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توانمندی های استان مازندران
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دانش آموزان عزیز، آیا می دانید استان ما با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استان های برتر 
کشور محسوب می شود و هر ساله پذیرای میلیون ها گردشگر در ایام مختلف سال می باشد. ایرانگردان و جهانگردان با حضور در 
این منطقه آرامش و انرژی را از طبیعت خدادادی و با صفای این خطٔه زرخیز و پرگهر به ودیعه می گیرند. ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
استان ما همچون طبیعت گردی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، ورزشی و هنرهای ارزشمند صنایع دستی هنر مردان و زنان پرتالش و میراث 

ماندگار سرزمین طبرستان است که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استاندرس دوازدهم

ـ  5  ــ نقشۀ گردشگری استان مازندران شکل 1ـ

دریـــــــــای خـــــــزر
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فعالیت  
 به نقشه گردشگری استان دقت کنید.

الف( نقاط مهم گردشگری محیط زندگی خود را نشان دهید.
با همکالسی خودتان مشورت کنید و بگویید چه عواملی سبب شده است که مازندران ما دارای مناطق  ب( 

متنوع گردشگری باشد. 

آفرینندٔه جهان با آفرینش جنگل، کوه ، دریا، غارها، تاالب ها، چشمه های آب معدنی، رودها و  آبشارهای زیبا، چشم اندازهای 
نو و بی نظیری را در این استان خلق کرده است.

اگرچه بیشتر گردشگران، این استان رابرای گذران اوقات فراغت و تفریح انتخاب می کنند ولی باید گفت استان مازندران از نظر 
وجود فرهنگ های متنوع و یادمان های تاریخی و مذهبی از جذاب ترین مناطق دارای یادمان های تاریخی آسیا به شمار می آید.  

ـ  5  ــ پل شاهپور در شیرگاه شکل 2ـ

فعالیت  
 آیا می توانید اثر تاریخی محل زندگی خودتان را معرفی کنید و در کالس به بحث و تبادل نظر بپردازید؟
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ـ 5 ــ جاذبه های گردشگری در استان شکل 3ـ

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

الف( گردشگری طبیعی 
استان ما به علت قابلیت هایی مانند آب و هوای مالیم و معتدل در اغلب روزهای سال، درجه حرارت آب دریاچٔه خزر، رطوبت 
طبیعت گردی،  بخش  در  فراوان  چشمه سارهای  و  رودخانه  مرتفع،  و  پیوسته  به هم  کوه های  زیبا،  و  سرسبز  جنگل های  باال،  نسبی 

گردشگران زیادی را پذیراست. در این جا بعضی از جاذبه های طبیعت گردی استان معرفی می شوند. 
1ــ دریای خزر: استان مازندران به علت دارابودن سواحل ماسه ای مناسب برای شنا، اقلیم معتدل، تابستان آفتابی، شوری 
کم  آب دریا )12/56 گرم در لیتر( با طول ساحلی  تقریباً 330 کیلومتر برای گذران اوقات فراغت و رهایی از دغدغه های زندگی روزمره 
شرایط مناسبی برای گردشگران فراهم کرده است، به نحوی که هر سال به علت تراکم و ازدحام بیش از حد گردشگران صدها مرکز 

ـ  5  ــ هتل رامسر شکل 4ـ

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

2ــ جنگل ها: در ساحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران جنگل هایی با درختان انبوه و به هم پیوسته ای وجود دارد 
که از دور همانند دریای سبزی خودنمایی می کند. این 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 گیرد. 
1ــ مشاهدٔه زیبایی ها و مناظر گوناگون.

2ــ مشاهدٔه  نوع معیشت خاص مردم نواحی جنگلی.
جنگل ها در همه فصل ها زیبایی خاصی دارند. در زمستان بر اثر پوشش برف، در پاییز به واسطه رنگ های مختلف برگ ها، در 

بهار منظرٔه دل انگیز شکوفه های درختان و در تابستان سایه درختان برای هر عابر خسته ای فرح بخش است. 
دیدنی  و  بیننده جالب  هر  برای  دارد  تأثیر محیط طبیعی صورت خاصی  که تحت  مناطق جنگلی  پوشاک در  و  شکل مسکن 

است. 

به دلیل وجود امالح مختلف از خواص درمانی متفاوتی برخوردارند،  3ــ چشمه های آب معدنی: چشمه های آب معدنی 
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  5  ــ روباه جنگل سنگده ساری شکل 5ـ
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ـ  5  ــ نقشۀ چشمه های آب معدنی استان شکل 6  ـ

چشمۀ آب معدنی سورت: این چشمه در 120 کیلومتری جنوب ساری و در حد فاصل روستاهای ُاُرست 
و مالخواست از بخش چهاردانگه قرار دارد. به جرأت می توان گفت که این چشمه با ویژگی های خاص خود یکی 
از زیباترین و بی نظیرترین چشمه های فعلی در ایران و به نوعی اعجاز طبیعت محسوب می شود. آب معدنی سورت از 
دو حوضچٔه مجزا به فاصلٔه 20 متر از یکدیگر تشکیل شده است، آبی که از چشمٔه بزرگ تر با عمق بیش از 50 متر به 
بیرون می آید، به سبب دارا بودن یون های کلر، سدیم و گوگرد مزه ای شور و تلخ دارد و چشمٔه کوچک تر که به سبب 

وجود آهن، گازدار و مزهٔ آن ترش است. 

ـ  5  ــ ساری ــ آب معدنی سورت شکل 7ـ
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بیشتر بدانیم  

چشمه های آب معدنی استان
آبگرم معدنی الویج: روستای  ییالقی الویج در 25 کیلومتری جنوب غربی شهر چمستان از توابع شهرستان 
نور در میان دّره های سبز جنگلی قرار دارد. وجود آب معدنی سرد و قابل آشامیدن در پارک کشپل جذابیت های این 
مجموعه را کامل تر کرده است. در حال حاضر در 5 نقطه از این روستا از آبگرم معدنی برای استفاده مردم بهره برداری 
می شود که دو نقطه آن به صورت جدید و مدرن با استخر و واحد های خصوصی در حال ارائه سرویس به گردشگران 
است. آبگرم معدنی الویج با گرمای طبیعی مقدار زیاد امالح گوناگون شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را داراست 
بیماری های پوستی بسیار مفید بوده  به دلیل خواص باالی درمانی برای دردهای استخوان، مفاصل، رماتیسم و  و 
است. مهم ترین خواص این آبگرم تأثیر آنها در بیماری یرقان است که آن را از این حیث در ایران بی نظیر کرده است.
رسوبات این آب ها به ویژه پس از بر جای ماندن حاصل از الیروبی چشمه ها نیز جهت درمان و ساخت داروهای مختلف 

قابل استفاده است. 
مازندران در دامنٔه  نقطه استان  ناپذیر در غربی ترین  زیبایی وصف  با  آبگرم معدنی رامسر: شهرستان رامسر 
جنگلی و زیبای البرز و سواحل زیبا، ییالقات خوش آب و هوا مانند جواهر ده دارای آب های معدنی منحصر به فردی 
است. آب های معدنی رامسر در اطراف محوطٔه هتل های جدید و قدیم دارای حرارت 30 درجٔه سانتی گراد امالح کلسیم، 
منیزیم، سدیم، کلراید، سولفات، سیلیس، آمونیاک نیترات در آن وجود داشته و استفاده از آن ها باعث درمان دردهای 

مفاصل، بیماری های پوستی و درمان جوش های بدن، جلوگیری از ریزش مو و رفع گرفتگی عضالت می شود.
درمان  و  اعصاب  تسکین  خواص  مجموعه،  این  در  شاه  مادر  به  معروف  معدنی  آب  فوق،  موارد  بر  عالوه 

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

دامنٔه رشته کوه به نام دریا دیم با حدود 800 الی 900 متر ارتفاع  و سادات شهر را می توان اشاره کرد. 
آبگرم معدنی سادات شهر: سادات شهر در فاصلٔه چهار کیلومتری شهر رامسر دارای چشمه  محمد گرما، 
عزیز گرما، شکر گرما، کش گرما، سنگ بنه و نمک گرما است. درجه حرارت آب به جز چشمٔه نمک گرما، در سر 
چشمٔه اصلی حدود 35 درجه بوده و به دلیل اهمیت آب ها در یک کانال برای استفاده در استخرها و وان ها از حرارت 
تسکین  و  پوستی   بیماری های  روماتیسم،  و  مفاصل  درد  درمان  باعث  آنها  در  موجود  امالح  می شود.  کاسته  آنها 
اعصاب می شود. البته چشمه نمک گرما دارای حرارت 17 درجٔه سانتی گراد دارای خواص درمان جوش بدن و 

بیماری های پوستی است. 
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میزان  دارد.  قرار  دماوند  قلٔه  شرقی  دامنٔه  در  آبگرم  توریستی  و  ییالقی  روستای  معدنی الریجان:  آبگرم 
آبدهی سر چشمٔه اصلی حدود هزار لیتر در ثانیه و میزان حرارت آن به 62 درجه بالغ می شود.موادی مانند هیدروژن 
سولفوره، کلرور دو سود، سولفات دوکلسیم، سیلیس و اکسید دو منیزیم در آن موجود است.  این آب برای درمان 

بیماری های پوستی، زخم های کهنه، روماتیسم و درد مفاصل و بیماری مجاری تنفسی سودمند است. 
آب معدنی اسک: آب های گرم روستای ییالق و کوهستانی اسک در حاشیٔه جاده هراز، دارای 19 درجٔه 
سانتی گراد حرارت با خواص گوگردی در تمامی سطح این روستا جاری است و استخرها و نهرهای فراوانی را تشکیل 
می دهد. آب دارای اکسید کربنیک و کلسیم به مقدار زیاد و نمک، منیزیم، کلرور های مختلف، آهن، سود پتاس و 
بیکربنات دوسود است. بی کربنات دو سود در حین مجاورت با هوا سخت و جامد شده و قشر آهکی تولید کرده و 
سپس  به سنگ مرمر تبدیل می شود. زاج و شوره در کوه های اطراف آب معدنی مورد استفاده اهالی است. استحمام 
در آب های فیروزه ای رنگ آب اسک، برای زیبایی و طراوت پوست، درمان سوء هاضمه، رفع انسداد مجاری مختلف 

لنفاتیسم بسیار مؤثر بوده و عالوه بر آن بیماری های پوستی را معالجه می کند.  
آبگرم معدنی استراباکو آمل: آب گرم استراباکو با حرارت 34  درجٔه سانتی گراد از پای کوه جوشیده و 
پس از جمع شدن در دو استخر تقریباً بزرگ، از آن سر ریز کرده و به داخل رودخانه می ریزد و میزان آبدهی تقریباً 4 

اینچ در ثانیه است.  
آب معدنی آمولو: چشمٔه آب معدنی آمولو معروف به پرسم )پاراسم( در کیلومتر 30  آمل به تهران در پایین 
جادٔه هراز کامالً در مجاورت رود هراز از زمین خارج شده و حوضچٔه بزرگی را تشکیل می دهد، آب سرد بوده و امالح 

کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم دارد. 
در سال 1971 اولین کارخانٔه تصیفه و بسته بندی آب معدنی ایران در این محل ساخته شد و با ایجاد مخزن و 

پمپاژ آب به باالی جاده، کارخانه مستقر شد. 
نوشیدن آن برای رفع بیماری های گوارشی و درمان بیماری های داخلی و تنظیم متابولیسم بدن عالی بوده و 

استحمام در آن برای تسکین اعصاب،  ایجاد آرامش و تازگی، درمان مفاصل و بیماری های پوستی مفید است. 
در  و  هراز  معروف  و  توریستی  جادٔه  در  پلور  کوهستانی  و  ییالقی  شهر  حاشیٔه  در  دختر:  قال  معدنی   آب 
جنوبی ترین منطقٔه شهرستان آمل قرار دارد. در این مجموعٔه صنعتی با افزودن گاز ازن شرایطی پدید می آید که فواید 
درمانی شامل: جذب سریع و تنظیم متابولیسم بدن و افزایش اثرگذاری مفید، دفع مناسب مایعات مضر و مواد زاید مانند 
اوره و اسید اوریک، اثرات درمانی و بسیار مفید بر دستگاه گوارش و ازدیاد تبادالت سلولی، تنظیم فعالیت های معده، 
کبد و روده، عدم وجود سولفات و سدیم در آب، مناسب شرایط کودکان و همچنین ایجاد شادابی و نشاط و اثرات مفید 

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 میان یک دره زیبای جنگلی و 
در کنار رودخانه قرار دارد. آب با جوشش از زمین، استخری ایجاد کرده است و به دلیل وجود ترکیبات گوگردی برای 

درمان بیماری های پوستی، روماتیسم، درد مفاصل و ایجاد آرامش و تسکین اعصاب بسیار مفید است. 
آب معدنی قرمرض: چشمٔه آب سرد معدنی قرمرض یکی از معروف ترین آب های معدنی مازندران در 12 
کیلومتری شهر نکا واقع است و به دلیل برخورداری از مواد و امالح مختلف، خاصیت های پزشکی از جمله خرد کننده 

سنگ های کلیه دارد.
درجه   20 حدود  حرارت  درجٔه  با  تنکابن،  شهرستان  مرکز  غربی  جنوب  در  آبگرم  فلکده: این  معدنی  آب 

است.

ناحیه نور ــ بلده
مناطق ییالقی بلده و یوش با ارتفاعات زیبا و سرسبز، آب و هوای مطبوع کوهستانی و آرامش را بر مسافران 

ایجاد می کند. 
پری، آب  آبشار  کشپل،  و  نور  جنگلی  پارک های  چمستان  چون  زیبایی  جنگل های  و  طبیعی   تفرجگاه های 
 آب گرم الویج و آثار تاریخی و مذهبی ارزشمندچون قلعٔه پوالد بلده، بقعٔه سلطان احمد و بقعٔه آقا شاه بالو و آرامگاه 

نیما یوشیج از جاذبه های طبیعی و تاریخی این منطقه از مازندران به شمار می رود. 
پارک جنگلی نور با مساحت تقریبی 4000 هکتار در شرق نور و در کیلومتر 5 جادٔه نور به محمود آباد واقع 

است. 
پارک جنگلی نور از پارک های جنگلی بزرگ خاورمیانه است. گونه های گیاهی فراوانی از جمله افرا، توسکا، 

ممرز و انجیلی یافت می شود و از امکانات اقامتی و تفریحی مناسب برخوردار است. 
شهر بلده مرکز بخش ییالقی و کوهستانی بلده در فاصلٔه 145 کیلومتری نور قرار دارد و مسیر اصلی دسترسی 

به آن از طریق جاده آسفالته ای در کیلومتر 45 محور آمل تهران در جاده هراز و محلی به نام هر دو رود است.
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منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر )طبیعت گردی(: این منطقه در زمینی با مساحت 5 هکتار دارای توپوگرافی ساحلی و 
جلگه با پوشش گیاهی جنگلی و منابع آب سطحی فراوان در نزدیکی روستای اسالم دشت واقع شده است. نوع جاذبه، طبیعی و تفریحی 

بوده و با تأسیسات اقامتی و پذیرایی در فصول بهار، تابستان و پاییز گردشگران فراوانی را پذیراست. 

قابلیت ها و فرصت های منطقه 
 ــ واقع شدن در ساحل دریای خزر

ــ نزدیکی به شهر رامسر
ــ دسترسی به جنگل                 

ـ  5 ــ منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر شکل 8 ـ

موقعیت منطقه کاج رامسر

درجه  با   1386/2/22 مورخٔه  در  رامسر  کاج  گردشگری  نمونٔه  منطقٔه 
بین المللی در پی سفر هیئت دولت به استان مازندران مورد تصویب قرار گرفت. 

آبشار گزو: این آبشار با ارتفاع تقریبی 70 متر در فاصلٔه 15 کیلومتری 
شهرستان شیرگاه و در جنگل های سرسبز و زیبای لَفور و در کنار امامزادٔه معروف 

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

و این مکان محلی مناسب برای صخره نوردان و کوهنوردان به حساب می آید. 

شکل 9ــ5  ــ شیرگاه، منطقه امامزاده گزو
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توانمندی های استان

شکل 10ــ5 ــ نقشۀ مناطق نمونه گردشگری استان مازندران

فعالیت  

ب( جاذبه های فرهنگی، تاریخی
در واقع نخستین بخش از گردشگری فرهنگی مربوط به آثار تاریخی یک جامعه است؛ مانند  بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 
و باستانی، قصرها، آثار تاریخی، بناهای مذهبی، معماری سنتی، محل های مرتبط با وقایع و شخصیت های مهم تاریخی و گورستان های 
قدیمی . دومین بخش گردشگری فرهنگی شامل بازدید و تجربه گردشگری از گالری های هنرهای معاصر، وقایع جاری جشنوارٔه غذاها 

و نوشیدنی ها، ادیان و مذاهب، صنایع دستی، رقص های محلی، پوشاک محلی، زبان ها و گویش های محلی می باشد.

1ــ آیا محل زندگی شما به عنوان منطقٔه نمونٔه گردشگری انتخاب شده است؟ می توانید بگویید علت انتخاب آن 
چه بوده است ؟

دریای خزر

استان البرز
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ـ  5  ــ نمک آبرود ــ چالوس شکل 11ـ

محوطه های تاریخی و فرهنگی فرح آباد ساری: بقایای شهر قدیمی فرح آباد به وسعت 30 تا 40 هکتار در فاصلٔه تقریبی 28 
کیلومتری راه اصلی ساری ــ فرح آباد و در فاصلٔه دو کیلومتری ساحل دریای خزر قرار دارد. از مهم ترین بقایای این شهر مسجد، 

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

کشیده شد، آنان پس از کشتار جمعی از مردم  و به آتش کشیدن کاخ جهان نما )قصر معروف شاه عباس بزرگ( از راه دریا گریختند. 

ـ  5  ــ مسجد فرح آباد ساری شکل 12ـ
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

مجموعۀ عباس آباد بهشهر: در فاصلٔه 9 کیلومتری جنوب شرقی بهشهر برفراز ارتفاعات البرز در میان جنگلی سرسبز و 
انبوه بقایای آثاری از دورٔه صفوی مشتمل بر سد و استخر و کاخی در وسط آن و بناهایی در اطراف استخر با وسعت تقریبی 10 هکتار 
برجای مانده است. این محوطٔه تاریخی که از دیدگاه گردشگری بسیار با اهمیت است، در سال های 1379 و 1380 شمسی توسط 
ادارٔه کل میراث فرهنگی مازندران مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. مهم ترین آثار به دست آمده در دو حفاری شامل حمام به حیاط 

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

ـ  5 ــ مجموعه عباس آباد  بهشهر شکل 13ـ

      موزه بابل: ساختمان این موزه در سال 1307 
شده  بنا  )شهرداری(  بلدیه  عنوان  به  شمسی  هجری 
در  معماری  خاص  ویژگی های  بودن  را  دا دلیل  به  و 
فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. در حال حاضر 
آثار  موقت  نمایشگاه  عنوان  به  موزه  ف  همک طبقٔه  از 
فرهنگی هنری استفاده می شود و در طبقٔه دوم آن آثار 

باستان شناسی و مردم شناسی به نمایش درآمده است. 
ـ  5 ــ موزه بابل شکل 14ـ
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تکیه پهنه کال: این تکیه در 8 کیلومتری جنوب شهرستان ساری قرار دارد، به علت باورها و اعتقادات مذهبی 
هر سال هزاران زوار و گردشگر مذهبی به این مکان مسافرت می نمایند.

بنایی  دارد،  قرار  جویبار  شهرستان  غربی  شمال  کیلومتری   28 در  که  تکیه  این  جویبار:  کردکال  تکیۀ 
با نمای آجری و سقف پوشیده از سفال. این تکیه شامل یک ایوان با شش ستون چوبی و  است مستطیل شکل 
سرستون های زیبای کنده کاری شده است  که ایوان دو ورودی دارد و اتاق هایی در دو طبقه به طور قرینه در دو 
طرف ایوان به چشم می خورد. سقف اتاق ها و ایوان پل کوبی شده و دارای کتیبه و نقاشی تزیینی با محتوایی متنوع 
چون صحنه های جنگ و گریز، شکار حیوانات، مراسم مذهبی، نقوش گیاهی و حیوانی است. تاریخ بنای تکیه به 

سال 1280 هـ. ق باز می گردد. 
برج رسکت: برج رسکت در دهستان فریم دودانگٔه ساری قرار دارد و از بناهای قرن پنجم هـ. ق محسوب 
می شود. بنابراین برج مدّور دارای تزیینات آجری راست و در باال بدنٔه کتیبه ای با خط گلزار که به طرز زیبایی گچ بری 
شده است. ورودی این بنا در جهت شرقی و در میان دو طاق نمای تو در تو آجری، دارای تزیینات مقرنس کاری و 
در باالی آن چهار سطر کتیبه با آیاتی از کالم الله مجید و مطالب تاریخی به خط کوفی گلزار و خط پهلوی گچ بری 
شده، زیبایی آن را دو چندان می کند. این بنا با توجه به متون تاریخی به احتمال زیاد مدفن یکی از شهریاران آل باوند 

است.                 

ـ  5 ــ برج رسکت ـ ساری شکل 15ـ
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

ـ  5 ــ سه خط طال ــ ورسک شکل 16ـ

1ــ راه آهن از چه شهرهایی در مناطق جلگه ای عبور می کند وچه نقشی در توسعٔه آن مناطق دارد؟
2ــ علت احداث سه پل موازی هم چیست؟

فعالیت  

سه خط طال: بخشی از راه آهن تهران ــ شمال در فاصلٔه سه کیلومتری ورسک به سمت گدوک در سه ارتفاع مختلف به 
موازات هم مشاهده می شود. مهندسین راه آهن به منظور کم کردن شیب و افزایش ضریب قدرت لوکوموتیوها مسیر ریل را با برش کوه 
و با پل های وسیع و تونل های متعدد امتداد دادند تا قطار با سه بار گردش به دور کوه به سمت فیروز کوه به مسیر خود ادامه دهد. به 

دلیل چنین موفقیتی این بخش از راه آهن شمال به نام سه خط طال نامیده شده است. 

بقعۀ میر بزرگ )میرزا قوام الدین مرعشی( آمل: در دوره سلطنت شاه عباس صفوی در سال 1020 
هجری قمری بر روی مدفن میرقوام الدین مرعشی بنیانگذار سلسلٔه مرعشیان که در اواخرقرن هشتم هجری قمری 
زندگی می کرد بقعه ای با شکوه ساخته شده است. این اثر در بافت قدیم شهر آمل و در محدودٔه بازار شهر قرار دارد. 
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ساختمان آن در مازندران از نظر ویژگی های معماری شامل گنبد، سردرها، کاشیکاری و کتیبه کم نظیر است. پالن 
چهار ضلعی آن با گنبدی ساده و بلند با مصالح آجر و مالت گچ و آهک در مساحت 781 متر مربع شکل گرفته است. 
 در فضای بقعه تزیینات چشم نوازی شامل کتیبه هایی با خط ثلث سفید رنگ بر زمینٔه کاشی آبی مشتمل بر آیاتی از 
کالم اللّه مجید و حدیثی از امیرالمومنین علی )ع( و کاشی های الوان با نقوش گیاهی و همچنین صندوق مزاری چوبی 

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

ـ  5 ــ بقعه میر بزرگ شکل 17ـ

روستای کندلوس: این روستا در دامنٔه 
قرار  مازندران  البرز و در منطقه کجور  سرسبز 
دارد. کندلوس در محور چالوس ــ تهران و در 
نظیر واقع شده است.  کیلومتر 42 جاده دشت 
روستای کندلوس به علت واقع شدن در منطقٔه 
کوهستانی دارای آب و هوای ییالقی با زمستانی 
این  خانه های  است.  معتدل  تابستانی  و  سرد 
روستا در شیب طبیعی کوه به صورت پلکانی و 
به شکل زیبایی با مصالح بوم آورد و سقف های 
چوبی موسوم به کته تخته کوب قرار دارد. در 
باشکوهی  مردم شناسی  موزهٔ  کندلوس  روستای 

بنا شده است که هر ساله تعداد زیادی گردشگر از آن جا بازدید می کنند.
ـ  5 ــ روستای کندلوس شکل 18ـ
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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 1309 
شمسی ساختمان برج مانندی به ارتفاع 25 متر با ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی بنا گردیده بود که بر روی آن 
اذان گفته و جار می زدند. ساعت آن را از روسیه وارد ایران و بر آن نصب کردند تا آنکه در سال 1344 هجری شمسی 
شهرداری وقت به دلیل خرابی اقدام به تخریب آن کرده و بر جای آن حوض و فواره ساخت اما از آنجایی که تخریب 
آن خوشایند عموم مردم نبود؛ لذا به پیشنهاد فرهنگ و هنر مازندران و شهرداری ساری در سال 1355 با کمک مالی 

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

ـ   5 ــ برج ساعت ساری شکل 1٩ـ

راهکارهای توسعۀ گردشگری در استان مازندران
دیگر  راهکارهای  برخی  اما  است،  گرفته  انجام  گردشگری  رونق  و  گردشگر  برای جذب  زیادی  فعالیت های  تاکنون  چه  اگر 

می تواند به توسعٔه این بخش از خدمات در استان ما کمک نماید. 
1ــ توسعٔه طبیعت گردی در منطقه با استفاده از مشارکت مردم بومی 

2ــ توجه بیشتر به گردشگری گل و گیاه در استان 
3ــ اطالع رسانی و تبلیغات بیشتر به منظور شناسایی جاذبه های استان

4ــ ایجاد تأسیسات گردشگری در مناطق مختلف  استان
5  ــ توجه کافی به راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل
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فعالیت  
1ــ جدول زیر را کامل کنید.

جاذبۀ جاذبۀ طبیعیشهرستانردیف
تاریخی

گردشگری سالمت و 
آب درمانی

گردشگری 
ورزشی

گردشگری 
مذهبی

گردشگری 
فرهنگی

آمل1

بابل2

تنکابن3

نور4

بابلسر5

نکا6

گلوگاه7

جویبار8

2ــ نمودار روبه رو را کامل کنید:
3ــ گردشگری داخلی چگونه می تواند زمینٔه 
پی  در  را  ارزآوری  و  خارجی  گردشگری  توسعٔه 

داشته باشد. 
مناطق  نقش  دربارٔه  همکالسی هایتان  با  4ــ 
نمونٔه گردشگری در توسعه، اشتغال  و درآمد مردم 

تبادل نظر کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

گردشگری 
درمانی و 

سالمت گردشگری
 مذهبی

شکل 20ــ5

1

 2

3

گردشگری 
تاریخی

طبیعت گردی

اشکال گردشگری 
در استان
مازندران

4
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توانمندی های استان

استان مازندران یکی از قطب های مهم کشاورزی، گردشگری و صنعتی کشور است. منابع طبیعی در این استان یکی از عوامل 
مهم زیربنایی توسعٔه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.

الف( توانمندی های کشاورزی 
اشاره  آن ها  از  برخی  به  که  است  فعالیت های کشاورزی  زمینٔه  در  زیادی  توانمندی های  و  قابلیت ها  دارای  مازندران  استان 

می شود:
ــ اقلیم بسیار مناسب برای توسعٔه فعالیت های کشاورزی و بهره برداری حداکثر از منابع آب و خاک در صورت رفع موانع و 

محدودیت های موجود 
ــ تولید بیش از هفتاد نوع از محصوالت زراعی و باغی 

ــ قابلیت توسعٔه کشت های گلخانه ای برای تولید گل و گیاهان زینتی، دارویی و سایر محصوالت گلخانه ای 
ــ توانایی تولید گیاهان علوفه ای و انواع سبزی به عنوان کشت دوم بعد از برداشت شالی 

ــ وجود شبکه های ارتباطی هوایی، جاده ای، ریلی و آبی به منظور نقل و انتقال محصوالت کشاورزی و نقش انکارناپذیر آن ها 
در بازرگانی این محصوالت 

ــ نزدیکی به پایتخت کشور به عنوان قطب جمعیتی و مصرفی کشور 
ــ وجود امکانات و شرایط طبیعی مناسب برای توسعٔه فعالیت های آبزی پروری، شیالتی و پرورش ماهیان خاویاری 

ــ وجود بنادر متعدد صیادی

توانمندی های اقتصادی استاندرس سیزدهم

فعالیت  
الف( چند نمونه دیگر از قابلیت ها و توانمندی های کشاورزی استان مازندران را نام ببرید.

ب( توانمندی های کشاورزی محل زندگی خود را معرفی کنید.
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بیشتر بدانیم  
به  از حدود 470,000 هکتار سطح زیر کشت استان حدود 230,000 هکتار )49 درصد(  زراعت: 
کشت شالی اختصاص دارد. استان مازندران با حدود 36 درصد سطح زیرکشت و 42 درصد تولید برنج کشور 

مقام اول را به خود اختصاص داده است. 
گندم از محصوالت زراعی  دیگر استان است که به صورت آبی و دیم 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 برسیم، سورگوم، یونجه 
و اسپرس در سطح 112,000 هکتار از اراضی جلگه ای و کوهستانی کشت می شود. در بین نباتات علوفه ای، 
شبدر برسیم که بعد از برداشت برنج در اراضی شالیزاری کشت می شود، از نظر سطح زیرکشت و تولید مقام اول 

را در کشور دارد. 
پنبه و دانه های روغنی شامل سویا، آفتابگردان و کُلزا، بیش از 60,000 هکتار از سطح زیر کشت استان 
را به خود اختصاص می دهند. استان مازندران از پیشگامان توسعٔه کشت کُلزا در کشور بوده، به طوری که 
با رشد سریع کشت آن در چند سال اخیر، سطح زیرکشت آن به بیش از 22,000 هکتار رسیده است. استان 

مازندران در تولید  دانه های روغنی 27/1 درصد سهم کشور را به خود اختصاص داده است.
که  برد  نام  می توان  را  سبزیجات  سایر  و  غده ای  برگی،  سبزیجات  استان،  زراعی  محصوالت  دیگر  از 
اراضی  از  هکتار   50,000 از  بیش  که  بدانید  است  جالب  می شود.  کشت  برنج  از  بعد  دوم  کشت  به عنوان 

شالیزاری استان در کشت دوم به این محصوالت اختصاص می یابد. 
باغداری: بخش باغداری استان شامل باغات مرکبات، کیوی، میوه های سردسیری و خشک، درختان 
که  است  زیتون  نهال  تولید  و  دارویی  گیاهان  گلخانه ای،  موز  زینتی،  گیاهان  و  گل  هسته دار،  و  دانه دار  میوه 

مرکبات و کیوی و گل و گیاه زینتی دارای اولویت و اهمیت خاصی اند. 
استان ما از تولیدکنندگان عمدٔه مرکبات بوده که تقریباً 38/6 درصد تولید کشور را به خود اختصاص 
داده و دارای رتبٔه اول است. از محصوالت باغی دیگر نیز می توان کیوی را نام برد که 90 درصد تولید کشور 
به این استان اختصاص دارد؛ ضمن اینکه مازندران اولین رتبه را در تولید نهال های زینتی و دومین رتبه را در 

تولید شاخٔه گل در میان استان های کشور دارد. 
دام و طیور: استان مازندران به دلیل برخورداری از چهار فصل معتدل نسبت به استان های دیگر، 
شرایط و موقعیت مناسب تری برای پرورش دام و طیور دارد. رطوبت نسبی باالی هوا باعث کندی حرکت 

عوامل بیماری زا شده و خطر شیوع بیماری ها تا حدودی به طور طبیعی کنترل می شود. 
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استان مازندران با داشتن 7/8 میلیون رأس دام، تولید ساالنه 570,000 تن شیر، 54,000 تن گوشت قرمز، 
پرورش دو توده نژاد گاو مازندرانی و گوسفند زل مازندرانی، 1550 واحد مرغ گوشتی، 95 واحد مرغ مادر، 30 
کارخانٔه جوجه کشی، 4 واحد مرغ اجداد، یک واحد مرغ الین، تنها نژاد مرغ کشور و خاورمیانه به نام آرین که 65 
به این نژاد است و وجود 284 مزرعٔه پرورش ماهیان گرم آبی، 50 مزرعه  درصد جوجه های تولیدی کشور متعلق 
پرورش ماهیان سردآبی، 16 مرکز تکثیر آبزیان، 2680 زنبورستان با حدود000 ,150 کلنی زنبور عسل و یک مرکز 

پرورش کرم ابریشم به عنوان قطب دامپروری کشور محسوب می شود. 
الزم به یادآوری است که با تولید 112,000 تن گوشت مرغ حائز رتبٔه اول در کشور بوده و در اغلب تولیدات 

دامی به عنوان صادرکننده محسوب می شود.

شیالت: دریای خزر زیستگاه قریب به 90 درصد از ذخایر ماهیان خاویاری جهان می باشد. مهم ترین انواع ماهیان خاویاری 
کفال  آنها شامل سفید؛  مهم ترین  که  گونه   6 با  ماهیان  کپور  خانوادٔه  همچنین  و  ماهی؛  فیل  ماهی؛  تاس  برون؛  ازون  از:  عبارت اند 
ایران در  با 18 گونه مهم ترین خانواده ماهیان آب های استخوانی آب های ساحلی  با 36 گونه و سنگ ماهیان  وکپورند. گاو ماهیان 

دریای خزرند.

بیشتر بدانیم  
استان مازندران تأمین کنندٔه بخش زیادی از گوشت انواع ماهیان در کشور است، به طوری که بر اساس اطالعات 
موجود؛ سهم استان  در تولید ماهی کیلکا 37/2 درصد؛ ماهیان استخوانی 37 درصد؛ ماهیان خاویاری 23 درصد؛ 

ماهیان پرورشی و منابع طبیعی و غیر طبیعی 20 درصد و تولید خاویار نیز 40 درصد است.
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در بخش صید و صیادی از دریا، به دلیل کاهش دبی آب رودخانه ها به دریا، آلودگی زیست محیطی دریا و رودخانه ها، ازدیاد 
ژله ماهی )شانه داران( در دریا، موجب شد که در سال های اخیر صید ماهیان دریایی )استخوانی، کیلکا و ماهیان غضروفی( به شدت 

کاهش یابد. 

ـ  5  ــ کشتی های صید ماهی کیلکا ـ بابلسر شکل 21ـ

ـ  5  ــ ماهی شانه دار دریای خزر شکل 22ـ
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محدودیت های کشاورزی استان:
ــ عدم تناسب پراکنش بارندگی با نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی 

ــ محدود شدن توسعٔه کشت دوم بعد از برداشت برنج به دلیل کمبود سیستم های زیربنایی برای دفع آب های هرز سطحی 
ــ پایین بودن بازده آبیاری به دلیل نبود سیستم توزیع و بهره برداری مناسب 

ــ کاهش حاصلخیزی خاک به دلیل بهره برداری مداوم از خاک 
پیشرفته  فنون  و  ماشین  از  بهینه  بهره گیری  امکان  عدم  و  ارث  قانون  اجرای  علت  به  زمین های کشاورزی  بودن  ــ کوچک 

کشاورزی 
ــ نبود قیمت تضمینی برای خرید محصوالت کشاورزی دام ، طیور و آبزیان

ــ مناسب نبودن صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی با میزان تولیدات استان 
ــ از بین رفتن ماهیان و سایر آبزیان ناشی از آلودگی های مختلف شیمیایی آب، بر اثر فعالیت کارخانه های صنعتی، مصارف 

خانگی و... .
 

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

را نشان می دهد.

ـ  5  ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی شهرک های صنعتی استان شکل 23ـ

دریای خزر
گیالن

قزوین

تهران

سمنان

البرز
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ـ  5   ــ نمودارتوزیع جغرافیایی صنایع در شهرستان های استان مازندران شکل 24ـ

مزیت های سرمایه گذاری استان: 
ــ قرار گرفتن استان در مسیر ارتباطی حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب و وجود منطقٔه ویژٔه اقتصادی 

امیر آباد بهشهر و بندر نوشهر
ــ برخورداری از راه های متعدد دسترسی به مرکز کشور و استان های هم جوار. )خطوط ریلی،آبی، هوایی 

و زمینی(
ــ استقرار استان در کنار دریای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کاال با کشورهای آسیای 

مرکزی و اروپا 
ــ وجود معادن غنی )زغال سنگ، پوکه معدنی،باریت، گرانیت، فلورین و …( و امکان فرآوری آنها 

ــ وجود ذخایر غنی مواد پروتئینی در دریای خزر و بنادر صیادی با امکان توسعٔه صنایع شیالتی 
ــ وجود نیروی کار متخصص در استان

و متخصصان  برای سکونت و جذب سرمایه گذاران  و محیط طبیعی  و هوایی  آب  ــ وجود شرایط مساعد 
داخلی و خارجی 

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

ــ وجود مواد اولیه برای ایجاد توسعٔه صنایع تبدیلی کشاورزی، پروتئینی
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صنایع دستی: هنرهای سنتی مازندران تبلور ویژگی های اعتقادی، آداب و فرهنگ مردم این مرز و بوم است که بر اثر نیاز آنان 
شکل پذیرفته است و از جمله آنها می توان به صنایع چوبی )الک تراشی( اشاره کرد که مجموعه ای است از وسائل روزمرٔه زندگی 
همچون دانه پاش، کفگیر و مالقه و عصا و غیره. نمد مالی، حصیربافی، جاجیم بافی، ابریشم بافی، جوراب بافی و غیره از جمله صنایعی 
هستند که روستاییان به هنگام فراغت از کشت و کار بدان روی می آورند. قالی بافی نیز یکی از صنایع دستی این سامان است که با 

ویژگی های خاص هنری بخش های مختلف استان بافته می شود.

ـ  5  ــ نام و ویژگی های برخی از صنایع دستی استان جدول 1ـ

مناطق تولید موارد استفادهمواد اولیهنام صنایع دستی

ساری ــ بابلسر ــ چالوس ــ رامسرتزئینی ــ مصرفیمروارفرآورده های مروار

نورتزئینیچوبچوب نور

ساری )روستای اروست و پاچی میانا(تزئینی و زیرانداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی رنگیگلیچ

بهشهر ــ رامسرتزئینی و زیرانداز مصرفیپشم رنگینمد

بهشهر ــ آالشت ــ نورتزئینی و زیر انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی  و ابریشمی رنگیجاجیم

بهشهر )روستای متکازین(تزئینی و زیر انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی رنگیگلیمچه متکازین

کالردشتتزئینی و زیر انداز مصرفینخ های پنبه ای، پشمی  و ابریشمی رنگیفرش 

بهشهر ــ جویبار ــ آمل ــ محمود آباد ــ تزئینی و مصرفیخاک رسسفال
چالوس ــ ساری

ساری ــ قائم شهرتزئینیچوبمنبت چوب

ساریتزئینیچوب و صدفمعرق منبت چوب و صدف

قائم شهر ــ چالوستزئینی ــ در، میز و پاراوانچوبگره چینی

ساری ــ بهشهر ــ قائم شهرتزئینیقطعات بریده شده نی و ساقه گندممعرق نی

ساریتزئینیورقه های مس و برنجقلم زنی و نقش برجسته

ساری ــ بهشهرتزئینیچوب عنابفراورده های چوبی طرح مینیاتور
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ـ  5  ــ چند نمونه از صنایع دستی مازندران شکل 25ـ

فرآورده های مروارچوب نور )جوله(گلیچ

نمد

جاجیم گلیمچه متکازین

فرش کالردشتمنبت چوبمعرق منبت چوب و صدف

گره چینی
قلم زنی و نقش برجسته معرق نی
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معادن: به نقشٔه پراکندگی معادن استان مازندران دقت کنید. همان طور که می بینید زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ 
مرمر ، نمک آبی ، پوکه معدنی و سیلیس از جمله ذخایر معدنی استان است. 

ـ  5  ــ پراکندگی کانسارهای فعال استان شکل 26ـ

ج( توانمندی های ارتباطی 
راه های استان:

شبکٔه راه های استان مازندران به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی، حاشیٔه جنوبی شمال غرب به شمال شرق 
کشور و مسیر تهران ــ مشهد و وجود بنادر به ویژه توان های زیاد گردشگری از پرترافیک ترین راه های کشور محسوب می شود. به 

نقشٔه راه های استان توجه کنید.

ـ  5  ــ نقشۀ راه های استان شکل 27ـ
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راه آهن شمال: احداث  راه آهن شمال همزمان با تأسیس راه آهن سراسری در زمان پهلوی اول در بیست و سوم مهرماه 1306 
هـ.ش شروع و ساخت آن تا شهریور 1316 خاتمه یافت.  حوزٔه استحفاظی راه آهن شمال از ایستگاه گرمسار واقع در استان سمنان 
آغاز و با عبور از کوه های سربه فلک کشیده البرز و بخش هایی از استان تهران وارد استان مازندران و مناطق زیبای جنگلی گشته و 
با عبوراز شهرهای متعدد و مناطق جلگه ای وارد استان گلستان و در نهایت به ایستگاه گرگان ختم می شود. طول راه آهن شمال 382 
کیلومتر است که 21 کیلومتر خط انشعابی به بندر امیرآباد نیز دارد و عالوه بر این دارای 91 کیلومترخطوط فرعی شامل 43/5 کیلومتر 

تجاری و 47/5 کیلومترخط مانوری است.  

ـ  5ــ راه آهن شمال ـ پل ورسک شکل 28ـ

حمل و نقل  هوایی: به دلیل نزدیکی فاصلٔه شهر های استان مازندران، به ندرت ازحمل ونقل هوایی استفاده می شود ولی این 
نوع حمل ونقل، نقش مهمی در جابه جایی مسافر و بار در سطح ملی و بین المللی دارد.

حمل و نقل آبی
ایران  توسعٔه شمال  در حال  بندر  بزرگ ترین  به عنوان  امیرآباد  بندر  اقتصادی  ویژٔه  منطقٔه  آباد: مجتمع عظیم  امیر  بندر 
در کرانٔه جنوبی دریای خزر و 51 کیلومتری شمال شرقی شهرستان ساری )مرکز استان مازندران( واقع است. عملیات ساخت 
بندر امیرآباد از سال 1375 آغاز شد. این بندر به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، وسعت کافی و استعدادهای 
منحصربه فرد در سال 1376 از سوی شورای عالی مناطق آزاد به عنوان منطقٔه ویژه انتخاب شد و مسئولیت آن به سازمان بنادر 
و دریانوردی واگذار شد که به عنوان حلقٔه طالیی داالن بین المللی ترانزیت شمال ــ جنوب و دسترسی به بازارهای بزرگ آسیای 

مرکزی شناخته می شود.
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ـ  5  ــ بندر امیر آباد شکل 29ـ

کریدور شمال ـ جنوب، مناسب ترین گزینه برای ارتباط تجاری آسیا و اروپا: درسال 1993 وزرای 
حمل و نقل کشورهای اروپایی در اجالس کمیسیون اروپا هلسینکی، مسیر دیگری را برای ارتباط تجاری قاره های 
به  ایران  طریق  از  را  روسیه  و  اسکاندیناوی  اروپا،  شمال  کشورهای  ترانزیتی  ارتباط  که  کردند  معرفی  اروپا  و  آسیا 
کریدور  که  جدید  مسیر  این  در  می کند.  متصل  آسیا  شرقی  جنوب  و  فارس  خلیج  هند،  اقیانوس  حوزٔه  کشورهای 
تجاری  کاالهای  مبادلٔه  به  می توانند  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  از  وسیعی  بخش  می شود  نامیده  جنوب  ــ  شمال 
خود بپردازند. تا پیش از شکل گیری کریدور شمال ــ جنوب، اکثر صاحبان کاال و بازرگانان حوزه خلیج فارس و 
اقیانوس هند، برای ارسال کاالهای خود به اروپای مرکزی، شمال اروپا و روسیه، از مسیر دریا و آب های آزاد استفاده 
می کردندکه برای تبادل کاالهای تجاری بین کشورهای حوزٔه اقیانوس هند و شمال اروپا، بسیار زمان بر و پرهزینه 
است ولی استفاده از مسیر کریدور شمال ــ جنوب می تواند صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینٔه حمل کاال میان 

این کشورها در پی داشته باشد.
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بیشتر بدانیم  
نزدیک ترین  به عنوان  بندر  این  نوشهر:  بندر 
بندر تجاری کشور به پایتخت )200 کیلومتر( از طریق 
چهار مسیر کندوان، هراز، فیروز کوه و جاده رشت ــ 
قزوین به مراکز مهم تجاری ــ صنعتی دسترسی دارد. با 
راه اندازی آزاد راه تهران ــ شمال این مسافت به 120 
کیلومتر کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب به موقعیتی 
ترانزیتی  توانمندی های  از  بهره برداری  در  استثنایی 

کریدور شمال ــ جنوب دست خواهد یافت.
ـ  5 ــ بندر نوشهر شکل 30ـ

با  بازرگانی  مبادالت  روزافزون  گسترش  منظور  به  که  کشوراست  شمال  بنادر  از  یکی  فریدونکنار  بندر  فریدونکنار:  بندر 
کشور های حاشیه دریای خزر، از طریق جاده های هراز و فیروزکوه به مرکز کشور متصل می شود.

تولید برق 
نیروگاه شهید سلیمی نکا: نیروگاه شهیدسلیمی نکا به عنوان 
یکی از نیروگاه های استراتژیک کشور و از مهم ترین سرمایه های ملی 
این  خاورمیانه به شمارمی رود.  نیروگاه های  بزرگ ترین  از  و  کشور 
نیروگاه در ساحل دریای خزر و در 22 کیلومتری شمال شهرستان 

نکا قراردارد.              

ـ 5  ــ چشم اندازی از نیروگاه شهید سلیمی نکا شکل 31ـ


