلی و زيبای البرز و سواحل زيبا، ييالقات خوش آب و هوا مانند جواهر ده دارای آب های معدنی منحصر به فردی 
است. آب های معدنی رامسر در اطراف محوطٔه هتل های جديد و قديم دارای حرارت ۳۰ درجٔه سانتی گراد امالح کلسيم، 
منيزيم، سديم، کلرايد، سولفات، سيليس، آمونياک نيترات در آن وجود داشته و استفاده از آن ها باعث درمان دردهای 

مفاصل، بيماری های پوستی و درمان جوش های بدن، جلوگيری از ريزش مو و رفع گرفتگی عضالت می شود.
درمان  و  اعصاب  تسکين  خواص  مجموعه،  اين  در  شاه  مادر  به  معروف  معدنی  آب  فوق،  موارد  بر  عالوه 

روماتيسم دارد. 
در شهرستان رامسر چشمه های آب معدنی فراوانی وجود دارد که اغلب آنها سرد است،  همچنين چشمه های 

دامنٔه رشته کوه به نام دريا ديم با حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ متر ارتفاع  و سادات شهر را می توان اشاره کرد. 
آبگرم معدنی سادات شهر: سادات شهر در فاصلٔه چهار کيلومتری شهر رامسر دارای چشمه  محمد گرما، 
عزيز گرما، شکر گرما، کش گرما، سنگ بنه و نمک گرما است. درجه حرارت آب به جز چشمٔه نمک گرما، در سر 
چشمٔه اصلی حدود ۳۵ درجه بوده و به دليل اهميت آب ها در يک کانال برای استفاده در استخرها و وان ها از حرارت 
تسکين  و  پوستی   بيماری های  روماتيسم،  و  مفاصل  درد  درمان  باعث  آنها  در  موجود  امالح  می شود.  کاسته  آنها 
و  بدن  جوش  درمان  خواص  دارای  سانتی گراد  درجٔه   ۱۷ حرارت  دارای  گرما  نمک  چشمه  البته  می شود.  اعصاب 

بيماری های پوستی است. 
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ميزان  دارد.  قرار  دماوند  قلٔه  شرقی  دامنٔه  در  آبگرم  توريستی  و  ييالقی  روستای  الريجان:  معدنی  آبگرم 
آبدهی سر چشمٔه اصلی حدود هزار ليتر در ثانيه و ميزان حرارت آن به ۶۲ درجه بالغ می شود.موادی مانند هيدروژن 
سولفوره، کلرور دو سود، سولفات دوکلسيم، سيليس و اکسيد دو منيزيم در آن موجود است.  اين آب برای درمان 

بيماری های پوستی، زخم های کهنه، روماتيسم و درد مفاصل و بيماری مجاری تنفسی سودمند است. 
آب معدنی اسک: آب های گرم روستای ييالق و کوهستانی اسک در حاشئه جاده هراز، دارای ۱۹ درجٔه 
سانتی گراد حرارت با خواص گوگردی در تمامی سطح اين روستا جاری است و استخرها و نهرهای فراوانی را تشکيل 
منيزيم، کلرور های مختلف، آهن، سود پتاس و  می دهد. آب دارای اکسيد کربنيک و کلسيم به مقدار زياد و نمک، 
بيکربنات دوسود است. بی کربنات دو سود در حين مجاورت با هوا سخت و جامد شده و قشر آهکی توليد کرده و 
سپس  به سنگ مرمر تبديل می شود. زاج و شوره در کوه های اطراف آب معدنی مورد استفاده اهالی است. استحمام 
در آب های فيروزه ای رنگ آب اسک، برای زيبايی و طراوت پوست، درمان سوء هاضمه، رفع انسداد مجاری مختلف 

لنفاتيسم بسيار مؤثر بوده و عالوه بر آن بيماری های پوستی را معالجه می کند.  
آبگرم معدنی استراباکو آمل: آب گرم استراباکو با حرارت ۳۴  درجٔه سانتی گراد از پای کوه جوشيده و 
پس از جمع شدن در دو استخر تقريباً بزرگ، از آن سر ريز کرده و به داخل رودخانه می ريزد و ميزان آبدهی تقريباً ۴ 

اينچ در ثانيه است.  
آب معدنی آمولو: چشمٔه آب معدنی آمولو معروف به پرسم (پاراسم) در کيلومتر ۳۰  آمل به تهران در پايين 
جادٔه هراز کامالً در مجاورت رود هراز از زمين خارج شده و حوضچٔه بزرگی را تشکيل می دهد، آب سرد بوده و امالح 

کلسيم، سديم، پتاسيم و منيزيم دارد. 
در سال ۱۹۷۱ اولين کارخانٔه تصيفه و بسته بندی آب معدنی ايران در اين محل ساخته شد و با ايجاد مخزن و 

پمپاژ آب به باالی جاده، کارخانه مستقر شد. 
و  بوده  عالی  بدن  متابوليسم  تنظيم  و  داخلی  بيماری های  درمان  و  گوارشی  بيماری های  رفع  برای  آن  نوشيدن 

استحمام در آن برای تسکين اعصاب،  ايجاد آرامش و تازگی، درمان مفاصل و بيماری های پوستی مفيد است. 
در  و  هراز  معروف  و  توريستی  جادٔه  در  پلور  کوهستانی  و  ييالقی  شهر  حاشئه  در  دختر:  قال  معدنی   آب 
جنوبی ترين منطقٔه شهرستان آمل قرار دارد. در اين مجموعٔه صنعتی با افزودن گاز ازن شرايطی پديد می آيد که فوايد 
درمانی شامل: جذب سريع و تنظيم متابوليسم بدن و افزايش اثرگذاری مفيد، دفع مناسب مايعات مضر و مواد زايد مانند 
اوره و اسيد اوريک، اثرات درمانی و بسيار مفيد بر دستگاه گوارش و ازدياد تبادالت سلولی، تنظيم فعاليت های معده، 
کبد و روده، عدم وجود سولفات و سديم در آب، مناسب شرايط کودکان و همچنين ايجاد شادابی و نشاط و اثرات مفيد 

در اعصاب و بروز آرامش را می توان نام برد. 
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آب معدنی آزرو: در روستای آری در بخش بند پی شرقی شهرستان بابل، در ميان يک دره زيبای جنگلی و 
در کنار رودخانه قرار دارد. آب با جوشش از زمين، استخری ايجاد کرده است و به دليل وجود ترکيبات گوگردی برای 

درمان بيماری های پوستی، روماتيسم، درد مفاصل و ايجاد آرامش و تسکين اعصاب بسيار مفيد است. 
 ۱۲ در  مازندران  معدنی  آب های  معروف ترين  از  يکی  قرمرض  معدنی  سرد  آب  چشمٔه  قرمرض:  معدنی  آب 
کيلومتری شهر نکا واقع است و به دليل برخورداری از مواد و امالح مختلف، خاصيت های پزشکی از جمله خرد کننده 

سنگ های کليه دارد.
درجه   ۲۰ حدود  حرارت  درجٔه  با  تنکابن،  شهرستان  مرکز  غربی  جنوب  در  آبگرم  فلکده: اين  معدنی  آب 

است.

ناحيه نور ــ بلده
مناطق ييالقی بلده و يوش با ارتفاعات زيبا و سرسبز، آب و هوای مطبوع کوهستانی و آرامش را بر مسافران 

ايجاد می کند. 
پری، آب  آبشار  کشپل،  و  نور  جنگلی  پارک های  چمستان  چون  زيبايی  جنگل های  و  طبيعی  تفرجگاه های 
 آب گرم الويج و آثار تاريخی و مذهبی ارزشمندچون قلعٔه پوالد بلده، بقعٔه سلطان احمد و بقعٔه آقا شاه بالو و آرامگاه 

نيما يوشيج از جاذبه های طبيعی و تاريخی اين منطقه از مازندران به شمار می رود. 
پارک جنگلی نور با مساحت تقريبی ۴۰۰۰ هکتار در شرق نور و در کيلومتر ۵ جادٔه نور به محمود آباد واقع 

است. 
پارک جنگلی نور از پارک های جنگلی بزرگ خاورميانه است. گونه های گياهی فراوانی از جمله افرا، توسکا، 

ممرز و انجيلی يافت می شود و از امکانات اقامتی و تفريحی مناسب برخوردار است. 
شهر بلده مرکز بخش ييالقی و کوهستانی بلده در فاصلٔه ۱۴۵ کيلومتری نور قرار دارد و مسير اصلی دسترسی 

به آن از طريق جاده آسفالته ای در کيلومتر ۴۵ محور آمل تهران در جاده هراز و محلی به نام هر دو رود است.



١٠٦

منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر (طبيعت گردی): اين منطقه در زمينی با مساحت ۵ هکتار دارای توپوگرافی ساحلی و 
جلگه با پوشش گياهی جنگلی و منابع آب سطحی فراوان در نزديکی روستای اسالم دشت واقع شده است. نوع جاذبه، طبيعی و تفريحی 

بوده و با تأسيسات اقامتی و پذيرايی در فصول بهار، تابستان و پاييز گردشگران فراوانی را پذيراست. 

قابليت ها و فرصت های منطقه 
 ــ واقع شدن در ساحل دريای خزر

ــ نزديکی به شهر رامسر
ــ دسترسی به جنگل                 

ـ  ۵ ــ منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر شکل ٨ ـ

موقعيت منطقه کاج رامسر

درجه  با   ۱۳۸۶/۲/۲۲ مورخٔه  در  رامسر  کاج  گردشگری  نمونٔه  منطقٔه 
بين المللی در پی سفر هيئت دولت به استان مازندران مورد تصويب قرار گرفت. 

آبشار گزو: اين آبشار با ارتفاع تقريبی ۷۰ متر در فاصلٔه ۱۵ کيلومتری 
شهرستان شيرگاه و در جنگل های سرسبز و زيبای لَفور و در کنار امامزادٔه معروف 

به سه بزرگوار گزو قرار دارد. 
مسير ارتباطی آن از روستای جمشيدآباد و لفور در پشت سد البرز قرار دارد 

و اين مکان محلی مناسب برای صخره نوردان و کوهنوردان به حساب می آيد. 

شکل ۹ــ۵  ــ شيرگاه، منطقه امامزاده گزو



١٠٧

توانمندی های استان

شکل ١٠ــ٥ ــ نقشۀ مناطق نمونه گردشگری استان مازندران

فعاليت  

ب) جاذبه های فرهنگی، تاريخی
در واقع نخستين بخش از گردشگری فرهنگی مربوط به آثار تاريخی يک جامعه است؛ مانند  بازديد از موزه ها، بناهای تاريخی 
و باستانی، قصرها، آثار تاريخی، بناهای مذهبی، معماری سنتی، محل های مرتبط با وقايع و شخصيت های مهم تاريخی و گورستان های 
قديمی . دومين بخش گردشگری فرهنگی شامل بازديد و تجربه گردشگری از گالری های هنرهای معاصر، وقايع جاری جشنوارٔه غذاها 

و نوشيدنی ها، اديان و مذاهب، صنايع دستی، رقص های محلی، پوشاک محلی، زبان ها و گويش های محلی می باشد.

۱ــ آيا محل زندگی شما به عنوان منطقٔه نمونٔه گردشگری انتخاب شده است؟ می توانيد بگوييد علت انتخاب آن 
چه بوده است ؟

دريای خزر

استان البرز



١٠٨

ـ  ۵  ــ نمک آبرود ــ چالوس شکل ١١ـ

محوطه های تاريخی و فرهنگی فرح آباد ساری: بقايای شهر قديمی فرح آباد به وسعت ۳۰ تا ۴۰ هکتار در فاصلٔه تقريبی ۲۸ 
کيلومتری راه اصلی ساری ــ فرح آباد و در فاصلٔه دو کيلومتری ساحل دريای خزر قرار دارد. از مهم ترين بقايای اين شهر مسجد، 

مدرسه،  قسمت هايی از يک پل، ديوار باقی مانده از يک قصر و حمام متعلق به دورٔه صفوی را می توان نام برد. 
اين شهر در زمان شاه عباس اول بندری آباد و پر رونق بود تا جايی که لقب دارالسرور و حتی (دارالسلطنه) را به آن اختصاص 
می دادند. فرح آباد در اواخر سلطنت شاه عباس دوم توسط يک گروه تبعٔه روسيه که به ظاهر با عنوان تجارت به منطقه آمده بودند  به آتش 

کشيده شد، آنان پس از کشتار جمعی از مردم  و به آتش کشيدن کاخ جهان نما (قصر معروف شاه عباس بزرگ) از راه دريا گريختند. 

ـ  ۵  ــ مسجد فرح آباد ساری شکل ١٢ـ



١٠٩

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

و  سرسبز  جنگلی  ميان  در  البرز  ارتفاعات  برفراز  بهشهر  شرقی  جنوب  کيلومتری   ۹ فاصلٔه  در  بهشهر:  عباس آباد  مجموعۀ 
انبوه بقايای آثاری از دورٔه صفوی مشتمل بر سد و استخر و کاخی در وسط آن و بناهايی در اطراف استخر با وسعت تقريبی ۱۰ هکتار 
برجای مانده است. اين محوطٔه تاريخی که از ديدگاه گردشگری بسيار با اهميت است، در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ شمسی توسط 
ادارٔه کل ميراث فرهنگی مازندران مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. مهم ترين آثار به دست آمده در دو حفاری شامل حمام به حياط 

سنگ فرش، بقايای کاخ، حوض  و جوی های انتقال آب، معابر سنگی و آجری و محوطٔه گلباغ است. 

ـ  ٥ ــ مجموعه عباس آباد  بهشهر شکل ١٣ـ

      موزه بابل: ساختمان اين موزه در سال ۱۳۰۷ 
شده  بنا  (شهرداری)  بلديه  عنوان  به  شمسی  هجری 
در  معماری  خاص  ويژگی های  بودن  دارا  دليل  به  و 
فهرست آثار ملی ايران ثبت شده است. در حال حاضر 
آثار  موقت  نمايشگاه  عنوان  به  موزه  همکف  طبقٔه  از 
فرهنگی هنری استفاده می شود و در طبقٔه دوم آن آثار 

باستان شناسی و مردم شناسی به نمايش درآمده است. 
ـ  ٥ ــ موزه بابل شکل ١٤ـ



١١٠

تکيه پهنه کال: اين تکيه در ٨ کيلومتری جنوب شهرستان ساری قرار دارد، به علت باورها و اعتقادات مذهبی 
هر سال هزاران زوار و گردشگر مذهبی به اين مکان مسافرت می نمايند.

بنايی  دارد،  قرار  جويبار  شهرستان  غربی  شمال  کيلومتری   ۲۸ در  که  تکيه  اين  جويبار:  کردکال  تکيۀ 
و  چوبی  ستون  شش  با  ايوان  يک  شامل  تکيه  اين  سفال.  از  پوشيده  سقف  و  آجری  نمای  با  شکل  مستطيل  است 
سرستون های زيبای کنده کاری شده است  که ايوان دو ورودی دارد و اتاق هايی در دو طبقه به طور قرينه در دو 
طرف ايوان به چشم می خورد. سقف اتاق ها و ايوان پل کوبی شده و دارای کتيبه و نقاشی تزيينی با محتوايی متنوع 
چون صحنه های جنگ و گريز، شکار حيوانات، مراسم مذهبی، نقوش گياهی و حيوانی است. تاريخ بنای تکيه به 

سال ۱۲۸۰ هـ. ق باز می گردد. 
برج رسکت: برج رسکت در دهستان فريم دودانگٔه ساری قرار دارد و از بناهای قرن پنجم هـ. ق محسوب 
می شود. بنابراين برج مدّور دارای تزيينات آجری راست و در باال بدنٔه کتيبه ای با خط گلزار که به طرز زيبايی گچ بری 
شده است. ورودی اين بنا در جهت شرقی و در ميان دو طاق نمای تو در تو آجری، دارای تزيينات مقرنس کاری و 
در باالی آن چهار سطر کتيبه با آياتی از کالم الله مجيد و مطالب تاريخی به خط کوفی گلزار و خط پهلوی گچ بری 
شده، زيبايی آن را دو چندان می کند. اين بنا با توجه به متون تاريخی به احتمال زياد مدفن يکی از شهرياران آل باوند 

است.                 

ـ  ٥ ــ برج رسکت ـ ساری شکل ١٥ـ



١١١

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

ـ  ٥ ــ سه خط طال ــ ورسک شکل ١٦ـ

۱ــ راه آهن از چه شهرهايی در مناطق جلگه ای عبور می کند وچه نقشی در توسعٔه آن مناطق دارد؟
۲ــ علت احداث سه پل موازی هم چيست؟

فعاليت  

سه خط طال: بخشی از راه آهن تهران ــ شمال در فاصلٔه سه کيلومتری ورسک به سمت گدوک در سه ارتفاع مختلف به 
موازات هم مشاهده می شود. مهندسين راه آهن به منظور کم کردن شيب و افزايش ضريب قدرت لوکوموتيوها مسير ريل را با برش کوه 
و با پل های وسيع و تونل های متعدد امتداد دادند تا قطار با سه بار گردش به دور کوه به سمت فيروز کوه به مسير خود ادامه دهد. به 

دليل چنين موفقيتی اين بخش از راه آهن شمال به نام سه خط طال ناميده شده است. 

بقعۀ مير بزرگ (ميرزا قوام الدين مرعشی) آمل: در دوره سلطنت شاه عباس صفوی در سال ۱۰۲۰ 
مرعشيان که در اواخرقرن هشتم هجری قمری  بنيانگذار سلسلٔه  هجری قمری بر روی مدفن ميرقوام الدين مرعشی 
زندگی می کرد بقعه ای با شکوه ساخته شده است. اين اثر در بافت قديم شهر آمل و در محدودٔه بازار شهر قرار دارد. 



١١٢

پالن  است.  کم نظير  کتيبه  و  کاشيکاری  سردرها،  گنبد،  شامل  معماری  ويژگی های  نظر  از  مازندران  در  آن  ساختمان 
چهار ضلعی آن با گنبدی ساده و بلند با مصالح آجر و مالت گچ و آهک در مساحت ۷۸۱ متر مربع شکل گرفته است. 
از  آياتی  بر  مشتمل  آبی  کاشی  زمينٔه  بر  رنگ  سفيد  ثلث  خط  با  کتيبه هايی  شامل  چشم نوازی  تزيينات  بقعه  فضای  در 
کالم اللّه مجيد و حديثی از اميرالمومنين علی (ع) و کاشی های الوان با نقوش گياهی و همچنين صندوق مزاری چوبی 

با کتيبه ای که معرف سال ساخت، مساحت و کاتب آن است، مشاهده می شود. 

ـ  ٥ ــ بقعه مير بزرگ شکل ١٧ـ

روستای کندلوس: اين روستا در دامنٔه 
قرار  مازندران  کجور  منطقه  در  و  البرز  سرسبز 
دارد. کندلوس در محور چالوس ــ تهران و در 
است.  شده  واقع  نظير  دشت  جاده   ۴۲ کيلومتر 
روستای کندلوس به علت واقع شدن در منطقٔه 
کوهستانی دارای آب و هوای ييالقی با زمستانی 
اين  خانه های  است.  معتدل  تابستانی  و  سرد 
روستا در شيب طبيعی کوه به صورت پلکانی و 
به شکل زيبايی با مصالح بوم آورد و سقف های 
در  دارد.  قرار  کوب  تخته  کته  به  موسوم  چوبی 
باشکوهی  مردم شناسی  موزهٔ  کندلوس  روستای 

بنا شده است که هر ساله تعداد زيادی گردشگر از آن جا بازديد می کنند.
ـ  ٥ ــ روستای کندلوس شکل ١٨ـ
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توانمندی های استان

برج ساعت ساری: برج ساعت نماد ساری است. در زمان پهلوی اول در مرکز شهر ساری در سال ۱۳۰۹ 
شمسی ساختمان برج مانندی به ارتفاع ۲۵ متر با ويژگی های معماری ايرانی و اروپايی بنا گرديده بود که بر روی آن 
اذان گفته و جار می زدند. ساعت آن را از روسيه وارد ايران و بر آن نصب کردند تا آنکه در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی 
شهرداری وقت به دليل خرابی اقدام به تخريب آن کرده و بر جای آن حوض و فواره ساخت اما از آنجايی که تخريب 
آن خوشايند عموم مردم نبود؛ لذا به پيشنهاد فرهنگ و هنر مازندران و شهرداری ساری در سال ۱۳۵۵ با کمک مالی 

مردم و از روی نقشه ای قديمی برج ساعت مجددًا بنا شد. 

ـ   ٥ ــ برج ساعت ساری شکل ١٩ـ

راهکارهای توسعۀ گردشگری در استان مازندران
ديگر  راهکارهای  برخی  اما  است،  گرفته  انجام  گردشگری  رونق  و  گردشگر  جذب  برای  زيادی  فعاليت های  تاکنون  چه  اگر 

می تواند به توسعٔه اين بخش از خدمات در استان ما کمک نمايد. 
۱ــ توسعٔه طبيعت گردی در منطقه با استفاده از مشارکت مردم بومی 

۲ــ توجه بيشتر به گردشگری گل و گياه در استان 
۳ــ اطالع رسانی و تبليغات بيشتر به منظور شناسايی جاذبه های استان

۴ــ ايجاد تأسيسات گردشگری در مناطق مختلف  استان
۵  ــ توجه کافی به راه های ارتباطی و وسايل حمل و نقل



١١٤

فعاليت  
۱ــ جدول زير را کامل کنيد.

جاذبۀ جاذبۀ طبيعیشهرستانرديف
تاريخی

گردشگری سالمت و 
آب درمانی

گردشگری 
ورزشی

گردشگری 
مذهبی

گردشگری 
فرهنگی

آمل١
بابل٢
تنکابن٣
نور٤
بابلسر٥
نکا٦
گلوگاه٧
جويبار٨

۲ــ نمودار روبه رو را کامل کنيد:
۳ــ گردشگری داخلی چگونه می تواند زمينٔه 
پی  در  را  ارزآوری  و  خارجی  گردشگری  توسعٔه 

داشته باشد. 
مناطق  نقش  دربارٔه  همکالسی هايتان  با  ۴ــ 
نمونٔه گردشگری در توسعه، اشتغال  و درآمد مردم 

تبادل نظر کنيد و نتيجه را در کالس گزارش دهيد.

گردشگری 
درمانی و 
سالمت گردشگری

 مذهبی

شکل ٢٠ــ٥

١

 ٢

٣

گردشگری 
تاريخی

طبيعت گردی

اشکال گردشگری 
در استان
مازندران

٤



١١٥

توانمندی های استان

استان مازندران يکی از قطب های مهم کشاورزی، گردشگری و صنعتی کشور است. منابع طبيعی در اين استان يکی از عوامل 
مهم زيربنايی توسعٔه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.

الف) توانمندی های کشاورزی 
اشاره  آن ها  از  برخی  به  که  است  کشاورزی  فعاليت های  زمينٔه  در  زيادی  توانمندی های  و  قابليت ها  دارای  مازندران  استان 

می شود:
ــ اقليم بسيار مناسب برای توسعٔه فعاليت های کشاورزی و بهره برداری حداکثر از منابع آب و خاک در صورت رفع موانع و 

محدوديت های موجود 
ــ توليد بيش از هفتاد نوع از محصوالت زراعی و باغی 

ــ قابليت توسعٔه کشت های گلخانه ای برای توليد گل و گياهان زينتی، دارويی و ساير محصوالت گلخانه ای 
ــ توانايی توليد گياهان علوفه ای و انواع سبزی به عنوان کشت دوم بعد از برداشت شالی 

ــ وجود شبکه های ارتباطی هوايی، جاده ای، ريلی و آبی به منظور نقل و انتقال محصوالت کشاورزی و نقش انکارناپذير آن ها 
در بازرگانی اين محصوالت 

ــ نزديکی به پايتخت کشور به عنوان قطب جمعيتی و مصرفی کشور 
ــ وجود امکانات و شرايط طبيعی مناسب برای توسعٔه فعاليت های آبزی پروری، شيالتی و پرورش ماهيان خاوياری 

ــ وجود بنادر متعدد صيادی

توانمندی های اقتصادی استاندرس سيزدهم

فعاليت  
الف) چند نمونه ديگر از قابليت ها و توانمندی های کشاورزی استان مازندران را نام ببريد.

ب) توانمندی های کشاورزی محل زندگی خود را معرفی کنيد.



١١٦

بيشتر بدانيم  
به  درصد)   ۴۹) هکتار   ۲۳۰,۰۰۰ حدود  استان  کشت  زير  سطح  هکتار   ۴۷۰,۰۰۰ حدود  از  زراعت: 
کشت شالی اختصاص دارد. استان مازندران با حدود ۳۶ درصد سطح زيرکشت و ۴۲ درصد توليد برنج کشور 

مقام اول را به خود اختصاص داده است. 
گندم از محصوالت زراعی  ديگر استان است که به صورت آبی و ديم در مناطق جلگه و کوهستان کشت 
می شود. نباتات علوفه ای شامل جو دانه ای و علوفه ای، ذرت دانه ای و علوفه ای، شبدر برسيم، سورگوم، يونجه 
و اسپرس در سطح ۱۱۲,۰۰۰ هکتار از اراضی جلگه ای و کوهستانی کشت می شود. در بين نباتات علوفه ای، 
شبدر برسيم که بعد از برداشت برنج در اراضی شاليزاری کشت می شود، از نظر سطح زيرکشت و توليد مقام اول 

را در کشور دارد. 
پنبه و دانه های روغنی شامل سويا، آفتابگردان و کُلزا، بيش از ۶۰,۰۰۰ هکتار از سطح زير کشت استان 
که  به طوری  بوده،  کشور  در  کُلزا  کشت  توسعٔه  پيشگامان  از  مازندران  استان  می دهند.  اختصاص  خود  به  را 
با رشد سريع کشت آن در چند سال اخير، سطح زيرکشت آن به بيش از ۲۲,۰۰۰ هکتار رسيده است. استان 

مازندران در توليد  دانه های روغنی ۲۷/۱ درصد سهم کشور را به خود اختصاص داده است.
که  برد  نام  می توان  را  سبزيجات  ساير  و  غده ای  برگی،  سبزيجات  استان،  زراعی  محصوالت  ديگر  از 
اراضی  از  هکتار   ۵۰,۰۰۰ از  بيش  که  بدانيد  است  جالب  می شود.  کشت  برنج  از  بعد  دوم  کشت  به عنوان 

شاليزاری استان در کشت دوم به اين محصوالت اختصاص می يابد. 
باغداری: بخش باغداری استان شامل باغات مرکبات، کيوی، ميوه های سردسيری و خشک، درختان 
که  است  زيتون  نهال  توليد  و  دارويی  گياهان  گلخانه ای،  موز  زينتی،  گياهان  و  گل  هسته دار،  و  دانه دار  ميوه 

مرکبات و کيوی و گل و گياه زينتی دارای اولويت و اهميت خاصی اند. 
استان ما از توليدکنندگان عمدٔه مرکبات بوده که تقريباً ۳۸/۶ درصد توليد کشور را به خود اختصاص 
داده و دارای رتبٔه اول است. از محصوالت باغی ديگر نيز می توان کيوی را نام برد که ۹۰ درصد توليد کشور 
به اين استان اختصاص دارد؛ ضمن اينکه مازندران اولين رتبه را در توليد نهال های زينتی و دومين رتبه را در 

توليد شاخٔه گل در ميان استان های کشور دارد. 
ديگر،  استان های  معتدل نسبت به  برخورداری از چهار فصل  مازندران به دليل  استان  طيور:  دام و 
حرکت  کندی  باعث  هوا  باالی  نسبی  رطوبت  دارد.  طيور  و  دام  پرورش  برای  مناسب تری  موقعيت  و  شرايط 

عوامل بيماری زا شده و خطر شيوع بيماری ها تا حدودی به طور طبيعی کنترل می شود. 



١١٧

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  
استان مازندران با داشتن ۷/۸ ميليون رأس دام، توليد ساالنه ۵۷۰,۰۰۰ تن شير، ۵۴,۰۰۰ تن گوشت قرمز، 
 ۳۰ مادر،  مرغ  ۹۵ واحد  گوشتی،  مرغ  ۱۵۵۰ واحد  مازندرانی،  زل  گوسفند  مازندرانی و  نژاد گاو  توده  پرورش دو 
کارخانٔه جوجه کشی، ۴ واحد مرغ اجداد، يک واحد مرغ الين، تنها نژاد مرغ کشور و خاورميانه به نام آرين که ۶۵ 
مزرعه   ۵۰ آبی،  گرم  ماهيان  پرورش  مزرعٔه   ۲۸۴ وجود  و  است  نژاد  اين  به  متعلق  کشور  توليدی  جوجه های  درصد 
پرورش ماهيان سردآبی، ۱۶ مرکز تکثير آبزيان، ۲۶۸۰ زنبورستان با حدود۰۰۰ ,۱۵۰ کلنی زنبور عسل و يک مرکز 

پرورش کرم ابريشم به عنوان قطب دامپروری کشور محسوب می شود. 
الزم به يادآوری است که با توليد ۱۱۲,۰۰۰ تن گوشت مرغ حائز رتبٔه اول در کشور بوده و در اغلب توليدات 

دامی به عنوان صادرکننده محسوب می شود.

شيالت: دريای خزر زيستگاه قريب به ۹۰ درصد از ذخاير ماهيان خاوياری جهان می باشد. مهم ترين انواع ماهيان خاوياری 
کفال  سفيد؛  شامل  آنها  مهم ترين  که  گونه   ۶ با  ماهيان  کپور  خانوادٔه  همچنين  و  ماهی؛  فيل  ماهی؛  تاس  برون؛  ازون  از:  عبارت اند 
در  ايران  ساحلی  آب های  استخوانی  آب های  ماهيان  خانواده  مهم ترين  گونه   ۱۸ با  ماهيان  سنگ  و  گونه   ۳۶ با  ماهيان  گاو  وکپورند. 

دريای خزرند.

بيشتر بدانيم  
استان مازندران تأمين کنندٔه بخش زيادی از گوشت انواع ماهيان در کشور است، به طوری که بر اساس اطالعات 
موجود؛ سهم استان  در توليد ماهی کيلکا ۳۷/۲ درصد؛ ماهيان استخوانی ۳۷ درصد؛ ماهيان خاوياری ۲۳ درصد؛ 

ماهيان پرورشی و منابع طبيعی و غير طبيعی ۲۰ درصد و توليد خاويار نيز ۴۰ درصد است.



١١٨

در بخش صيد و صيادی از دريا، به دليل کاهش دبی آب رودخانه ها به دريا، آلودگی زيست محيطی دريا و رودخانه ها، ازدياد 
ژله ماهی (شانه داران) در دريا، موجب شد که در سال های اخير صيد ماهيان دريايی (استخوانی، کيلکا و ماهيان غضروفی) به شدت 

کاهش يابد. 

ـ  ۵  ــ کشتی های صيد ماهی کيلکا ـ بابلسر شکل ٢١ـ

ـ  ٥  ــ ماهی شانه دار دريای خزر شکل ٢٢ـ



١١٩

توانمندی های استان

محدوديت های کشاورزی استان:
ــ عدم تناسب پراکنش بارندگی با نياز آبی محصوالت زراعی و باغی 

ــ محدود شدن توسعٔه کشت دوم بعد از برداشت برنج به دليل کمبود سيستم های زيربنايی برای دفع آب های هرز سطحی 
ــ پايين بودن بازده آبياری به دليل نبود سيستم توزيع و بهره برداری مناسب 

ــ کاهش حاصلخيزی خاک به دليل بهره برداری مداوم از خاک 
پيشرفته  فنون  و  ماشين  از  بهينه  بهره گيری  امکان  عدم  و  ارث  قانون  اجرای  علت  به  کشاورزی  زمين های  بودن  کوچک  ــ 

کشاورزی 
ــ نبود قيمت تضمينی برای خريد محصوالت کشاورزی دام ، طيور و آبزيان

ــ مناسب نبودن صنايع تبديلی و فرآوری محصوالت کشاورزی با ميزان توليدات استان 
صنعتی، مصارف  کارخانه های  شيميايی آب، بر اثر فعاليت  مختلف  آبزيان ناشی از آلودگی های  ساير  ماهيان و  ــ از بين رفتن 

خانگی و... .
 

ب) توانمندی های صنعتی 
صنايع کارخانه ای: صنعت در استان مازندران شامل دو بخش صنايع کارخانه ای و صنايع دستی است. صنايع کارخانه ای 
استان شامل واحدهای صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی و صنايع کوچک می باشد. شکل، موقعيت شهرک های صنعتی استان 

را نشان می دهد.

ـ  ٥  ــ نقشۀ موقعيت جغرافيايی شهرک های صنعتی استان شکل ٢٣ـ

گيالندريای خزر

قزوين

تهران
سمنان

البرز



١٢٠

بيشتر بدانيم  
ـ  ۵   ــ نمودارتوزيع جغرافيايی صنايع در شهرستان های استان مازندران شکل ٢٤ـ

مزيت های سرمايه گذاری استان: 
ــ قرار گرفتن استان در مسير ارتباطی حمل و نقل بين المللی شمال و جنوب و وجود منطقٔه ويژٔه اقتصادی 

امير آباد بهشهر و بندر نوشهر
ــ برخورداری از راه های متعدد دسترسی به مرکز کشور و استان های هم جوار. (خطوط ريلی،آبی، هوايی 

و زمينی)
ــ استقرار استان در کنار دريای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کاال با کشورهای آسيای 

مرکزی و اروپا 
ــ وجود معادن غنی (زغال سنگ، پوکه معدنی،باريت، گرانيت، فلورين و …) و امکان فرآوری آنها 

ــ وجود ذخاير غنی مواد پروتئينی در دريای خزر و بنادر صيادی با امکان توسعٔه صنايع شيالتی 
ــ وجود نيروی کار متخصص در استان

متخصصان  و  گذاران  سرمايه  جذب  و  سکونت  برای  طبيعی  محيط  و  هوايی  و  آب  مساعد  شرايط  وجود  ــ 
داخلی و خارجی 

ــ وجود بازارهای عمده فروش کاال به سبب قابليت گردشگری استان 
ــ برخورداری از شبکه های گستردٔه آب، برق، گاز و مخابرات به عنوان زيرساخت های توسعٔه اقتصادی و صنعتی 

ــ وجود مواد اوليه برای ايجاد توسعٔه صنايع تبديلی کشاورزی، پروتئينی



١٢١

توانمندی های استان

صنايع دستی: هنرهای سنتی مازندران تبلور ويژگی های اعتقادی، آداب و فرهنگ مردم اين مرز و بوم است که بر اثر نياز آنان 
شکل پذيرفته است و از جمله آنها می توان به صنايع چوبی (الک تراشی) اشاره کرد که مجموعه ای است از وسائل روزمرٔه زندگی 
همچون دانه پاش، کفگير و مالقه و عصا و غيره. نمد مالی، حصيربافی، جاجيم بافی، ابريشم بافی، جوراب بافی و غيره از جمله صنايعی 
هستند که روستاييان به هنگام فراغت از کشت و کار بدان روی می آورند. قالی بافی نيز يکی از صنايع دستی اين سامان است که با 

ويژگی های خاص هنری بخش های مختلف استان بافته می شود

ـ  ۵  ــ نام و ويژگی های برخی از صنايع دستی استان جدول ۱ـ

مناطق توليد موارد استفادهمواد اوليهنام صنايع دستی

ساری ــ بابلسر ــ چالوس ــ رامسرتزئينی ــ مصرفیمروارفرآورده های مروار

نورتزئينیچوبچوب نور

ساری (روستای اروست و پاچی ميانا)تزئينی و زيرانداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی رنگیگليچ

بهشهر ــ رامسرتزئينی و زيرانداز مصرفیپشم رنگینمد

بهشهر ــ آالشت ــ نورتزئينی و زير انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی  و ابريشمی رنگیجاجيم

بهشهر (روستای متکازين)تزئينی و زير انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی رنگیگليمچه متکازين

کالردشتتزئينی و زير انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی  و ابريشمی رنگیفرش 

بهشهر ــ جويبار ــ آمل ــ محمود آباد ــ تزئينی و مصرفیخاک رسسفال
چالوس ــ ساری

ساری ــ قائم شهرتزئينیچوبمنبت چوب

ساریتزئينیچوب و صدفمعرق منبت چوب و صدف

قائم شهر ــ چالوستزئينی ــ در، ميز و پاراوانچوبگره چينی

ساری ــ بهشهر ــ قائم شهرتزئينیقطعات بريده شده نی و ساقه گندممعرق نی

ساریتزئينیورقه های مس و برنجقلم زنی و نقش برجسته

ساری ــ بهشهرتزئينیچوب عنابفراورده های چوبی طرح مينياتور



١٢٢
ـ  ٥  ــ چند نمونه از صنايع دستی مازندران شکل ۲۵ـ

فرآورده های مروارچوب نور (جوله)گليچ

نمد

جاجيم گليمچه متکازين

فرش کالردشتمنبت چوبمعرق منبت چوب و صدف

گره چينی قلم زنی و نقش برجسته معرق نی



١٢٣

توانمندی های استان

معادن: به نقشٔه پراکندگی معادن استان مازندران دقت کنيد. همان طور که می بينيد زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ 
مرمر ، نمک آبی ، پوکه معدنی و سيليس از جمله ذخاير معدنی استان است. 

ـ  ۵  ــ پراکندگی کانسارهای فعال استان شکل ٢٦ـ
ج) توانمندی های ارتباطی 

راه های استان:
شبکٔه راه های استان مازندران به دليل واقع شدن در مسير ترانزيتی آسيای مرکزی، حاشئه جنوبی شمال غرب به شمال شرق 
کشور و مسير تهران ــ مشهد و وجود بنادر به ويژه توان های زياد گردشگری از پرترافيک ترين راه های کشور محسوب می شود. به 

نقشٔه راه های استان توجه کنيد.

ـ  ۵  ــ نقشۀ راه های استان شکل ۲٧ـ



١٢٤

راه آهن شمال: احداث  راه آهن شمال همزمان با تأسيس راه آهن سراسری در زمان پهلوی اول در بيست و سوم مهرماه ۱۳۰۶ 
هـ.ش شروع و ساخت آن تا شهريور ۱۳۱۶ خاتمه يافت.  حوزٔه استحفاظی راه آهن شمال از ايستگاه گرمسار واقع در استان سمنان 
آغاز و با عبور از کوه های سربه فلک کشيده البرز و بخش هايی از استان تهران وارد استان مازندران و مناطق زيبای جنگلی گشته و 
با عبوراز شهرهای متعدد و مناطق جلگه ای وارد استان گلستان و در نهايت به ايستگاه گرگان ختم می شود. طول راه آهن شمال ۳۸۲ 
کيلومتر است که ۲۱ کيلومتر خط انشعابی به بندر اميرآباد نيز دارد و عالوه بر اين دارای ۹۱ کيلومترخطوط فرعی شامل ۴۳/۵ کيلومتر 

تجاری و ۴۷/۵ کيلومترخط مانوری است.  

ـ  ۵ــ راه آهن شمال ـ پل ورسک شکل ۲۸ـ

حمل و نقل  هوايی: به دليل نزديکی فاصلٔه شهر های استان مازندران، به ندرت ازحمل ونقل هوايی استفاده می شود ولی اين 
نوع حمل ونقل، نقش مهمی در جابه جايی مسافر و بار در سطح ملی و بين المللی دارد.

حمل و نقل آبی
ايران  شمال  توسعٔه  حال  در  بندر  بزرگ ترين  به عنوان  اميرآباد  بندر  اقتصادی  ويژٔه  منطقٔه  عظيم  مجتمع  آباد:  امير  بندر 
در کرانٔه جنوبی دريای خزر و ۵۱ کيلومتری شمال شرقی شهرستان ساری (مرکز استان مازندران) واقع است. عمليات ساخت 
بندر اميرآباد از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. اين بندر به دليل برخورداری از موقعيت جغرافيايی مناسب، وسعت کافی و استعدادهای 
منحصربه فرد در سال ۱۳۷۶ از سوی شورای عالی مناطق آزاد به عنوان منطقٔه ويژه انتخاب شد و مسئوليت آن به سازمان بنادر 
و دريانوردی واگذار شد که به عنوان حلقٔه طاليی داالن بين المللی ترانزيت شمال ــ جنوب و دسترسی به بازارهای بزرگ آسيای 

مرکزی شناخته می شود.



١٢٥

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

ـ  ۵  ــ بندر امير آباد شکل ۲۹ـ

کريدور شمال ـ جنوب، مناسب ترين گزينه برای ارتباط تجاری آسيا و اروپا: درسال ۱۹۹۳ وزرای 
حمل و نقل کشورهای اروپايی در اجالس کميسيون اروپا هلسينکی، مسير ديگری را برای ارتباط تجاری قاره های 
به  ايران  طريق  از  را  روسيه  و  اسکانديناوی  اروپا،  شمال  کشورهای  ترانزيتی  ارتباط  که  کردند  معرفی  اروپا  و  آسيا 
کريدور  که  جديد  مسير  اين  در  می کند.  متصل  آسيا  شرقی  جنوب  و  فارس  خليج  هند،  اقيانوس  حوزٔه  کشورهای 
تجاری  کاالهای  مبادلٔه  به  می توانند  اروپايی  و  آسيايی  کشورهای  از  وسيعی  بخش  می شود  ناميده  جنوب  ــ  شمال 
خود بپردازند. تا پيش از شکل گيری کريدور شمال ــ جنوب، اکثر صاحبان کاال و بازرگانان حوزه خليج فارس و 
اقيانوس هند، برای ارسال کاالهای خود به اروپای مرکزی، شمال اروپا و روسيه، از مسير دريا و آب های آزاد استفاده 
پرهزينه  و  بر  زمان  بسيار  اروپا،  شمال  و  هند  اقيانوس  حوزٔه  کشورهای  بين  تجاری  کاالهای  تبادل  برای  می کردندکه 
است ولی استفاده از مسير کريدور شمال ــ جنوب می تواند صرفه جويی قابل توجهی در زمان و هزينٔه حمل کاال ميان 

اين کشورها در پی داشته باشد.



١٢٦

بيشتر بدانيم  
نزديک ترين  به عنوان  بندر  اين  نوشهر:  بندر 
بندر تجاری کشور به پايتخت (۲۰۰ کيلومتر) از طريق 
چهار مسير کندوان، هراز، فيروز کوه و جاده رشت ــ 
قزوين به مراکز مهم تجاری ــ صنعتی دسترسی دارد. با 
راه اندازی آزاد راه تهران ــ شمال اين مسافت به ۱۲۰ 
موقعيتی  ترتيب به  بدين  يافت و  کاهش خواهد  کيلومتر 
ترانزيتی  توانمندی های  از  بهره برداری  در  استثنايی 

کريدور شمال ــ جنوب دست خواهد يافت.
ـ  ۵ ــ بندر نوشهر شکل ۳۰ـ

با  بازرگانی  مبادالت  روزافزون  گسترش  منظور  به  که  کشوراست  شمال  بنادر  از  يکی  فريدونکنار  بندر  فريدونکنار:  بندر 
کشور های حاشيه دريای خزر، از طريق جاده های هراز و فيروزکوه به مرکز کشور متصل می شود.

توليد برق 
نيروگاه شهيد سليمی نکا: نيروگاه شهيدسليمی نکا به عنوان 
يکی از نيروگاه های استراتژيک کشور و از مهم ترين سرمايه های ملی 
اين  خاورميانه به شمارمی رود.  نيروگاه های  بزرگ ترين  از  و  کشور 
نيروگاه در ساحل دريای خزر و در ۲۲ کيلومتری شمال شهرستان 

نکا قراردارد.              

ـ ۵  ــ چشم اندازی از نيروگاه شهيد سليمی نکا شکل ۳۱ـ


