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سخنی با دانش آموزان عزیز

شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی چیست 
و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، مسائل 
جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای امروز، تربیت 
شهروندانی آگاه و مسئول است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور و سرزمین ملی خویش در 
زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب بصیرت نسبت 
به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پیشینٔه تاریخی استان به 

شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای، باید شما را به عنوان یک انسان مسئول به دانش الزم برای 
حل مسائل جامعه مجهز کند. مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های 
جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه 
یک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در 

استان شما کدام است و یا اینکه تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط، فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها می تواند 
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی و فّناورانٔه 

کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال ١٣٥٧ شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                     به امید موفقیت شما          
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان مازندران از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
الزم است که یک کلمه در باب امروز و دیروز استان مازندران عرض کنم. وقتی که سیل جمعیت های مؤمن، به انقالب بزرگ ملت 
ایران رو کردند، یکی از استان هایی که از صفوف مّقدم محسوب می شد و با همٔه وجود در این راه قدم گذاشت، استان مازندران بود. وقتی 
نوبت دفاع از انقالب مقدس و دفاع از مرزهای این کشور شد، یکی از استان هایی که صفوف  مقّدم را در میدان های جنگ تشکیل داد 
و لشکر خط شکن 25 کربال را به وجود آورد، استان مازندران بود. وقتی نوبت مقابله با توطئه های دشمنان، منافقین، فاسقین، منحرفین 

و ملحدین شد، استانی که در مقابل دشمنان از هر نوع، سینه سپر کرد، استان مازندران بود.
شاید در سرتاسر این استان، شهری و روستایی و جماعتی حّتی خانواده ای که به نحوی در جنگ، در انقالب، در شهادت، در 
جانبازی و در ایثارگری شرکت نداشته باشد، وجود ندارد. هر جای این استان که شما نگاه کنید از شرق تا غرب استان، از شهرها تا 
روستاها و کوهپایه ها ــ همه جا، زن و مرد این استان، در این انقالب، در تشکیل نظام اسالمی، در هدایت جنگ و در سازندگی کشور 

دارای نقش بوده اند.
امروز استان مازندران این است؛ یک جمعیت مؤمن، پرشور، عالقه مند و جوانانی که هیچ خطری نمی تواند آنها را از دفاع از 
ارزش های این انقالب باز بدارد. پدران و مادرانی که جوانان خود را ایثارگرانه در این راه فرستاده اند و می فرستند. خانواده ها و قشرهای 
مختلف، همه و همه در خطوط مقّدم این انقالب قرار داشتند و قرار دارند. امروز استان مازندران این است. اگر به تاریخ مازندران نگاه 
کنیم به خصوص جوانان، روشنفکران، دانشجویان، روحانیون محترم و قشرهای برگزیده و اهل فرهنگ و معرفت به این نکته توجه کنند 
می بینیم که مازندران در صدر اسالم در قرن های اّول ظهور اسالم در ایران تا وقتی که در مقابل حمالت لشکریان فرستاده شده از طرف 

دربارهای اموی و عباسی قرار گرفت، مقاومت کرد.
به  را  مازندران  با زور شمشیر، دروازٔه  نتوانستند  آن روز حکمرانی می کردند  دنیای اسالم در  بر  که  یعنی سالطین ظلم کسانی 
روی خودشان باز کنند. اما آن وقتی که فرزندان پیغمبر، خانوادٔه ائمٔه اهل بیت و اوالد زیدبن علی بن الحسین علیهم الّسالم به مازندران 
آمدند، مردم این استان، فرزندان پیغمبر را در آغوش گرفتند. دور »داعی کبیر« را که از اوالد پیغمبر و از ذریّـٔه حضرت علی بن الحسین 
علیه  الّسالم بود، گرفتند و اسالم را با شکل علوی اش، به شیؤه اهل بیت آموختند و باز در مقابل آن دربارهای ظلم و جور هم ایستادند و 

مقاومت کردند. این گذشتٔه تاریخی پرافتخار مازندران بود.



تصویر ماهواره ای از استان مازندران
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧ ـ Landsat است که از کل استان در سالهای ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در این تصویر که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ رودخانه ها، خطوط 
سیاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای 
به رنگ سفید دیده  لم یزرع  بایر و  تیره و اراضی  به رنگ سبز  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،  محصول، 

می شوند.
)عکس از سازمان فضایی ایران(



فصل اول
جغرافیای طبیعی استان مازندران

https://www.roshd.ir/110327-1


2

موقعیت نسبی و وسعت 
استان مازندران با وسعتی حدود 23756/4 کیلومترمربع نزدیک به 1/46 از مساحت کل کشور را شامل می شود.

شکل 1ــ1 موقعیت جغرافیایی1 استان مازندران را روی نقشٔه ایران نشان می دهد. با نگاه به این شکل، همسایگان استان محل 
زندگی مان را در جهت های اصلی جغرافیایی شناسایی کرده و در جای خالی زیر نقشه بنویسید.

موقعیت جغرافیایی استاندرس اول

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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٣

جغرافیای طبیعی استان

به  به استان های شمال غربی و همچنین  چنان که می بینید استان مازندران مانند پلی ارتباطی استان های شمال شرقی ایران را 
پایتخت ایران، یعنی تهران متصل می کند، این امر سبب شد تا مازندران از نظر ارتباطی در میان بقیٔه استان های ایران از اهمیت ویژه ای 

برخوردار باشد. به شکل2ــ١ توجه کنید.

شکل 2ــ1ــ موقعیت ممتاز جغرافیایی استان مازندران

فعالیت  
در شکل 2ــ١ وضعیت طبیعی مازندران را می بینید. کدام پدیده های طبیعی در شمال و جنوب استان قرار دارد؟

وجود پست ترین و کم ارتفاع ترین سرزمین ها و بلندترین ارتفاعات ایران در شمال و جنوب مازندران سبب شد تا تفاوت های 
چشم گیری در آب و هوا، شیوه زندگی و فعالیت مردمان این استان پدید آید. گرچه استان مازندران وسعت زیادی ندارد، اما به سبب 

تنوع وضعیت پستی و بلندی و آب و هوا نقش بزرگی را در تأمین نیازمندی های کشاورزی کشورمان دارد.



٤

زمین شناسی استان
فعالیت نیروهای درونی و بیرونی زمین؛ پیشروی و عقب نشینی سطح آب دریاهای قدیمی  و فرسایش سبب شد تا رسوبات 
تمام دوره های زمین شناسی در این استان پدید آید.قدیمی ترین سنگ های این استان از نوع سنگ های شیستی پیش از دوران اول 

)پرکامبرین( است.

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنهادرس دوم

شکل 3ــ1ــ تصویر ماهواره ای از ناهمواری های استان مازندران

دریای خزر

بابلسرشبه جزیره میانکاله
بهشهرگلوگاه

سارینکا

شیرگاه

زیرآب
پل سفید
ورسک

آمل

تهران

محمودآباد 
نوشهرنور

چالوس
تنکابن

رامسر

قّله دماوند

بندر 
فریدون کنار جویبار

بابل
کیاکال
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بیشتر بدانیم  
آثاری از این سنگ ها در ارتفاعات جنوبی چالوس دیده می شود. رسوبات دوران اول زمین شناسی)پالئوزوئیک( 
که بیشتر آهکی اند در ارتفاعات شهرستان های بهشهر؛ نور؛ نوشهر؛ چالوس؛ و تنکابن گسترش دارند. رسوبات دوران 
دوم )مزوزوئیک( که عمدتاً از نوع آهکی الر؛ ماسه سنگ و شیل شمشک هستند، به صورت نوار پیوسته ای از شرق 

تا غرب استان دیده می شوند.

شکل 4ــ1ــ نقشۀ زمین شناسی استان مازندران

شیست: سنگی است که از دگرگون شدن شیل و سنگ های رسی پدید می آید.
شیل: از گروه سنگ هاست که بسیار دانه ریز بوده و به صورت ورق های نازک به هم چسبیده است. شیل ها به 

رنگ خاکستری؛ سیاه یا قرمز دیده می شود.
ما قبل دوران اول )پرکامبرین(: از ابتدای پیدایش کرٔه زمین )تقریباً 4/6 میلیارد سال قبل( تا 570 میلیون 

سال قبل است.
دوران اول )پالئوزوئیک(: تقریباً از 570 میلیون سال قبل تا 225 میلیون سال قبل به طول انجامید.

دوران دوم) مزوزوئیک(: تقریباً از 225 میلیون سال تا حدود 65 میلیون سال قبل ادامه داشت.
دوران سوم) سنوزوئیک(:

دورۀ ترشیاری: حدود 65 میلیون سال تا تقریباً 2/5میلیون سال قبل را گویند.
دورۀ کواترنری: تقریباً 2/5 میلیون سال قبل تا امروز را می نامند.



٦

ناهمواری های استان مازندران 

شکل 5  ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های )توپوگرافی( استان

فعالیت  
با توجه به  شکل٥ ــ١ سیمای ظاهری استان مازندران را از نظر پستی و بلندی به چند ناحیه می توانید تقسیم 

کنید؟

اگر از بخش های کوچک تر و جزئیات آن بگذریم استان را می توان به سه ناحیٔه اصلی تقسیم کرد:
1ــ ناحیٔه کوهستانی.
2ــ ناحیٔه کوهپایه ای.
3ــ ناحیٔه جلگه ای.

1ــ ناحیۀ کوهستانی: این ناحیه، بخش جنوبی استان مازندران را در بر می گیرد و آن را از استان های سمنان؛ تهران، البرز 
و قزوین جدا می کند.

   0ــ 500-
 1000 ــ1   
2000ــ1001
2500ــ2001
3500ــ2501
5000ــ3501

ارتفاعات بر حسب متر
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 ارتفاعات این ناحیه را رشته کوه البرز تشکیل می دهد. ناهمواری های البرز در اثر حرکات کوهزایی دورٔه ترشیاری با جهت 
غربی ــ شرقی پدید آمده است.

با نگاه به نقشٔه طبیعی ایران در می یابید که بخشی از کوه های البرز غربی؛ تمام البرز مرکزی و بخشی از البرز شرقی در محدودٔه 
جغرافیایی استان مازندران واقع شده است.

البرز مرکزی پهن ترین و بلندترین بخش کوهستانی رشته کوه البرز است.

از قله های معروف البرز در مازندران می توان قلٔه دماوند؛ علم کوه؛ خرسنگ کوه و سفید کوه را نام برد.

شکل 7ــ1ــ چشم اندازی از قّله علم کوه  

شکل 6  ــ1ــ چشم اندازی از ارتفاعات البرز
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از بلندترین قله یا بام ایران چه می دانید؟

شکل 8  ــ1ــ قلۀ دماوند

دماوند مرتفع ترین قلّٔه ایران است. این قلٔه آتشفشانی با 5610 متر ارتفاع در جنوب شهرستان آمل قرار دارد. از آبادی های این 
شهرستان در اطراف قلٔه دماوند می توان شهرهای پلور؛ رینه و روستاهای کرف و تینه را نام برد.  

شکل 9ــ1ــ گدازه های قلۀ دماوند

به عقیدٔه زمین شناسان مخروط آتشفشانی دماوند در دورٔه کواترنری ساخته شده و سن آن حداقل 38500 سال است. یکی از 
فراوان ترین گدازه های دماوند بازالت است. گدازه های آن وسعتی در حدود 400 کیلومتر مربع را پوشانیده  است. آتشفشان دماوند را 

جزء آتشفشان های نیمه خاموش به حساب می آورند؛ زیرا هنوز از دهانه و شکاف های اطراف آن گازهایی خارج می شود.
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ساالنه صدها نفر کوهنورد به بلندی های این قله صعود می کنند.آسان ترین راه دسترسی به این قله از طریق شهر رینه در بخش 
الریجان آمل است.

و  قالبن  اسک؛  آب  گرم الریجان؛  آب  مانند  فراوان  معدنی  گرم  آب  وجود چشمه های  قله،  این  اطراف  جالب  پدیده های  از 
استرا باکو است.

2ــ ناحیۀ کوهپایه ای: ناحیه ای که بین ارتفاعات بلند البرز در جنوب و جلگه کم ارتفاع ساحل خزر در شمال قرار دارد. 
خوش آب و هواترین بخش مازندران است که خوش نشین یا ییالق ساکنان ناحیٔه جلگه ای مازندران محسوب می شود. جمعیت 
زیادی هر ساله روزهای گرم و شرجی تابستان مازندران به کوهپایه های سرسبز و زیبای این دیار پناه می برند و از هوای لطیف آن 

استفاده می کنند.

شکل10ــ1ــ چشم اندازی از جلگه استان

فعالیت  
یک ناحیٔه کوهستانی یا کوهپایه ای در اطراف محل زندگی خودتان انتخاب کنید و با جمع آوری اطالعات و 
عکس های زیبا از آن مکان روزنامه ای دیواری تهیه کرده و پس از تأیید دبیر محترم جغرافیا آن را در محل مناسب 

آموزشگاه نصب کنید تا مورد استفادٔه دیگر دانش آموزان قرار گیرد.
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                        شکل 11ــ1ــ چشم اندازی از جلگۀ مازندران)مزارع برنج(                                 شکل 12ــ1ــ چشم اندازی از جلگۀ مازندران

3ــ ناحیٔه جلگه ای مازندران بین ساحل دریای خزر و کوهپایه های شمالی البرز واقع شده که پهنای آن در همٔه نقاط یکسان نیست.
آیا می دانید جلگٔه سرسبز مازندران چگونه پدید آمده است؟

در گذشته ای نه چندان دور در دوره ای که به کواترنری معروف است سطح آب دریای خزر بارها دچار نوسان 
شده و باال و پایین رفته است.

 به طوری که روزگاری سطح آب این دریا ده ها متر از سطح دریاهای آزاد جهان باالتر بوده است و حّد جنوبی و 
شرقی آن تا کوهپایه های البرز نیز می رسیده است، اّما با عقب نشینی تدریجی این دریا بخشی از نقاط ساحلی که عمق 

کمتری داشت از آب خارج شده است.
 با ته نشین شدن رسوبات رود ها؛ زمین های وسیع و همواری بین خط ساحلی و کوهپایه های البرز به وجود آمد 

و نوار ساحلی تشکیل شد. امروزه شهرهای بزرگ و معروف استان مان در ناحیه جلگٔه ساحلی پدید آمده است.
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استان مازندران دارای آب و هوای متنوع و گوناگونی است. آیا علت آن را می دانید؟
کافی است برای یافتن پاسخ این سؤال به شکل 3ــ١، نقشٔه توپوگرافی یا ناهمواری های استان توجه کنید. آنگاه در خواهید 
یافت که عواملی چون ارتفاعات و جهت رشته کوه البرز، همسایگی با بزرگ ترین دریاچٔه جهان و تأثیرپذیری از بادهای مرطوب غربی 
به دو دستٔه  و سرد شمالی در تنوع آب و هوای آن نقش چشم گیری دارد. عوامل مؤثر در تنوع آب و هوای مازندران را می توان 

درون استانی و برون استانی تقسیم کرد.
الف( عوامل درون استانی: رشته کوه البرز؛ دریای خزر؛ جنگل ها و سایر پوشش های گیاهی؛ 

ب( عوامل برون استانی: توده هواهای مرطوب غربی و تودٔه هوای سرد شمالی
توده های مرطوب غربی که بیشتر در فصل زمستان رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را به داخل ایران انتقال می دهد، 

سبب بارش برف در ارتفاعات جنوبی مازندران و نزول باران فراوان در ناحیٔه جلگه ای این استان می شود.                                   

آب و هوای استاندرس سوم

 300ــ100
600ــ300
700ــ600
900ــ700
1100ــ900
1300ــ1100
1500ــ1300

شکل 13ــ1ــ نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنۀ استان

میزان بارندگی ساالنه
 بر حسب میلی متر

در فصل سرد سال تودٔه هوای قطبی از نواحی سیبری و آسیای مرکزی بخش هایی از استان مازندران را تحت تأثیر قرار داده 
موجب سردی هوا می شود.
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شکل 14ــ1ــ چشم اندازی از جلگه های ناحیه خزری

ب( آب و هوای معتدل کوهستانی
با افزایش تدریجی ارتفاع از زمین های جلگه ای به سوی دامنٔه شمالی ارتفاعات البرز و دوری از دریای خزر؛ تغییرات خاصی 
در آب و هوای استان به وجود می آید. به طوری که بین ارتفاعات 1500 تا 3000 متری )از غرب تا شرق( شرایط آب و هوای معتدل 

فعالیت  
به شکل 13ــ1 نقشٔه پراکندگی بارندگی ساالنٔه استان توجه کنید. چنان که می بینید میزان بارندگی از غرب به 

شرق کاهش می یابد، با دوستانتان دربارٔه علت آن بحث کنید و عوامل مؤثر در این پدیده را شناسایی کنید. 

انواع آب و هوای استان
الف( آب و هوای معتدل و مرطوب خزری 

جلگه های غربی و مرکزی استان که تا کوهپایه های شمالی البرز محدود می شود؛ آب و هوای معتدل خزری دارند. این ناحیه؛ 
به سبب نزدیکی به دریای خزر؛ دیوار کوهستانی البرز و کمی فاصله بین کوه و دریا؛ دمای معتدل و مالیم و رطوبت زیادی دارد، 
به طوری که  میزان بارندگی ساالنه به 977 میلی متر می رسد و توزیع فصلی باران متناسب و دورٔه خشکی کوتاه است. به علت رطوبت 
نسبی باال، پوشش ابری مداوم آسمان و کمی ارتفاع، دمای هوا معتدل و اختالف ساالنه و شبانه روزی دما کم است و به ندرت یخبندان  
اتفاق می افتد. بارش در همه جا به یک اندازه نیست به طوری که در بخش های شرقی این ناحیه یعنی شهرستان های نکا؛ بهشهر و گلوگاه  

بارندگی کمتری نسبت به غرب استان یعنی شهرستان های نوشهر و رامسر دارند. 
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شکل 15ــ1ــ چشم اندازی ازکوهپایه های البرز

ج( آب و هوای سرد کوهستانی 
در قله های مرتفع کوهستانی دامنٔه شمالی البرز که ارتفاع    بیش از 3000 متر است؛ دمای  هوا به شدت پایین می آید و یخبندان های 
طوالنی ایجاد می شود که حدود 170 روز در سال به طول می انجامد و زمستان های سرد و تابستان های کوتاه و خنک دیده می شود. 
در این ناحیه ریزش جوی اغلب به صورت برف می باشد، به همین سبب در قله های منفردی مانند علم کوه و دماوند شرایط 

تشکیل یخچال های کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است.

کوهستانی حاکم است که از ویژگی های آن زمستان سرد و طوالنی؛ همراه با یخبندان؛ و تابستان های معتدل و کوتاه و کاهش میزان 
بارندگی ساالنه  است.

شکل 16ــ1ــ چشم اندازی از مناظر مرتفع استان
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فعالیت  
جدول زیر را کامل کنید. 

جدول 1ــ1

شکل خانه هاشغل اصلی مردموضعیت آب و هوا

یک روستای کوهپایه ای مازندران

یک روستای جلگه ای مازندران

تأثیر آب و هوا در ابعاد مختلف زندگی و محیط استان مازندران 
1ــ تأثیر آب و هوا در برنامه ریزی شهری: شهرهای استان مازندران به جهت قرارگیری در اقلیم مرطوب و در کنار   
سواحل متأثر از سیالب های شهری، باال آمدن آب رودخانه ها و دریا و خطر آب گرفتگی منازل می باشند، به طوری که هرگونه فعالیت های 

عمرانی و تأسیساتی و سکونتگاهی در حریم رودخانه ها مخاطره انگیز خواهد بود. 
بیشترین  که  است  اقتصادی  فعالیت  مهم ترین  کشاورزی  استان:  دامپروری  و  کشاورزی  بر  هوا  و  آب  تأثیر  2ــ   
وابستگی به شرایط آب و هوایی دارد و حتی کشاورزان بیش از سایرین با شرایط آب و هوایی سروکار دارند. شرایط آب و هوایی 
مناسب و وجود خاک های مرغوب سبب افزایش بازدهی محصوالت کشاورزی و تنوع آنها در این استان شده است. کشاورزی سهم 

مهمی در کاربری اراضی استان دارد و در نتیجه این استان در تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور نقش به سزایی دارد.  
3ــ تأثیر اقلیم در معماری استان: استان مازندران به جهت دارا بودن آب و هوای مرطوب و نم نسبی زیاد و قرارگیری   
اکثر شهرها در کنار سواحل نوع و شکل مساکن و استقرار سکونتگاه های آن با نقاط دیگر کشور تفاوت  هایی را دارد. استفاده از 
آلومینیوم و مصالح چوبی و سفالی مقرون به صرفه تر و بادوام ترند. به طور کلی طرح و شکل  بناها باید در استان مازندران به گونه ای 
باشد که رطوبت نسبی و بارش خسارت کمتری به بنا وارد سازد. شکل بام به صورت شیروانی شیب دار، گالی پوش و سفال بوده و کف 
اتاق ها از سطح زمین بلندتر و زیر آن به شکل پیلوت درآید تا حتی آب های ناشی از ریزش باران به سرعت از اطراف ساختمان خارج 
شوند و کف اتاق و دیوار از رطوبت مصون گردند. در فصل تابستان وجود پنجره در جهت شمال و جنوب می تواند در جابه جایی هوا 

ایجاد کوران کند. 
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بیشتر بدانیم  

شکل 17ــ1ــ چشم اندازی از مساکن روستایی

4ــ تأثیر اقلیم بر زیست بوم های استان: در استان مازندران از خط ساحلی دریای خزر تا رشته کوه های 
البرز و از غرب تا شرق آن بر حسب ارتفاع و فاصله از دریا  و تغییرات عناصر آب و هوایی پوشش گیاهی متنوعی به 
صورت پوشش گیاهی ساحلی شور پسند مانند نی، اکالیپتوس و از جلگه ساحلی تا ارتفاعات 2500 متری، به صورت 

جنگل های پهن برگ و جنگل های کوهستانی تنک )سوزنی برگان( و چمنزار دیده می شود. 
5  ــ تأثیر اقلیم بر فعالیت های انسانی استان: استان مازندران از تراکم جمعیتی باالیی برخوردار است 
آبرفتی  خاک  هوا،  و  آب  اعتدال  سال،  و خشک  گرم  دورٔه  بودن  کوتاه  بارانی،  روزهای  تعداد  همچون  عواملی 
حاصلخیز و تنوع پوشش گیاهی و رودهای متعدد نقش مؤثری در جذب جمعیت و تمرکز سکونتگاهی انسانی این 
استان دارند که بیشترین تراکم جمعیتی مربوط به نوار ساحلی و مابقی در نواحی کوهپایه ای و تا حدی در نواحی 

کوهستانی پراکنده شده اند. 
شکل و شیؤه زندگی روستایی و شهری در استان  مازندران هم متأثر از اقلیم و آب کافی و خاک حاصلخیز است 
به طوری که در نوار ساحلی خانه های روستایی به صورت پراکنده یا خانٔه باغی دیده می شوند، ولی در کوهپایه ها روستاها 
بیشتر در بادپناه کوه ها و به جهت بهره برداری از نور و گرمای خورشید جهت تبخیر سریع تر آب باران و خشک  شدن 
محیط زندگی به خصوص معابر روستایی رو به سمت جنوب احداث می شوند. رشد شهرها هم در استان تابع آب و هوا 
و دیگر عوامل فوق الذکر است که سبب شده است که اوالً در همٔه نقاط نوار ساحلی و جلگه ای  استان شهرها با فاصلٔه 

اندک نسبت به یکدیگر قرار گرفته باشند و ثانیاً بیشترین شهرها در نوار ساحلی و جلگه ای قرار دارند. 
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6  ــ تأثیر آب و هوا بر گردشگری استان: استان مازندران به جهت برخورداری از جاذبه های طبیعی و 
انسانی همچون دریا، کوهستان، چشمه های آب معدنی، تنوع پوشش گیاهی، آثار تاریخی، چشم انداز روستایی و شهرها 
ساالنه گردشگران زیادی را در خود جای می دهد. اما جذب گردشگر و اثرات اقتصادی آن در این استان به طور 

مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر اقلیم و شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه است. 
7ــ تأثیر اقلیم بر مخاطرات طبیعی استان: مخاطرات اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی زیان های جانی و 
مالی فراوانی را در روستاها و شهرها ایجاد می کند. لذا الزم است در توسعٔه پایدار استان برنامه ریزی مناسبی جهت 
مدیریت و استفادٔه صحیح از منابع آب و خاک صورت پذیرد و اطالعات دقیقی از داده های اقلیمی  به منظور پیش بینی 

وقوع رخداد مخاطرات طبیعی صورت پذیرد.

فعالیت  

١ــ در کدام یک از آب و هوای استان مازندران اختالف ساالنه و شبانه روز دما کم است؟
محسوس  بیشتر  شما  زندگی  اطراف  در  کدام یک  محیط  و  زندگی  مختلف  ابعاد  در  هوا  و  آب  تأثیر  از  2ــ 

می باشد؟



١٧

جغرافیای طبیعی استان

آیا می دانید منابع طبیعی نیازهای انسان را برطرف می کند اّما قادر نیست پاسخگوی حرص و طمع زیاد از حد او باشد.

منابع طبیعی استاندرس چهارم

شکل 18ــ1ــ چشم اندازی از جنگل های استان

منابع آب استان 
در یک نگاه کلی می توان منابع آب استان را به دو دستٔه سطحی و زیر زمینی تقسیم کرد. 

آب های  سطحی:
رودها و دریاچه ها جزء آب های سطحی محسوب می شوند. استان مازندران به علت بارش فراوان دارای رودخانه های متعددی 

است. هر یک از این رودها نیز نقش حیاتی ویژه ای را در زمینٔه تأمین آب زراعی دارند.
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بیشتر بدانیم  

رود هراز: هراز یکی از رودهای پُر آب و دائمی استان است. این رود از دامنه های شمالی کوه های الر و 
پاالن گردن )4375 متر( و لواسانات سرچشمه گرفته و تا پلور، رود الر نامیده می شود و از پلور به بعد نام آن به هراز 
تبدیل می شود. حداکثر بده رود در فروردین ماه 400 متر مکعب و بده متوسط 60 متر مکعب است. بر روی رود 
هراز، در قسمت باال سّدی به نام »الر« بسته شده که بخشی از آب مورد نیاز کشت زارهای آمل و بابل را تأمین می کند. 
عالوه بر آن از طریق تونل های آب بَر »کالن« قسمتی از آب سّد الر برای جبران کسری آب آشامیدنی تهران به این شهر 

انتقال می یابد.
رود چالوس: از اتصال رودهای کندوان، انگوران و زانوسی تشکیل می شود و پس از طی درهّ های عمیق 
و تنگ البرز غربی، با شیبی تند به محل پل زغال رسیده و پس از آن بـا بستری کم شیب از غرب شهر چـالوس بـه 
دریای خزر وارد می شود. شاخه های این رود از ناحیٔه کوهستانی مرتفع و مرطوب سرچشمه می گیرند. بدین جهت، بده 

حداکثر رود در اوایل بهار و بده حداقل آن در اواخر تابستان است.

شکل19ــ1ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان مازندران

عباس آباد
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 برای مطالعه 

به شکل 19ــ1 توجه کنید، آن گاه نام پنج رودخانٔه مهم استان را در جای خالی مقابل بنویسید 1ــ….. 2ــ…… 3ــ….. 
4ــ…… 5  ــ ……. 

در انتهای مسیر رودها که زمین پست و کم ارتفاع و سطح آب های 
زمینی باال است، هنگام طغیان های بهاری و زمستانی آب رودها، زمین های 
مجاور را فرا گرفته و دریاچه های کوچک محلی به نام آب بندان به وجود 
می آورد. آب بندان ها با ذخیرٔه آب و تغذیه سفره های زیر زمینی، در دورٔه 
گرم برای فعالیت های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی و همچنین در 
فصل سرد به عنوان زیستگاه، محل تغذیه و استراحت پرندگان مهاجر آبزی 

استفاده می شود.
شکل 20ــ1ــ دریاچۀ ولشت ـ کالردشت

جدول2ــ1ــ مشخصات برخی از سدهای استان مازندران

سد الستیکی تنظیمی میاندشت بابلسر 
موقعیت: در داخل شهر بابلسر 

نام رودخانه:  بابلرود 
نوع سد: الستیکی  
طول تاج: 60 متر   
ارتفاع:  2/8 متر  

سطح زیر کشت: 1100 هکتار 
سال بهره برداری: 1377 

سد مخزنی فریم صحرا ساری
موقعیت: 60 کیلومتری جنوب شرقی ساری 
نام رودخانه: عروس و داماد )سرشاخه تجن( 

نوع سد: خاکی با هستٔه رسی   
طول تاج: 397 متر   

ارتفاع: 54 متر  
سطح زیر کشت: 1270 هکتار 

سال بهره برداری: 1379

 

سد خاکی الیماالت نور
موقعیت: 11 کیلومتری جنوب شرقی 

شهرستان نور 
نام رودخانه: شامیرود 

نوع سد: خاکی با هستٔه رسی  
طول تاج: 235 متر  

ارتفاع: 26 متر  
سطح زیر کشت: 1500 هکتار 

سال بهره برداری:  1373 
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سد خاکی میجر آب تنکابن
نوع سد: سنگریزه ای )سنگی( با هسته بتن آسفالتی 

طول تاج: 186 متر 
ارتفاع سد از بستر رودخانه: 54/5 متر 

ارتفاع ازپی:  5/ 58 متر 
حجم مصالح بدنه سد:  382500 متر مکعب 

ضخامت سد در پی: حداکثر 220 متر 
عرض تاج: 8 متر  

اهداف: 
تأمین  آب زراعی منطقه  به میزان  1500 هکتار، 
توسعه و تقویت  صنعت توریسم و تأمین آب شرب 
شهرهای رامسر ــ کتالم و سادات شهر به میزان 7 

میلیون مترمکعب 
سال بهره برداری: اسفند 1382

سد خاکی صالح الدین کال نور
موقعیت:  32 کیلومتری شرق نوشهر 

نام رودخانه:  کجور 
نوع سد: خاکی با هستٔه رسی  

طول تاج: 350 متر  
ارتفاع : 16 متر از پی  

سطح زیر کشت: 600 هکتار 
سال بهره برداری: 1372 

سد خاکی سنبل رود بابل
موقعیت: 10 کیلومتری غرب شیرگاه 

نام رودخانه: سهمین )سرشاخٔه بابلرود( 
نوع سد: خاکی با هستٔه رسی  

طول تاج: 889  متر   
ارتفاع:  22/5 متر  

سطح زیر کشت: 1100 هکتار 
سال بهره برداری: 1377

سد خاکی برنجستانک قائمشهر  
موقعیت: جنوب قائم شهر 

نام رودخانه: آب تیجون )سر شاخه  تاالر( 
نوع سد: خاکی با هستٔه رسی   

طول تاج: 249 متر   
ارتفاع: 32 متر  

سطح زیر کشت: 1220 هکتار 
سال بهره برداری:  1373

سد خاکی شیاده بابل 
موقعیت: 35 کیلومتری جنوب شهرستان بابل 

نام رودخانه: بزرود و چلیم 
نوع سد: خاکی با هستٔه رسی   

طول تاج : 450 متر   
ارتفاع: 33 متر  

سطح زیر کشت: 2000 هکتار 
سال بهره برداری: 1378 

 سد شهیدرجایی 
موقعیت:  41 کیلومتری جنوب ساری 

نام رودخانه: دودانگه )سرشاخٔه اصلی تجن( 
نوع  سد: بتنی دو قوسی با سرریز آزاد 
طول تاج: 427 متر    ارتفاع: 138 متر 
ضخامت در پی: 27 متر   در تاج: 7 متر  

سطح زیر کشت: 52 هزار هکتار 
) 226 روستا با جمعیتی  بالغ بر 165000 نفر(

تولید برق:   13/5 مگاوات 
سال بهره برداری: 1376
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آب های زیر زمینی
با توجه به وضعیت آب و هوایی، نزوالت جّوی فراوان، جنس خاک و پوشش گیاهی سفره های متعدد آب تشکیل شده اند. سطح 
آب های زیرزمینی در نواحی کوهستانی، کوهپایه ای عمیق و در نواحی جلگه ای کم عمق است، به طوری که در خط ساحلی دریا کامالً 
به سطح زمین رسیده و اراضی باتالقی و مرطوب ایجاد می کند. سفرٔه آب های زیر زمینی از طریق حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و چشمه 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شکل21ــ1ــ تنکابن سه هزار

شکل 22ــ1ــ سد شهید رجایی )تنگه سلیمان(

بیشتر بدانیم  
امروزه روش های تصفیٔه مختلفی بر حسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش یافته است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند. روش تصفیه فاضالب لجن فعال در شهرهای ساری، نوشهر، چالوس، بابل، بابلسر و روش الگون هوادهی 

در جویبار مورد استفاده قرار گرفته است.
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جنگل ها و مراتع
به نمودارهای زیر توجه کنید. 

شکل 23ــ1ــ نمودار درصد جنگل های کشور به کل وسعت ایران

شکل 24ــ1ــ نمودار درصد وسعت جنگل مازندران نسبت به وسعت استان

با توجه به نمودارهای فوق در خواهید یافت که در بین 31 استان ایران، استان مازندران به تنهایی 7 درصد جنگل های کشور را 
به خود اختصاص داده است که این جنگل ها اغلب از نوع تجارتی اند. بیشتر درختان جنگل های مازندران از نوع پهن برگ هیرکانی 
هستند که تا ارتفاع 1800 متری گسترش یافته اند. از این ارتفاع تا ارتفاع 2500 متری درختان سوزنی برگ دیده می شوند و باالتر 
از ارتفاع 2500 متری رویش گونه های درختی محدود می شود و چمنزار رشد می کند. از غرب به شرق استان گونه های درختی تغییر 

می کند و از تراکم جنگل کاسته می شود. 

شکل 25ــ1ــ تغییر نوع پوشش های گیاهی در دامنه های شمالی البرز، از ساحل دریای خزر تا ارتفاع 3000 متری

7 درصد

41 درصد

ارتفاع به متر

چمنزارها + علفزارهای کوه های البرز

جنگل های سوزنی برگ

جنگل های انبوه پهن برگ

ساحل کشتزارها ــ باغ ها

دریای خزر
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فعالیت  

طبقه بندی جنگل های مازندران: جنگل های استان مازندران را با توجه به ارتفاع و محل رشد می توان به سه طبقه تقسیم 
کرد. 

الف( جنگل های پایین بند )ناحیۀ قشالقی(: این جنگل ها پایین تر از 800 متر واقع شده اند و از معروف ترین گونه های آن 
می توان توسکا، شمشاد، آزاد و سپیدار را نام برد. 

ب( جنگل های میان بند: این جنگل ها بین 800 تا 1800 متری قرار گرفته و نسبت به جنگل های پایین بند کمتر مورد آسیب 
از  یا  ندارد و  نقاطی که جاده ای وجود  به ویژه در  انبوهی خوبی برخوردار است،  تراکم و  از  قرار گرفته است. جنگل های میان بند 

آبادی های جنگلی دور است، درختان کمتر قطع شده و جنگل تخریب نشده است.
درختان راش و زربین مشهورترین گونه های این طبقه اند. 

ج( جنگل های باالبند )ییالقی(: این طبقه از ارتفاعات 1800 متری تا حدود 2500 متری دیده می شود که گونه های مهم آن 
عبارت اند از: ممرز، سرخدار و ملج. 

                                شکل 26ــ1                                                                        شکل 27ــ1                                                                      شکل 28ــ1

در صورت امکان با تقسیم شدن به گروه های مختلف به سازمان جنگل ها و مراتع، جهاد کشاورزی، کارگاه های 
نجاری و صنایع چوبی و… شهرتان مراجعه کنید و گزارشی تصویری از اهمیت اقتصادی جنگل تهیه کرده در کالس 

درس جغرافیا ارائه کنید.
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عوامل مؤثر در تخریب جنگل

شکل 29ــ1ــ عوامل مؤثر در تخریب جنگل

فعالیت  
در شکل 29ــ1 بعضی از عوامل مؤثر در تخریب جنگل را می بینید. آیا عوامل مخرب دیگری را می شناسید؟ 
با دوستانتان در این مورد بحث کنید. در صورت شناسایی عوامل دیگر راهکار مناسب برای جلوگیری از آنها را ارائه 

کنید. 

مراتع طبیعی استان: مراتع استان مازندران شامل چمنزارهای کوهستانی، گیاهان زیر درختی جنگل و گیاهان استپی است. 
مراتع ییالقی به صورت چمنزار در ارتفاعات البرز و در باالی جنگل های سوزنی برگ گسترش دارند.

مراتع ییالقی مازندران وسعت زیادی دارند و از نظر ارزش اقتصادی جزء مراتع خوب کشور به شمار می روند. 
چرای  برای  سرد  فصل  در  عمده  به طور  که  می دهند  تشکیل  را  قشالقی  مراتع  جنگل،  حاشیه ای  و  درختی  زیر  گیاهان 
دام مورد استفاده قرار می گیرند، در سال های اخیر به دلیل چرای بی رویه دام ها و گسترش شهرها از وسعت مراتع کاسته شده 

است. 

طبیعیانسانی

چرای بی رویۀ دام
قطع درختان  
توسط انسان

استفادۀ زیاد در صنایع

آتش سوزی در جنگلرانش زمین

سیل در جنگل پس از آفات و بیماری های گیاهی
قطع بی رویۀ درختان
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آبخیزداری: مجموعه اقداماتی از قبیل سنگ چین، بندهای بتونی که برای تنظیم جریان آب و به منظور کاهش، فرسایش و 
هدایت آب های سطحی به الیه های داخل زمین انجام می گیرد آبخیزداری گویند. 

درضمن یکی از مهم ترین کاربردهای آبخیزداری طوالنی شدن عمر مفید سدها است.

شکل 30ــ1ــ چشم اندازی ازمراتع استان

شکل 31ــ1

حدود 76/7 درصد از کل مساحت استان را زمین هایی با شیب بیش از10 % تشکیل می دهد که از این میزان 39%  آن با شیب 
بیش از50% می باشد که این امر نشان دهندهٔ کمبود سطح زمین های پست استان است.

مراتعگون
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 برای مطالعه 

آبخیزداری چگونه می تواند در کاهش فرسایش خاک اثر گذار باشد.

زیست بوم های حفاظت شدۀ استان
نواحی کوهستانی  تاالب ها و  از جنگل ها، مراتع و  نقاطی  به منظور حفظ گونه های گیاهی و جانوری کمیاب 
استان مازندران را به عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده، مناطق پشتوانه و 

شکار ممنوع نام گذاری کرده و مراقبت های ویژه از این نقاط به عمل می آید.

فعالیت  

شکل 32ــ1ــ گونه های متنوع جانوری استان

غیرقابل شکار

قو )غیرقابل شکار(

دّراج )غیر قابل شکار(

فالمینگو

قرقاول

درنای سیبری ارده ای

اصل پنجاهم قانون اساسی: 
در جمهوری اسالمی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به 

رشدی داشته باشند، وظیفٔه عمومی تلقی می شود. 
از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا 

کند ممنوع است.
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بیشتر بدانیم  

 برای مطالعه 

 استان مازندران به سبب برخورداری از چشم اندازهای متنوع مانند جنگل ها و نواحی استپی رشته کوه البرز و همچنین 
زیست بوم های تاالبی از تنوع زیستی پستانداران و پرندگان فراوانی برخوردار است به طوری که بیش از 60 گونه از 
مجموع 163 گونٔه پستانداران و 240 گونه از حدود 500 گونٔه پرندگان ایران به صورت بومی  یا مهاجر در زیستگاه های 
متعدد استان زیست و زادآوری می نمایند. بسیاری از این گونه ها در جهان جزء جانوران حمایت شده و در معرض 

خطر انقراض قرار دارند. 

 برای مطالعه 

جانوران مازندران را بیشتر بشناسیم
الف( پستانداران: پلنگ، خرس قهوه ای، قوچ و میش البرزی، کل و بز، سیاه گوش، گربه وحشی، فک 

دریای خزر، گوزن زرد ایرانی، گراز، انواع سمور، سنجاب، تشی، خرگوش و غیره
ب( پرندگان: درنای سیبری، عروس غاز، غاز پیشانی سفید بزرگ، اردک سر سفید، مرگوس کاکلی، مرگوس 
سفید، پلیکان خاکستری، کفچه نوک، فالمینگو، عقاب دریایی دم سفید، عقاب تاالبی، عقاب طالیی، هما، کرکس ها، 

شاهین، دلیجه ها، بحری، باالبان، قرقی، کبک دری و معمولی، قرقاول، درّاج و….

مناطق حفاظت شدۀ تحت مدیریت استان مازندران
پارک ملی پابند: در راستای نگهداری از جنگل های شمال و حفظ گونه های گیاهی و جانوری، این منطقه 

به عنوان پارک ملی تعیین شده است. 
دارای  پارک  این  دارد  قرار  بهشهر  و  نکا  شهرستان  جنوب  در  هکتار   26597 وسعت  با  پابند  ملی  پارک 
جنگل های طبیعی دست نخورده و رویشگاه گونه های نادر گیاهی ــ علفی، بوته ای و درختچه ای است. جانورانی 

چون مرال، شوکا و پلنگ در این منطقه زندگی می کنند. 
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پارک ملی کیاسر )شاهدژ(: این پارک 
شهرستان  جنوب  در  هکتار   7366 وسعت  با 
بکر  طبیعی  به صورت جنگل  و  واقع شده  ساری 
از درخت است. در  و زمین های مرتعی پوشیده 
بخش هایی از این پارک، صخره های سنگی وجود 
گیاهی  گونه های  رویشگاه  دارد.پارک کیاسر 

نادری همچون بلوط اوری و سرخدار است. 
جانوری  گونه های  زیستگاه  همچنین 
نیز  پلنگ  و  خرس  شوکا،  مرال،  مانند  نمونه 

شکل 33ــ1ــ پارک ملی کیاسر)شاهدژ( ـ ساریمحسوب می شود. 

پناهگاه حیات وحش میانکاله: این پناهگاه با وسعت 63317 هکتار در 12 کیلومتری شمال بهشهر به عنوان 
مهم ترین تاالب بین المللی کشور محسوب می شود و از ذخیره گاه های زیست کره نیز به حساب می آید این پناهگاه از 
دو چشم انداز نمونٔه تاالب میانکاله و خلیج گرگان و همچنین شبه جزیرٔه میانکاله تشکیل شده و یکی از زیستگاه های 
مهم و با ارزش پرندگان مهاجر آبزی و خشکی زی است. در گذشته ای نه چندان دور، پستانداران معروفی چون مرال، 
پلنگ، گرگ و یوزپلنگ در آن می زیسته اند، اما امروزه بیشتر زیستگاه زمستانی در حال نابودی و پرندگان مهاجری 

چون گیالنشاه خالدار، پلیکان، اردک سرسفید، انواع قو و فالمینگو است. 

شکل34ــ1ــ پناهگاه حیات وحش میانکاله ـ بهشهر
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پناهگاه حیات وحش سمسکنده و دشت ناز: این پناهگاه به صورت دو منطقٔه جداگانه و با مساحت 1041 
و 56 هکتار بوده که در حومٔه ساری واقع شده است. گونه های درختی بلوط، انجیلی، آزاد و توسکا در این منطقه 
رویش یافته اند. همچنین زیستگاه و محل زاد و ولد گوزن زرد ایرانی بوده که پس از پرورش در این پناهگاه به زیستگاه 
اصلی خود یعنی اطراف رودخانٔه دز و کرخه در خوزستان و همچنین جزیرٔه اشک دریاچٔه ارومیه و میان کُتل فارسی 

انتقال یافته رها سازی می شوند. 
کبوتر  و  و عقاب جنگلی، جغد  پستاندار  گونه های  از  گراز  و  و سمور جنگلی  گربٔه جنگلی، سنجاب  شغال، 

جنگلی نیز از پرندگان نمونٔه این مناطق اند. 

شکل 35ــ1ــ پناهگاه حیات وحش سمسکنده و دشت ناز ـ ساری

 90 در  هکتار   15673 حدود  مساحتی  با  پناهگاه  این  چهاردانگه:  و  دانگه  دو  وحش  حیات  پناهگاه 
کیلومتری ارتفاعات جنوبی شهرستان ساری واقع شده و زیستگاهی ویژه برای پستانداران خاص جنگل های هیرکانی 
مانند: مرال، شوکا، گراز، گربٔه جنگلی، گرگ و روباه است. در نواحی سنگی و صخره ای این پناهگاه نیز گونه هایی 

همچون کل و بز و پلنگ زندگی می کنند.

شکل 36ــ1ــ پناهگاه حیات وحش دو دانگه و چهار دانگه ـ ساری
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برابر 90 هکتار در 5 کیلومتری جنوب شرقی  با مساحتی  پناهگاه  این  پناهگاه حیات وحش فریدونکنار: 
فریدونکنار به صورت تاالبی با موجودات و گیاهان آبزی متنوع زیستگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر آبزی و به ویژه 

گونٔه نادر درنای سیبری است.
 از این گونٔه کمیاب تنها چند قطعه در محدودهٔ این تاالب زمستان گذرانی می نمایند.

شکل37ــ1ــ پناهگاه حیات وحش فریدونکنار »درنای سیبری«

تنکابن قرار دارد.  آباد  با مساحت 264 هکتار در شرق عباس  این منطقه  اثر طبیعی ملی خشکه داران: 
گونه های گیاهی مشهور این منطقه توسکای قشالقی، بلوط، انجیلی و آزاد است. یک موزٔه تاریخ طبیعی با بیش از 90 

گونٔه جانوری کمیاب به منظور استفادهٔ عملی و آموزشی بازدیدکنندگان در محدودهٔ این پارک ایجاد شده است. 

شکل38ــ1ــ اثر ملی خشکه داران
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اثر طبیعی ملی قّله های سه گانۀ علم کوه، سیاه کمان، تخت سلیمان: نواحی مرتفع کوهستانی و صخره ای 
منطقٔه کالردشت  در  نظیر  کم  جانوری  و  گیاهی  گونه های  و  بی مانند  با چشم اندازی  آن  بلند  دیوارٔه  به ویژه  کوه  علم 

چالوس قرار دارد. این اثر طبیعی که جزء آثار ملی کشور محسوب می شود در حدود 4077 هکتار وسعت دارد. 

شکل 39ــ1ــ اثر طبیعی ملی علم کوه، سیاه کمان و تخت سلیمان

شکل40ــ1ــ منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

جنوب  در  که  قله  این  دارد.  شهرت  ایران  بام  به  و  است  کشور  قلٔه  بلندترین  دماوند  دماوند:  طبیعی  اثر 
شهرستان آمل واقع شده است نمادی از استقامت و پایداری مردم ایران زمین است. مناطق کوهستانی باالتر از 4500 
متر این اثر طبیعی با ویژگی های منحصر به فرد و یخچال های دائمی مساحتی برابر 2950 متر مربع دارد که به عنوان اثر 

طبیعی ملی به ثبت رسیده است. 
محدودٔه  در  هکتار   292000 مساحت  با  منطقه  این  شمالی(:  )دامنۀ  مرکزی  البرز  شدۀ  حفاظت  منطقۀ 
شهرستان های نوشهر، چالوس و نور واقع شده و به صورت ناحیٔه جنگلی و مرتعی همراه با ارتفاعات کوهستانی است.
مانند  گیاهانی چون شمشاد، سرخدار و جانورانی  نابودی  نادر و در حال  از گونه های  به منظور حفاظت  منطقه  این 

گوزن، مرال و شوکا ایجاد شده است. 
کبک دری، قوچ، میش، کل و بز نیز از دیگر حیوانات وحشی نواحی مرتفع این منطقه به شمار می روند. 
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آلودگی های زیست محیطی

روند رو به گسترش تولید پسماندها از یک سو و فقدان  تأثیر فعالیت های انسانی بر محیط زیست استان مازندران: 
استراتژی و قانونمندی الزم برای مدیریت این مواد از سوی دیگر بسیاری از مناطق استان را با مشکالت جدی مواجه کرده و لطمات 
و خطرات زیست محیطی زیادی به همراه داشته است. صرف نظر از جمع آوری پسماندها در داخل استان که نسبتاً مطلوب انجام 

می شود، در بیشتر موارد دفع آنها با مشکل مواجه بوده و پسماندها معموالً به طور غیربهداشتی دفن می شوند. 

مسائل زیست محیطی استاندرس پنجم

شکل41ــ1 ــ دفع زباله

پسماندهای استان به 5 گروه زیر تقسیم می شوند: 
پسماندهای عادی: به کلیٔه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمرٔه انسان ها در شهرها، روستاها 
و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. توجه به آلودگی های محیط و مقابله با آن از طریق 
استان مطرح  اقتصاد  و  بهداشت  در  به صورت گسترده  اکنون  زائد جامد،  مواد  مدیریت  از جمله  برنامه های مختلف زیست محیطی 

است. 
مشکالت مدیریت پسماند در استان به دلیل ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی ، جمعیتی و نیز خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، 
به رغم مطالعات موردی اجرا شده به نتایج قابل قبولی منتهی نشده است. روش های پرهزینه و سنتی در جمع آوری و حمل زباله و 
استفاده سنتی از جایگاه دفع دائمی ، پیامدهای زیست محیطی منفی بسیاری را باعث شده است. به طور کلی مشکالت مدیریت پسماند 

شهری و روستایی در مازندران عبارت اند از: 
ــ عدم ارائه و اجرای طرح دفن بهداشتی



٣٣

جغرافیای طبیعی استان

ــ عدم انجام تفکیک از مبدأ
به ویژه  ــ عدم احداث کارخانه کمپوست و زباله سوز 

برای زباله های بیمارستانی 
مجاورت  در  زباله  دفع  مراکز  از  بعضی  وجود  ــ 

رودخانه، دریا، داخل جنگل و مناطق مسکونی.

بیشتر بدانیم  
اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این بخش عبارت است از: 

ــ صدور 4 مجوز زیست محیطی برای احداث کارخانه های کمپوست در شهرستان های تنکابن، نور، بهشهر، 
سوادکوه و بررسی بخشی از گزارش ارزیابی پروژه کمپوست و زباله سوز در ساری.

ــ بررسی و قابلیت امکان پذیری استقرار پروژه پالسما
ــ تشویق و ترغیب متولیان موضوع بازیافت نسبت به پیگیری و استقرار صنایع بازیافتی )کاغذ و مقوا، فلزات 

و پالستیک(
ــ ساماندهی و بهبود مدیریت اجرایی پسماند شهرستان های استان.

ــ انجام پایش های زیست محیطی هفتگی از مراکز دفع و پیگیری حقوقی مسئولین ذیربط از مراجع قضایی
ــ پیگیری تصویب قانون مدیریت پسماندها.

ــ پیگیری موضوع ملی شدن زباله استان 
مراکز  بیمارستان ها،  از  ناشی  آور  زیان  و  عفونی  پسماندهای  کلیه  به  )بیمارستانی(:  پزشکی  پسماندهای 

بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شوند. 
پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از 
قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته 
به مدیریت خاص دارند جزء  نیاز  که  از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی  نیز بخشی  و  پزشکی  از پسماندهای 

پسماندهای ویژه محسوب می شوند. 
پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل 
فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان( محصوالت کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف و سموم کشاورزی. 

شکل42ــ1
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با توجه به این که مازندران از قطب های بزرگ کشاورزی محسوب می شود و سطح بسیار باالیی از زمین های 
آن زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی است، مصرف بی رویه انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی، 
موجب آلودگی های بسیار شدیدی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان شده است. پسماندهای کشاورزی از 

مهم ترین منابع آلوده کننده زیست بوم های آبی استان به شمار می آید. 
پاالیشگاهی  پسماندهای  و  معدنی  و  فعالیت های صنعتی  از  ناشی  پسماندهای  کلیه  به  پسماندهای صنعتی: 

صنایع گاز، نفت، پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آنها گفته می شود، از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی. 
موقعیت مطلوب جهت توسعه صنایع در مازندران، نظیر راه های دسترسی مناسب و وجود کانسارهای مختلف 

موجب شده که در دهه اخیر واحدهای صنعتی بسیاری در استان ایجاد شود. 
در نتیجه توسعه روزافزون صنایع و افزایش بهره برداری از معادن، میزان آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها 
در محیط زیست استان نیز روز به روز شدت بیشتری یافته و انواع فاضالب های آالینده از طریق واحدهای صنعتی 

وارد آب های زیرزمینی و سطحی استان گردیده است.
این فاضالب ها حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی، باقی مانده فلزات سنگین و مواد غیرقابل تجزیه می باشند. 

اقدامات حفاظت محیط زیست در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آبی عبارت است از:
ــ ساماندهی و پایش صنایع مجاور رودخانه ها و استقرار سیستم on line بر روی رودخانه ها با کمک شرکت 

آب منطقه ای. 
ــ راه اندازی یگان ویژه یا گارد ساحلی دریای خزر جهت پاالیش آلودگی های نفتی در دریای خزر.

ــ حمایت از طرح های احداث سیستم تصفیه فاضالب شهری و واحدهای صنعتی.
ــ مطالعه و پایش شناگاه های دریای خزر. 

ــ حمایت از طرح ساماندهی سواحل دریای خزر.
ــ جلوگیری از ساخت و ساز در سواحل میانکاله.

آلودگی هوا
وجود جنگل های سرسبز در استان مازندران و شمار اندک تأسیسات صنعتی موجب شده است که آلودگی هوا در استان نسبت 

به استان های صنعتی کشور بسیار کمتر باشد. 
در عین حال، افزایش بی رویٔه اتومبیل ها، احداث کارخانه های جدید صنعتی و کاهش چشمگیر وسعت جنگل ها در چند سال 
اخیر، عالئم هشداری برای آلودگی هوای این استان محسوب می شوند. سهم خودروها نسبت به سایر منابع آالیندٔه هوا بیشتر است. از 
منابع دیگر آالینده می توان نیروگاه؛ شرکت سیمان، صنایع ریخته گری،کارخانجات آجرپزی و دیگر صنایع بزرگ صنعتی استان را نام برد. 

اثرات منابع آالینده همراه با مصارف بی رویه سوخت های فسیلی موجب تشدید آلودگی هوا و اثرات آن بر استان شده و خواهد شد.
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

استان مازندران به سبب موقعیت خاص که ناشی از عدم گسترش و توسعٔه فضای شهری، عدم توسعه و تعریض 
جاده های بین شهری، و نیز با توجه به وضعیت موجود آن یعنی پراکندگی واحدهای آالینده در اطراف شهرها، عریض 
پرجمعیت،  شهرهای  در  شدید  ترافیک  خودروها،  فرسودگی  زیرگذر،  و  روگذر  پل های  نداشتن  خیابان ها،  نبودن 
نزدیکی شهرها و روستاها و به هم چسبیدن آنها در آینده نه چندان دور و تبدیل شدن به یک کالن شهر بزرگ، مصرف 
بی رویٔه سوخت در آینده با آلودگی هوای بیشتری روبه رو خواهد شد.همچنین آلودگی هوا سبب ایجاد حساسیت های 
پوستی و چشمی  و بروز انواع بیماری های خطرناک نظیر سرطان ها، تغییرات ژنتیکی، مرگ احشام، تخریب وکاهش 
مصرف  در  نقلیه صرفه جویی  وسایل  بهبود  جمعیت،  کنترل  می شود.  و…  فلزات  کشاورزی،خوردگی  محصوالت 
سوخت، افزایش سطح پوشش گیاهی و پیشگیری از نابودی جنگل ها، استفاده از انرژی های تجدید شونده و  آموزش 

و همکاری مردم نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

فعالیت  
1ــ چند راهکار  برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد دهید؟

2ــ آیا در شهرستان محل زندگی تان با مشکل آلودگی هوا مواجه اید، چه عواملی در ایجاد آن نقش دارند؟ 

آلودگی دریای خزر
نیز خوانده اید، دریای خزر در سال های اخیر دچار آلودگی شده است. پساب زمین های کشاورزی و  چنان که در کتاب جغرافیا 
باغات که در آنها از سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی استفاده می شود، به همراه فاضالب های شهری و صنعتی که از طریق رودهای این 
استان وارد این دریا می شوند و بهره برداری از منابع نفتی زیر دریا در کشورهای همجوار در تشدید آلودگی آب دریای خزر مؤثر بوده است.

تنها پستاندار دریای خزر در خطر انقراض 
 Pusa caspica به نام بین هزارگونٔه جانوری که در دریای خزر زندگی می کنند، فقط یک گونه پستاندار  از 
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 برای مطالعه 

وجود دارد و در بین فارسی زبانان به فک خزری مشهور است. طول 
این حیوان حدود 150سانتی متر و وزن آن به طور متوسط، 100 کیلوگرم 

است و از رستٔه سگ سانان محسوب می شود.
فک خزری، کوچک ترین گونه از فک های دریایی جهان است، 
که البته نامش در فهرست ناخوشایند جانداران در حال انقراض هم قرار 

دارد.
براساس نتایج آخرین سرشماری فک های خزری در بزرگ ترین 

دریاچٔه جهان، حدود 100هزار قالده از این حیوان زندگی می کند. تعداد فک هایی که در حال حاضر، در پهنٔه خزر 
زندگی می کنند 90 درصد کمتر از تعداد این جانور دریایی، در 100 سال پیش است.

فک خزری می تواند در آب هایی که در هر لیتر بین 10 تا 15میلی گرم شوری دارند، زندگی کند مقدار شوری 
دریای خزر 12میلی گرم در هر لیتر است. از این رو، این دریاچٔه بزرگ، از نظر طبیعی، جزء بهترین زیست گاه ها، 

برای فک هاست.
زادآوری   تخریب مکان های  نتیجه،  در  و  کرٔه زمین  افزایش دمای  آلودگی های زیست محیطی دریای خزر، 
فک های خزری، شیوع نوعی بیماری ویروسی و در نهایت، گرفتار شدن فک ها در دام صیادان ماهی، مهم ترین عوامل 

نابودی این جانور است.

شکل43ــ1

اقدامات دولت در زمینۀ حفظ محیط زیست استان
ــ مطالعه در مورد احداث تصفیه خانه در شهرک های صنعتی بابکان، جویبار، فاز 2 آمل و بندپی و احداث 

تصفیه خانه ها 
ــ مطالعٔه امکان سنجی و مکان یابی شهرک صنعتی تخصصی بازیافت، پیگیری و اخذ اعتبار برای احداث شبکٔه 

جمع آوری و تصفیه خانٔه فاز اول فاضالب شهرهای آمل، قائم شهر و محمود آباد
آباد،  کتالـم و سادات شهر، عباس  پـل سفید،  زیـرآب،  نـکا،  بـهشهر،  ــ مطالعٔه احداث فاضالب شهرهـای 

سلمان شهر، کالرآباد، خرم آباد ) تنکابن ( نور و محمودآباد 
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تقسیمات سیاسی استان 
می گـردد.  محسوب  کشور  در  وسعت  نظر  از  استان  هجدهمین  اسالمی ایران  جمهوری  کشور  شمال  در  مازندران  استان 
دریای خزر در شمال، استان های تهران، سمنان، البرز و قزوین، در جنوب و استان های گیالن و گلستان به ترتیب در غرب و شرق 

استان قرار دارند.
استان مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 1٩ شهرستان به نام های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، 
و  فریدونکنار  نوشهر،  نور،  نکا،  آباد،  محمود  گلوگاه،  شهر،  قائم  سوادکوه،  ساری،  رامسر،  چالوس،  جویبار،  آباد،  عباس 

میاندورود، 52 شهر، ۴6  بخش  و  117 دهستان می باشد.

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان مازندران سال 1387

البرز
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 برای مطالعه 
جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان مازندران سال 1387

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان

آملاسکو محلهباال خیابان لیتکوآملمرکزیآملآمل

مراندهپایین خیابان لیتکو

رزکهچالو

قادی محلههزار پی جنوبی

دابودشترئیس آباددابوی جنوبیدابودشتدابودشت

نجار محلهدشت سر

رینه گزنکگزنکباال الریجانگزنکالریجان

بائیجانالریجان سفلی

امیر کالسلطان محمد طاهرفیضیهبابلمرکزیبابلبابل

بابل
پائین گنج افروزگنج افروز

اسبو کالاسبو کال

گتابگتابگتاب شمالیگتابگتاب

باال مرز بالگتاب جنوبی

مرزی کالمرزی کالبابل کنارمرزی کالبابل کنار

دراز کالدراز کنار

گلوگاهگلوگاهسجاد رودگلوگاهبندپی شرقی

فیروز جاه ثابتفیروزجاه

خوش رودپیخوش رودپیخوش رودخوشرود پیبند پی غربی

شهید آبادشهید آباد

زرگر محلهزرگر محلهکاری پیزرگر محلهالله آباد

پایین احمد چاله پیالله آباد
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بابلسربابل پشتبابلرودبابلسرمرکزیبابلسربابلسر

باقر تنگهساحلی

بهنمیربهنمیربهنمیربهنمیربهنمیر

عزیزکعزیزک

کله بستایسی کالپازوارهادی شهررودبست

خشکرودخشکرود

فریدونکنارکاردگر محلهامام زاده عبداللهفریدونکنارفریدونکنارفریدونکنارفریدونکنار

فیروز آبادباریک رود

بهشهرکوهستانکوهستانبهشهرمرکزیبهشهربهشهر
رستم کال

خلیل شهر
زاغمرزمیان کاله

خلیل شهرپنج هزار

سفید چاهشهداءبیشه سریانه سر

بیشه بنهعشر ستاق

گلوگاهنیاالتوسکا چشمه آزادگانگلوگاهمرکزیگلوگاهگلوگاه

لمراسککلباد شرقیلمراسککلباد

قلعه پایینکلباد غربی

تنکابنسلیمان آبادگلیجانتنکابنمرکزیتنکابنتنکابن

میر شمس الدینمیرشمس الدین

خرم آبادقلعه گردنبلدهخرم آبادخرم آباد

امام زاده قاسمدو هزار

یوجسه هزار

تازه آبادکالرآباد

سید محلهلنگرود

نشتارودتمشکلتمشکلنشتارودنشتا

کتراکترا
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عباس آبادلنگای غربیعباس آبادعباس آباد مرکزیعباس آبادعباس آباد

سلمان شهر

لنگای شرقی

کالر غربیسلمان شهر

کالر شرقی

جویبارشیب آبندانحسن رضاجویبارمرکزیجویبارجویبار

گلیردسیاهرود

کوهی خیلکوهی خیلچپکرودکوهی خیلگیل خوران

الریمالریم

چالوستازه آبادکالرستاق شرقیچالوسمرکزی

هچی رودکالرستاق غربی

کالردشتگویتربیرون بشمکالردشتکالردشت

مرزن آباد
کرید چالکالردشت

طویرکوهستان

رامسرتملاشکوررامسرمرکزیرامسر رامسر

کتالم و 

سادات شهر

جنت رودبارجنت رودبار

گالش محلهچهل شهید

سخت سرسخت سر

ساریشرفدار کالاسفیورد شورابساریمرکزیساریساری

فیروزکندهرودپی جنوبی

فرح آبادرودپی شمالی

فرح آبادکلیجان رستاق سفلی

بندارخیلمذکوره

سمسکندٔه علیامیان درود کوچک
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کیاسرتلمادرهپشتکوکیاسرچهار دانگه

کیاسرچهاردانگه

خالخیلگرماب

فریمسنگدهبنافتفریمدو دانگه

فریمفریم

شهر پایین هوالرریگ چشمهتنگٔه سلیمانشهر پایین هوالر کلیجان رستاق

کلیجان رستاق سفلی

سورکسورککوهدشتسورکسورکمیان درودمیان درود

اسالم آبادمیان درود بزرگ

آالشتشورمست رودبارراستوییپل سفیدمرکزیپل سفیدسوادکوه
پل سفید
زیرآب

سرخکالسرخکال

اتوکسلیان

لّله بندولویی

شیرگاهکلیج خیلشرق و غرب شیرگاهشیرگاهشیرگاه

شارقلتلفور

قائم شهرشیخ کلیباالتجنقائم شهرمرکزیقائم شهرقائم شهر

قادیکالارطهبیشه سر

قادیکال بزرگعلی آباد

کونتاکوهساران

رکابدار کالنوکنده کال

کیاکالسنگتابتاالرپیکیاکالکیا کالکیا کالکیا کال

نجارکال جدیدکیاکال

محمودآبادکلودهاهملرستاقمحمودآبادمرکزیمحمودآبادمحمود آباد

آزادموناهملرستاق

خط آهیهرازپی غربی
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سرخرودسرخروددابودشت شمالیسرخرودسرخرود

بیشه کالهرازپی شمالی

نکازرندین سفلیپی رجهنکامرکزینکانکا

طوسکالقره طغان

گل خیلمهروان

استخر پشتاستخر پشتچلمردیهزار جریب

زیارت کالزارم رود

رویانکاسیگر محلهمیان بندنورمرکزینورنور

نور
ایزدهناتل کنار سفلی

سلیاکتیناتل کنار علیا

پیلاوزرودبلدهبلده

تاکرتنارستاق

بلدهشیخ فضل الّله نوری

چمستانرئیس کالالویجچمستانچمستان

بنفشه دهمیانرود

چمستانناتلر ستاق

نوشهراندروربلده کجورنوشهرمرکزینوشهرنوشهر

موسی آبادخیرود کنار

نارنج بنکالج

دشت نظیرپنجک رستاقپولکجور

کجورتوابع کجور

پولزائوس رستاق
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تاریخچۀ سکونت
زمان برپایی و شکل گیری اولین روستاها به آغاز عصر نوسنگی بر می گردد. از بررسی های به عمل آمده از غار کمربند و هوتو 
در شهرستان بهشهر، مشخص می شود که شرایط زندگی انسان به دورٔه پارینه سنگی بر می گردد. در این دوره، ابتدا در کوهپایه ها به 

شکار و گردآوری خوراک می پرداختند و به جهت امنیت در غارها زندگی می کردند.

شیوه های زندگی در استاندرس هفتم

فعالیت  
آیا در اطراف محل زندگی شما شیوه ای از زندگی کوچ نشینی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در 

این باره تحقیق کنید و به دبیرتان ارائه کنید.

اشکال زندگی در استان 
امروزه دو نوع شیوهٔ زندگی در استان مازندران وجود دارد: زندگی روستایی، زندگی شهری.

زندگی روستایی: شکل گیری و نوع زندگی روستایی در استان تحت تأثیر عواملی از قبیل: آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک، 
شرایط زیستی و فرهنگی، فعالیت های اقتصادی و توانمندی های محیط اطراف می باشد. مساکن از نظر شکل، از نوع پراکنده است 

که علت آن وجود آب و هوای مساعد، آب فراوان و خاک مناسب می باشد.

شکل ٢ــ٢ــ روستای پراکنده
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هر چه  از جلگه به سمت دامنٔه کوه ها پیش رویم  به دلیل تغییر شیب زمین، تراکم مساکن روستایی افزایش یافته و شکل روستاها  
نیز از پراکنده به متمرکز تغییر می یابد. 

شکل ٣ــ٢ــ روستای متمرکز

در برخی مکان ها، خانه های روستایی در مزارع و باغات شکل می گیرد که به آنها »خانه باغ« می گویند.

فعالیت  
1ــ شکل گیری و نوع زندگی روستاییان تابع چه عواملی است؟

2ــ مساکن روستایی در استان از کدام نوع است و علت آن چیست؟
3ــ نوع مصالح ساختمانی روستاها تابع کدام عوامل است ؟

۴ــ خانه باغ را تعریف کنید.

مساکن روستایی مازندران: مساکن روستایی در مازندران با وجود تشابهات ظاهری، از تنوع زیادی برخوردار است. 
دالیل این تنوع عبارت اند از: شرایط آب و هوایی، وضعیت توپوگرافی، نوع مصالح در دسترس، نوع معیشت و کارکرد اقتصادی 
به آب و هوای استان مازندران که  با توجه  به محیط اطراف آن تعیین می شود که  با توجه  خانوار. معموالً سقف مساکن روستایی 

مرطوب و بارانی است از نوع شیروانی است. 
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شکل ٤ــ٢ــ مسکن روستایی

فعالیت  
1ــ دالیل تنوع مساکن روستایی در استان چیست؟

2ــ سقف خانه های روستایی در استان چگونه است.چرا؟

شکل 5ــ٢ــ مساکن شهری
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منابع درآمـد روستاییان مازندران: اقتصاد استان مبتنی بر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است. مهم تـرین 
فعالیت روستاییان در مازندران در بخش کشاورزی است. البته یکی از بخش هایی که در سال های اخیر رواج پیدا کرده، بخش 

خدمات است. 

بیشتر بدانیم  
انواع محصوالت کشاورزی  مناسب،  دمای  و  آبرفتی  و هوایی، خاک حاصلخیز  آب  مناسب  به دلیل شرایط 
انواع  و  روغنی  دانه های  جو،  و  گندم  برنج،  شامل:  مازندران  استان  زراعی  محصوالت  مهم ترین  می شود.  کشت 
شامل:  دستی  صنایع  ماهی،  صید  زنبورداری،  مانند:  فعالیت هایی  یادشده،  فعالیت های  از  غیر  به  است.  مرکبات 

قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، ظروف سفالی و حصیری در استان دیده می شود. 
یکی از مسائل استان مازندران در بخش کشاورزی این است که در فصولی که فعالیت های کشاورزی امکان پذیر 
نیست کشاورزان با بیکاری فصلی مواجه اند. در این زمان، عده ای به سمت فعالیت های دیگر مانند: صنایع دستی، 

روی می آورند که در تأمین مخارج خانواده سهم به سزایی دارد. 

فعالیت  
1ــ چرا در استان انواع محصوالت کشاورزی کشت می شود؟ 

2ــ مهم ترین محصوالت زراعی استان مازندران را نام ببرید. 

با تأثیرپذیری از موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، موقعیت و  زنـدگی شهری: شکل و چهرهٔ شهرهای استان مازندران 
شرایط اقتصادی آنان تغییر می کند. وجود شرایط طبیعی مساعد به خصوص در بخش جلگه ای سبب شد تا از تراکم شهری بیشتری 
برخوردار شود. وجود آب فراوان و خاک حاصلخیز در این بخش شرایطی را فراهم آورده تا شهرهای زیادی با فواصل کم از یکدیگر 
به وجود آید. هر چه از بخش جلگه ای به طرف کوهپایه پیش رویم از تراکم سکونتگاه های شهری کاسته می شود. آیا می دانید دلیل 

آن چیست؟ 
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فعالیت  
1ــ شکل شهرهای استان تابع چه عواملی است؟ 

2ــ علل رشد و گسترش شهرها و روستاها در سال های اخیر چه بود؟ 

    موقعیت شهرهای استان مازندران: بیشتر شهرهای استان بر روی رسوبات آبرفتی قرار گرفته اند. شهرستان های گلوگاه 
تا بابل با فاصلٔه کمی از دریا قرار داشته  و شهرهای بابلسر تا رامسر در نزدیکی ساحل دریا شکل گرفته اند. برخی از این شهرها از نظر 
ارتفاع، باالتر و برخی دیگر پایین تر از سطح دریای آزاد قرار دارند. باالترین ارتفاع را کیاسر با  129۴+ متر و پایین ترین ارتفاع را 

بابلسر با  22- متر دارد.
نقش شهرهای استان: اکثر شهرهای استان از نظر کارکرد، دارای نقش های خدماتی، اداری، تجاری اند. به عنوان مثال: 
نقش سیاسی ــ اداری شهر ساری، نقش تاریخی شهرهای آمل، ساری، بهشهر، نقش تجاری و خدماتی شهر بابل، نقش صنعتی شهر 

قائم شهر، ارتباط آبی بندر نوشهر و نقش گردشگری شهرهای رامسر، چالوس و بابلسر. 

فعالیت  
1ــ بلندترین و کم ارتفاع ترین شهرهای استان مازندران کدام اند؟ 

2ــ کارکردها و نقش های شهرهای استان را نام برده و برای هریک مثالی بزنید. 
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
علل تراکم زیاد جمعیت در استان مازندران چیست؟   

جمعیت شهری استان 53/2 درصد و جمعیت روستایی آن ۴6/8 درصد می باشد. توزیع جمعیت استان در شرایط موجود با 
ویژگی های جغرافیایی همخوانی ندارد.

جدول 2ــ2ــ تعداد جمعیت و متوسط رشد ساالنۀ استان

متوسط رشد ساالنهجمعیتسال

آبان 1335
آبان 13۴5 
آبان 1355
مهر 1365

آبان 1375 
آبان 1385

835109
1250090
1596565
227۴763
2602008
2922۴32

---
۴/12
2/۴8
3/60
1/35
1/16

جمعیت استاندرس هشتم

در سرشماری سال 1385، جمعیت استان 2/922/۴32 بوده است و  بر اساس نرخ رشد جمعیت، در سال 138٩، جمعیت 
استان مازندران بالغ بر 3037۴03 نفر می باشد که تقریباً ۴/5 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود. از این تعداد 50/2 درصد 

را مردان و ۴9/8 درصد را زنان تشکیل می دهند.
تراکم نسبی جمعیت کشور در سال 1385 معادل ۴6/2 نفر در هر کیلومتر مربع بوده حال آنکه  این تراکم  در استان مازندران 
برابر 123 نفر در هر کیلومتر مربع بوده  است. استان مازندران پس از استان های تهران و گیالن، سومین استان پرتراکم از نظر جمعیت 
به شمار می رود. عوامل مؤثری در تراکم زیاد جمعیت در استان دخالت دارند که عبارت اند از: آب و هوای مناسب و معتدل، آب 

فراوان و خاک حاصلخیز آبرفتی، کشاورزی پررونق، دریای خزر و رودهای دائمی و راه های ارتباطی زیاد.
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ـ 1375 و  پیش بینی  جمعیت  سال 1388   جدول3ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان  85  ـ

جمعیتشهرستان
1375 

نرخ رشد
 ساالنۀ جمعیت 

) 1385 (

جمعیت 
1385

پیش بینی جمعیت 
1388

 کل استان..........
آمل..........
بابل..........

بابلسر..........

بهشهر..........
تنکابن..........

عباس آباد..........
جویبار..........

 چالوس..........
رامسر..........
ساری..........

سوادکوه..........

قائم شهر..........
گلوگاه..........

محمودآباد.......... 
نکا..........
نور..........

نوشهر..........

2602008
302290
421086
155265
138618
174030

-
66370

109901
64440

425668
69222

261549
39006
78871
96072
94768

104852

1/16
1/38
1/10
1/22
1/20
1/13

-
0/59
1/12
0/56
1/53

-0/19
1/21
0/12
1/39
0/96
1/12
1/08

2922432
346775
469591
175300
156195
194719

-
70419

122863
68163

495360
67920

295135
39461
90502

105652
105894
118481

3013123
357877
483271
176489
161087
197877
47041
72470

126453
70149

512148
69899

304291
40611
93576

108730
108979
122281

ترکیب سنی جمعیت در استان مازندران چگونه است؟ 
به هرم سنی جمعیت استان نگاه کنید.

از 100 درصد جمعیت استان، 21 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 73 درصد در گروه سنی  6۴ــ 15 ساله و 6 درصد 
در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند.
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شکل ٦ــ٢ــ توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی )فقط »مرد و زن« درصدی ــ دایره ای(

شکل 7  ــ٢ــ هرم سنی جمعیت  1٣75

شکل 8ــ٢ــ هرم سنی جمعیت 1٣85

مرد

زن

زن

مرد
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فعالیت  
ــ از مقایسٔه هرم های سنی استان در بین سال های 1375 و 1385 چه نتیجه ای می گیرید؟

جدول4ــ2ــ مساحت، وسعت، جمعیت و تراکم نسبی و درصد شهرنشینی در سال 1385
 

درصد 
شهرنشینی

جمعیت شهری 
شهرستان

1385

تراکم نسبی 
شهرستان 

 ) نفر(

جمعیت شهر 
 1385

 ) نفر (

تراکم نسبی
شهر1٣85

 )نفر(

جمعیت در سال 
1385 )شهرستان(

وسعت شهرستان 
)کیلومتر مربع ( شهرستان

---- --- --- --- ---- 2922۴32 23756/۴ کل استان
58/3 202369 113 199698 65 3۴6775 307۴/۴ آمل
51/1 2۴0073 297 201335 127 ۴69591 1578/1 بابل
5۴/2 9۴937 385 50032 203 175302 2۴6/5 بابلسر
67/6 105651 110 8۴117 59 156195 1۴16/27 بهشهر
۴۴/2 86153 95 ۴38۴2 22 19۴719 20۴3/2 تنکابن
۴1/۴ 29161 2۴6 27211 95 70۴19 285/5 جویبار
52/6 6۴726 77 ۴5625 28 122863 1597/3 چالوس
73/۴ 500۴0 93 32085 ۴۴ 68163 729/8 رامسر
55/3 273972 71 261293 13۴ ۴95360 3685/3 ساری
5۴ 36691 ۴ 8708 32 67920 2078/0 سوادکوه
- - - - - 26399 - عباس آباد

61/7 1822۴0 381 17۴768 6۴3 295135 ۴58/5 قائم شهر
- - - - - 3۴۴96 - فریدونکنار

۴7/۴ 18727 ۴1 18727 87 39۴61 ۴51/23 گلوگاه
38 3۴368 105 277۴8 3۴۴ 90502 262/8 محمودآباد

۴3/8 ۴6291 3۴ ۴6291 77 105652 1358/8 نکا
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44 46569 9 22491 39 105894 2675/0 نور
35/6 42175 24 42175 69 118481 1716/5 نوشهر

مهاجرت 
مهاجرت در استان مازندران به دو صورت، خارج استانی )مهاجرفرستی( )مهاجرپذیری( و داخل استانی انجام می گیرد. 

جابه جایی داخل استانی به دو صورت کلی انجام می شود:
1ــ تغییر مکانی جمعیت از یک شهرستان به شهرستان دیگر 

2ــ تغییر مکانی جمعیت در داخل یک شهرستان 
به طور کلی علل مهاجرت به استان مازندران به ترتیب عبارت اند از: 

پیروی از خانوار، تحصیل، جستجوی کار، انتقال شغلی و بقیه موارد است.بیشترین مهاجرین ورودی به استان از استان های 
سمنان، سیستان، قزوین، قم، تهران، خراسان رضوی و گیالن است. 

هم اکنون روند جابه جایی در داخل استان بیشتر از روستاهای کوچک به روستاهایی دارای قابلیت  و توان های محیطی صورت 
به  از شهرهای کوچک  اخیر مهاجرت  دارد. در سال های  ادامه  نیز  بزرگ تر  و  به شهرهای کوچک  از روستاها  می گیرد. همچنین 

شهرهای بزرگ مانند: ساری، بابل، آمل و قائم شهر بیشترین مهاجرین را در سال 1385 داشته است. 
مهاجرت به خارج از استان در استان مازندران بیشتر به استان های تهران، گیالن، سمنان، گلستان و خراسان انجام می گیرد.

نور،  کردخیل  کردهای  از:  عبارت اند  کرده اند  کوچ  مازندران  استان  به  گذشته  زمان های  از  که  مهاجری  گروه های  از جمله 
کردمحله جویبار، زاغمرز بهشهر.

فعالیت  
به نظر شما اثرات مثبت و منفی مهاجرت به استان مازندران چیست؟ 

شکل ٩ــ٢ــ میدان ساری



فصل سوم
ویژگی های فرهنگی استان مازندران 

https://www.roshd.ir/110327-3
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فرهنگ واهمیت شناخت آن
برمی گزینند. خود  اجتماعی  نیاز های  برآوردن  برای  انسان ها  که  زندگی  روش  از  است  عبارت  فرهنگ  از  تعریف  رین  ساده ت
مردمانی که دارای زبان و آداب و سنن مشترک هستند و در یک محدودهٔ جغرافیایی زندگی می نمایند یک گروه فرهنگی واحد را 

تشکیل می دهند.

فرهنگ مردم مازندراندرس نهم

شکل1ــ3ــ جشن تیرگان

در گوشه  و کنار استان ما نیز آداب و رسوم متنوع و بسیار جالبی وجود دارد که ما همه عالقه مندیم بدانیم مردم در 
شهر و روستاهای استان ما چگونه  زندگی می کنند؟ چه زبان، گویش و لهجه هایی بین آنها رایج است؟ چه باورها و اعتقاداتی 
آنها را به انجام آداب و رسوم خاصی سوق می دهد؟ در این درس با چکیده ای از ویژگی های فرهنگی استان مازندران بیشتر 

آشنا می شوید.

١٤ آبان روز مازندران
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فعالیت  
ــ چرا باید ویژگی های فرهنگی محل زندگی مان را بشناسیم و در حفظ، گسترش و تعمیق آن بکوشیم؟  سه دلیل 

ذکر کنید.

1ــ 
2ــ 
3ــ 

 ــ نظرتان دربارٔه جملٔه من به مازنی بودنم افتخار می کنم، چیست؟ تا به حال به این جمله فکر کرده اید؟

زبان1 و گویش2 و لهجۀ3 مردم مازندران
گویش طبری )مازندرانی( که از گویش های کهن ایران است، زمانی متعلق به یکی از حوزه های پربار زبانی کرانه های جنوبی دریای 

خزر و بخش گسترده ای از شمال ایران بوده است.

 این گویش به علت تغییرات آوایی به وجود آمده در برخی از واژه ها، به لهجه های گوناگون تبدیل شده است. حضور 
تیره ها و طوایف مهاجر به منطقه، به ویژه مناطق جلگه ای و ازدواج مردم بومی با مهاجران و همچنین گستردگی رفت و 
آمدهای بومیان با مردم سایر مناطق استان و کشور رواج گستردٔه رسانه های گروهی متکی به زبان امروزی پارسی و نفوذ 
واژگان نواحی هم جوار در محاوره های مردم، گویش جلگه ها را با دگرگونی های آشکاری نسبت به چند دهٔه قبل همراه 
ساخته، اما این تغییرات در میان کوه نشینان شمالی البرز مرکزی، کمتر به چشم می خورد. در واقع گویش مازندرانی در این 
منطقه اصیل تر و پربارتر باقی مانده است. زبان قدیم اهالی قسمت جنوبی دریای خزر و جبال طبرستان، پهلوی بوده و به 
این زبان تکلم می کردند و در حال حاضر هم در زبان مردم آن سامان کلمات و لغات بسیار است و بلکه می توان گفت نیمی 
از تمام کلمات و لغات آنها پهلوی است. هم اکنون گویش های مختلفی در زبان مردم مازندران رایج است که بررسی های 
انجام شده وجود 14 گویش و زبان مختلف شامل مازندرانی، فارسی، ترکی، بلوچی، ترکمنی، کردی، زابلی، تاتی، عربی، 

1ــ زبان، مجموعه ای ساختارمند از گویش هاست که بین آنها تفاهم متقابل وجود دارد.
2ــ گویش، صورت تغییر یافته ای از زبان است. همین طور نحوهٔ بیان مقاصد در محل خاص است.

3ــ لهجه، فضای واسط میان یک گویش و یک زبان است.
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بیشتر بدانیم  

نمونه ای از سروده های محلی مازندرانی
بیه شو، ونه بورم، بزنم پا، صحرا ره
ها کنم داد، بزنم ونگ، برانم خی هاره

بی چراغ سو، داس گرمه دوش
در کمبه تا شو پر بی ئره

انده شومبه راه، انده زمبه ونگ، تالخونش تا سر بی ئره
خدایا کی بونه فرو بوره شو، راه دکفم بورم تاچشمٔه لو

شه دسو و دیم و لنگ بزنم او، بورم تخت ور خوها کنم خو
برگردان

شب شده باید بروم صحرا را زیر پا بگذارم و بگردم / داد کنم و فریاد بزنم و خوک ها را برانم / بدون روشنایی 
و چراغ، داس به دوش بگیرم / مزرعه را دور بزنم تا شب پرواز کند / آنقدر راه می روم و داد فریاد می زنم / تا خروس 
سحری آوازش را بخواند / ای خدا کی می شود که شب فرو بیفتد / تا راه بیفتم به کنار چشمه بروم/ دست و صورت و 

پایم را آب بزنم / و بروم کنار تختم بخوابم

بیشتر بدانیم  
ضرب المثل ها و کنایه ها 

تاریخی،  رویدادهای  درون خود  در  که  است  مازندران  مردم  فرهنگ  ارزشمند  جلوه های  المثل ها  ــ ضرب 

گوداری، روسی، کتولی، افتری و لری را در این منطقه روشن می سازد که این خود دلیل مهاجرت های زیادی است که 
در این ناحیه و این استان صورت گرفته است. 

شعر در مازندران
در بسیاری از این سروده ها شاعران مازندرانی به ارتباطات اجتماعی و زندگی روزمره مردم این دیار اشاره شده است. شاعران 

مازندرانی بسیاری نیز در این دیار زندگی می کردند. 
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فعالیت  

تجارب، هنجارها و ارزش های جامعه را در بر می گیرد و از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد. این جمالت به طور 
مختصر و کوتاه با آفریده ای از طنز و کنایه، مطالب آموزنده را به طور مستقیم به مخاطبان خود انتقال می دهد.در زیر به 

نمونه هایی از این ضرب المثل ها در مازندران اشاره می شود.
ــ او خورنی، سرچشمه جه بخور.

ــ معنا: می خواهی آب بخوری از سرچشمه آن بخور
ــ کاربرد: دقت در درست انجام دادن کارها و فعالیت.

ــ آدم شه مرگ و نه مردم جنازه سر بوینه
ــ معنا: انسان می بایست مرگ خود را بر روی جنازه دیگر مردم ببیند.

کاربرد: عبرت گیری و عاقبت اندیشی.
ــ گل خوانی بئیری، دماوند سر گل بئیر

ــ معنا: اگر گل یا خاک می خواهی از سر کوه دماوند بگیر.

شما هم می توانید با کمک دبیر مربوطه تعدادی از ضرب المثل های محل زندگی تان را بنویسید.

موسیقی در استان مازندران
گسترٔه موسیقی مازندران افزون بر استان مازندران تا شهرهای سمنان و دامغان نیز می رسد. بر همین اساس موسیقی منطقٔه 

مازندران را می توان به چند بخش جداگانه تقسیم کرد.
پایه اصیل ترین و کهن ترین نغمه ها و ملودی های چوپانی  بر  1ــ موسیقی نواحی مرکزی مازندران: موسیقی این نواحی 
مازندران شکل گرفته است. محور اصلی موسیقی این بخش از سوی پنج مقام آوازی وزین و پرقدمت یعنی، طبری بلند، طبری کوتاه، 
کتولی بلند، کتولی کوتاه و میون کتولی و تعداد زیادی قطعٔه ساز چوپانی است. این مجموعه اساس موسیقی آوازی و سازی مناطق 

مرکزی مازندران را تشکیل می دهد.
تا کوهپایه های طبری زبان گرگان  میان دورود ساری  نواحی  نوع موسیقی در  این  امروزه  2ــ موسیقی شرق مازندران: 
کاربرد دارد. مهم ترین ساز در موسیقی شرق مازندران دوتار است. هسته مرکزی موسیقی شرق مازندران دومقام بزرگ هراتی است که 
ریشه در موسیقی ترکمنی و موسیقی شمال خراسان دارد. مضامین شعری در موسیقی شرق مازندران در برگیرنده داستان های عاشقانه، 

روایت هایی از کوچ، مهاجرت و اندوه است.
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ویژگی های فرهنگی استان

بیشتر بدانیم  

امیری خوانی
و  امیری  ترتیب  به  را  دیگر  گمنام  دوبیتی های شاعران  و  پازواری  امیری  به  منسوب  رباعی های  مازندرانی ها 
طوری می نامند.امیری آوازیست که از گوشه عشاق دشتی شروع شده و به دستگاه شور فرود می کند. امیری خوان 
معموالً از دانگ دوم و گاهی دانگ سوم نغمه خود را آغاز می کند، اما به ندرت امیر خوانانی هستند که از دانگ سوم 

شروع می کنند و به دانگ دوم و در نهایت به دانگ اول ختم می کنند.
امیری چون همٔه آوازهای مازندرانی تک تمی است و به کلمات و جمالتی چون علی جان و ای جان جان و 
به عنوان جمله مؤخره در پایان هر بیت یا هر بند ادامه می یابد. چنانچه خواننده یک بیت را در تم آواز بگنجاند امیری 

کوتاه را اجرا کرده و اگر دو یا چند بیت را در تم آواز بیاورد نوع بلند آن را خوانده است.
با همراهی »لله وا« )نوعی نی( می خوانند و گاهی هم از سازهای دیگر مانند کمانچه و   آواز امیری را معموالً 

دو تار بهره می جویند.

بیشتر بدانیم  
بازی های محلی در استان مازندران

بازی های  انواع  به  مختلف  سنین  در  پسران  و  ن  دخترا
شده ترند.  شناخته  بـازی ها  این  از  برخی  می پردازند.  محلی 
تپ چو، تیله بازی، پرپر ــ کالغ پر، هفت سنگ کا، چش بیته کا، 
اهالی مازندران،  بازی ها، سرگرمی سنتی  این  آقوز کا.  لیپ کا، 
به خصوص مردم دهات و ییالق این منطقه بوده است و تا حدود 
50 سال پیش، رایج ترین سرگرمی ها به حساب می آمده که در ایام 
مجـالس  در  یا  و  رمه ها  منزلگاه های  خانه ها،  ایوان  در  ی  شکل 2ــ3ــ کشتی لوچوبیکار

3ــ موسیقی غرب مازندران: موسیقی این مناطق بین چالوس تا غرب نشتارود و تا گیالن گسترده است و بیشتر با نواهای 
چوپانی همراه است. سازهای رایج این منطقه عبارت اند از: نی، سرنا، دهل. از معروف ترین آهنگ هایی که توسط این سازها نواخته 

می شود می توان به طالب اشاره کرد. 
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شب  نشینی ها و عروسی ها، اوقات فراغت را با این بازی ها پر می کردند.از مهم ترین این بازی ها می توان به کشتی لوچو 
اشاره کرد.

کشتی لوچو از کشتی های محلی استان مازندران است و در گذشته در مراسم عروسی اجرا می شد. اما امروزه 
در بعضی از نقاط استان این کشتی همه ساله در تابستان بعد از وجین شالی، هنگام فراغت کار روستاییان و یا اعیاد 

مذهبی و ملی برگزار می شود. جایزٔه برندهٔ این کشتی یک رأس گاو است که توسط اهالی خریداری می شود.
برای مسابقٔه دو نفر از کشتی گیران با تجربه به عنوان داور انتخاب می شوند، در این کشتی هرگونه ضربه زدن به 
بدن یا سر حریف، گرفتن انگشت، دست، سر و ضربه زدن به کتف و گرفتن گوش، خطا محسوب می شود. کشتی گیری 
که در یک دورٔه چند روزه، تمامی حریفان را شکست دهد، برندٔه مسابقه است. در طول برگزاری مسابقه، ساز و دهل 

نیز نواخته می شود تا شور و هیجان بیشتری به مسابقه بدهد.

پوشش سنتی مردم مازندران
نوع و چگونگی پوشش هر جامعه ای از ویژگی های خاص فرهنگی آن جامعه محسوب می شود. در مازندران هم به تناسب مناطق 

جغرافیایی و تنوع فرهنگی در هر منطقه انواعی از پوشش وجود داشت.

شکل3ــ3ــ پوشاک سنتی زنان مازندران

در جدول های ١ــ٣ و ٢ــ٣ به اختصار به انواع پوشاک زنان و مردان اشاره می شود.
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 برای مطالعه 

 جدول1ــ3ــ انواع پوشاک زنان

پاپوش زنانسرپوش زنانتن پوش زنان

جورابچارقدشلیته یا چرخی شلوار

کوشسراقوچ )نوعی کاله زنانه(نیم ساق

گالشگیس بند یا موبافجومه

چاروقمندل )سربندی از جنس کتان(نیم تنه

سرپاییمکناچادر شو

چکمهروسریکلیجه )چادر شب مربع شکل(

شکل 4ــ3ــ زنان روستا در حال بافت جوراب پشمی
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جدول2ــ3ــ انواع پوشاک مردان

پاپوش مردانسرپوش مردانتن پوش مردان

جرب یا جوربکاله نمدیجومه یا جامه

کوش یا کلوشکاله گوشیشلوار یا تمان 

چاروق، سنتی ترین پاپوش این ناحیه پوستین کاله یا پوسته کالنیم تنه 

چکمهشب کالهتن پوشی دکمه دار یا جلزقه

علیجه )معموالً بلندتر از کت معمولی و تا 
نزدیک زانو(

سرپایی) دمپایی(عرقچین

دستمال سرشوال یا لم چقا

غذا، نان و شیرینی محلی استان مازندران
مازندرانی ها همیشه به میهمانداری و میهمان نوازی مشهور بودند. غذا، تنوع و کیفیت آن در فرهنگ مازندران دارای اهمیت 

زیادی است. چند نمونه از غذاهای محلی مازندران در صفحه بعد اشاره می شود:

شکل6ــ3ــ لباس محلی مردانهشکل 5  ــ3ــ  بافندگی در روستاهای مازندران 
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1ــ آغوز مسما: خورشتی که از گردو، مرغ، ترشی انار درست می شود.
2ــ دو آش: نوعی آش که با برنج و سبزی و کدو و دوغ محلی درست می شود.

بیشتر بدانیم  

3ــ نازخاتون: بادمجان کبابی و له شده که به آن آبغوره، ریحان، جعفری و سیر کوبیده اضافه می شود.
4  ــ کهی انار: کدوی پخته همراه باقال و عدس پخته شده با گردوی ساییده و دانه انار، که سیر داغ به آنها 

اضافه شده و مخلوط آن را همراه پلو می خورند.
5  ــ آلو خرش: مرغ پخته که همراه با تخم انار، آلوی سرخ شده و پیاز داغ پخته می شود.

مهم ترین شیرینی های محلی استان مازندران
1ــ آغوزنون: آرد گندم، شیر، تخم مرغ و شکر را با هم مخلوط کرده سپس الی خمیر را گردو می گذارند.
2ــ پشت زیک: شکر یا قند را در یک قاشق آب حل کرده روی اجاق می گذارند بعد از آن یک قاشق روغن 

و مقداری کنجد به آن اضافه کرده مایه را در سینی می ریزند و به اندازٔه دلخواه برش می دهند.
3ــ پیس گنده: این شیرینی شامل گردوی ساییده، شکر قرمز یا شیره خرمالو و آرد برنج سرخ شده و کنجد 

است.

شکل 8 ــ3ــ تصویری از پخت و پز سنتیشکل 7ــ3ــ ِتِلم، وسیله ای برای گرفتن دوغ و کره از ماست
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بیشتر بدانیم  

تهیه شکر قرمز به روش سنتی
در چند دهٔه گذشته به منظور تهیٔه شکر قرمز، کشت گیاه نیشکر در مناطق جلگه ای استان مازندران رواج داشته 
است. برای گرفتن شیره نیشکر و تبدیل آن به شکر قرمز از وسیله ای چوبی به نام کلیا که به ابتکار اهالی محل تمامی از 
چوب ساخته شده، استفاده می شود. به این منظور سرپناهی به ابعاد تقریبی 5 در15 متر مربع با مصالح سنتی موجود 
در محل که بیشتر از نی و چوب بود برپا می شد و در وسط این سرپناه کلیا قرار می گرفت.این وسیلٔه چوبی با نیروی 
محرکه، حیواناتی مانند گاو یا اسب به دور محوری حرکت دورانی داشته و در حین چرخش قطعات کوچک ساقه 
نیشکر در محلی به نام کلیادار فشرده شده و شیره نیشکر بر اثر فشار وارد شده به ساقه نیشکر، به وسیلٔه لولٔه چوبی 
به نام سله به داخل ظرف چوبی به نام نوکا می ریخت و با جوشانیدن شیرٔه نیشکر در دیگ های مخصوص پس از طی 

مراحلی، شکر قرمز جهت مصارف غذایی تولید می شد.

بازارهای محلی استان مازندران
بازارهای روز و هفتگی، بازارهایی هستند که در آن کاالهای روزمرٔه مردم عرضه می شود و تقریباً در کنار تمام بازارهای 
دائمی وجود دارد. خرید ارزان محصوالت تازه توسط دست فروشان محلی از خصیصه های مهم این نوع بازارهاست و در حقیقت 
توسعٔه شهرنشینی در شمال ایران رابطٔه مستقیم با این نوع بازار دارد. بازارهای هفتگی در روزهای معینی از هفته تشکیل می شود 
بازارها می آورند. کاالهای  این  به  اولیٔه صبح  دوره گردها هستند که اجناس خود را در ساعات  بازارها عموماً  این  و فروشندگان 
ساخته شده شهری به طور اخص و کاالهای روستایی به طور اعم در این بازارها عرضه می شود. بازارهای سنتی از گذشته رایج 

بوده است.
 به طور خالصه می توان خصیصه های ذیل را در این بازارها مشاهده کرد:

1ــ ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگی به دلیل روابط چهره به چهره
2ــ رفع اختالفات محلی توسط ریش سفیدان از گذشته تاکنون
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شکل 9ــ3ــ نمایی از بازارهای محلی در مازندران

مناسبت های خاص در استان مازندران
با خواندن  به داخل روستاها می آیند و  پانزده روز قبل از فرا رسیدن عید نوروز  1ــ نوروز خوانی: نوروزخوانان معموالً 
اشعار در مدح امامان )ع(، طلیعه سال نو را به مردم مژده می دهند. نوروزخوانان چند نفرند که یک نفر اشعار را می خواند، یک نفر ساز 
می زند، نفر دیگر به نام کوله کش یا بارکش به در خانه های مردم می رود. صاحب خانه نیز با دادن پول، شیرینی، گردو، تخم مرغ، نخود 

و کشمش از آنان پذیرایی می کند.

بیشتر بدانیم  

اشعار نوروز خوانی
ــ بادبهارون بیمو / نوروز سلطون بیمو/ مژده دهید به دوستان / گل به گلستون بیمو. بهار آمد بهار آمد خوش 

آمد/ علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد/ نوروزتان نوروز دیگر / شما را سال نو باشد موارک.

2ــ عید نوروز: هنگام تحویل سال افراد خانواده دور سفره هفت سین که با ظرافت و سلیقه خاصی توسط زنان چیده شده، 
می نشینند و منتظر سال نو می شوند تا پدر و بزرگ تر خانواده دعای تحویل سال را بخواند. 
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بیشتر بدانیم  

در این روز غذای عید، که معموالً سبزی پلو با ماهی است آماده می شود و عالوه بر آن غذایی به عنوان خیرات برای اموات 
می پزند و بین مردم پخش می کنند. در گذشته در غروب شب اول سال به این اعتقاد که چراغ خانٔه آنها همیشه روشن و نورانی باشد، به 

سر در خانه ها شمع یا شعله آتش آویزان می کردند.

شکل 10ــ3

3ــ مراسم تیرماه سیزده: از دیگر مراسم سنتی و رسمی مازندران تیرماه سیزده است که در اواسط آبان هر 
سال برگزار می شود. البته روایت های مختلف در مورد تیرماه سیزده وجود دارد.

در این شب همٔه خانواده کنار هم جمع می شوند و تا پاسی از شب را به خوردن تنقالت و گوش دادن به قصه و 
افسانه های بزرگ ترها سپری می کنند. جوانان هم با در دست داشتن ترکه ای بلند که کیسه ای به انتهای آن بسته شده 
است. همراه کودکان به در خانه ها رفته و با سر و صدا و کوبیدن چوب به درخانه ها و الل بازی از صاحب خانه تقاضای 
هدیه می کنند. از طرف صاحب خانه به آنها پول، میوه و شیرینی داده می شود.هنگامی که الل به همراه گروه خود در 

کوچه ها شروع به حرکت می کند این اشعار را می خواند:
الل بیمو، الل بیمو، پارسال و پیرار بیمو، چل بزن دیگه بزن، الل انه اللک انه، پیسه گنده خوا انه، سال و ماه 

ارزون نوه، الل مار رسوا نو، الل انه اللک انه، پاربورده امسال انه.
ترجمه: الل آمده، الل آمده، پارسال و امسال آمده، چرخ نخ ریسی را حرکت بده، به دیگ بزن، الل آمد، الل 
کوچک آمد، کسی که شیرینی پیس کنده می خواهد می آید، سال و ماه ارزان نمی شود، الل بزرگ رسوا نمی شود، الل 

می آید، الل کوچک می آید، پارسال رفته امسال می آید.
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4ــ مراسم ورف چال )چاه برف(: یکی از مراسم قابل توجه در ارتباط با آب در روستای اسک واقع در جاده هراز مراسم 
ورف چال است. این مراسم در یکی از روزهای جمعه در فاصلٔه اول تا پانزده اردیبهشت ماه همزمان با ذوب آخرین برف های زمستانی 

برگزار می شود.

این مراسم ریشه در مبارزه با کم آبی برای مسافران و دام ها در فصل تابستان دارد. با توجه به اینکه منطقه مورد بحث در گذشته 
یکی از مناطق دامداری محسوب می شد، دامدارها برای تأمین آب مورد نیاز دام ها در فصل تابستان که برف های روی کوه آب می شد 
برف را در این چاه ذخیره می کردند تا درموقع کم آبی، آب مورد نیاز دام ها را تأمین کنند. امروزه منطقٔه مورد بحث اهمیت گذشته خود 

را از نظر پرورش دام از دست داده ولی این سنت قدیمی همچنان در بین اهالی محل ادامه دارد.
5  ــ شب یلدا: شب اول زمستان را گت چله می نامند در این شب بنا به سنت دیرین همٔه افراد خانواده دور هم جمع می شوند 
و با خوردن هندوانه، ماست، میوه و آجیل سرمای فصل زمستان را از خود دور می کنند. اعتقاد بر این است که با خوردن ماست یا 

هندوانه در شب یلدا، هرگز در زمستان سردشان نخواهد شد.

اعتقادات و باورهای عامۀ مردم استان مازندران
تاکنون مردم  به زندگی مردم جهت می دهد. از گذشته  باورهای عمیقی است که  به  زندگی اجتماعی در هر جامعه ای آمیخته 
مازندران نیز دارای باورهای خاص خود بودند و به آنها اعتقاد زیادی داشتند و هنوز هم به بسیاری از آنها عمل می کنند، برای نمونه 

به چند مورد از باورهایی از این دست اشاره می کنیم.

شکل 11ــ 3ــ مراسم ورف چال
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بیشتر بدانیم  
1ــ اگر داروک بخونده، گنه وارش انه.

یعنی: اگر قورباغه سبز روی درخت بخواند، باران می آید.
2ــ پنج شنبه نون و خرما در کامبی، تا امه مرده جه برسه.

یعنی: پنجشنبه نان و خرما بیرون می دهیم تا ثوابش به مرده ما برسد.
3ــ چایی دله دار دره، مهمان قد بلندانه.

یعنی: ساقه چایی روی چای قرار گرفته، مهمان قد بلند می آید.
4ــ خوی بد بدی، صدقه درها کن تا بدی اون خو بر طرف بوشه.
یعنی: خواب بد دیدی صدقه بده تا بدی آن خواب بر طرف شود.

فعالیت  
به نظر شما بدون اعتقاد و باور، چه آسیب هایی به زندگی فردی و اجتماعی وارد می شود؟ آیا  همٔه باورها کاربرد 

دارند؟ آیا می توانید چند نمونه از این باورهای امروزی را نام ببرید؟

فرهنگ تعاون و یاری گری در استان مازندران
ابعاد زندگی اجتماعی از ضروریات  یاری گری از ویژگی های جوامع سنتی است. تعاون و همکاری در همٔه 
این نوع زندگی است. یاری گری معموالً به سه شکل همکاری برون سویه )دیگریاری(، همکاری میان سویه )همیاری( 
و همکاری درون سویه )خودیاری( بوده است. در گذشته که جوامع دارای زندگی سنتی بودند، این فرهنگ به طور 
رایج و روزمره در بین اهالی یک روستا یا حتی شهر دیده می شد. مازندران از جمله مناطقی است که فرهنگ تعاون 
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فعالیت  

شکل 12ــ3ــ  کوپا، انبار شالی در مزرعه نوعی همکاری میان سویه )همیاری(

شما صورت  روستای  یا  و  شهر  استان،  در  یاری گری  فرهنگ  با  که  را  کارهایی  از  نمونه  چند  می توانید  آیا 
می گرفت، نام ببرید.

 آیا در جوامع  و زندگی امروزی هم فرهنگ یاری گری کاربرد دارد؟

زمین های  کردن  آماده  در  بیشتر  همکاری  نوع  این  است.  داشته  وجود  آن  مردم  بین  در  عمیق  به طور  یاری گری  و 
کشاورزی برای کاشت گندم، برنج و سایر اقالم کشاورزی، در آماده کردن رودها و جوی ها  برای آبرسانی به کشتزارها 
مانند الیروبی، جوی روبی، ساختن سد و آب بندها اجرای بسیاری از مراسمات خاص مذهبی مانند مراسم ماه محرم، 
ازدواج و عروسی، سوگواری و عزاداری مشاهده می شد. در همه جا این نوع همکاری دارای اسم خاصی بوده است 
که در مازندران بیشتر به نام کایر یا قرضی شناخته شده است. تصویر زیر نمونه ای از کاری را که با همکاری هم انجام 

می دهند، نشان داده می شود.



فصل چهارم
پیشینۀ تاریخی   استان مازندران

https://www.roshd.ir/110327-4
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جغرافیای تاریخی مازندران
از تاریخ مازندران چه می دانید؟ آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که، سرزمینی که اکنون مازندران نامیده می شود در گذشته ها:

چه نامیده می شد؟
چه اقوامی در آن می زیسته اند؟ 
حاکمان آن چه کسانی بوده اند؟

 حدود و مرزهای آن تا کجا بوده است ؟
چه شهرهایی داشته است؟ 

در این درس می کوشیم تا با پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی دیگر از این دست شما را با گوشه هایی از گذشته های دور و 
نزدیک مازندران آشنا سازیم. 

پتشخوارگر، تبرستان، مازندران: در دوره های قدیم هر قسمت از نواحی جنوبی دریای خزر نام های جداگانه ای داشته اند، 
از  فراتر  البته حدی  که  می شد  نامیده  »پتشخوارگر«  آن  از  بعد  و  هخامنشی  دورٔه  در  می شود،  نامیده  مازندران  امروزه  که  سرزمینی 
مازندران امروزی بود. بعدها این سرزمین به نام یکی از اقوام ساکن در آن یعنی »تپوری«، »تپورستان« نامیده شد که در دورٔه اسالمی از 

آن با عنوان »طبرستان« یاد شده است. از قرن هفتم هجری قمری واژٔه »مازندران« به تدریج جایگزین طبرستان شد. 

پیشینۀ تاریخی استان مازندراندرس دهم

فعالیت  
درمورد وجه تسمیٔه مازندران و نام های قدیمی آن چه می دانید؟ 

١٤ آبان روز مازندران گرامی باد

دریای خزر!
دریای طبرستان،  دیگری چون  نام های  دور  در گذشته های  نامیده می شود  کاسپین  و  امروزه خزر  که  دریایی 
گیالن، قزوین، هیرکانیا، دیلم و در دوره های اسالمی با نام هایی چون ابسکون، آمل، ساری، گرگان، مازندران، جبال و 

بیشتر بدانیم  
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بیشتر بدانیم  
سرزمین طبرستان در شرق از تمیشه در حوالی بندرگز کنونی آغاز و تا هوسم ) رودسرکنونی ( در غرب ادامه 

داشت، شهرهای مهم آن عبارت بودند از: آمل، ساری، تمیشه، چالوس، ناتل. کالر، کجور،  و فریم. 
وجود کوه های صعب العبور، دره های عمیق، رودهای پر آب و خروشان متعدد، جنگل های انبوه، تاالب های 
فراوان، بارش زیاد برف در نواحی کوهستانی و بارش فراوان باران در نواحی جلگه ای و رطوبت زیاد هوا از جمله 

عوامل طبیعی بودند که ورود مهاجمان به مازندران را دشوار می ساخت.
قرار گرفتن در بین کوه و دریا، زمین های حاصلخیز و محصوالت کشاورزی انبوه و توانایی رزمی باالی مردم 
طبرستان، در همٔه تاریخ موجب استقالل سیاسی و اقتصادی این منطقه شد. در دوره های اسالمی عالوه بر عوامل یاد 
شده، دوری از مرکز خالفت اموی و عباسی در شام و عراق و وجود خاندان های محلی قدیمی تسلط بر طبرستان را 
به رویای دست نیافتنی خلفای اموی و عباسی تبدیل نموده بود. به همین سبب طبرستان استقالل سیاسی خود را تا 

مدت های زیادی همچنان حفظ کرد. 

مازندران پیش از تاریخ 
غارهای فراوان در مناطق کوهستانی و تپه های متعدد در مناطق جلگه ای مازندران در دوره های مختلف، سکونتگاه انسان هایی 
با سطوح مختلفی از تمدن و فرهنگ بوده است. باستان شناسان قدمت برخی از آنها را از لحاظ سکونت انسان حتی تا 400 هزار سال 

پیش تخمین زده اند. از نژاد و زبان ساکنان مازندران در این دوره ها اطالعات درستی در دست نیست.

مغان و… شناخته می شد که حدود چهل نام از این دریا در دوره های مختلف باقی مانده است، خزر نام قومی  قدیمی در 
شمال این دریا است که ترک نژاد و بر آیین یهود بودند و پس از تهاجم مغوالن از بین رفتند. کاسپین نام امروزه این 
دریا در زبان های اروپایی است که آن را برگرفته از نام قومی به همین نام و به گفته برخی نیز بر گرفته از نام قومی به نام 

کاسی ها و یا حتی برگرفته از نام قزوین دانسته اند.

بیشتر بدانیم  
غارهای التپه )علی تپه(، هوتو و کمربند در اطراف بهشهر از قدیمی ترین غارهای مورد استفادٔه بشر در تاریخ 
ایران می باشند.  قدمت آثار به دست آمده در غار التپه به 12500 سال پیش و در غار هوتو و کمربند نزدیک به 12000 
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سال پیش  برمی گردد.
در این زمینه می توان از غارهای دیگری چون غار کمیشان در اطراف نکا، غار اسپهد خورشید در سواد کوه 

و دخمه های سنگی کافر کلی در اطراف آمل یاد کرد.
نام های عمومی و محلی »دین«  با  درسراسرجلگه های مازندران تپه های باستانی وجود دارند که برخی از آنها 
شناخته می شوند. برخی از آنها توسط باستان شناسان مورد کاوش قرار گرفته اند. یکی از این تپه های معروف »گوهرتپه«، 
در شهرستان بهشهر است. در حفاری های گوهر تپه شواهدی از ساختار های معماری با دیوارهای خشتی و سنگی، 
تدفین مردگان به شکل ساده و قرار دادن اشیاء در کنار آنها، سفال، پیکرک انسانی و حیوانی، صنایع سنگی از جمله 

مهر و اشیایی از جنس مفرغ و آهن از جمله خنجر،  لوازم آرایشی و دوک نخ ریسی به دست آمده است.

شکل1ــ4ــ نمونه هایی ازآثار به دست آمده در گوهر تپه

شکل2ــ4ــ مازندران در دورۀ ساسانیان
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 برای مطالعه 

تاریخ مازندران پیش از ظهور اسالم
سرزمین تپورستان یا مازندران کنونی یکی از استان های 
لشکرکشی های  در  می شد.  محسوب  هخامنشی  دولت  مهم 
تپوری ها نقش زیادی داشتند. در  شاهان هخامنشی ماردها و 
با اسکندر در گوگمل، مازندرانی ها   آخرین جنگ هخامنشیان 

مسئولیت نگهبانی از شاه و خانوادٔه او را بر عهده داشتند.

شکل 3ــ4ــ قلعه کنگلو در منطقه پل سفید سوادکوه

بیشتر بدانیم  

این  ساکنان  کمک  با  کرد  سعی  و  شد  مازندران  حاکم  کیوس  برادرش  ساسانی  انوشیروان  پادشاهی  هنگام   
سرزمین  اعالم استقالل  کند.                                                                                          

اسکندر مقدونی علی رغم تصرف نواحی جلگه ای مازندران، از تسلط بر مناطق جنگلی و کوهستانی بازماند. 
شیؤه منحصر به فرد جنگل نشینان مازندران در بهره بردن از فنون جنگی خاص جنگل و استفاده از درختان و شاخ 
و برگ آن، او را به عجز درآورد.  در زمان فرهاد اول )پنجمین پادشاه اشکانی( وی توانست شورش مازندرانی ها را 
سرکوب کند و یکی از دو قوم معروف این سرزمین یعنی»ماردها« را مجبور به مهاجرت کند. در تمام دورٔه اشکانی، 
مازندران همانند سایر نواحی ایران فرمانروایان مستقلی داشت که ضمن اعالم وفاداری به شاه اشکانی در امور داخلی 

استقالل داشته است.
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
به نظر شما در دورهٔ باستان،چه راه هایی مازندران را با سایر نواحی مرتبط می ساخت؟

جدول 1ــ 4ــ تقویم طبری باستان

از ماه های هجری خورشیدیماه های طبری باستانردیف پیش  سال   133 باستان  طبری  شمار  سال  مبدأ 
این   در  است.  خورشیدی  هجری  شمار  سال   آغاز 
گاه شماری هر سال به 12 ماه 30 روزه تقسیم می شد 
ایرانی 5 روز  پایان ماه هشتم همانند تقویم قدیم  و در 
آن  در  کبیسه  در صورت  و  پتک  یا  بهیزک  به عنوان 
6 روز شیشک می افزودند. در این تقویم هر روز ماه 
همانند تقویم اوستایی نام خاص خود را داشت، بنابراین 
1523ــ1522  برابر  خورشیدی  هجری   1390 سال 

طبری باستانی می باشد.

1ــ 
2ــ
3ــ
4ــ
5 ــ
6ــ
7ــ
8  ــ
ــ

9ــ
10ــ
11ــ
12ــ

فردینه ماه
کرچه ماه
هر ماه
تیر ماه

مالر ماه )مردال ماه( 
شروینه ماه
میر ماه 
اونه ماه 

5 یا 6 روز باقی مانده از سال

ارکه ماه
د ماه

وهمنه ماه
نورز ماه

2 مرداد 
1 شهریور
31 شهریور

30 مهر 
30 آبان 
30 آذر 
30 دی
30 بهمن

 29یا30 اسفند تا پایان5 
فروردین

6 فروردین
5 اردیبهشت

4 خرداد 
3 تیر 

در این دوره انوشیروان سیاستی در پیش گرفت تا مانع از شکل گیری یک حکومت واحد در طبرستان شود. 
بدین گونه که هنگامی که کشور ایران رابه چهار قسمت اداری  سیاسی  تقسیم کرد، قسمت غربی مازندران را به فرماندٔه 

آذربایجان و قسمت شرقی آن را در قلمرو فرماندٔه خراسان قرار داد.
نزدیکی  در  آتشکدٔه کوسان  مهمی از جمله  آتشکده های  بود.  آیین زردشت  دوره  این  در  طبرستان  مردم  دین 

بهشهر از اهمیت زیادی بین پیروان این دین برخوردار بود.
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تاریخ مازندران پس ازظهور اسالم 

بیشتر بدانیم  
مازیار

مازیار و پدرش قارن در رقابت با حکومت های محلی طبرستان، به خالفت عباسی پیوستند. مازیار دین اسالم 
را پذیرفت و مسلمان شد و نام محمد بر او نهادند. خلیفٔه عباسی مأمون حکومت نواحی کوهستانی مازندران را به او 
سپرد. برخی از موّرخان، اسالم آوردن مازیاررا ظاهری می دانند  و بر این عقیده اند که او پنهانی بر دین زردشت بود و 
برای برپایی حکومتی شبیه ایران قبل ازاسالم تالش می کرد و در این راه با بابک خرمدین و افشین هم پیمان شده بود. 
مأمون ابتدا مازیار را تأیید نمود و حکومت سراسر مازندران را به او سپرد ولی هنگامی که مازیار از پرداختن  مالیات 
طبرستان به حاکمان طاهری در خراسان سر پیچی کرد فرمان سرکوب او از سوی خلیفٔه بعدی صادر شد، عبدالله بن 
طاهر با همدستی برخی از یاران مازیار او را شکست داد و پس از دستگیری وی را به سامرا نزد خلیفه فرستاد. در 

سامرا به دستور خلیفٔه عباسی معتصم، پس از شکنجه های فراوان، مازیار را به دار آویختند.

فعالیت  
آیا می دانید در چه سال طبری به دنیا آمده اید؟

پیدایش حکومت های  زمینٔه  سپرد،  محلی  خاندان های  به  را  مازندران  ادارٔه  انوشیروان ساسانی  آنکه  از  پس 
محلی کوچک فراهم شد که تا قرن های بعد سبب رقابت و درگیری میان این حکومت ها و عدم یکپارچگی آنها شد. 
موقعیت جغرافیایی و توانمندی های اقتصادی مازندران بر استقالل و دوام این حکومت ها می افزود. بدین ترتیب در 

کمتر دوره ای مازندران توسط یک حکومت واحد اداره شده است.

مهم ترین حکومت هایی که در اواخر ساسانیان و پس از سقوط این سلسله فرمانروایی قسمت هایی از مازندران را بر عهده داشته اند 
عبارت اند از: قارنیان، پادوسپانان، آل دابویه، حاکمان و فرماندهان عرب و نمایندگان خلفای اموی و عباسی و علویان طبرستان.
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حاکمان و فرماندهان عرب و نمایندگان خلفای اموی و عباسی: در سال 22 هجری قمری طبرستان از طریق صلح به روی 
فرماندهان عرب گشوده شد، در قرن اول و دوم هجری قمری چندین لشکرکشی از سوی فرماندهان خلفای اموی و عباسی به طبرستان 
صورت گرفت. در قرن سوم هجری خلفای عباسی امور این مناطق به ویژه نواحی جلگه ای را به حکومت طاهریان سپردند و تالش 

نمودند با توافق با حاکمان محلی، این نواحی را مطیع نمایند و به تأسیس حکومت علویان در طبرستان انجامید.
علویان طبرستان: یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ مازندران دورٔه فرمانروایی علویان بر طبرستان است. در قرن سوم 

هجری ساکنان طبرستان تحت ستم دو گروه قرار گرفتند:
1ــ زمین داران محلی و خاندان های حکومتی قدیم 

2ــ وابستگان حکومت طاهریان 
شدت ستم این دو گروه موجب  قیام مردم گردید، در این میان مردم از سادات علوی دعوت کردند تا رهبری قیام را بپذیرند.

فعالیت  
به نظر شما چرا ساکنان مازندران از میان مخالفان خالفت عباسی، علویان را برای حکومت پذیرفتند؟

شکل4ــ4ــ امامزاده زرین نواــ قائم شهر

جدول 2ــ4

نام داعیانمدت حکومت هـ .ق

حسن بن زید )داعی کبیر(270ــ250

محمد بن زید )داعی(287ــ 270

نزدیک به چهارده سال فرمانروایی 301 ــ287
سامانیان

حسن بن علی )ناصر کبیر(304ــ301

حسن بن قاسم )داعی صغیر(316ــ304
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حسن بن زید از نوادگان امام حسن )ع( دعوت مردم را پذیرفت و در سه شنبه 25 رمضان سال 250 هـ.ق برابر با 14 آبان 
سال243هـ.ش، بزرگان کالر و رویان با وی بیعت کردند و پس از پیوستن مناطق دیگر، در آمل وابستگان حکومت طاهری را شکست 
به  این  و  بود  مردم  با  مشورت  مختلف،  انتخاب حاکمان شهر های  در  کبیر  داعی  ویژگی های  از  نامید.  کبیر«  »داعی  را  و خود  داد 

موفقیت های بعدی و ماندگاری حکومت علویان یاری رساند.

بیشتر بدانیم  

حسن بن زید پس از مدتی بر تمامی طبرستان و گرگان و دیلم )قسمتی از گیالن( مسلط شد وپس از تصرف ری، 
قم، قزوین، زنجان و ابهر تا نزدیکی همدان پیش رفت. داعی کبیر با صدور فرمانی برای حکام خویش اجرای اصول 
تشیع وتبلیغ آن را ابالغ کرد. یعقوب لیث صفاری برای مدت کوتاهی طبرستان را تصرف نمود ولی ناتوانی در ادارٔه 

آن، او را وادار به عقب نشینی کرد.
در زمان داعی محمد حکومت علویان با مخالفان داخلی و خارجی روبه رو بود. در نهایت سامانیان که خود 
را به خالفت عباسی وفادار می دانستند در سال 287هـ.ق بر طبرستان چیره گردیدند و نزدیک به 14 سال بر طبرستان 

فرمانروایی کردند.
معروفترین داعی علوی،  حسن ابن علی معروف به ناصر کبیر بود که در سال 301 قیام نمود و بر طبرستان مسلط 
شد. او دانشمندی مجاهد بود که در تبلیغ اسالم و تأسیس مدارس و مساجد بسیار کوشید. از جمله مدرسه و کتابخانٔه 
معروفی درآمل ساخت که برخی آن را اولین مدرسه در جهان اسالم دانسته اند. از دالیل دیگر شهرت وی، دادگری 

و حمایت او از طبقات محروم بود.
توانست  برطبرستان  فرمانروایی  از  که پس  بود  داعی صغیر  به  معروف  قاسم  بن  داعی علوی، حسن  آخرین 
قسمت هایی از خراسان، ری، قم، قزوین و زنجان را تصرف نماید. این اقدام موجب نگرانی خلیفه و سامانیان شد 
و از سویی در داخل طبرستان نیز سرداران زیادی به مخالفت با داعی صغیر پرداخته بودند. در نهایت با حمایت 
سامانیان، اسفارپسرشیرویه و مرداویج زیاری توانستند با شکست و قتل داعی صغیر،به حکومت 66 سالٔه علویان 

خاتمه دهند. 
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بیشتر بدانیم  

سرداران دیلمی در طبرستان: در قرن چهارم هجری مازندران برای مدتی عرصه جوالن برخی از سرداران 
دیلمی از جمله اسفار پسر شیرویه و ماکان پسر کاکی و مرداویج پسر زیار و خاندان بویه بود. رقابت آل بویه و آل زیار و 
برخی خاندان های محلی طبرستان در قرن چهارم و پنجم هجری قمری ادامه یافت. فرمانروایان آل زیار بر قسمت هایی 

از طبرستان حکومت می کردند.
غزنویان و سلجوقیان در طبرستان: سلطان مسعود غزنوی در سال 426 هـ.ق ساری و آمل را تصرف کرد 

و با بیرحمی به غارت و تخریب و آتش سوزی این نواحی پرداخت.
اسپهبد شهریار حسام الدوله از آل باوند توانست سپاهیان سلجوقی را شکست سنگینی دهد، چنان که سردار 
سلجوقی در گزارش به سلطان سلجوقی راه چارٔه نفوذ در طبرستان را مهربانی و صلح با اسپهبد شهریار دانست. پس 
از صلح سلجوقیان با آل باوند، سیاست سلجوقیان ایجاد تفرقه در این خاندان بود. هرچند در این کار کوشیدند اما 
تا پایان دورٔه سلجوقیان، مازندران هیچ گاه سرزمین مطیعی برای آنان نبود و بارها آل باوند طعم تلخ شکست را به آنها 

چشاندند.
مازندران در جدال با خوارزمشاهیان و مغوالن: مدت فرمانروایی ده سالٔه سلطان محمد خوارزمشاه بر 
مازندران و سختگیری های او و در نهایت پناهنده شدن او به مازندران پس از شکست از مغوالن، موجب کینٔه برخی 

شکل 5  ــ4ــ اهمیت علویان طبرستان درتاریخ ایران

اهمیت علویان 
طبرستان در 
تاریخ ایران

تأسیس حکومت ساده و مردمیانتشار اسالم در طبرستان

اولین دولت شیعی مذهب در ایران

تأسیس مساجد و مدارس و مراکز 
فرهنگی در شهرهای طبرستان 

فراهم نمودن جنگ های مسلحانه 
برای مبارزه با حاکمان ستمگر

تأسیس حکومت براساس 
شریعت اسالم
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از حاکمان محلی از او و همکاری آنها با سپاه مغول شد.
سپاهیان مغولی در تعقیب خوارزمشاه در سال 617 هـ.ق در شهرهای ساری و رویان و آمل، کشتار همگانی 
کردند و شهر باستانی تمشیه را برای همیشه ویران کردند. پس از چنگیز، لشکرکشی های سرداران مغول حدود یکصد 

سال به تناوب ادامه داشت.

مرعشیان و حملۀ تیمور به مازندران: پس از فروپاشی ایلخانان مغول، قلمرو ایلخانان دچار آشفتگی شد و 
حکومت های محلی کوچک توسط سرداران مغول و خاندان های ایرانی تأسیس شد. یکی از این حکومت ها، حکومت 
سربداران خراسان بود که برای تصرف مازندران به این سرزمین لشکرکشی کردند ولی شکست سنگینی را متحمل 

شدند. این دوران پرآشوب و ناامن به اقتصاد مازندران به ویژه کشاورزی آسیب فراوان رساند.
دراین زمان که ستمگری شدت یافته بود مردم به سادات علوی روی آوردند و دو قیام در مازندران به رهبری 

سادات روی داد.
1ــ قیام میرعمادالدین در هزارجریب 
2ــ قیام میرقوام الدین مرعشی درآمل.

امیر تیمور گورکانی در سال های پایانی قرن هشتم 
هجری عازم مازندران شد و پس از سرکوب مرعشیان، 
به قتل و غارت در ساری پرداخت. او عده ای از سادات 
را به مـاوراء النهر فرستاد. مـرعشیان پس از چندی بـه 
ادامه  دورهٔ صفویه  تا  آنها  بازگشته وحکومت  مازندران 
یافت. ویرانگری و غارت تیمور در مازندران به گونه ای 
موجب فقر و گرسنگی مردم شد که از نواحی دیگر گندم 
برای کشت و خوراک مردم آوردند. میرعماد الدین نیز 
پس از آغاز لشکرکشی های تیمور به نزد او رفت و تیمور 

نیز حکومت بر هزارجریب را به او واگذار کرد.
شکل  6ــ4ــ آرامگاه میرقوام الدین مرعشی ـ آمل
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مازندران از دورۀ صفویه تا پایان قاجاریه: در ابتدای تشکیل دولت صفویه، مرعشیان مازندران به اطاعت از صفویان 
پرداختند. در زمان شاه عباس صفوی، دولت مرکزی ایران تصمیم گرفت تا حکومت های کوچک در نواحی شمالی ایران را از میان 
بردارد. با از بین رفتن مرعشیان و سایر قدرت های محلی، از این زمان مازندران توسط استانداران و نمایندگان دولت صفویه اداره 
می شد. به دستور شاه عباس راه های جدیدی در مازندران احداث شد، از جمله راهی که از فیروزکوه تا فرح آباد و اشرف )بهشهر 
این  امنیت، کشاورزی و تجارت در  این  ایجاد شد. در سایٔه  مازندران  آبادانی در  و  امنیت  اقدامات شاه عباس،  با  کنونی( می آمد. 

سرزمین رونق یافت. شاهان صفوی به مازندران اهمیت زیادی می دادند و مسافرت های زیادی به این سرزمین داشتند.

شکل 7ــ4ــ پل محمد حسن  خان ـ بابل

 در زمان نادرشاه، سختگیری های بیش از حد او، به ویژه در گرفتن مالیات از مردم، موجب شورش علیه وی 
شد، که این شورش سرکوب شد.

 در رقابت های کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار بر سر قدرت، مازندران یکی از اصلی ترین صحنه های 
کشاکش آنها بود.

در دورٔه قاجاریه، پس از انتخاب تهران به پایتختی ایران بر اهمیت مازندران افزوده شد. ناصرالدین شاه قاجار 
به مازندران سفر کرد و به آبادانی این منطقه همت گماشت. مازندران در دورٔه مشروطه نیز همانند شهرهای دیگر ایران 
دربرپایی مشروطه نقش داشت و عده ای به حمایت از مشروطه پرداختند. در این دوره انجمن هایی در سطح شهرها 
تأسیس شد از جمله انجمن سعادت و انجمن حقیقت در ساری که در توسعٔه مرام مشروطه و افکار جدید می کوشیدند.
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1ــ چه عواملی موجب استقالل سیاسی و اقتصادی مازندران در طول تاریخ بودند؟
2ــ علت و چگونگی تأسیس حکومت علویان در طبرستان را شرح دهید.

3ــ در قرن هشتم هجری قمری چه قیام هایی به رهبری سادات علوی در مازندران روی داد؟

اندیشه و جستجو
1ــ با مراجعه به یکی از امام زاده های نزدیک به محل سکونت خود گزارش تهیه کنید و در کالس و یا از طریق خبرنامه های 

دانش آموزی به اطالع سایر دانش آموزان برسانید.
2ــ با راهنمایی معلم خود تقویم سال جاری طبری را به ترتیب روز و ماه تهیه و تدوین کنید.

3ــ درمورد یکی از دوره های تاریخی مازندران تحقیق نمایید.
4ــ با مطالعٔه سفرنامه های اروپاییان در مازندران، مطالب جالب و ویژه را انتخاب و گزارش کنید.

5  ــ در مورد تاریخچٔه شهر محل سکونت خود و نواحی اطراف آن تحقیق کنید و خالصٔه آن را به معلم خود ارائه دهید.
6  ــ با راهنمایی معلم و با همکاری دوستان خود در دبیرستان، کارگاه و نمایشگاه تاریخ استان مازندران را برپا سازید.

فعالیت  
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پیشینهٴ تاریخی استان

»نه فقط بنده بلکه هرکسی که درجریان حوادث جنگ در دوران سال های پرمرارت جنگ باشد برای استان مازندران 
یک حساب مخصوص باز می کند«.

»مقام معظم رهبری حضرت آیت الّله خامنه ای«

نقش مازندران در حراست از کیان ایران اسالمیدرس یازدهم

مردم مازندران از دیرباز در دفاع از کیان ایران اسالمی کوشیده اند و در تمام ادوار تاریخ، سرفرازی مازندران را در استقالل 
و سربلندی ایران دانسته  و در راه عّزت ایران از جان و مال خود مایه گذاشته اند. وفاداری ساکنان این استان به ایران پس از پیروزی 
انقالب بیش از پیش بوده است و در این راه بیش از ده هزار شهید گلگون کفن تقدیم انقالب و ایران کرده اند. اکنون نام بسیاری از 

نام  به  ایران از جمله تهران مزین  اماکن و میادین شهرهای بزرگ 
امیران وسرداران شهید این استان است.

ایران  کیان  از  دفاع  در  مازندران  مردم  نقش  مورد  در 
اسالمی به دو موضوع می توان اشاره کرد:  

1ــ مبارزه با ضد انقالب داخلی
2ــ مبارزه با تهاجم خارجی در مرزها در هشت سال دفاع 

مقدس
گـروه هـای  انـقالب اسالمی  پـیروزی  از  مـدت کمی پس   
جدایی  طلب و ضد انقالب با هدف جدایی قسمتی از خاک ایران 
و براندازی انقالب نوپا دست به قیام مسلحانه زدند. مردم استان 
از  به دفاع  به دو شکل    ابتدای تحرکات ضدانقالب  از  مازندران 

کشور و انقالب برخاستند:    

شکل 8  ــ4ــ تندیس مادر فداکار، پنج شهیدیزدان خواه
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                   1ــ مبارزه با ضد انقالب در استان های دیگر،  یکی از استان هایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی  با تالش ضد انقالب 

و حمایت  رژیم بعث عراق در معرض جدایی از ایران قرار گرفت، استان کردستان بود که مردم مازندران با اعزام نیرو به این استان در 
دفع ضد انقالب کوشیدند، تا جایی که ادارٔه شهر مریوان و سپاه این شهر با نیروهای مازندرانی بود. مازندرانی ها در مبارزه با اشرار و 

سوداگران مرگ در مرزهای شرقی کشور نیز تالش وافری داشته اند و در این راه شهیدان زیادی را تقدیم ملّت ایران کرده اند.
2ــ مبارزه با ضد انقالب در داخل استان مازندران، در سال 1360 گروه هایی که به نظام جمهوری اسالمی اعالن جنگ  
مسلحانه دادند، در جنگل ها و کوهستان های مازندران مخفی شدند. در بهمن ماه این سال یکی از این گروه ها کوشید شهر آمل را 

تصرف کند که با مقاومت مردم مواجه شد و با تحمل تلفات زیاد به هدف شوم خود دست نیافت.

فکر کنید وپاسخ دهید:
چرا شهر آمل به شهر »هزار سنگر« معروف شده است؟

حماسٔه مردم آمل مورد ستایش بنیانگذار جمهوری اسالمی  و مسئوالن کشور قرار گرفت. شورای عالی امنیت ملی کشور پنج 
شهر مازندران را به عنوان مناطق عملیاتی اعالم کرد. 

بیشتر بدانیم  

دانش آموز شهید سیده طاهره هاشمی، وی در سال  1346 در آمل متولد شد. هم زمان با تحصیل به مطالعٔه 
کتاب های مذهبی پرداخت و در این زمینه دست نوشته هایی از خود باقی گذاشت. این شهیده در یکی از نامه های خود 
به یک خواهر امدادگر نوشته است: » صف های طوالنی برای شهادت تشکیل خواهیم داد و روزهٔ خون خواهیم گرفت.« 
شهیده طاهرهٔ هاشمی در جریان تهاجم گروه سربداران وابسته به اتحادیٔه کمونیست ها به آمل در ششم بهمن 1360 به 

شهادت رسید.
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بیشتر بدانیم  

استان مازندران و دفاع مقدس
مردم مازندران پس از تهاجم همه جانبٔه ارتش متجاوز عراق به خاک ایران در سال  1359 که با حمایت کامل 
قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و سکوت مجامع بین المللی همراه بود، همٔه استعداد ها و توانایی های خود را در 
مقابله با تجاوز دشمن به کار گرفتند و در طی هشت سال دفاع مقدس در پی سرکوب و تنبیه دشمن متجاوز از پای 

ننشستند.

فاتح فاو
و  خط شکن  قدرت مند،  قوی،  لشکر  یک  کربال   25 ویژه   »لشکر 

خط نگهدار بود«.
  »مقام معظم رهبری حضرت آیت اللّٰه خامنه ای «

عملیات  در  و  گروهان  به  بعد ها  خرمشهر،  در  کربال  نفرٔه  ده   تیم 
و  تیپ 25 کربال  به  القدس  و در عملیات طریق  به دو گردان  االئمه  ثامن 
پس از عملیات محرم به لشکر ویژٔه 25 کربال ارتقا یافت و تنها لشکر ویژٔه 
سپاه بود. حضور فعال و چشمگیر در 22 عملیات، به ویژه فتح حماسی 
و غرورآفرین فاو در عملیات والفجر 8، شاهکار رزمندگان و شهدای این 
لشکر بود که موجب تعجب و تحسین کارشناسان نظامی دنیا قرار گرفت.

شکل 9ــ4ــ سلحشوران مازندرانی بر فراز مسجد شهر فاو  

کوشش مازندرانی ها در سال های دفاع مقدس از چند جهت قابل بررسی است:
1ــ در جبهه های رزم، در سال های دفاع مقدس حدود یک صد هزار نفر از مردم مازندران در قالب نیروهای 
بسیج، سپاه، ارتش و جهاد سازندگی عازم مناطق جنگی شدند. در این زمینه اصلی ترین نقش بر عهدٔه لشکر ویژۀ 
25 کربال بود. یگان های دیگری از جمله: تیپ مهندسی 45 جواد االئمه، تیپ کماندویی 58 مالک اشتر، تیپ 34 
دریایی امام سجاد)ع(،  تیپ 75 ظفر، تیپ ادوات القارعه، سپاه مریوان و… در این راه می کوشیدند. لشکر 30 گرگان 



86

از ارتش جمهوری اسالمی ایران به طور خاص و سایر یگان های ارتش در سطح ملّی از توانایی های امیران و رزمندگان 
مازندرانی بهره مند بودند.

شکل10ــ4ــ تصویر برخی از علمداران لشکر 25 کربال

2ــ پشتیبانی جبهه ها، استان مازندران یکی از استان های پیشتاز در حمایت مادی و معنوی ازجبهه های 
جنگ به شمار می رفت.بخشی از امکانات مازندران در استان های جنگی و بخشی دیگر در داخل استان در خدمت 

جنگ قرار گرفت که به برخی از آنها اشاره می شود:
ــ احداث اردوگاه  در جنوب و غرب کشور از جمله اردوگاه های علم الهدی و مال ثانی در اهواز

دانشگاه شهید چمران  در  از جمله  نقاهت گاه   احداث  ــ 
اهواز با ظرفیت 500 تخت

 ــ استفاده از ظرفیت بیمارستان ها، پزشکان، پرستاران و 
امدادگران استان

درشهرک  ازجمله  دراستان  جنگی  مهاجران  اسکان  ــ 
یثرب قائم شهر و مهمان شهر شهید کشوری

به ویژه  مردم  مختلف  قشرهای  نقدی  هدایای  ارسال  ــ 
دانش آموزان به جبهه ها                                                          

استان  کارخانجات صنعتی  تولیدات  از  بخشی  ارسال  ــ 
به جبهه ها

ــ ارسال آمبوالنس، کامیون، مینی بوس، اتوبوس و قایق 
به جبهه ها

ــ ارسال کاال های مورد نیاز جبهه ها از هدایای مردمی به مناطق جنگی
ــ احداث جاده ها، پل ها، خاکریز ها، سنگر ها، حفر کانال ها و تثبیت خطوط عملیاتی در مناطق جنگی توسط 

شکل 11ــ4ــ بخشی از زیور آالت اهدایی مردم مازندران به جبهه
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بیشتر بدانیم  

مهندسی رزمی جهاد سازندگی مازندران
ــ بازسازی شهر سوسنگرد در استان خوزستان، طی 19 ماه

عراقی  اسرای  نگهداری  محل  استان های  معدود  از  )مازندران  ساری  در  عراقی  اسرای  به  رسانی  امداد  ــ 
بود.(             

استان مازندران با تقدیم بیش از ده هزار شهید، حدود سی و پنج هزار جانباز و بیش از دو هزار آزاده در هشت 
سال دفاع مقدس کارنامٔه درخشانی در حراست از کیان ایران اسالمی  ارائه داده است که 1717 نفر آن دانش آموز 

بودند. 

فعالیت  
با راهنمایی معلم خود اسامی شهدای شهر خود را به تفکیک قشرها و نهادهای مختلف تهیه کرده و در جدولی  

تدوین کنید.

شکل 12ــ4ــ تصاویر بعضی از سرداران شهید
1ــ شهیدحسین علی مهرزادی 2ــ حسین بهرامی 3ــ صادق مزدستان 

4ــ احمد امین طبرسی 5ــ علی رضانوری

123

4 5
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در ادامٔه درس با نام و خدمات برخی ازامیران و سرداران شهید استان آشنا می شویم.

امیران و سرداران شهید استان مازندران:
نامدارترین خلبان جهان،امیرسرلشکرخلبان شهیدعلی اکبرشیرودی:

شهید شیرودی در سال 1334 در قریٔه باال شیرود تنکابن متولد شد و پس از طی دورٔه 
در  داشت.  انقالب شرکت  پیروزی  برای  مبارزه  در  و  پیوست  ارتش  هوانیروز  به  دبیرستان 
جنگ های غرب کشور رشادت زیادی از خود نشان داد تا جایی که ایشان را »ستاره غرب« 
نامیدند. مبارزٔه وی و همرزمانش، با سه فروند بالگرد در برابر یک لشکر عراق، از او چهره ای 
مثال زدنی ساخت تا جایی که او را »مالک اشتر زمان« خواندند. یکی از ویژگی های اخالقی 

شکاری  چرخبال های  خلبانان  نامدارترین  از  یکی  را  شیرودی  نمی پذیرفت،  نظامی را  درجٔه  ارتقای  که  بود  آن  وی 
تاریخ  تعلق دارد. شهید سرافراز شیرودی در  به او  پرواز در جهان  بیشترین ساعت  جهان می شناسند؛ زیرا رکورد 
8 اردیبهشت 1360 در ارتفاعات بازی دراز جاودانه شد. مقام معظم رهبری دربارٔه این شهید فرمودند: »شیرودی 

اولین نظامی بود که من در نماز به او اقتدا کردم«. 
سیمرغ، امیرسرلشکر خلبان شهید احمد کشوری: 

شهید کشوری در سال 1332 در فیروزکوه دیده به جهان گشود و در کیاکال پرورش 
یافت. در نوجوانی در فعالیت های مذهبی شرکت داشت.یک بار در رشتٔه طراحی مقام اول 
کشور را کسب کرد، وی در ورزش کشتی نیز درخشش داشت. با آنکه فردی نظامی بود ولی  
در آستانٔه پیروزی انقالب به مطالعٔه کتاب های سیاسی، طراحی و ترسیم نقاشی های سیاسی علیه 
رژیم پهلوی و شرکت در راهپیمایی ها اهتمام داشت. پس از شروع جنگ تحمیلی رشادت های 

فراوان از خود نشان داد و با وجودی که بارها مجروح شد اما از پای ننشست. در 15 آذر 1359 درارتفاعات میمک 
»شهید  شهید فرمودند:  دربارٔه  مقام معظم رهبری  ایالم با حملٔه هواپیماهای عراقی پیکر پاکش در آتش سوخت. 

کشوری از مؤمنین باللّه و رجال صادق در راه این انقالب بود«. 
علمدار لشکر ویژه 25 کربال، سردار سرلشکر شهیدمحمد حسن قاسمی طوسی: 
وی در سال 1337 در نکا متولد شد. در راهپیمایی های سال 1357 و پخش اعالمیه ها نقش 
نیازمندان، سختگیری در  به محرومان و  زیادی داشت.از ویژگی های شهید می توان کمک 
حفظ بیت المال و دوستی با نیروهای تحت امر را نام برد. در مقطعی از سال های دفاع مقدس 
جانشینی فرماندهی لشکر 25 کربال را به عهده داشت و در عملیات های مهمی چون بدر، قدس 
1 و 2، کربالی 1، 4 و 5 و به ویژه در عملیات پیروزمندانٔه والفجر 8 در فتح فاو نقش کلیدی 

شهید شیرودی

شهید کشوری

شهید محمدحسن قاسمی طوسی
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به زادگاهش  به شهد شیرین شهادت دست یافت ولی پیکر پاکش پس از 8 سال  را برعهده داشت. در سال 1366 
بازگشت. شهید به پاس رشادت هایش مفتخر به دریافت مدال فتح از جانب فرماندهی معظم کل قوا شد. 

امیر سرلشکر شهید سید مسعود منفردنیاکی:
کرد.هنگام  طی  را  نظامی عالی  دوره های  و  آمد  دنیا  به  آمل  در   1308 سال  در   
شروع جنگ، فرماندٔه لشکر 88 زرهی زاهدان بود، سپس به فرماندهی لشکر 92 زرهی 
اهواز و جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش در جنوب منصوب شد. در این سمت ها با 
رشادت کارنامه ای پرافتخار در عملیات های بزرگی چون: طریق القدس، فتح المبین، بیت 
المقدس، والفجر مقدماتی، والفجر 1 و رمضان از خود برجای گذاشت و در 1364/5/6 به 
درجٔه رفیع شهادت نائل شد.از ویژگی های شهید این بود که حتی در هنگام تشییع و تدفین 

دختر جوانش نیز ترجیح داد در کنار سربازان خود که آنها را فرزندان خود می دانست بماند. هنگامی که عده ای از راز 
و نیاز او در دعای توسل در نزد حضرت امام گزارشی دادند،امام فرمودند: »این اصل رجعت انسان است به فطرتش«. 

سردار سرلشکر شهید حاج حسین جان بصیر: 
و  کودکی  گشود.  جهان  به  چشم  فریدونکنار  در   1322 سال  عاشورای  شب  در 
نوجوانی او با فعالیت های مذهبی و مداحی برای اهل بیت )ع( طی شد. در سال 1342 با 
اینکه سرباز بود، در سخنرانی معروف امام حاضر شد و بعدها نیز با استمرار مبارزات خود 
به ویژه در برپایی راهپیمایی ها نقش فعالی داشت. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز مدتی 
برای مبارزه با شوروی و حکومت وابسته به آن در افغانستان، به این کشور سفر کرد. از 
نظامی از خود  و در واحدهای مختلف  نخستین روزهای شروع جنگ عازم جبهه ها شد 

فاو و کربالی 5  فتح  از جمله  متعدد  او در عملیات های  بارها مجروح شد. حضور  و  داد  نشان  بسیار  رشادت های 
چشمگیر بود. سرانجام در سال 1366 در عملیات کربالی 10 به آرزوی دیرینٔه خود یعنی شهادت دست یافت.

                  
جدول3ــ4ــ اسامی و ویژگی های برخی ازسرداران شهید استان مازندران

مقام وویژگی های ممتازمحل شهادتتاریخ شهادتمحل تولدنام شهیدردیف

ریاست ستاد پشتیبانی جهاد مازندرانام رصاص1365ساریاکبر اسفندیاری1

فرماندهی تیپ25کربال،سپاه بانه ومریوانمریوان1363بهشهرحبیب اللّٰه افتخاریان2

فرمانده گردان مهندسی رزمیاروندرود1364آملاحمد امین طبرسی3

فرمانده ومحافظ سوسنگردتپه های اللّٰه اکبر1360ساریحسین بهرامی4

شهید منفرد نیاکی

شهید حاج حسین جان بصیر
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قهرمان جنگ دریایی در نابودسازی نیروی سنندج1364رامسرحسین خلعتبری5
دریایی عراق،70پرواز برفراز عراق

سرلشکر خلبانموصل1359جویبارپرویزذبیحی سوادکوهی6

مسئول طرح خودکفایی لشکر25کربالشلمچه1365قائم شهرصفر روحی 7

افسر عملیات ژاندارمری خوزستانفرودگاه1361نورجعفرسپهری8

سرلشکر خلبانکرخه1360آملمیر حسن سجادی نیاک 9

ابی جزیره مجنون1363بابلیوسف سجودی 10 بن  17علی  لشکر  الغدیر  تیپ   فرمانده 
طالب)ع(، گرفتن روزه در اکثر روزها

مدرس دزفول1359تنکابنفیروزشیخ حسنی 11 مقدس،  دفاع  شهید  خلبان  اولین 
دوره های خلبانی

سرلشکر خلبانپاوه1358قائم شهرجعفرمهدوی ملک کالیی 12

رییس ستاد لشکر ویژه 25 کربالفاو1364بهشهرحسین علی مهرزادی 13

مسئول طرح و عملیات لشکر25کربالشلمچهـــساریسیدمنصور نبوی14

قائم مقام لشکر 27حضرت رسول)ص(شلمچه1365ساریعلی رضا نوری15

مسئول گردان تخریب لشکر 25 کربالشلمچه1367سوادکوهکمیل ایمانی16

جانشین طرح وعملیات لشکر25کربالـــ1362نوشهرموسی پسندی17

مسئول آموزشمریوان1365چالوسغالمرضاصادقی کوهستانی18

فرمانده گردانشلمچه1365رامسرجلیل محمودنژاد19

فرمانده تیپفکه1361قائم شهرصادق مزدستان20

فرمانده تیپشلمچه1366بابلسرحمیدرضا نوبخت21

فعالیت  
اگر سرداران و امیران شهید دیگری را می شناسید، جدولی همانند جدول باال تدوین نمایید.
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چهره های پرافتخار و ستاره های پرشماری در آسمان علم و ادب مازندران درخشیده اند و آثار گران بهایی از خود به یادگار 
گذاشته اند که در ادامٔه این درس شما فقط با نام و آثار تنی چند از این فرهیختگان آشنا می شوید. 

بیشتر بدانیم  

چهره های مذهبی وانقالبی مازندران
عمادالدین حسن بن علی طبری: این عالم بزرگ در قرن هفتم هجری قمری تا ابتدای قرن هشتم می زیست.
او از بزرگ ترین علمای زمان خود در زمینٔه فقه و حدیث بوده است و از شهر های مختلف ایران شاگردان فراوانی 
مناقب االئمة  األبرار فی  از جمله کتاب »تحفة  یاد شده است  منابع مختلف  بزرگ در  این عالم  آثار  داشته است.از 

األطهار)ع( « که در اصول دین و در اثبات والیت وامامت امیرالمؤمنین و حقانیت تشیع است.
شهید شیخ فضل الله نوری: در سال 1222 هـ.ش در الَشک کجور 
در یک خانوادٔه صاحب علم دیده به جهان گشود.تحصیالتش را در نجف گذراند 
و در علوم دینی از جمله فقه، اصول، رجال، کالم، حکمت و عرفان احاطٔه کامل 
یافت وسرآمد زمان خود گردید. پس از بازگشت به تهران کالس درس او دارای 
اعتبار و اهمیت فوق العاده بود. آثار و تألیفات بسیاری از آیت الله نوری به یادگار 
مانده است، ازجمله: »تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل« در رد سیاست مشروطه و 
»تحریم مشروطیت«. شیخ فضل اللّه در مبارزه علیه قرارداد تنباکو و مبارزه برای 
برقراری عدالت تا پیش از مشروطه حضور فعالی داشت، اما پس از مشروطه، 

بخشی از قانون اساسی و افکار و اقدامات مشروطه خواهان را ناشی از تعالیم غربی و منحرف می دانست، به همین 
جهت به مخالفت با مشروطه برخاست. پس از تصرف تهران مشروطه خواهان در1288 هـ.ش شیخ فضل اللّٰه را به 

اتهام مخالفت با مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند.
الّله العظمی حاج میرزا هاشم آملی: در سال 1278 هـ.ش در   آیت 
و  آمل  در  را  ابتدایی  دورهٔ  در  تحصیل  وی  شد.  متولد  پردمه الریجان  روستای 
دوره های عالی را در مدرسٔه علمیٔه سپهساالر تهران و حوزه های قم ونجف گذراند و 
از محضر اساتید بزرگ زمان خود استفاده کرد. وی پس از بازگشت به قم شاگردان  
بزرگی را تربیت کرد. آثار بسیار زیادی از این بزرگوار به یادگار مانده است از جمله 
»کتاب الطهارة« و »کتاب الصالة«.آیت اللّه آملی مدارس و مساجد زیادی نیز در قم 
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و مازندران تأسیس کرد که از جملٔه آنها مدرسٔه علمیٔه ولی عصر )عج( در قم است. وی خوش بیان و خوش برخورد بود. 
نظم در زندگی، جدیت در تحصیل و تدریس و مردمی بودن از ویژگی های این عالم فقید بود. این عالم ربانی در سال1371 

هـ.ش بدرود حیات گفت.
 حجة االسالم سید عبدالکریم )سیدحبیب اللّه(  هاشمی نژاد: 

تحصیالت  شد.  متولد  بهشهر  در  هـ.ش   1311 سال  در  شهید هاشمی نژاد 
قم در  را در  آن، تحصیالت عالی  از  بهشهر گذراند و پس  را در کوهستان  ابتدایی 
امام  دستگیری  از  پس  گزید.  اقامت  مشهد  در  و سپس  کرد  طی  بزرگی  اساتید  نزد 
خمینی)ره(، هاشمی نژاد نیز مبارزات خود علیه حکومت پهلوی را با سخنرانی ها و 
چاپ کتاب گسترش داد و بار ها به زندان افتاد، به گونه ای که او را از ارکان رهبران 
انقالب  پیروزی  از  پس  می دانستند.  مازندران  و  مشهد  در  به ویژه  مبارز،  مذهبی 

از  به شهادت رسید.  منافقین  به دست  و در سال 1360  یافت  راه  به مجلس خبرگان  مازندران  مردم  اسالمی  با رأی 
شهید  هاشمی نژاد آثار و تألیفات زیادی از جمله »مناظرٔه دکتر وپیر« به یادگار مانده است که بارها تجدید چاپ شده است. 

تاریخ نویسان مازندران
هـ.ق  به سال 310  را  او  وفات  و  متولد شد  آمل  در  هـ.ق  در سال 224  بن جریر طبری:  ابو جعفر محمد 

مطالب  صفحه  چهل  روزی  سال؛  چهل  مدت  در  او  می دانند.  بغداد  در 
قدیمی ترین  فقط  نه  مجلد   30 در  قرآن  بر  طبری  علمی می نوشت.تفسیر 
به شمار می رود.  از بزرگ ترین مجموعٔه روایات تفسیری هم  بلکه  تفاسیر  
مهم ترین اثر او در تاریخ عمومی به نام »تاریخ الرسل والملوک« است که به 
»تاریخ طبری« مشهور است. او در این کتاب  حوادث تاریخی را از آغاز 

آفرینش تا سال 302 هـ.ق نوشته است. 
مورخ  اسفندیار  بن  حسن  محمدبن  الدین  بهاء  اسفندیار:  ابن 
اطالع  او  زندگی  از  که  است  طبرستان  تاریخ  کتاب  نویسندٔه  و  معروف 
محدودی در دست است. درسال606 هـ.ق از بغداد عازم ری و آمل شد، 
کتابی به نام تاریخ طبرستان  که به عربی نوشته شده بود را یافت و پس از 
آن با مسافرت های فراوان، به جمع آوری اسناد و مدارک پرداخت و پس 
از پنج سال کتاب تاریخ طبرستان خود را از ابتدای بنیاد طبرستان تا پایان 

دومین سلسلٔه باوندیه نوشت. این کتاب از مهم ترین منابع تاریخ ایران و مازندران به شمار می رود.
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موالنا اولیاء الّلٰه آملی: از مورخان قرن هشتم هجری قمری است که در شهر آمل متولد شد و در سال 750 
به دربار فخرالدوله شاه غازی از پادوسبانان رویان راه یافت و در سال 764 هـ.ق کتاب »تاریخ رویان« را به نام او تألیف 

کرد.به عقیدهٔ مورخان این کتاب اقتباس از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار است.
ظهیرالدین مرعشی: او از  خاندان سید قوام الدین مرعشی فرمانروای مازندران بود که در 818 هـ.ق متولد  
شد و از طرف آل کیای گیالن به حکومت سیاکله رود و قزوین  و اردیل منصوب شد. اثر معروف او »تاریخ طبرستان 
و رویان و مازندران« است که از قدیمی ترین زمان تا سال 881 هـ.ق را در بر می گیرد. او کتاب دیگری به نام »تاریخ 

گیالن و جرجان و دیلم و ری« نیز به نگارش در آورده است.

شاعران مازندران
پدر شعرنو،نیما یوشیج: علی اسفندیاری در سال 1276 هـ.ش در یوش 
با  و  گذراند  تهران  لویی  سن  مدرسٔه  در  را  تحصیل  دوران  شد،  متولد  مازندران 
او اشعار  پرداخت.  نویسی  داستان  و  شعر  کار  به  و  شد  آشنا  خارجی   زبان های 
سبک  طرفداران  مخالفت  با  که  بود  فارسی  شعر  در  نوینی  سبک  آغاز گر   
قدیمی روبه رو شد. او مایٔه اصلی شعر خود را رنج می دانست. از نیما آثار زیادی 
به یادگار ماند که پس از مرگش بنا به سفارش او جمع آوری شد. مجموعٔه اشعار 
نیما به چاپ رسیده است. نیما در سال 1338 هـ.ش بدرود حیات گفت و پیکرش 
پس از 34 سال در سال 1372 به یوش منتقل گردید و در خانٔه پدری دفن شد. 

دلدادٔه  جوانی  در  می دانند.  پازوار  را  او  زادگاه  نیست،  روشن  درست  او  زندگانی  تاریخ  پازواری:  امیر 
دختری به نام گوهر می شود، مجموعٔه اشعار او در دلبستگی این عاشق و معشوق است، زیباترین فصل آن، موضوع 
مرثیه ای است که امیر پس از غرق شدن گوهر در رودخانه سروده است. امیر پازواری در مازندران از شهرت بسیار 

زیادی برخوردار است.
طالب آملی: از مشهورترین شاعران ایران در قرن یازدهم هجری قمری است که در علوم دیگر از جمله هندسه، 

منطق، هیئت و فلسفه نیز مهارت داشت. طالب آملی پس از چندی به هند سفر کرد و در آن دیار به شهرت رسید. 

دانشمندان مازندران
عمر بن فرخان طبری: اختر شناس، مترجم، ریاضی دان و معمار مشهور در قرن دوم هجری قمری بود. او 
را از طراحان شهر بغداد دانسته اند، همچنین او در ترجمٔه کتاب ها از پهلوی به عربی نقش فراوان داشت. فرخان 
و  بطلمیوس«  »االربع  می توان  آنها  جملٔه  از  که  رفته اند  بین  از  حوادث  تندباد  ر  د که  کرد  تألیف  زیادی  آثار  طبری 
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»جوامع االسرار فی علم النجوم« را نام برد.
نخستین کتاب پزشکی در دنیای اسالم:  ابوالحسن علی بن سهل بن ربن طبری )ابن ربن طبری( در سال 
به بغداد رفت و  192 هـ.ق متولد شد. درابتدا از علمای یهود بود و مدتی در دربار مازیار می زیست و پس از آن 
مسلمان شد.اگر چه او را ریاضی دان، اختر شناس، مترجم وادیب می دانند اما شهرت بیشتر او در پزشکی است که 
کتابی به نام »فردوس الحکمه« نوشته که آن را اولین دایرة المعارف پزشکی در جهان اسالم دانسته اند. علی بن ربن 

طبری آثار دیگری نیز داشته است. وفات او را به سال 274 هـ.ق می دانند. 
ابوسهل ویجن )بیژن( بن رستم کوهی: وی در قرن چهارم هجری قمری می زیست و وفات او را به سال 
در  نجوم  بر  کرد. کوهی عالوه  بنا  به سال 378 رصدخانه ای  بغداد  در  بویه  آل  دورٔه  در  او  دانسته اند.  هـ.ق   405
ریاضیات و به ویژه در هندسه مقامی شامخ داشت و آثار بسیاری در این زمینه به نگارش در آورد که بعد ها مورد استفادٔه 
دانشمندان معروفی چون خیام،بیرونی و نصیر الدین طوسی قرار گرفت. برخی از آثار وی عبارت اند از: »رسالة فی 

البرکار التام والعمل به« و کتاب »الدوائر المتماسیة« و حدود بیست کتاب دیگر.
و  قمری  هجری  پنجم  قرن  ستاره شناس  و  مشهور  ریاضی دان  طبری(:  )حاسب  طبری  ایوب  بن  محمد 
معاصر با ملکشاه سلجوقی بود. از او نُه کتاب و رساله باقی مانده است که برخی از آن ها عبارت اند از: »شمار نامه« 

و »مفتاح نامه«.

فعالیت  
1ــ مردم مازندران  در استان های مرزی چگونه به دفاع از انقالب پرداختند؟

2ــ چه یگان هایی از مازندران در دفاع مقدس حضور داشتند؟
3ــ چهار مورد از پشتیبانی های مردم مازندران از رزمندگان دفاع مقدس را بیان کنید.
4ــ در مورد آثار و زندگی یکی از چهره های علمی و فرهنگی مازندران تحقیق کنید.

5  ــ در مورد شهدای محلٔه خود و وصایای آنها گزارشی تهیه کنید.
دانش آموزان  برای  را  آن  گزارش  و  کنید  مصاحبه  داشته اند  حضور  مقدس  دفاع  در  که  رزمندگانی  ا  ب 6ــ 

بخوانید.



فصل پنجم
توانمندی های استان مازندران

https://www.roshd.ir/110327-5


96

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



97

توانمندی های استان

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 تصفیه 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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بیشتر بدانیم  

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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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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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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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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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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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. 



115

توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

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:
بنادر استان

ایران  توسعٔه شمال  در حال  بندر  بزرگ ترین  به عنوان  امیرآباد  بندر  اقتصادی  ویژهٔ  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.



123

توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  
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،  ترانزیتی کشورهای شمال  ارتباط  که  کردند  معرفی  اروپا  و  آسیا 
کشورهای حوزهٔ اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا متصل می کند. در این مسیر جدید که کریدور شمال ــ 
جنوب نامیده می شود بخش وسیعی از کشورهای آسیایی و اروپایی می توانند به مبادلٔه کاالهای تجاری 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 حوزهٔ 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.

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

دست خواهد یافت.
ـ  5 ــ بندر نوشهر شکل 30ـ
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علل عمده استقرار و پیدایش شهر نوشهر را می توان وجود رودخانه های متعدد، نزدیکی آن به دریا، کوتاه بودن فاصله اش به 
تهران و موقعیت مناسب ساحل آن برای پهلوگیری شناورهای تجاری و حاصل خیزی اراضی اطرافش دانست.

بندر فریدونکنار: این بندر از طریق دریا می تواند با سایر بنادر حاشیه دریای خزر در کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان 
و قزاقستان ارتباط مستقیم دریایی و با دیگر بنادر جهان از طریق رودخانه ولگا و دریای بالتیک، دریای آزوف، دریای سیاه و دریای 

مدیترانه ارتباط داشته باشد.
صید ماهی در فریدونکنار از رونق زیادی برخوردار است و 
حیات وحش این بندر ساالنه پذیرای انواع پرندگان مهاجر آبزی از 

جمله »درنای سیبری« است.

بندر نکا: بندر نفتی نکا به عنوان بزرگ ترین بندر نفتی شمال 
و بندر تابع منطقٔه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نقش حائز اهمیتی در 

تهیه سوخت پاالیشگاه های داخل کشور را دارا می باشد.

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 33ـ

ـ 5  ــ صید ماهی در فریدونکنار شکل 31ـ

ـ 5  ــ بندر نکا شکل 32ـ
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پیروزی شکوهمند انقالب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی تحول عمده ای را در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، 
فرهنگی و سیاسی موجب شده و دستاوردهای بیشماری را برای مردم ایران به همراه داشته است. در این میان استان سرسبز مازندران 

سهم فراوانی در پاسداشت انقالب و تالش جهت رسیدن به اهداف بلند انقالب داشته و در این امر جزء استان های پیشتاز بوده است.
دراین درس شما می توانید  با برخی از فعالیت های صنعتی ــ عمرانی، علمی، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی در استان آشنا شوید.     

صنعت 
 وجود صنعت در هر منطقه ای موجب توسعٔه اقتصادی آن می شود. صنایع دستی استان بعداز پیروزی انقالب اسالمی  رشد 

داشته است . علت این امر را چه می دانید؟ 
صنایع کارخانه ای استان شامل واحد های صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی و صنایع کوچک است.

درس چهاردهم

شکل 1ــ6   ــ موقعیت شهرک های صنعتی استان مازندران

دریای خزر 

گیالن

قزوین

تهران
سمنان

تان
گلس

تان
نس

رکم
ت

دستاوردهای انقالب اسالمی

البرز
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بیشتر بدانیم  
به علت اهمیت کشاورزی و نقش زمین در آن چون وجود شهرک های صنعتی موجب  در استان مازندران 
کاهش زمین های کشاورزی می شد فعالیت شهرک های صنعتی درسال 1369 آغاز شد. درحال حاضر 36 شهرک و 
ناحیٔه صنعتی فعال با زمین صنعتی 1210 هکتار وجود دارد که 1032 واحد صنعتی در حال بهره برداری، 63 واحد 

صنعتی در مرحله نصب ماشین آالت و 544 واحد در حال ساخت و سازند.

شکل 2ــ6ــ کارخانه نساجی

شکل3ــ6ــ شهرک صنعتی
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
 ــ میزان تولید محصوالت کشاورزی استان را در سال های 1356 و 1388 باهم مقایسه کنید. چه نتیجه ای 

می گیرید؟ به کمک دبیرتان علت را بیان کنید. 
ــ علت توسعٔه فعالیت های دامی و آبزی پروری در استان چیست؟  

فعالیت های عمرانی و زیر بنایی 
فعالیت های عمرانی استان را می توان در دو بخش شبکٔه ارتباطی، حمل و نقل و عمران شهری و روستایی مورد بررسی قرار داد: 

الف( شبکۀ ارتباطی و حمل و نقل: امروزه فعالیت های بخش های حمل و نقل در تمامی  عرصه های اقتصادی )تولید، توزیع و 
مصرف( و همچنین حمل و نقل مسافر به چشم می خورد. اهمیت شبکه های حمل و نقل در توسعٔه بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی 

و گردشگری به گونه ای است که بدون سرمایه گذاری های زیر بنایی در آن، امکان توسعٔه بخش های دیگر وجود ندارد.  
دراستان مازندران حمل و نقل کاال و مسافر از چهارطریق هوایی، دریایی، راه آهن و راه آسفالته انجام می گیرد.

بیشتر بدانیم  
مازندران تنها استانی است که از طریق سه محور هراز ، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور ارتباط دارد. سه 
فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر، امکان ارتباط هوایی آن را با سایر نقاط برقرار می سازند. راه آهن سراسری نیز از 
این استان عبور می کند. عالوه بر آن جادٔه ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول 220 کیلومتر با فاصله 30 الی 300متر 

از کنار دریای خزر می گذرد.  

تعداد معادن  فعال  استان حدود 104  مورد است. زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ مرمر ، نمک آبی ، 
پوکه معدنی ، بوکیت و سیلیس از ذخایر معدنی استان است. 

 طی سال های 88 ــ1356 تعداد معادن فعال با متوسط رشد ساالنه 4/7 درصد از 24 به 104 معدن  و میزان 
استخراج معادن فعال با متوسط رشد ساالنه 3/6 درصد از 786 به 1912 هزار تن افزایش یافته است.
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

شکل 4ــ6ــ عملیات راه سازی

»راه روستایی «: 
راه ها و مسیرهای ارتباطی روستاها به عنوان شریان های حیاتی که موجب ارتباط روستاها با شهرها و مراکز 
عمده اقتصادی، اجتماعی و … هر کشورند نقش و جایگاه ویژه ای در امر توسعٔه اقتصادی دارند. استان مازندران با 
توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی و به طبع تنوع فراورده های کشاورزی، مسئلٔه راه های مناسب روستایی به منظور 

ادارٔه کل راه و ترابری استان در زمینٔه توسعه و تعریض راه ها اقدامات مهمی انجام داده است که عبارت اند از: 
1ــ توسعه و تعریض راه های اصلی به چهار خطه و فرعی ها به اصلی و همچنین ایجاد باند سبقت در راه های 

کوهستانی اصلی از جمله محورهای قائمشهر، فیروزکوه و محور هراز 
2ــ نگهداری راه های موجود با بهسازی و روکش آسفالت و همچنین نگهداری از سازه های راه و ابنیه فنی 

)تونل، پل، دیوارهای حائل و ضامن( و ترمیم قسمت های آسیب دیده راه ها و ابنیه ها 
3ــ ایمن سازی راه ها با خط کشی، ایجاد روشنایی و نصب عالئم و تجهیزات ایمنی در راه ها
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شکل5ــ6ــ راه روستایی ورفام

جدول 1ــ6  ــ وضعیت راه های استان قبل و بعداز انقالب شکوهمند اسالمی )پایان سال86(

جمع کل راه ها به کیلومترطول راه غیر آسفالت به کیلومترطول راه آسفالت به کیلومتر 

43019462376 قبل از انقالب اسالمی

373440327766 بعد از انقالب اسالمی 

حمل ونقل هرچه سریع تر، آسان تر و در عین حال ارزان ترین فراورده ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین موضوعات 
مورد بررسی اداره کل  راه و ترابری است. 

با پیروزی انقالب اسالمی طول راه های روستایی استان از حدود 2500 کیلومتر به 7766کیلومتر رسیده است. 
اداره کل راه و ترابری استان در زمینٔه ایجاد یک راه روستایی ایمن و مناسب در استانی چون مازندران )به دلیل تراکم 
و تعدد روستاها( نیز اقدامات در خور توّجهی را انجام داده است تا آنجا که براساس آمار و اطالعات موجود، قبل 
از انقالب اسالمی در استان مازندران 430 کیلومتر راه آسفالته و 1946 کیلومتر راه غیر آسفالته وجود داشت که 
پس از گذشت 32 سال به 3734کیلومتر راه آسفالته و 4032 کیلومتر راه غیر آسفالته رسیده است که پیشرفت بسیار 

چشمگیری را نشان می دهد.   
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ج( علمی آموزشی ــ درمانی  
درصد  مازندران 85/01  استان  باسوادی  میزان  عمومی سال  1385  نتایج سرشماری  براساس   : پرورش  و  آموزش  ــ   
است که در نقاط شهری 90/05درصد ودر نقاط روستایی 79/30درصد بوده است. در سال های اخیر آموزش و پرورش و نهضت 

سوادآموزی در استان در جهت بهبود کیفیت و کمیت آموزش فعالیت زیادی انجام داده اند. 

شکل 6ــ6ــ روستای آغوزه ـ درۀ گلوگاه

بیشتر بدانیم  
ب( بخش عمرانی روستایی و شهری:  بعداز پیروزی انقالب اسالمی برای عمران و آبادی روستاها و شهرها 

اقدامات زیادی انجام شده است که از جملٔه آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 ــ گاز رسانی به روستاها و شهرهای استان

 ــ افزایش تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی و برق 
 ــ افزایش مساحت فضای سبز شهری 

 ــ افزایش دفاتر مخابراتی روستایی، شهری و بین شهری 
 ــ مطالعه و اجرای طرح های هادی روستایی 

 ــ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله وگسترش فضای سبز در شهرها و روستاها
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ــ آموزش عالی: در بخش آموزش عالی شاهد تحوالت عظیمی در استان هستیم. براساس اطالعات موجود در سال 1356 در 
استان 2599 نفر دانشجو وجود داشت که به ازای هر صدهزارنفر جمعیت 158 نفر دانشجو بوده است در حالی که تعداد دانشجویان در 

ـ   1387 به 120386 نفر رسیده که براساس این شاخص به ازای هرصدهزارنفر 4119 نفر افزایش یافته است.    سال88 ـ
 ــ بهداشت و درمان : درسایٔه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزایش 
شاخص های توسعٔه انسانی در چند دهه اخیر چشمگیر بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت تدابیری اندیشیده شده که از 

جمله آن ها اصالح نظام سالمت در قالب طرح پزشک خانوار، واکسیناسیون اطفال، طرح غربالگیری بینایی و… است.

بیشتر بدانیم  

جدول ٢ــ6ــ وضعیت آموزش وپرورش استان مازندران در سال های1357و1387

سال 1387سال 1357عنوان

23152106تعداد مدرسه دورٔه ابتدایی

845610110تعداد کالس دورٔه ابتدایی

289830199171تعداد دانش آموز دورٔه ابتدایی

4391249تعداد مدرسه دورٔه راهنمایی

16575524تعداد کالس دورٔه راهنمایی

90959119924تعداد دانش آموزدورٔه راهنمایی

1409ـــــــــتعداد مدرسه دورٔه متوسطه

8382ـــــــــتعداد کالس دورٔه متوسطه

174074ـــــــــتعداد دانش آموز دورٔه متوسطه
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 د( فعالیت های  فرهنگی و هنری ــ گردشگری    
ـ فرهنگی و هنری: وجود فضاهای فرهنگی موجب توسعه و تعمیق هویت و فرهنگ اسالمی می شود. در بیشتر شهرستان های  ـ 
استان مازندران حداقل  یک فضای فرهنگی وجود دارد. کتابخانه های عمومی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،موزه ها و 

سینماها و... ازجمله فضاهای فرهنگی اند.

فعالیت  
در محل زندگی شما کدام فضاهای فرهنگی وجود دارد؟ این فضاها چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی 

شما دارد؟

  ــ گردشگری 
به نظر شما:

 ــ آیا استان مازندران توانمندی جذب گردشگری را دارد؟ 

بیشتر بدانیم  

جدول٣ــ6ــ وضعیت بهداشت و درمان استان مازندران درسال های 1356 و1387

سال 1387سال 1357عنوان

4062034تعداد پزشکان )عمومی و متخصص(

661231خانٔه بهداشت فعال روستایی

2139تعداد مؤسسات درمانی فعال )بیمارستان ها و زایشگاه ها(

79358تعداد داروخانه ها

37243تعداد آزمایشگاه ها

15104تعداد رادیولوژی 

2251تعداد مراکز توانبخشی
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بیشتر بدانیم  
جدول 4ــ6ــ اسامی موزه ها و بناهای تاریخی استان 

اسامی  بناهای تاریخی اسامی  موزه ها

موزهٔ تاریخی شهر بابل
موزهٔ صنایع دستی و هنرهای سنتی

سایت موزٔه گوهرتپه 
موزٔه کندلوس

موزٔه قرآن وشهدای آمل
موزهٔ تماشاگه خزر رامسر

مجموعٔه عباس آباد
مجموعٔه عمارت کلبادی وحمام وزیری ساری

مجموعٔه تاریخی فرح آباد ساری
خانٔه نیما )یوش( و کاخ چایخوران

ساختمان تاریخی آالشت ــ برج رسکت
برج الجیم ــ قلعٔه کنگلو

قلعٔه مارکوه رامسر ــ هتل قدیم رامسر

 ــ آیا می توانید چند مورد از این توانمندی ها را نام ببرید؟ 
در استان مازندران 15 روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری و منطقٔه نمونٔه گردشگری تصویب شده است که در توسعٔه 

گردشگری استان مؤثر بوده است.
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در  گام  نخستین  است.  توسعه  کالن  و  بلندمدت  برنامه ریزی  وجود  و  برنامه  تنظیم  و  تهیه  کشور  یک  توسعٔه  ویژگی های  از 
برنامه ریزی و آینده نگری پذیرش یک چشم انداز واحد است. این چشم انداز تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که براساس 
آن می توان برنامه های بلندمدت و کالن توسعه را تعیین کرد. ترسیم چشم انداز آینده این امکان را به برنامه ریزان اقتصادی،اجتماعی ، 
فرهنگی،سیاسی و زیست محیطی می دهد که دورنمای واقعی رابه صورت عملی به مرحله اجرا در آورند و از حداقل امکانات ،بیشترین 

استفاده بهینه را انجام دهند و به توسعٔه پایدار دست یابند. 

چشم انداز استان مازندران در افق 1404 هجری شمسی    
ضرورت تعیین چشم انداز باتوجه به توانمندی ها و محدودیت های استان، داشتن نگاهی آینده نگر برای تعالی و پیشرفت توسعٔه 
استان امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین بهتر است هرگونه برنامٔه توسعه که برای چشم انداز آیندٔه استان تهیه وتدوین می شود علمی و 

در قالب آمایش سرزمین با توجه به توانمندی های استان باشد.
ویژگی های دورنمای استان مازندران در افق 1404 عبارت اند از: 

1ــ برخورداری از اقتصاد چندبعدی و پایدار،دارای سهم عمده در عرصٔه کشاورزی و محصوالت صنایع تبدیلی و وابسته به 
کشور و منطقه

2ــ برخورداری از سطح مناسبی از تولیدات صنعتی و معدنی برای تبادالت داخلی وخارجی با توجه به طبیعت استان 
3ــ بهره مندی از اقتصاد دانش محور متکی بر فّناوری های نوین )نانو،بیوتکنولوژی( که دارای نقش مؤثر در تقسیم کار ملی دارد.

4ــ برخورداری از طبیعت جذاب، محیطی پاک و عاری از آلودگی و چشم انداز های زیبا و پذیرای گردشگران خارجی و 
داخلی مبتنی بر ارزش های معنوی و اسالمی

5  ــ برخورداری از شبکه های حمل و نقل و ارتباطی 
6  ــ بهره مندی از نیروی انسانی کارامد و متخصص در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

چشم انداز آیندهٴ استان درس پانزدهم

بیشتر بدانیم  
چشم انداز بیست ساله )افق 1404 ( کشاورزی استان مازندران 

٭ مهار آب های سطحی و تداوم عملیات آبخیزداری   

٭ توسعه و تجهیز و مکانیزاسیون کشاورزی   
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٭ زهکشی سراسری اراضی کشاورزی شمال   
٭ تسریع در احداث عملیات زیربنایی دهکده گل و گیاه چپکرود و پایانه های گل در استان

٭ تسریع در یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی اراضی استان و فراهم آوردن تمهیدات الزم جهت کشت مجدد
٭ مطالعه و امکان سنجی ایجاد بازار بورس محصوالت کشاورزی 

٭ توسعٔه آموزش و ترویج به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( صنعت و معدن استان مازندران

٭ زمینه سازی جهت توسعٔه کارخانه های فرآورده مواد معدنی وفلزی در نواحی کوهستانی استان 
٭ امکان سنجی طرح های صنایع نوین در استان

٭ استقرار واحدهای صنعتی به گونه ای که محدودیت های احداث آن رفع شود.
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران

٭ زمینه سازی برای ایجاد مجموعه های تفریحی، گردشگری منطقه ای و ایجاد پارک دریایی در قالب طرح 
جامع گردشگری استان

٭ مطالعه و اجرای موزه در مرکز استان
٭ زمینه سازی جهت ثبت آثار مهم تاریخی و فرهنگ معنوی در یونسکو

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( راه و ترابری استان مازندران
٭ تسریع در احداث آزاد راه تهران ــ شمال

٭ ارتقای مشخصات فنی بهسازی و مرمت راه های فیروزکوه، هراز و کندوان
٭ مطالعه و اجرای اتصال راه آهن تهران ــ دامغان به امیر آباد بهشهر

٭ تسریع در تکمیل عملیات اجرایی بندر امیرآباد ــ نوشهر ــ فریدونکنار
٭ تسریع در مطالعه و تکمیل کمربندی های شهر های استان

٭ ایجاد ایستگاه های تجسس و نجات دریایی در امتداد سواحل استان
٭ توسعه های ضروری و تجهیز امکانات مناسب فرودگاه دشت ناز ساری و احداث راه دسترسی جواداالئمه )ع(

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( نیرو استان مازندران
٭ تسریع در اتمام مطالعه واجرای نتایج طرح انتقال آب از غرب به شرق استان

٭ تأمین و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی در مراکز شهری و روستایی استان
٭ تهیٔه طرح جامع سیل و ساماندهی رودخانه های استان واجرای پروژه های ساماندهی رودخانه ها

بابل،  بهره برداری از طرح های جمع آوری و تصفیٔه فاضالب شهرهای ساری، جویبار،  ٭ تسریع در اجرا و 
بابلسر، نوشهر و چالوس
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فعالیت  

به جز موارد ذکر شده  اقداماتی  بیست ساله چه  به چشم انداز  توجه  با  توسعٔه کشاورزی در استان  برای  1ــ 
می توان انجام داد؟

2ــ باتوجه به افق 1404 استان در جدول زیر یک مورد از چشم انداز بیست ساله را بنویسید.

چشم انداز بیست ساله نیروچشم انداز بیست ساله کشاورزیچشم انداز بیست ساله راه و ترابری

3ــ به نظر شما باتوجه به چشم انداز بیست ساله 1404 استان وظایف ما در ارتباط با زادگاه مان چیست؟
4ــ در یک بند وضعیت استان مازندران را در سال 1404 هجری شمسی توصیف کنید.

٭ تأمین روشنایی محورهای اصلی ارتباطی استان 
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان مازندران

٭  تسریع در احداث بیمارستان های نیمه تمام در استان 
بیماری  درمان  و  PNDپیشگیری  آزمایشگاه  ژنتیک،  مشاورٔه  تخصصی  مرکز  راه اندازی  و  احداث  ٭ 

تاالسمی  قبل از تولد در مرکز استان
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( ارتباطات و فّناوری اطالعات استان مازندران 

٭ تدوین طرح جامع فّناوری اطالعات استان 
٭ راه اندازی پورتال الکترونیکی استان با اهداف ارائٔه خدمات الکترونیکی 

٭ تقویت زیر ساخت ها و تجهیزات ارتباطات وفناوری اطالعات با توجه به توریستی بودن استان
٭ ایجاد مراکز رشد تجاری، ایجاد و توسعه مراکز کار آفرینی و نوآوری و راه اندازی پارک فّناوری استان 

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران
٭ مطالعه و اجرای کتابخانٔه مرکزی در مرکز استان

٭ زمینه سازی جهت احداث بازارچٔه فرهنگ و هنر در مرکز استان
٭ مطالعه و اجرای موزهٔ هنرهای معاصر در مرکز استان

٭ زمینه سازی جهت احداث و ساماندهی فضاهای فرهنگی از جمله سالن ها و سینماها
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هنر شماره یک ساری
ترکمان، محمد، 1378، اسناد امیر موید سوادکوهی، نی، تهران

ترکمنی آذر، پروین و پرگاری، صالح، 1378 ،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در 
دورهٔ صفاریان و علویان، سمت
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جهانگیری، علی اصغر، 1375، کندلوس، انتشارات موسسٔه فرهنگی جهانگیری، تهران 
حجازی، کناری، سید حسن، 1372، یادگارهای دینی و تاریخی باستانی مازندران، انجمن خدمات فرهنگی 

ایرانیان خارج از کشور، تهران
حکیمیان، ابوالفتح، علویان طبرستان، 1348، دانشگاه تهران، تهران

خدادادی، بنیامین، 1388، مجموعه تصاویر جغرافیایی استان مازندران، سازمان میراث فرهنگی 
دادفر، هیلدا وشهام، افشین، 1389، جغرافیای ایرانگردی، نشر طراوت، تهران  

درگاهی،زین العابدین، 86 ــ1380،مجموعه مقاالت در گستره مازندران ، پنج دفتر، نشر رسانش، تهران 
درگاهی، زین العابدین، 1379، علوی سرایان مازندران، رسانش، تهران
درگاهی، زین العابدین، 1384، مازندران در سفرنامه ها، رسانش، تهران

درگاهی، زین العابدین، 1379، منظومه هژبر سلطان، نشر رسانش، تهران 
درویشی، ابراهیم، 1389، ریشه های قومی قبایل سواد کوه، شلفین، ساری

ذکریایی، حسین، 1382، پابه پای ستاره نگاهی به زندگی حاج حسین جان بصیر، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
تهران

رابینو، یاسنت لوئی، 1365، مازندران و استراباد، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، علمی و فرهنگی، تهران
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، 1388، شناخت گردشگری، ناشر چهار باغ اصفهان 

روح االمینی، محمود، 1384، زمینٔه فرهنگ شناسی، انتشارات عطار، تهران 
روحانی، سیدکاظم، 1370، تحلیلی بر نهضت های سیاسی ــ دینی ایران، کیهان، تهران

رئیسی آتنی، گلبرار، 1384، دانشمندان مازندران، ترنم بهار، ساری
رئیسی، گلبرار، 1377، فرزانگان مازندران، جلد اول، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 

زنده دل، حسن و دستیاران، 1379،استان مازندران، ایرانگردان، تهران
ستوده، منوچهر، 1374، ازآستارا تا استارباد، آگاه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 

سمامی حائری، محمد، 1372، بزرگان تنکابن،کتابخانٔه عمومی حضرت آیت اللّه العظمی مرعشی نجفی، قم 
سورتیجی، سامان، 1381،قالع باستانی مازندران، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، تهران

شاه محمدی، حجت و معصومی، سید امیر، 1378،سیمرغ، نشر هفت، تهران 
شایان، عباس، 1364، مازندران، انتشارات علمی، تهران چاپ دوم 

شجاع شفیعی، محمد مهدی، 1377، تاریخ هزار سالٔه اسالم در نواحی شمالی ایران، اشاره، تهران 
شهابی، علی اکبر، 1363، احوال و آثار محمد بن جریر طبری، نشر اساطیر، تهران 

صمدی، حسین، 1372،در قلمرو مازندران، مجموعه مقاالت، فرهنگ سرای مازندران، ساری
العابدین درگاهی، نشر  ادبیات مازندران، پژوهش و تصحیح زین  تاریخ  طاهری شهاب، سید محمد، 1381، 
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رسانش، تهران
طبری، عمادالدین حسن، 1376، تحفة االبرار فی مناقب االئمة االطهار )ع(، به تصحیح و تحقیق سید مهدی 

جهرمی، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران
عسگری، علی بابا، 1350،بهشهر )اشرف البالد(، اداره فرهنگ و هنر، تهران

عطوفت شمسی، مسعود، 1383، ازسخت سر تا رامسر در گذر زمان، بدرقه جاویدان، تهران
عالمه، صمصام الدین، 1377، تاریخ جامع تنکابن، تنکابن، تنکابن

عمادی، اسدالله، 1382، افسانه های مردم مازندران، شلفین، ساری
عمادی، اسداللّه، 1372، بازخوانی تاریخ مازندران، فرهنگ خانه مازندران، ساری 

عنایتی، علی اکبر، 1389 مازندران درعصر وحشت، شلفین، ساری
فرهادی، مرتضی، 1373، فرهنگ یادگیری در ایران، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

قادری، اسماعیل، جغرافیای جهانگردی، جزوه درسی دانشگاه تهران
قربانی، ابوالقاسم، 1365، زندگی نامٔه ریاضی دانان دورٔه اسالمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 

کردی، علی، 1386، اسناد اتحادیٔه کمونیست های ایران در واقعٔه آمل، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران
کریمان، حسین، 1375، پژوهشی در شاهنامه، به کوشش علی میر انصاری، سازمان اسناد ملی ایران، تهران

کوئن، بروس، 1372،درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمٔه محسن ثالثی، نشر فرهنگ معاصر، تهران
کیا، صادق، 1353، شاهنامه و مازندران، اندیشه نیک، تهران

گیالنی، مالشیخ علی، 1353، تاریخ مازندران، تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، بنیاد فرهنگ ایران
الریجانی، صادق، 1377، آموزگار جاوید،مرصاد، قم

متاجی کجوری، صاحبه، 1385،کتاب شناسی مازندران، آرون، تهران 
مجد، مصطفی، 1380، مرعشیان در تاریخ ایران، نشررسانش، تهران

مجد، مصطفی، 1386، ظهور و سقوط علویان طبرستان، رسانش، تهران
مرعشی، سید ظهیرالدین، 1363، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به اهتمام برنهارد دارن، گستره، تهران 

معصومی، علی، 1385، فرهنگنامٔه چهره های برتر علمی و فنی تاریخ ایران، آستان قدس رضوی، مشهد
ملک شهمیرزادی، 1378، صادق، ایران در پیش از تاریخ، معاونت پژوهش سازمان میراث فرهنگی کشور 

تهران
مهجوری، اسمعیل، 1381،تاریخ مازندران، جلد اول، توس، تهران

مهجوری، اسماعیل، 1345، تاریخ مازندران، جلد دوم، چاپ اثر، ساری، چاپ اول  
 نصراللّه زاده زواردهی، عباس، 1387، تربیت در مثل های مازندرانی،  بابل 

وفایی، شهربانو، 1381،سیمای میراث فرهنگی مازندران، اداره کل میراث فرهنگی، ساری 
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هومند، نصراللّه، 1375،گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیالن، نشر مؤلف، تهران
یزدان پناه لموکی، طیار، 1383، تاریخ مازندران باستان، چشمه، تهران

یوسفی، فریده، 1380، فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه، چاپ نیما، بابلسر 

مجموعه ها و نشریات:
ــ 1383،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی استانداری مازندران، ربع قرن سازندگی در مازندران 81 ــ 57 

ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، چشم انداز استان مازندران در افق 1404هـ.ش و سند ملی 
توسعٔه استان در برنامٔه چهارم توسعٔه کشور 

ــ معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران، سالنامٔه آماری مازندران 1387، آبان 1388
ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، سیمای استان مازندران، 1385

ــ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، اروند خاطرات، رسانش، تهران،1383
ــ دانشگاه مازندران، چکیده مقاالت همایش بین المللی دریای خزر، شلفین، ساری،1382

ــ دانشکدٔه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، چکیده مقاله های نخستین همایش نیماشناسی، شلفین، 
ساری،1381

نژاد،  هاشمی  عبدالکریم  سید  االسالم  حجت  شهید  اطالعات،  وزارت  تاریخی  اسناد  بـررسی  مرکز  ــ 
تهران،1377

نیما  پژوهشی  و  علمی  و  ملی  )همایش  دمان  تا صبح  مازندران،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  ــ 
یوشیج(، شلفین، ساری،1389

ــ دبیرخانٔه شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، مجموعه مقاالت فرهنگ مازندران، 
رسانش، تهران،1381

ــ دانشگاه امام حسین)ع(، مجموعه مقاالت سمینار حماسٔه اسالمی مردم آمل، دانشگاه امام حسین)ع(، قم، 1374
ــ درگاهی، زین العابدین، پاییز 1383، »امیر موید سوادکوهی آزادیخواه یا حامی استبداد«، گیالن ما، سال 

چهارم، شماره پیاپی16  
ــ رضایی، احمد، »پراکندگی اقوام در مازندران و گلستان«، فصلنامٔه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 9 

ــ فرهادی، مرتضی، 1387، گونه شناسی »یادگیری  ها و تعاونی ها در ایران«، مجلٔه پژوهش نامٔه علوم انسانی، 
شماره 2، دانشگاه مازندران  
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تقدیر و تشکر
با سپاس فراوان از همٔه عالقه مندان به سرفرازی مازندران که راهنما و یاریگر گروه مؤلفان بوده اند و با تشکر 

بسیار از ادارات کل، سازمان ها و نهادهای استان مازندران که نامشان در زیر می آید:
1ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

2ــ گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
٣ــ استانداری محترم استان

4ــ بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
٥ ــ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

٦  ــ جهاد کشاورزی
٧ــ اداره کل راه وترابری 

٨ ــ شرکت شهرک های صنعتی
٩ــ شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش به ویژه برادر دکتر علی رمضانی پاجی

1٠ــ سازمان صنایع و معادن
11ــ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

12ــ سازمان جنگل ها و مراتع
13ــ سازمان محیط زیست

14ــ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
15ــ سازمان فضایی ایران

16ــ نیروگاه شهید سلیمی نکا
17ــ مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی



Email

talif@talif.sch.ir
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