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سخنی با دانش آموزان عزیز

شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی، شما را با استان محّل 
زندگی، مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی 
دنىای امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و 
سرزمىن ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود درکی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. 
کسب بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آن در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی،   فرهنگی 
و  پىشىنٔه تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت وگو، بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کنىد و راه حل های اىن مشکالت 

را بىابىد. 
بدون شک شما، مدىران آىندٔه جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش  الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد، توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی  هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟ 
انسانی،  نىروی  جنگل،  رودخانه،  کوه،  بىابان،  هوا،  و  آب  است؛  فرصت  محىط  در  موجود  امکانات  همٔه  که  نکنىد  ش  فرامو
مىراث فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر. مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه 

استفاده کنىد. 
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خالّق پىدا کنىد. 
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه   تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه در می ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه 
جانبٔه اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد، امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ  کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود. 
                                                                                                                     به امىد موفقىت شما          

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



استان مازندران از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران
الزم است که ىک کلمه در باب امروز و دىروز استان مازندران عرض کنم. وقتی که سىل جمعىت های مؤمن، به انقالب بزرگ ملت 
اىران رو کردند، ىکی از استان هاىی که از صفوف مّقدم محسوب می شد و با همٔه وجود در اىن راه قدم گذاشت، استان مازندران بود. وقتی 
نوبت دفاع از انقالب مقدس و دفاع از مرزهای اىن کشور شد، ىکی از استان هاىی که صفوف  مقّدم را در مىدان های جنگ تشکىل داد 
و لشکر خط شکن 25 کربال را به وجود آورد، استان مازندران بود. وقتی نوبت مقابله با توطئه های دشمنان، منافقىن، فاسقىن، منحرفىن 

و ملحدىن شد، استانی که در مقابل دشمنان از هر نوع، سىنه سپر کرد، استان مازندران بود.
شاىد در سرتاسر اىن استان، شهری و روستاىی و جماعتی حّتی خانواده ای که به نحوی در جنگ، در انقالب، در شهادت، در 
جانبازی و در اىثارگری شرکت نداشته باشد، وجود ندارد. هر جای اىن استان که شما نگاه کنىد از شرق تا غرب استان، از شهرها تا 
روستاها و کوهپاىه ها ــ همه جا، زن و مرد اىن استان، در اىن انقالب، در تشکىل نظام اسالمی، در هداىت جنگ و در سازندگی کشور 

دارای نقش بوده اند.
امروز استان مازندران اىن است؛ ىک جمعىت مؤمن، پرشور، عالقه مند و جوانانی که هىچ خطری نمی تواند آنها را از دفاع از 
ارزش های اىن انقالب باز بدارد. پدران و مادرانی که جوانان خود را اىثارگرانه در اىن راه فرستاده اند و می فرستند. خانواده ها و قشرهای 
مختلف، همه و همه در خطوط مقّدم اىن انقالب قرار داشتند و قرار دارند. امروز استان مازندران اىن است. اگر به تارىخ مازندران نگاه 
کنىم به خصوص جوانان، روشنفکران، دانشجوىان، روحانىون محترم و قشرهای برگزىده و اهل فرهنگ و معرفت به اىن نکته توجه کنند 
می بىنىم که مازندران در صدر اسالم در قرن های اّول ظهور اسالم در اىران تا وقتی که در مقابل حمالت لشکرىان فرستاده شده از طرف 

دربارهای اموی و عباسی قرار گرفت، مقاومت کرد.
به  را  مازندران  با زور شمشىر، دروازٔه  نتوانستند  آن روز حکمرانی می کردند  دنىای اسالم در  بر  که  ىعنی سالطىن ظلم کسانی 
روی خودشان باز کنند. اما آن وقتی که فرزندان پىغمبر، خانوادٔه ائمٔه اهل بىت و اوالد زىدبن علی بن الحسىن علىهم الّسالم به مازندران 
آمدند، مردم اىن استان، فرزندان پىغمبر را در آغوش گرفتند. دور »داعی کبىر« را که از اوالد پىغمبر و از ذرىّـٔه حضرت علی بن الحسىن 
علىه  الّسالم بود، گرفتند و اسالم را با شکل علوی اش، به شىؤه اهل بىت آموختند و باز در مقابل آن دربارهای ظلم و جور هم اىستادند و 

مقاومت کردند. اىن گذشتٔه تارىخی پرافتخار مازندران بود.



تصوىر ماهواره ای از استان مازندران
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای ٧ ـ Landsat است که از کل استان در سالهای ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی 
گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ رودخانه ها، خطوط 
سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای 
به رنگ سفىد دىده  لم ىزرع  باىر و  تىره و اراضی  به رنگ سبز  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،  محصول، 

می شوند.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(



فصل اولفصل اول
جغرافياي طبيعي استان مازندرانجغرافياي طبيعي استان مازندران



٢

موقعيت نسبی و وسعت 
استان مازندران با وسعتی حدود ۲۳۷۵۶/۴ کيلومترمربع نزديک به ۱/۴۶ از مساحت کل کشور را شامل می شود.

شکل ۱ــ۱ موقعيت جغرافيايی۱ استان مازندران را روی نقشٔه ايران نشان می دهد. با نگاه به اين شکل، همسايگان استان محل 
زندگی مان را در جهت های اصلی جغرافيايی شناسايی کرده و در جای خالی زير نقشه بنويسيد.

موقعيت جغرافيايی استاندرس اول

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان
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  ٥٠º ٥٤ الی  ٤٤ وº ١ــ طول جغرافيايی استان  ١٠ و
  ٣٥º ٣٦ الی  ٤٧ وº عرض جغرافيايی استان  ٣٥ و



٣

جغرافيای طبيعی استان

به  همچنين  و  غربی  شمال  استان های  به  را  ايران  شرقی  شمال  استان های  ارتباطی  پلی  مانند  مازندران  استان  می بينيد  چنان که 
پايتخت ايران، يعنی تهران متصل می کند، اين امر سبب شد تا مازندران از نظر ارتباطی در ميان بقئه استان های ايران از اهميت ويژه ای 

برخوردار باشد. به شکل۲ــ١ توجه کنيد.

شکل ٢ــ١ــ موقعيت ممتاز جغرافيايی استان مازندران

فعاليت  
در شکل ۲ــ١ وضعيت طبيعی مازندران را می بينيد. کدام پديده های طبيعی در شمال و جنوب استان قرار دارد؟

وجود پست ترين و کم ارتفاع ترين سرزمين ها و بلندترين ارتفاعات ايران در شمال و جنوب مازندران سبب شد تا تفاوت های 
چشم گيری در آب و هوا، شيوه زندگی و فعاليت مردمان اين استان پديد آيد. گرچه استان مازندران وسعت زيادی ندارد، اما به سبب 

تنوع وضعيت پستی و بلندی و آب و هوا نقش بزرگی را در تأمين نيازمندی های کشاورزی کشورمان دارد.



٤

زمين شناسی استان
فعاليت نيروهای درونی و بيرونی زمين؛ پيشروی و عقب نشينی سطح آب درياهای قديمی  و فرسايش سبب شد تا رسوبات 
تمام دوره های زمين شناسی در اين استان پديد آيد.قديمی ترين سنگ های اين استان از نوع سنگ های شيستی پيش از دوران اول 

(پرکامبرين) است.

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گيری آنهادرس دوم

شکل ٣ــ١ــ تصوير ماهواره ای از ناهمواری های استان مازندران

دريای خزر

بابلسرشبه جزيره ميانکاله بهشهرگلوگاه
سارینکا

شيرگاه
زيرآب
پل سفيد
ورسک

آمل

تهران

نوشهرنورمحمودآباد 
چالوس

تنکابن
رامسر

قّله دماوند



٥

جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  
آثاری از اين سنگ ها در ارتفاعات جنوبی چالوس ديده می شود. رسوبات دوران اول زمين شناسی(پالئوزوئيک) 
که بيشتر آهکی اند در ارتفاعات شهرستان های بهشهر؛ نور؛ نوشهر؛ چالوس؛ و تنکابن گسترش دارند. رسوبات دوران 
دوم (مزوزوئيک) که عمدتاً از نوع آهکی الر؛ ماسه سنگ و شيل شمشک هستند، به صورت نوار پيوسته ای از شرق 

تا غرب استان ديده می شوند.

شکل ٤ــ١ــ نقشۀ زمين شناسی استان مازندران

شيست: سنگی است که از دگرگون شدن شيل و سنگ های رسی پديد می آيد.
شيل: از گروه سنگ هاست که بسيار دانه ريز بوده و به صورت ورق های نازک به هم چسبيده است. شيل ها به 

رنگ خاکستری؛ سياه يا قرمز ديده می شود.
ما قبل دوران اول (پرکامبرين): از ابتدای پيدايش کرٔه زمين (تقريباً ۴/۶ ميليارد سال قبل) تا ۵۷۰ ميليون 

سال قبل است.
دوران اول (پالئوزوئيک): تقريباً از ۵۷۰ ميليون سال قبل تا ۲۲۵ ميليون سال قبل به طول انجاميد.

دوران دوم( مزوزوئيک): تقريباً از ۲۲۵ ميليون سال تا حدود ۶۵ ميليون سال قبل ادامه داشت.
دوران سوم( سنوزوئيک):

دورۀ ترشياری: حدود ۶۵ ميليون سال تا تقريباً ۲/۵ميليون سال قبل را گويند.
دورۀ کواترنری: تقريباً ۲/۵ ميليون سال قبل تا امروز را می نامند.



٦

ناهمواری های استان مازندران 

شکل ٥  ــ۱ــ نقشۀ ناهمواری های (توپوگرافی) استان

فعاليت  
با توجه به  شکل٥ ــ١ سيمای ظاهری استان مازندران را از نظر پستی و بلندی به چند ناحيه می توانيد تقسيم 

کنيد؟

اگر از بخش های کوچک تر و جزئيات آن بگذريم استان را می توان به سه ناحئه اصلی تقسيم کرد:
۱ــ ناحئه کوهستانی.
۲ــ ناحئه کوهپايه ای.

۳ــ ناحئه جلگه ای.
۱ــ ناحيۀ کوهستانی: اين ناحيه، بخش جنوبی استان مازندران را در بر می گيرد و آن را از استان های سمنان؛ تهران، البرز 

و قزوين جدا می کند.

٥ ــ     
١ ــ١     
١ ٢ــ١
٢ ٢٥ــ١
٢٥ ٣٥ــ١
٣٥ ٥ــ١

ارتفاعات بر حسب متر



٧

جغرافيای طبيعی استان

 ارتفاعات اين ناحيه را رشته کوه البرز تشکيل می دهد. ناهمواری های البرز در اثر حرکات کوهزايی دورٔه ترشياری با جهت 
غربی ــ شرقی پديد آمده است.

با نگاه به نقشٔه طبيعی ايران در می يابيد که بخشی از کوه های البرز غربی؛ تمام البرز مرکزی و بخشی از البرز شرقی در محدودٔه 
جغرافيايی استان مازندران واقع شده است.

البرز مرکزی پهن ترين و بلندترين بخش کوهستانی رشته کوه البرز است.

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

شکل ٧ــ١ــ چشم اندازی از قّله علم کوه  

شکل ٦  ــ۱ــ چشم اندازی از ارتفاعات البرز



٨

از بلندترين قله يا بام ايران چه می دانيد؟

شکل ٨  ــ١ــ قلۀ دماوند

دماوند مرتفع ترين قلّٔه ايران است. اين قلٔه آتشفشانی با ۵۶۱۰ متر ارتفاع در جنوب شهرستان آمل قرار دارد. از آبادی های اين 
شهرستان در اطراف قلٔه دماوند می توان شهرهای پلور؛ رينه و روستاهای کرف و تينه را نام برد.  

شکل ٩ــ۱ــ گدازه های قلۀ دماوند

به عقيدٔه زمين شناسان مخروط آتشفشانی دماوند در دورٔه کواترنری ساخته شده و سن آن حداقل ۳۸۵۰۰ سال است. فراوان ترين 
گدازه های دماوند تراکيت و پس از آن آندزيت و بازالت است. گدازه های آن وسعتی در حدود ۴۰۰ کيلومتر مربع را پوشانيده  است. 
آتشفشان دماوند را جزء آتشفشان های نيمه خاموش به حساب می آورند؛ زيرا هنوز از دهانه و شکاف های اطراف آن گازهايی خارج 

می شود.



٩

جغرافيای طبيعی استان

ساالنه صدها نفر کوهنورد به بلندی های اين قله صعود می کنند.آسان ترين راه دسترسی به اين قله از طريق شهر رينه در بخش 
الريجان آمل است.

و  قالبن  اسک؛  آب  الريجان؛  گرم  آب  مانند  فراوان  معدنی  گرم  آب  چشمه های  وجود  قله،  اين  اطراف  جالب  پديده های  از 
استرا باکو است.

۲ــ ناحيۀ کوهپايه ای: ناحيه ای که بين ارتفاعات بلند البرز در جنوب و جلگه کم ارتفاع ساحل خزر در شمال قرار دارد. 
جمعيت  محسوب می شود.  مازندران  جلگه ای  ناحئه  ساکنان  ييالق  يا  خوش نشين  مازندران است که  بخش  هواترين  خوش آب و 
زيادی هر ساله روزهای گرم و شرجی تابستان مازندران به کوهپايه های سرسبز و زيبای اين ديار پناه می برند و از هوای لطيف آن 

استفاده می کنند.
 اين ناحيه از تپه های رسوبی و ناهمواری های کم ارتفاعی تشکيل شده  که در اغلب نقاط به موازات ساحل قرار دارد و پوشيده 

از جنگل و مرتع است.
در ناحيه کوهپايه ای وجود مخروط افکنه ها و رسوبات آبرفتی باعث نفوذ آب ناشی از بارش شده که سفره های آبی غنی زيرزمينی  

را تشکيل داده است که از اين آب ها برای کشاورزی و تأمين آب آشاميدنی ناحئه جلگه ای مازندران استفاده زيادی می کنند.

شکل١٠ــ١ــ چشم اندازی از جلگه استان



١٠

بيشتر بدانيم  

فعاليت  
يک ناحئه کوهستانی يا کوهپايه ای در اطراف محل زندگی خودتان انتخاب کنيد و با جمع آوری اطالعات و 
عکس های زيبا از آن مکان روزنامه ای ديواری تهيه کرده و پس از تأييد دبير محترم جغرافيا آن را در محل مناسب 

آموزشگاه نصب کنيد تا مورد استفادٔه ديگر دانش آموزان قرار گيرد.

ساحلی  جلگٔه  مانند  طبيعی  آميز  سحر  زيبای  چشم اندازهای  می توان  جهان  از  جايی  کمتر  در  بی ترديد  جلگه ای:  ناحيۀ  ۳ــ 
مازندران را مشاهده کرد. وجود دريای خزر از يک سو و جنگل های سر سبز از سوی ديگر موجب شده تا نوار باريک و مملو از 
گياهان و گل های رنگارنگ در ناحئه جلگه ای اين استان ديده شود. آنچه که ميليون ها دوستدار طبيعت را هر ساله به ديار بهشت گونٔه 

استان مان می کشاند همين مواهب خدادادی بی مانند آن است.

                        شکل ١١ــ١ــ چشم اندازی از جلگۀ مازندران(مزارع برنج)                                 شکل ١٢ــ١ــ چشم اندازی از جلگۀ مازندران

ناحئه جلگه ای مازندران بين ساحل دريای خزر و کوهپايه های شمالی البرز واقع شده که پهنای آن در همٔه نقاط يکسان نيست.
آيا می دانيد جلگٔه سرسبز مازندران چگونه پديد آمده است؟

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

 به طوری که روزگاری سطح آب اين دريا ده ها متر از سطح درياهای آزاد جهان باالتر بوده است و حّد جنوبی و 
شرقی آن تا کوهپايه های البرز نيز می رسيده است، اّما با عقب نشينی تدريجی اين دريا بخشی از نقاط ساحلی که عمق 

کمتری داشت از آب خارج شده است.
 با ته نشين شدن رسوبات رود ها؛ زمين های وسيع و همواری بين خط ساحلی و کوهپايه های البرز به وجود آمد 

و نوار ساحلی تشکيل شد. امروزه شهرهای بزرگ و معروف استان مان در ناحيه جلگٔه ساحلی پديد آمده است.



١١

جغرافيای طبيعی استان

استان مازندران دارای آب و هوای متنوع و گوناگونی است. آيا علت آن را می دانيد؟
کافی است برای يافتن پاسخ اين سؤال به شکل ۳ــ١، نقشٔه توپوگرافی يا ناهمواری های استان توجه کنيد. آنگاه در خواهيد 
يافت که عواملی چون ارتفاعات و جهت رشته کوه البرز، همسايگی با بزرگ ترين درياچٔه جهان و تأثيرپذيری از بادهای مرطوب غربی 
طبيعی؛  چشم اندازهای  در  تفاوت  سبب  هوا  و  آب  گوناگونی  همين  دارد.  چشم گيری  نقش  آن  هوای  و  آب  تنوع  در  شمالی  سرد  و 
محصوالت کشاورزی؛  شکل خانه ها و آداب و سنن مردم اين استان شده است. عوامل مؤثر در تنوع آب و هوای مازندران را می توان 

به دو دستٔه درون استانی و برون استانی تقسيم کرد.
از  مرطوب  هـوای  ورود  گياهی؛  پوشش های  ساير  و  جنگل ها  خزر؛  دريای  البرز؛  کوه  رشته  استانی:  درون  عوامل  الف) 
دريای  خزر به طرف ساحل و برخورد آن با دامنه های شمالی رشته کوه البرز سبب صعود تدريجی اين توده های هوا و سرد شدن آن 

می شود. تراکم هوای سرد و تشکيل ابرهای باران زا شرايط مناسبی را برای ريزش های جوی استان فراهم می آورد.
ب) عوامل برون استانی: توده هواهای مرطوب غربی و تودٔه هوای سرد شمالی

توده های مرطوب غربی که بيشتر در فصل زمستان رطوبت دريای مديترانه و اقيانوس اطلس را به داخل ايران انتقال می دهد، 
سبب بارش برف در ارتفاعات جنوبی مازندران و نزول باران فراوان در ناحئه جلگه ای اين استان می شود.                                   

آب و هوای استاندرس سوم

١ ٣ــ  
٣ ٦ــ
٦ ٧ــ
٧ ٩ــ
٩ ١١ــ
١١ ١٣ــ
١٣ ١٥ــ

شکل ١٣ــ١ــ نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنۀ استان

ميزان بارندگی ساالنه
 بر حسب ميلی متر



١٢

در فصل سرد سال تودٔه هوای قطبی از نواحی سيبری و آسيای مرکزی بخش هايی از استان مازندران را تحت تأثير قرار داده 
موجب سردی هوا می شود.

فعاليت  
به شکل ۱۳ــ۱ نقشٔه پراکندگی بارندگی ساالنٔه استان توجه کنيد. چنان که می بينيد ميزان بارندگی از غرب به 

شرق کاهش می يابد، با دوستانتان دربارٔه علت آن بحث کنيد و عوامل مؤثر در اين پديده را شناسايی کنيد. 

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

جلگه های غربی و مرکزی استان که تا کوهپايه های شمالی البرز محدود می شود؛ آب و هوای معتدل خزری دارند. اين ناحيه؛ 
دارد،  زيادی  رطوبت  و  ماليم  و  معتدل  دمای  دريا؛  و  کوه  بين  فاصله  کمی  و  البرز  کوهستانی  ديوار  خزر؛  دريای  به  نزديکی  سبب  به 
به طوری که  ميزان بارندگی ساالنه به ۹۷۷ ميلی متر می رسد و توزيع 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 يخبندان  
اتفاق می افتد. بارش در همه جا به يک اندازه نيست به طوری که در بخش های شرقی اين ناحيه يعنی شهرستان های نکا؛ بهشهر و گلوگاه  

بارندگی کمتری نسبت به غرب استان يعنی شهرستان های نوشهر و رامسر دارند. 

شکل ١٤ــ١ــ چشم اندازی از جلگه های ناحيه خزری



١٣

جغرافيای طبيعی استان

ب) آب و هوای معتدل کوهستانی
با افزايش تدريجی ارتفاع از زمين های جلگه ای به سوی دامنٔه شمالی ارتفاعات البرز و دوری از دريای خزر؛ تغييرات خاصی 
در آب و هوای استان به وجود می آيد. به طوری که بين ارتفاعات ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متری (از غرب تا شرق) شرايط آب و هوای معتدل 
کوهستانی حاکم است که از ويژگی های آن زمستان سرد و طوالنی؛ همراه با يخبندان؛ و تابستان های معتدل و کوتاه و کاهش ميزان 
بارندگی ساالنه  است. بخشی از ريزش های جوی در اين ناحيه به صورت برف است که تا اوايل فصل گرم سطح زمين را می پوشاند. 
شرايط آب و هوا موجب تغيير نوع پوشش گياهی و زندگی جانوری می شود.وجود باغ های ميوه و مزارع کشاورزی همگی نشان از 

آب و هوای معتدل در فصل تابستان و طبيعت زيبای اين ناحيه دارد.

شکل ١٥ــ١ــ چشم اندازی ازکوهپايه های البرز

ج) آب و هوای سرد کوهستانی 
در قله های مرتفع کوهستانی دامنٔه شمالی البرز که ارتفاع    بيش از ۳۰۰۰ متر است؛ دمای  هوا به شدت پايين می آيد و يخبندان های 
طوالنی ايجاد می شود که حدود ۱۷۰ روز در سال به طول می انجامد و زمستان های سرد و تابستان های کوتاه و خنک ديده می شود. 
در اين ناحيه ريزش جوی اغلب به صورت برف می باشد، به همين سبب در قله های منفردی مانند علم کوه و دماوند شرايط 

تشکيل يخچال های کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است.



١٤

شکل ١٦ــ١ــ چشم اندازی از مناظر مرتفع استان

فعاليت  
جدول زير را کامل کنيد. 

جدول ۱ــ۱

شکل خانه هاشغل اصلی مردموضعيت آب و هوا
يک روستای کوهپايه ای مازندران
يک روستای جلگه ای مازندران

تأثير آب و هوا در ابعاد مختلف زندگی و محيط استان مازندران 
۱ــ تأثير آب و هوا در برنامه ريزی شهری: شهرهای استان مازندران به جهت قرارگيری در اقليم مرطوب و در کنار   
سواحل متأثر از سيالب های شهری، باال آمدن آب رودخانه ها و دريا و خطر آب گرفتگی منازل می باشند، به طوری که هرگونه فعاليت های 

عمرانی و تأسيساتی و سکونتگاهی در حريم رودخانه ها مخاطره انگيز خواهد بود. 
بيشترين  که  است  اقتصادی  فعاليت  مهم ترين  کشاورزی  استان:  دامپروری  و  کشاورزی  بر  هوا  و  آب  تأثير  ۲ــ   
وابستگی به شرايط آب و هوايی دارد و حتی کشاورزان بيش از سايرين با شرايط آب و هوايی سروکار دارند. شرايط آب و هوايی 
مناسب و وجود خاک های مرغوب سبب افزايش بازدهی محصوالت کشاورزی و تنوع آنها در اين استان شده است. کشاورزی سهم 

مهمی در کاربری اراضی استان دارد و در نتيجه اين استان در تأمين مواد غذايی مورد نياز کشور نقش به سزايی دارد.  
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بيشتر بدانيم  

۳ــ تأثير اقليم در معماری استان: استان مازندران به جهت دارا بودن آب و هوای مرطوب و نم نسبی زياد و قرارگيری   
اکثر شهرها در کنار سواحل نوع و شکل مساکن و استقرار سکونتگاه های آن با نقاط ديگر کشور تفاوت  هايی را دارد. استفاده از 
آلومينيوم و مصالح چوبی و سفالی مقرون به صرفه تر و بادوام ترند. به طور کلی طرح و شکل  بناها بايد در استان مازندران به گونه ای 
باشد که رطوبت نسبی و بارش خسارت کمتری به بنا وارد سازد. شکل بام به صورت شيروانی شيب دار، گالی پوش و سفال بوده و کف 
اتاق ها از سطح زمين بلندتر و زير آن به شکل پيلوت درآيد تا حتی آب های ناشی از ريزش باران به سرعت از اطراف ساختمان خارج 

شوند و کف اتاق و ديوار از رطوبت مصون گردند. در فصل تابستان وجود پنجره می تواند در جابه جايی هوا ايجاد کوران کند. 

شکل ١٧ــ١ــ چشم اندازی از مساکن روستايی

۴ــ تأثير اقليم بر زيست بوم های استان: در استان مازندران از خط ساحلی دريای خزر تا رشته کوه های 
البرز و از غرب تا شرق آن بر حسب ارتفاع و فاصله از دريا  و تغييرات عناصر آب و هوايی پوشش گياهی متنوعی به 
صورت پوشش گياهی ساحلی شور پسند مانند نی، اکاليپتوس و از جلگه ساحلی تا ارتفاعات ۲۵۰۰ متری، به صورت 

جنگل های پهن برگ و جنگل های کوهستانی تنک (سوزنی برگان) و چمنزار ديده می شود. 
۵  ــ تأثير اقليم بر فعاليت های انسانی استان: استان مازندران از تراکم جمعيتی بااليی برخوردار است 
آبرفتی  خاک  هوا،  و  آب  اعتدال  سال،  خشک  و  گرم  دورٔه  بودن  کوتاه  بارانی،  روزهای  تعداد  همچون  عواملی 
حاصلخيز و تنوع پوشش گياهی و رودهای متعدد نقش مؤثری در جذب جمعيت و تمرکز سکونتگاهی انسانی اين 
استان دارند که بيشترين تراکم جمعيتی مربوط به نوار ساحلی و مابقی در نواحی کوهپايه ای و تا حدی در نواحی 

کوهستانی پراکنده شده اند. 
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شکل و شيؤه زندگی روستايی و شهری در استان  مازندران هم متأثر از اقليم و آب کافی و خاک حاصلخيز است 
به طوری که در نوار ساحلی خانه های روستايی به صورت پراکنده يا خانٔه باغی ديده می شوند، ولی در کوهپايه ها روستاها 
بيشتر در بادپناه کوه ها و به جهت بهره برداری از نور و گرمای خورشيد جهت تبخير سريع تر آب باران و خشک  شدن 
محيط زندگی به خصوص معابر روستايی رو به سمت جنوب احداث می شوند. رشد شهرها هم در استان تابع آب و هوا 
و ديگر 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 يکديگر قرار گرفته باشند و ثانياً بيشترين شهرها در نوار ساحلی و جلگه ای قرار دارند. 
۶  ــ تأثير آب و هوا بر گردشگری استان: استان مازندران به جهت برخورداری از جاذبه های طبيعی و 
انسانی همچون دريا، کوهستان، چشمه های آب معدنی، تنوع پوشش گياهی، آثار تاريخی، چشم انداز روستايی و شهرها 
استان به طور  اين  اقتصادی آن در  اثرات  گردشگر و  زيادی را در خود جای می دهد. اما جذب  گردشگران  ساالنه 

مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير اقليم و شرايط آب و هوايی حاکم بر منطقه است. 
۷ــ تأثير اقليم بر مخاطرات طبيعی استان: مخاطرات اقليمی نظير سيل و خشکسالی زيان های جانی و 
مالی فراوانی را در روستاها و شهرها ايجاد می کند. لذا الزم است در توسعٔه پايدار استان برنامه ريزی مناسبی جهت 
مديريت و استفادٔه صحيح از منابع آب و خاک صورت پذيرد و اطالعات دقيقی از داده های اقليمی  به منظور پيش بينی 

وقوع رخداد مخاطرات طبيعی صورت پذيرد.

فعاليت  
١ــ در کدام يک از آب و هوای استان مازندران اختالف ساالنه و شبانه روز دما کم است؟

محسوس  بيشتر  شما  زندگی  اطراف  در  کدام يک  محيط  و  زندگی  مختلف  ابعاد  در  هوا  و  آب  تأثير  از  ٢ــ 
می باشد؟
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آيا می دانيد منابع طبيعی نيازهای انسان را برطرف می کند اّما قادر نيست پاسخگوی حرص و طمع زياده از حد او باشد.

منابع طبيعی استاندرس چهارم

شکل ١٨ــ١ــ چشم اندازی از جنگل های استان

منابع آب استان 
در يک نگاه کلی می توان منابع آب استان را به دو دستٔه سطحی و زير زمينی تقسيم کرد. 

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

است. هر يک از اين رودها نيز نقش حياتی ويژه ای را در زمينٔه تأمين آب زراعی دارند.
ميزان آب دهی رودخانه های استان حدود ۵ ميليارد متر مکعب است که ساالنه حدود ۱/۵ ميليارد متر مکعب آن بهره برداری 

می شود و بقيه بدون استفاده  وارد دريا می شود.
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بيشتر بدانيم  
رود هراز: هراز يکی از رودهای پُر آب و دائمی استان است. اين رود از دامنه های شمالی کوه های الر و 
پاالن گردن (۴۳۷۵ متر) و لواسانات سرچشمه گرفته و تا پلور، رود الر ناميده می شود و از پلور به بعد نام آن به هراز 
متوسط ۶۰ متر مکعب است. بر روی رود  فروردين ماه ۴۰۰ متر مکعب و بده  حداکثر بده رود در  تبديل می شود. 
هراز، در قسمت باال سّدی به نام «الر» بسته شده که بخشی از آب مورد نياز کشت زارهای آمل و بابل را تأمين می کند. 
عالوه بر آن از طريق تونل های آب بَر «کالن» قسمتی از آب سّد الر برای جبران کسری آب آشاميدنی تهران به اين شهر 

انتقال می يابد.
رود چالوس: از اتصال رودهای کندوان، انگوران و زانوسی تشکيل می شود و پس از طی درهّ های عميق 
و تنگ البرز غربی، با شيبی تند به محل پل زغال رسيده و پس از آن بـا بستری کم شيب از غرب شهر چـالوس بـه 
دريای خزر وارد می شود. شاخه های اين رود از ناحئه کوهستانی مرتفع و مرطوب سرچشمه می گيرند. بدين جهت، بده 

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

شکل١٩ــ١ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان مازندران

باد عباس 
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 برای مطالعه 

به شکل ۱۹ــ۱ توجه کنيد، آن گاه نام پنج رودخانٔه مهم استان را در جای خالی مقابل بنويسيد ۱ــ….. ۲ــ…… ۳ــ….. 
۴ــ…… ۵  ــ ……. 

در انتهای مسير رودها که زمين پست و کم ارتفاع و سطح آب های 
زمينی باال است، هنگام طغيان های بهاری و زمستانی آب رودها، زمين های 
مجاور را فرا گرفته و درياچه های کوچک محلی به نام آب بندان به وجود 
دورٔه  در  زمينی،  زير  سفره های  تغذيه  و  آب  ذخيرٔه  با  آب بندان ها  می آورد. 
گرم برای فعاليت های کشاورزی، دامداری، صيد و هم چنين در فصل سرد 

برای شکار پرندگان مهاجر مورد استفاده قرار می گيرند.

شکل ٢٠ــ١ــ درياچۀ ولشت ـ کالردشت

جدول٢ــ١ــ مشخصات برخی از سدهای استان مازندران

سد الستيکی تنظيمی مياندشت بابلسر 
موقعيت: در داخل شهر بابلسر 

نام رودخانه:  بابلرود 
نوع سد: الستيکی  
طول تاج: ۶۰ متر   
ارتفاع:  ۲/۸ متر  

سطح زير کشت: ۱۱۰۰ هکتار 
سال بهره برداری: ۱۳۷۷ 

سد مخزنی فريم صحرا ساری
موقعيت: ۶۰ کيلومتری جنوب شرقی ساری 
نام رودخانه: عروس و داماد (سرشاخه تجن) 

نوع سد: خاکی با هستٔه رسی   
طول تاج: ۳۹۷ متر   

ارتفاع: ۵۴ متر  
سطح زير کشت: ۱۲۷۰ هکتار 

سال بهره برداری: ۱۳۷۹

 

سد خاکی اليماالت نور
موقعيت: ۱۱ کيلومتری جنوب شرقی 

شهرستان نور 
نام رودخانه: شاميرود 

نوع سد: خاکی با هستٔه رسی  
طول تاج: ۲۳۵ متر  

ارتفاع: ۲۶ متر  
سطح زير کشت: ۱۵۰۰ هکتار 

سال بهره برداری:  ۱۳۷۳ 
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سد خاکی ميجر آب تنکابن
نوع سد: سنگريزه ای (سنگی) با هسته بتن آسفالتی 

طول تاج: ۱۸۶ متر 
ارتفاع سد از بستر رودخانه: ۵۴/۵ متر 

ارتفاع ازپی:  ۵/ ۵۸ متر 
حجم مصالح بدنه سد:  ۳۸۲۵۰۰ متر مکعب 

ضخامت سد در پی: حداکثر ۲۲۰ متر 
عرض تاج: ۸ متر  

اهداف: 
تأمين  آب زراعی منطقه  به ميزان  ۱۵۰۰ هکتار، 

توسعه و تقويت  صنعت توريسم و تأمين آب شرب 
شهرهای رامسر ــ کتالم و سادات شهر به ميزان ۷ 

ميليون مترمکعب 
سال بهره برداری: اسفند ۱۳۸۲

سد خاکی صالح الدين کال نور
موقعيت:  ۳۲ کيلومتری شرق نوشهر 

نام رودخانه:  کجور 
نوع سد: خاکی با هستٔه رسی  

طول تاج: ۳۵۰ متر  
ارتفاع : ۱۶ متر از پی  

سطح زير کشت: ۶۰۰ هکتار 
سال بهره برداری: ۱۳۷۲ 

سد خاکی سنبل رود بابل
موقعيت: ۱۰ کيلومتری غرب شيرگاه 

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

طول تاج: ۸۸۹  متر   
ارتفاع:  ۲۲/۵ متر  

سطح زير کشت: ۱۱۰۰ هکتار 
سال بهره برداری: ۱۳۷۷

سد خاکی برنجستانک قائمشهر  
موقعيت: جنوب قائم شهر 

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

طول تاج: ۲۴۹ متر   
ارتفاع: ۳۲ متر  

سطح زير کشت: ۱۲۲۰ هکتار 
سال بهره برداری:  ۱۳۷۳

سد خاکی شياده بابل 
موقعيت: ۳۵ کيلومتری جنوب شهرستان بابل 

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

طول تاج : ۴۵۰ متر   
ارتفاع: ۳۳ متر  

سطح زير کشت: ۲۰۰۰ هکتار 
سال بهره برداری: ۱۳۷۸ 

 سد شهيدرجايی 
موقعيت:  ۴۱ کيلومتری جنوب ساری 

نام رودخانه: دودانگه (سرشاخٔه اصلی تجن) 
نوع  سد: بتنی دو قوسی با سرريز آزاد 

طول تاج: ۴۲۷ متر    ارتفاع: ۱۳۸ متر 
ضخامت در پی: ۲۷ متر   در تاج: ۷ متر  

سطح زير کشت: ۵۲ هزار هکتار 
( ۲۲۶ روستا با جمعيتی  بالغ بر ۱۶۵۰۰۰ نفر)

توليد برق:   ۱۳/۵ مگاوات 
سال بهره برداری: ۱۳۷۶
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آب های زير زمينی
با توجه به وضعيت آب و هوايی، نزوالت جّوی فراوان، جنس خاک و پوشش گياهی سفره های متعدد آب تشکيل شده اند. سطح 
آب های زيرزمينی در نواحی کوهستانی، کوهپايه ای عميق و در نواحی جلگه ای کم عمق است، به طوری که در خط ساحلی دريا کامالً 
به سطح زمين رسيده و اراضی باتالقی و مرطوب ايجاد می کند. سفرٔه آب های زير زمينی از طريق حفر چاه عميق، نيمه عميق و چشمه 

مورد بهره برداری قرار می گيرد.
بشر  اولئه  داروهای  جزء  چشمه ها  اين  دارد.  وجود  مختلف  درمانی  خواص  با  متعدد  معدنی  آب های  چشمه  مازندران  در 
بوده و برای مداوای بيماران به کار می رفته است. از جمله آب های معدنی اين استان آب اسک، آمولو (عمارت)، آبگرم الريجان و 

سادات محلٔه رامسر را می توان نام برد.  

شکل٢١ــ١ــ تنکابن سه هزار

شکل ۲۲ــ۱ــ سد شهيد رجايی (تنگه سليمان)
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جنگل ها و مراتع
به نمودارهای زير توجه کنيد. 

شکل ٢٣ــ١ــ نمودار درصد جنگل مازندران به کل وسعت کشور

شکل ٢٤ــ١ــ نمودار درصد وسعت جنگل مازندران نسبت به جنگل های استان

با توجه به نمودارهای فوق در خواهيد يافت که در بين ۳۱ استان ايران، استان مازندران به تنهايی ۷ درصد جنگل های کشور را 
به خود اختصاص داده است که اين جنگل ها اغلب از نوع تجارتی اند. بيشتر درختان جنگل های مازندران از نوع پهن برگ هيرکانی 
هستند که تا ارتفاع ۱۸۰۰ متری گسترش يافته اند. از اين ارتفاع تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری درختان سوزنی برگ ديده می شوند و باالتر 
از ارتفاع ۲۵۰۰ متری رويش گونه های درختی محدود می شود و چمنزار رشد می کند. از غرب به شرق استان گونه های درختی تغيير 

می کند و از تراکم جنگل کاسته می شود. 

شکل ٢٥ــ١ــ تغيير نوع پوشش های گياهی در دامنه های شمالی البرز، از ساحل دريای خزر تا ارتفاع ٣٠٠٠ متری

٧ درصد

٤١ درصد

ارتفاع به متر

چمنزارها  علفزارهای کوه های البرز

جنگل های سوزنی برگ

جنگل های انبوه پهن برگ

ساحل کشتزارها ــ باغ ها

دريای خزر

٨٠٠
١٥٠٠
١٨٠٠

٢٥٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠

٠
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فعاليت  

در گذشته جنگل متراکم تر بوده و به سمت شمال گسترش بيشتری داشته است، ولی به علت رشد جمعيت، توسعه فعاليت های 
کشاورزی و بهره برداری فزاينده، از وسعت آن کاسته شده است. 

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

الف) جنگل های پايين بند (ناحيۀ قشالقی): اين جنگل ها پايين تر از ۸۰۰ متر واقع شده اند و از معروف ترين گونه های آن 
می توان توسکا، شمشاد، آزاد و سپيدار را نام برد. 

ب) جنگل های ميان بند: اين جنگل ها بين ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ متری قرار گرفته و نسبت به جنگل های پايين بند کمتر مورد آسيب 
از  يا  و  ندارد  وجود  جاده ای  که  نقاطی  در  به ويژه  است،  برخوردار  خوبی  انبوهی  و  تراکم  از  ميان بند  جنگل های  است.  گرفته  قرار 

آبادی های جنگلی دور است، درختان کمتر قطع شده و جنگل تخريب نشده است.
درختان راش و زربين مشهورترين گونه های اين طبقه اند. 

ج) جنگل های باالبند (ييالقی): اين طبقه از ارتفاعات ۱۸۰۰ متری تا حدود ۲۵۰۰ متری ديده می شود که گونه های مهم آن 
عبارت اند از: ممرز، سرخدار و ملج. 

                                شکل ٢٦ــ١                                                                        شکل ٢٧ــ١                                                                      شکل ٢٨ــ١

در صورت امکان با تقسيم شدن به گروه های مختلف به سازمان جنگل ها و مراتع، جهاد کشاورزی، کارگاه های 
نجاری و صنايع چوبی و… شهرتان مراجعه کنيد و گزارشی تصويری از اهميت اقتصادی جنگل تهيه کرده در کالس 

درس جغرافيا ارائه کنيد.
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عوامل مؤثر در تخريب جنگل

شکل ٢٩ــ١ــ عوامل مؤثر در تخريب جنگل

فعاليت  
در شکل ۲۹ــ۱ بعضی از عوامل مؤثر در تخريب جنگل را می بينيد. آيا عوامل مخرب ديگری را می شناسيد؟ 
با دوستانتان در اين مورد بحث کنيد. در صورت شناسايی عوامل ديگر راهکار مناسب برای جلوگيری از آنها را ارائه 

کنيد. 

مراتع طبيعی استان: مراتع استان مازندران شامل چمنزارهای کوهستانی، گياهان زير درختی جنگل و گياهان استپی است. 
مراتع ييالقی به صورت چمنزار در ارتفاعات البرز و در باالی جنگل های سوزنی برگ گسترش دارند.

عشاير  و  ايالت  ييالق  البرز  ارتفاعات  دارند.  اروپا  آلپی  چمنزارهای  به  زيادی  شباهت  بوده  غنی  و  سرسبز  بسيار  مراتع  اين   
شهرهای استان های همجوار مازندران چون سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، لواسانات، ورامين و… هستند. آنها هر ساله در دورٔه 

گرم سال به اين مناطق کوچ می کنند و در پايان اين دوره، به محل اصلی خود باز می گردند. 
مراتع ييالقی مازندران وسعت زيادی دارند و از نظر ارزش اقتصادی جزء مراتع خوب کشور به شمار می روند. 

گياهان زير درختی و حاشيه ای جنگل، مراتع قشالقی را تشکيل می دهند که به طور عمده در فصل سرد برای چرای دام مورد 
استفاده قرار می گيرند، در سال های اخير به دليل چرای بی رويه دام ها و گسترش شهرها از وسعت مراتع کاسته شده است. 

طبيعیانسانی

چرای بی رويۀ دام
قطع درختان  
توسط انسان

استفادۀ زياد در صنايع

آتش سوزی در جنگلرانش زمين

سيل در جنگل پس از آفات و بيماری های گياهی
قطع بی رويۀ درختان
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آبخيزداری
آبخيزداری فرآيند شناخت، برنامه ريزی ، سياست گذاری و تنظيم اقداماتی در ارتباط با حفظ و احيای منابع پايه و بهره برداری 
درست  از منابع طبيعی در يک حوضه آبخيز بدون اثرات زيان بار محيط طبيعی است. بنابراين برای تنظيم جريان آب و جلوگيری از 
جاری شدن جريان شديد آب و نيز طوالنی تر  شدن عمر مفيد سد بايد طرح آبخيزداری حداقل در مورد هر رود که بر روی آن سد احداث 

می شود اجرا گردد.

شکل ٣٠ــ١ــ چشم اندازی ازمراتع استان

شکل ٣١ــ١

حوضه های آبخيز استان مازندران سطح وسيع تری از محدودٔه جغرافيايی استان را در بر گرفته است.
حدود ۷۶/۷ درصد از کل مساحت استان را زمين هايی با شيب بيش از۱۰ ٪ تشکيل می دهد که از اين ميزان ۳۹٪  آن با شيب 

بيش از۵۰٪ می باشد که اين امر نشان دهندٔه کمبود سطح زمين های پست استان است.

مراتعگون
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بيشتر بدانيم  

آبخيزداری چگونه می تواند در کاهش فرسايش خاک اثر گذار باشد.

فعاليت  

 برای مطالعه 
زيست بوم های حفاظت شدۀ استان

اصل پنجاهم قانون اساسی: 
در جمهوری اسالمی ، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به 

رشدی داشته باشند، وظيفٔه عمومی تلقی می شود. 
از اين رو، فعاليت های اقتصادی و غير آن، که با آلودگی محيط زيست با تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا 

کند ممنوع است.

استان مازندران به سبب برخورداری از چشم اندازهای متنوع مانند جنگل ها و نواحی استپی رشته کوه البرز و هم چنين 
زيست بوم های تاالبی از تنوع زيستی پستانداران و پرندگان فراوانی برخوردار است به طوری که بيش از ۶۰ گونه از 
مجموع ۱۶۳ گونٔه پستانداران و ۲۴۰ گونه از حدود ۵۰۰ گونٔه پرندگان ايران به صورت بومی  يا مهاجر در زيستگاه های 
متعدد استان زيست و زادآوری می نمايند. بسياری از اين گونه ها در جهان جزء جانوران حمايت شده و در معرض 

خطر انقراض قرار دارند. 

 برای مطالعه 
جانوران مازندران را بيشتر بشناسيم

پستانداران: پلنگ، خرس قهوه ای، قوچ و ميش البرزی، کل و بز، سياه گوش، گربه وحشی، فک  الف) 
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 برای مطالعه 

دريای خزر، گوزن زرد ايرانی، گراز، انواع سمور، سنجاب، تشی، خرگوش و غيره
ب) پرندگان: درنای سيبری، عروس غاز، غاز پيشانی سفيد بزرگ، اردک سر سفيد، مرگوس کاکلی، مرگوس 
سفيد، پليکان خاکستری، کفچه نوک، فالمينگو، عقاب دريايی دم سفيد، عقاب تاالبی، عقاب طاليی، هما، کرکس ها، 

شاهين، دليجه ها، بحری، باالبان، قرقی، کبک دری و معمولی، قرقاول، درّاج و….

مازندران  استان  کوهستانی  نواحی  و  تاالب ها  و  مراتع  جنگل ها،  از  نقاطی  کمياب  جانوری  و  گياهی  گونه های  حفظ  به منظور 
را به عنوان پارک ملی، اثر طبيعی ملی، پناهگاه حيات وحش، مناطق حفاظت شده، مناطق پشتوانه و شکار ممنوع نام گذاری کرده و 

مراقبت های ويژه از اين نقاط به عمل می آيد.

شکل ٣٢ــ١ــ گونه های متنوع جانوری استان

غيرقابل شکار

قو (غيرقابل شکار)

درّاج (غير قابل شکار)

فالمينگو

قرقاول

درنای سيبری ارده ای

مناطق حفاظت شدۀ تحت مديريت استان مازندران
پارک ملی پابند: در راستای نگهداری از جنگل های شمال و حفظ گونه های گياهی و جانوری، اين منطقه 

به عنوان پارک ملی تعيين شده است. 
دارای  پارک  اين  دارد  قرار  بهشهر  و  نکا  شهرستان  جنوب  در  هکتار   ۲۶۵۹۷ وسعت  با  پابند  ملی  پارک 
جانورانی  است.  درختچه ای  و  بوته ای  علفی،  ــ  گياهی  نادر  گونه های  رويشگاه  و  نخورده  دست  طبيعی  جنگل های 

چون مرال، شوکا و پلنگ در اين منطقه زندگی می کنند. 
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پارک ملی کياسر (شاهدژ): اين پارک 
شهرستان  جنوب  در  هکتار   ۷۳۶۶ وسعت  با 
بکر  طبيعی  جنگل  به صورت  و  شده  واقع  ساری 
در  است.  درخت  از  پوشيده  مرتعی  زمين های  و 
بخش هايی از اين پارک، صخره های سنگی وجود 
دارد.پارک کياسر رويشگاه گونه های گياهی نادری 

همچون بلوط اوری و سرخدار است. 
همچنين زيستگاه گونه های جانوری نمونه 
محسوب  نيز  پلنگ  و  خرس  شوکا،  مرال،  مانند 

شکل ٣٣ــ١ــ پارک ملی کياسر(شاهدژ) ـ ساریمی شود. 

پناهگاه حيات وحش ميانکاله: اين پناهگاه با وسعت ۶۳۳۱۷ هکتار در ۱۲ کيلومتری شمال بهشهر به عنوان 
مهم ترين تاالب بين المللی کشور محسوب می شود و از ذخيره گاه های زيست کره نيز به حساب می آيد اين پناهگاه از 
دو چشم انداز نمونٔه تاالب ميانکاله و خليج گرگان و همچنين شبه جزيرٔه ميانکاله تشکيل شده و يکی از زيستگاه 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 يوزپلنگ در آن می زيسته اند، اما امروزه بيشتر زيستگاه زمستانی در حال نابودی و پرندگان مهاجری 

چون گيالنشاه خالدار، پليکان، اردک سرسفيد، انواع قو و فالمينگو است. 

شکل٣٤ــ١ــ پناهگاه حيات وحش ميانکاله ـ بهشهر
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پناهگاه حيات وحش سمسکنده و دشت ناز: اين پناهگاه به صورت دو منطقٔه جداگانه و با مساحت ۱۰۴۱ 
و ۵۶ هکتار بوده که در حومٔه ساری واقع شده است. گونه های درختی بلوط، انجيلی، آزاد و توسکا در اين منطقه 
رويش يافته اند. همچنين زيستگاه و محل زاد و ولد گوزن زرد ايرانی بوده که پس از پرورش در اين پناهگاه به زيستگاه 
اصلی خود يعنی اطراف رودخانٔه دز و کرخه در خوزستان و همچنين جزيرٔه اشک درياچٔه اروميه و ميان کُتل فارسی 

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

جنگلی نيز از پرندگان نمونٔه اين مناطق اند. 

شکل ٣٥ــ١ــ پناهگاه حيات وحش سمسکنده و دشت ناز ـ ساری

 ۹۰ در  هکتار   ۱۵۶۷۳ حدود  مساحتی  با  پناهگاه  اين  چهاردانگه:  و  دانگه  دو  وحش  حيات  پناهگاه 
کيلومتری ارتفاعات جنوبی شهرستان ساری واقع شده و زيستگاهی ويژه برای پستانداران خاص جنگل های هيرکانی 
مانند: مرال، شوکا، گراز، گربٔه جنگلی، گرگ و روباه است. در نواحی سنگی و صخره ای اين پناهگاه نيز گونه هايی 

همچون کل و بز و پلنگ زندگی می کنند.

شکل ٣٦ــ١ــ پناهگاه حيات وحش دو دانگه و چهار دانگه ـ ساری
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شرقی  جنوب  کيلومتری   ۵ در  هکتار   ۹۰ برابر  مساحتی  با  پناهگاه  اين  فريدونکنار:  وحش  حيات  پناهگاه 
فريدونکنار به صورت تاالبی با موجودات و گياهان آبزی متنوع زيستگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر آبزی و به ويژه 

گونٔه نادر درنای سيبری است.
 از اين گونٔه کمياب تنها چند قطعه در محدودٔه اين تاالب زمستان گذرانی می نمايند.

شکل٣٧ــ١ــ پناهگاه حيات وحش فريدونکنار «درنای سيبری»

دارد.  قرار  تنکابن  آباد  عباس  شرق  در  هکتار   ۲۶۴ مساحت  با  منطقه  اين  خشکه داران:  ملی  طبيعی  اثر 
گونه های گياهی مشهور اين منطقه توسکای قشالقی، بلوط، انجيلی و آزاد است. يک موزٔه تاريخ طبيعی با بيش از ۹۰ 

گونٔه جانوری کمياب به منظور استفادٔه عملی و آموزشی بازديدکنندگان در محدودٔه اين پارک ايجاد شده است. 

شکل٣٨ــ١ــ اثر ملی خشکه داران
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اثر طبيعی ملی قّله های سه گانۀ علم کوه، سياه کمان، تخت سليمان: نواحی مرتفع کوهستانی و صخره ای 
کالردشت  منطقٔه  در  نظير  کم  جانوری  و  گياهی  گونه های  و  بی مانند  چشم اندازی  با  آن  بلند  ديوارٔه  به ويژه  کوه  علم 

چالوس قرار دارد. اين اثر طبيعی که جزء آثار ملی کشور محسوب می شود در حدود ۴۰۷۷ هکتار وسعت دارد. 

شکل ٣٩ــ١ــ اثر طبيعی ملی علم کوه، سياه کمان و تخت سليمان

شکل۴۰ــ۱ــ منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

جنوب  در  که  قله  اين  دارد.  شهرت  ايران  بام  به  و  است  کشور  قلٔه  بلندترين  دماوند  دماوند:  طبيعی  اثر 
شهرستان آمل واقع شده است نمادی از استقامت و پايداری مردم ايران زمين است. مناطق کوهستانی باالتر از ۴۵۰۰ 
متر اين اثر طبيعی با ويژگی های منحصر به فرد و يخچال های دائمی مساحتی برابر ۲۹۵۰ متر مربع دارد که به عنوان اثر 

طبيعی ملی به ثبت رسيده است. 
محدودٔه  در  هکتار   ۲۹۲۰۰۰ مساحت  با  منطقه  اين  شمالی):  (دامنۀ  مرکزی  البرز  شدۀ  حفاظت  منطقۀ 
شهرستان های نوشهر، چالوس و نور واقع شده و به صورت ناحئه جنگلی و مرتعی همراه با ارتفاعات کوهستانی است.
مانند  جانورانی  و  سرخدار  شمشاد،  چون  گياهانی  نابودی  حال  در  و  نادر  گونه های  از  حفاظت  به منظور  منطقه  اين 

گوزن، مرال و شوکا ايجاد شده است. 
کبک دری، قوچ، ميش، کل و بز نيز از ديگر حيوانات وحشی نواحی مرتفع اين منطقه به شمار می روند. 
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آلودگی های زيست محيطی
فقدان  و  سو  يک  از  پسماندها  توليد  گسترش  به  رو  روند  مازندران:  استان  زيست  محيط  بر  انسانی  فعاليت های  تأثير 
استراتژی و قانونمندی الزم برای مديريت اين مواد از سوی ديگر بسياری از مناطق استان را با مشکالت جدی مواجه کرده و لطمات 
انجام  مطلوب  نسبتاً  که  استان  داخل  در  پسماندها  جمع آوری  از  نظر  صرف  است.  داشته  همراه  به  زيادی  محيطی  زيست  خطرات  و 

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

مسائل زيست محيطی استاندرس پنجم

شکل٤١ــ١ ــ دفع زباله

پسماندهای بيمارستانی نيز در بسياری از موارد همراه با ساير پسماندها دفن شده و يا در مناطق مختلف تلنبار يا پراکنده می شوند 
که از اين طريق بسياری از منابع آب سطحی و زيرزمينی آلوده شده و اکوسيستم های طبيعی و سالمت مردم با لطمات فراوانی مواجه 

شده است. 
پسماندهای استان به ۵ گروه زير تقسيم می شوند: 

پسماندهای عادی: به کلئه پسماندهايی گفته می شود که به صورت معمول از فعاليت های روزمرٔه انسان ها در شهرها، روستاها 
و خارج از آنها توليد می شود، از قبيل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. توجه به آلودگی های محيط و مقابله با آن از طريق 
مطرح  استان  اقتصاد  و  بهداشت  در  گسترده  به صورت  اکنون  جامد،  زائد  مواد  مديريت  جمله  از  محيطی  زيست  مختلف  برنامه های 

است. 
اجتماعی،  اقتصادی،  جغرافيايی، اقليمی ، جمعيتی و نيز خصوصيات  پسماند در استان به دليل ويژگی های  مديريت  مشکالت 
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و  زباله  حمل  و  جمع آوری  در  سنتی  و  پرهزينه  روش های  است.  نشده  منتهی  قبولی  قابل  نتايج  به  شده  اجرا  موردی  مطالعات  به رغم 
استفاده سنتی از جايگاه دفع دائمی ، پيامدهای زيست محيطی منفی بسياری را باعث شده است. به طور کلی مشکالت مديريت پسماند 

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

ــ عدم انجام تفکيک از مبدأ
ــ عدم احداث کارخانه کمپوست و زباله سوز به ويژه برای زباله های بيمارستانی 

ــ وجود بعضی از مراکز دفع زباله در مجاورت رودخانه، دريا، داخل جنگل و مناطق مسکونی.

بيشتر بدانيم  
اقدامات اداره کل حفاظت محيط زيست استان در اين بخش عبارت است از: 

ــ صدور ۴ مجوز زيست محيطی برای احداث کارخانه های کمپوست در شهرستان های تنکابن، نور، بهشهر، 
سوادکوه و بررسی بخشی از گزارش ارزيابی پروژه کمپوست و زباله سوز در ساری.

ــ بررسی و قابليت امکان پذيری استقرار پروژه پالسما
ــ تشويق و ترغيب متوليان موضوع بازيافت نسبت به پيگيری و استقرار صنايع بازيافتی (کاغذ و مقوا، فلزات 

و پالستيک)
ــ ساماندهی و بهبود مديريت اجرايی پسماند شهرستان های استان.

ــ انجام پايش های زيست محيطی هفتگی از مراکز دفع و پيگيری حقوقی مسئولين ذيربط از مراجع قضايی
ــ پيگيری تصويب قانون مديريت پسماندها.

ــ پيگيری موضوع ملی شدن زباله استان 
مراکز  بيمارستان ها،  از  ناشی  زيان آور  و  عفونی  پسماندهای  کليه  به  (بيمارستانی):  پزشکی  پسماندهای 

بهداشتی، درمانی، آزمايشگاه های تشخيص طبی و ساير مراکز مشابه گفته می شوند. 
پسماندهای ويژه: به کليه پسماندهايی گفته می شود که به دليل باال بودن حداقل يکی از خواص خطرناک از 
قبيل سميت، بيماری زايی، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته 
جزء  دارند  خاص  مديريت  به  نياز  که  کشاورزی  صنعتی،  عادی،  پسماندهای  از  بخشی  نيز  و  پزشکی  پسماندهای  از 

پسماندهای ويژه محسوب می شوند. 
پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعاليت های توليدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبيل 
فضوالت، الشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصوالت کشاورزی فاسد يا غير قابل مصرف و سموم کشاورزی. 
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با توجه به اين که مازندران از قطب های بزرگ کشاورزی محسوب می شود و سطح بسيار بااليی از زمين های 
نباتی،  شيميايی و سموم دفع آفات  کشاورزی است، مصرف بی رويه انواع کودهای  آن زير کشت انواع محصوالت 
موجب آلودگی های بسيار شديدی در منابع آب های سطحی و زيرزمينی استان شده است. پسماندهای کشاورزی از 

مهم ترين منابع آلوده کننده زيست بوم های آبی استان به شمار می آيد. 
پااليشگاهی  پسماندهای  و  معدنی  و  صنعتی  فعاليت های  از  ناشی  پسماندهای  کليه  به  صنعتی:  پسماندهای 

صنايع گاز، نفت، پتروشيمی و نيروگاهی و امثال آنها گفته می شود، از قبيل براده ها، سرريزها و لجن های صنعتی. 
موقعيت مطلوب جهت توسعه صنايع در مازندران، نظير راه های دسترسی مناسب و وجود کانسارهای مختلف 

موجب شده که در دهه اخير واحدهای صنعتی بسياری در استان ايجاد شود. 
در نتيجه توسعه روزافزون صنايع و افزايش بهره برداری از معادن، ميزان آلودگی ناشی از فعاليت اين واحدها 
در محيط زيست استان نيز روز به روز شدت بيشتری يافته و انواع فاضالب های آالينده از طريق واحدهای صنعتی 

وارد آب های زيرزمينی و سطحی استان گرديده است.
اين فاضالب ها حاوی مقادير زيادی مواد شيميايی، باقی مانده فلزات سنگين و مواد غيرقابل تجزيه می باشند. 

اقدامات حفاظت محيط زيست در زمينه جلوگيری از آلودگی منابع آبی عبارت است از:
ــ ساماندهی و پايش صنايع مجاور رودخانه ها و استقرار سيستم on line بر روی رودخانه ها با کمک شرکت 

آب منطقه ای. 
ــ راه اندازی يگان ويژه يا گارد ساحلی دريای خزر جهت پااليش آلودگی های نفتی در دريای خزر.

ــ حمايت از طرح های احداث سيستم تصفيه فاضالب شهری و واحدهای صنعتی.
ــ مطالعه و پايش شناگاه های دريای خزر. 

ــ حمايت از طرح ساماندهی سواحل دريای خزر.
ــ جلوگيری از ساخت و ساز در سواحل ميانکاله.

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

به استان های صنعتی کشور بسيار کمتر باشد. 
در عين حال، افزايش بی روئه اتومبيل ها، احداث کارخانه های جديد صنعتی و کاهش چشمگير وسعت جنگل ها در چند سال 
اخير، عالئم هشداری برای آلودگی هوای اين استان محسوب می شوند. سهم خودروها نسبت به ساير منابع آاليندٔه هوا بيشتر است. از 
منابع ديگر آالينده می توان نيروگاه؛ شرکت سيمان، صنايع ريخته گری،کارخانجات آجرپزی و ديگر صنايع بزرگ صنعتی استان را نام برد. 

اثرات منابع آالينده همراه با مصارف بی رويه سوخت های فسيلی موجب تشديد آلودگی هوا و اثرات آن بر استان شده و خواهد شد.
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بيشتر بدانيم  

بيشتر بدانيم  

استان مازندران به سبب موقعيت خاص که ناشی از عدم گسترش و توسعٔه فضای شهری، عدم توسعه و تعريض 
جاده های بين شهری، و نيز با توجه به وضعيت موجود آن يعنی پراکندگی واحدهای آالينده در اطراف شهرها، عريض 
پرجمعيت،  شهرهای  در  شديد  ترافيک  خودروها،  فرسودگی  زيرگذر،  و  روگذر  پل های  نداشتن  خيابان ها،  نبودن 
نزديکی شهرها و روستاها و به هم چسبيدن آنها در آينده نه چندان دور و تبديل شدن به يک کالن شهر بزرگ، مصرف 
بی روئه سوخت در آينده با آلودگی هوای بيشتری روبه رو خواهد شد.همچنين آلودگی هوا سبب ايجاد حساسيت های 
پوستی و چشمی  و بروز انواع بيماری های خطرناک نظير سرطان ها، تغييرات ژنتيکی، مرگ احشام، تخريب وکاهش 
مصرف  در  صرفه جويی  نقليه  وسايل  بهبود  جمعيت،  کنترل  می شود.  و…  فلزات  کشاورزی،خوردگی  محصوالت 
سوخت، افزايش سطح پوشش گياهی و پيشگيری از نابودی جنگل ها، استفاده از انرژی های تجديد شونده و  آموزش 

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

فعاليت  
۱ــ چند راهکار  برای کاهش آلودگی هوا پيشنهاد دهيد؟

۲ــ آيا در شهرستان محل زندگی تان با مشکل آلودگی هوا مواجه ايد، چه عواملی در ايجاد آن نقش دارند؟ 

آلودگی دريای خزر
چنان که در کتاب جغرافيا نيز خوانده ايد، دريای خزر در سال های اخير دچار آلودگی شده است. پساب زمين های کشاورزی و باغات 
که در آنها از سموم دفع آفات و کودهای شيميايی استفاده می شود، به همراه فاضالب های شهری و صنعتی که از طريق رودهای اين استان 

وارد اين دريا می شوند و بهره برداری از منابع نفتی زير دريا در کشورهای همجوار در تشديد آلودگی آب دريای خزر مؤثر بوده است.

تنها پستاندار دريای خزر در خطر انقراض 
 Pusa caspica به نام پستاندار  گونه  يک  فقط  می کنند،  زندگی  خزر  دريای  در  که  جانوری  هزارگونٔه  بين  از 
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وجود دارد و در بين فارسی زبانان به فک خزری مشهور است. طول 
اين حيوان حدود ۱۵۰سانتی متر و وزن آن به طور متوسط، ۱۰۰ کيلوگرم 

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

دارد.
سرشماری فک های خزری در بزرگ ترين  نتايج آخرين  براساس 

درياچٔه جهان، حدود ۱۰۰هزار قالده از اين حيوان زندگی می کند. تعداد فک هايی که در حال حاضر، در پهنٔه خزر 
زندگی می کنند ۹۰ درصد کمتر از تعداد اين جانور دريايی، در ۱۰۰ سال پيش است.

فک خزری می تواند در آب هايی که در هر ليتر بين ۱۰ تا ۱۵ميلی گرم شوری دارند، زندگی کند مقدار شوری 
دريای خزر ۱۲ميلی گرم در هر ليتر است. از اين رو، اين درياچٔه بزرگ، از نظر طبيعی، جزء بهترين زيست گاه ها، 

برای فک هاست.
زادآوری   مکان های  تخريب  نتيجه،  در  و  زمين  کرٔه  دمای  افزايش  خزر،  دريای  محيطی  زيست  آلودگی های 
فک های خزری، شيوع نوعی بيماری ويروسی و در نهايت، گرفتار شدن فک ها در دام صيادان ماهی، مهم ترين عوامل 

نابودی اين جانور است.

شکل٤٢ــ١

اقدامات دولت در زمينۀ حفظ محيط زيست استان
ــ مطالعه در مورد احداث تصفيه خانه در شهرک های صنعتی بابکان، جويبار، فاز ۲ آمل و بندپی و احداث 

تصفيه خانه ها 
ــ مطالعٔه امکان سنجی و مکان يابی شهرک صنعتی تخصصی بازيافت، پيگيری و اخذ اعتبار برای احداث شبکٔه 

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

سلمان شهر، کالرآباد، خرم آباد ( تنکابن ) نور و محمودآباد 



فصل دومفصل دوم
جغرافياي انساني استان مازندرانجغرافياي انساني استان مازندران
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تقسيمات سياسی استان 
می گـردد.  محسوب  کشور  در  وسعت  نظر  از  استان  هجدهمين  اسالمی ايران  جمهوری  کشور  شمال  در  مازندران  استان 
سمنان، البرز و قزوين، در جنوب و استان های گيالن و گلستان به ترتيب در غرب و شرق  دريای خزر در شمال، استان های تهران، 

استان قرار دارند.
استان مازندران بر اساس آخرين تقسيمات کشوری دارای ۱٩ شهرستان به نام های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، 
و  فريدونکنار  نوشهر،  نور،  نکا،  آباد،  محمود  گلوگاه،  شهر،  قائم  سوادکوه،  ساری،  رامسر،  چالوس،  جويبار،  آباد،  عباس 

مياندورود، ۵۲ شهر، ۴۶  بخش  و  ۱۱۷ دهستان می باشد.

تقسيمات سياسی استاندرس ششم

شکل ۱ــ۲ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان مازندران سال ۱۳۸۷

البرز
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 برای مطالعه 
جدول ۱ــ۲ــ تقسيمات سياسی استان مازندران سال ۱۳۸۷

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان
آملاسکو محلهباال خيابان ليتکوآملمرکزیآملآمل

مراندهپايين خيابان ليتکو
رزکهچالو

قادی محلههزار پی جنوبی
دابودشترئيس آباددابوی جنوبیدابودشتدابودشت

نجار محلهدشت سر
رينه گزنکگزنکباال الريجانگزنکالريجان

بائيجانالريجان سفلی
امير کالسلطان محمد طاهرفيضيهبابلمرکزیبابلبابل

بابل پائين گنج افروزگنج افروز
اسبو کالاسبو کال

گتابگتابگتاب شمالیگتابگتاب
باال مرز بالگتاب جنوبی

مرزی کالمرزی کالبابل کنارمرزی کالبابل کنار
دراز کالدراز کنار

گلوگاهگلوگاهسجاد رودگلوگاهبندپی شرقی
فيروز جاه ثابتفيروزجاه

خوش رودپیخوش رودپیخوش رودخوشرود پیبند پی غربی
شهيد آبادشهيد آباد

زرگر محلهزرگر محلهکاری پیزرگر محلهالله آباد
پايين احمد چاله پیالله آباد
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بابلسربابل پشتبابلرودبابلسرمرکزیبابلسربابلسر
باقر تنگهساحلی

بهنميربهنميربهنميربهنميربهنمير
عزيزکعزيزک

کله بستايسی کالپازوارهادی شهررودبست
خشکرودخشکرود

فريدونکنارکاردگر محلهامام زاده عبداللهفريدونکنارفريدونکنار
فيروز آبادباريک رود

بهشهرکوهستانکوهستانبهشهرمرکزیبهشهربهشهر
رستم کال
خليل شهر زاغمرزميان کاله

خليل شهرپنج هزار
سفيد چاهشهداءبيشه سريانه سر

بيشه بنهعشر ستاق
گلوگاهنياالتوسکا چشمه آزادگانگلوگاهمرکزیگلوگاهگلوگاه

لمراسککلباد شرقیلمراسککلباد
قلعه پايينکلباد غربی

تنکابنسليمان آبادگليجانتنکابنمرکزیتنکابنتنکابن
مير شمس الدينميرشمس الدين

خرم آبادقلعه گردنبلدهخرم آبادخرم آباد
امام زاده قاسمدو هزار
يوجسه هزار
تازه آبادکالرآباد
سيد محلهلنگرود

نشتارودتمشکلتمشکلنشتارودنشتا
کتراکترا



٤١

جغرافيای انسانی استان

عباس آبادلنگای غربیعباس آبادعباس آباد مرکزیعباس آبادعباس آباد

سلمان شهر

لنگای شرقی
کالر غربیسلمان شهر

کالر شرقی
جويبارشيب آبندانحسن رضاجويبارمرکزیجويبارجويبار

گليردسياهرود
کوهی خيلکوهی خيلچپکرودکوهی خيلگيل خوران

الريمالريم
چالوستازه آبادکالرستاق شرقیچالوسمرکزی

هچی رودکالرستاق غربی
کالردشتگويتربيرون بشمکالردشتکالردشت

مرزن آباد کريد چالکالردشت
طويرکوهستان

رامسرتملاشکوررامسرمرکزیرامسر رامسر

کتالم و 

سادات شهر

جنت رودبارجنت رودبار
گالش محلهچهل شهيد
سخت سرسخت سر

ساریشرفدار کالاسفيورد شورابساریمرکزیساریساری
فيروزکندهرودپی جنوبی
فرح آبادرودپی شمالی

فرح آبادکليجان رستاق سفلی
بندارخيلمذکوره

سمسکندٔه علياميان درود کوچک
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کياسرتلمادرهپشتکوکياسرچهار دانگه
کياسرچهاردانگه
خالخيلگرماب

فريمسنگدهبنافتفريمدو دانگه
فريمفريم

شهر پايين هوالرريگ چشمهتنگٔه سليمانشهر پايين هوالر کليجان رستاق
کليجان رستاق سفلی

سورکسورککوهدشتسورکميان درود
اسالم آبادميان درود بزرگ

آالشتشورمست رودبارراستويیپل سفيدمرکزیپل سفيدسوادکوه
پل سفيد
زيرآب سرخکالسرخکال

اتوکسليان
لّله بندولويی

شيرگاهکليج خيلشرق و غرب شيرگاهشيرگاهشيرگاه
شارقلتلفور

قائم شهرشيخ کلیباالتجنقائم شهرمرکزیقائم شهرقائم شهر
قاديکالارطهبيشه سر
قاديکال بزرگعلی آباد
کونتاکوهساران
رکابدار کالنوکنده کال

کياکالسنگتابتاالرپیکياکالکيا کال
نجارکال جديدکياکال

محمودآبادکلودهاهملرستاقمحمودآبادمرکزیمحمودآبادمحمود آباد
آزادموناهملرستاق
خط آهیهرازپی غربی
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سرخرودسرخروددابودشت شمالیسرخرودسرخرود
بيشه کالهرازپی شمالی

نکازرندين سفلیپی رجهنکامرکزینکانکا
طوسکالقره طغان
گل خيلمهروان

استخر پشتاستخر پشتچلمردیهزار جريب
زيارت کالزارم رود

رويانکاسيگر محلهميان بندنورمرکزینورنور

نور ايزدهناتل کنار سفلی
سلياکتیناتل کنار عليا

پيلاوزرودبلدهبلده
تاکرتنارستاق

بلدهشيخ فضل الّله نوری
چمستانرئيس کالالويجچمستانچمستان

بنفشه دهميانرود
چمستانناتلر ستاق

نوشهراندروربلده کجورنوشهرمرکزینوشهرنوشهر
موسی آبادخيرود کنار

نارنج بنکالج
دشت نظيرپنجک رستاقپولکجور

کجورتوابع کجور
پولزائوس رستاق
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تاريخچۀ سکونت
زمان برپايی و شکل گيری اولين 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 شرايط زندگی انسان به دورٔه پارينه سنگی بر می گردد. در اين دوره، ابتدا در کوهپايه ها به 

شکار و گردآوری خوراک می پرداختند و به جهت امنيت در غارها زندگی می کردند.
مردم اين سرزمين مانند بعضی از مردم ساکن فالت ايران، توانستند چارپايان را اهلی کرده و به تدريج به سمت دره ها و جلگه ها 
روی آوردند و با شروع کشاورزی در زندگی خود تحولی ايجاد کردند. در گذشتٔه نه چندان دور، شيؤه کوچ نشينی در استان مازندران 

رواج داشته است، ولی امروزه مردم کوچ نشين شيؤه زندگی روستايی را انتخاب کرده اند.

شيوه های زندگی در استاندرس هفتم

فعاليت  
آيا در اطراف محل زندگی شما شيوه ای از زندگی کوچ نشينی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در 

اين باره تحقيق کنيد و به دبيرتان ارائه کنيد.

اشکال زندگی در استان 
امروزه دو نوع شيؤه زندگی در استان مازندران وجود دارد: زندگی روستايی، زندگی شهری.

زندگی روستايی: شکل گيری و نوع زندگی روستايی در استان تحت تأثير عواملی از قبيل: آب و هوا، پوشش گياهی، خاک، 
شرايط زيستی و فرهنگی، فعاليت های اقتصادی و توانمندی های محيط 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.
شناسايی و تعيين مرز خانه های روستايی با مزارع و يا روستاهای اطراف به راحتی امکان پذير نيست. در سال های اخير به علت 

تخريب و قطع درختان جنگلی و تبديل آن به زمين کشاورزی، سبب شد تا اين زمين ها به صورت قطعه قطعه درآيد. 
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شکل ٢ــ٢ــ روستای پراکنده

هر چه  از جلگه به سمت دامنٔه کوه ها پيش رويم  به دليل تغيير شيب زمين، تراکم مساکن روستايی افزايش يافته و شکل روستاها  
نيز از پراکنده به متمرکز تغيير می يابد. 

شکل ٣ــ٢ــ روستای متمرکز

در برخی مکان ها، خانه های روستايی در مزارع و باغات شکل می گيرد که به آنها «خانه باغ» می گويند.
نوع مصالح ساختمانی روستاها تابع عواملی چون: محيط طبيعی و جغرافيايی، قدرت و توان اقتصادی مردم، امکانات حمل و 

نقل و نزديکی روستاها و شهرها تغيير کرده است. 
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فعاليت  
۱ــ شکل گيری و نوع زندگی روستاييان تابع چه عواملی است؟

۲ــ مساکن روستايی در استان از کدام نوع است و علت آن چيست؟
۳ــ نوع مصالح ساختمانی روستاها تابع کدام عوامل است ؟

۴ــ خانه باغ را تعريف کنيد.

مساکن روستايی مازندران: مساکن روستايی در مازندران 
با وجود تشابهات ظاهری، از تنوع زيادی برخوردار است. داليل 
اين تنوع عبارت اند از: شرايط آب و هوايی، وضعيت توپوگرافی، 
نوع مصالح در دسترس، نوع معيشت و کارکرد اقتصادی خانوار. 
تعيين  آن  اطراف  محيط  به  توجه  با  روستايی  مساکن  سقف  معموالً 
و  مرطوب  که  مازندران  استان  هوای  و  آب  به  توجه  با  که  می شود 

بارانی است از نوع شيروانی است. 

شکل ٤ــ٢ــ مسکن روستايی مربوط به زمان گذشته

شکل و نوع ساخت مسکن در روستاهای مازندران در طی دهه های اخير تغييرات زيادی کرده است. مواد و مصالح ساختمانی 
اين خانه ها تا حّد زيادی به محيط اطراف آن بستگی دارد. به عنوان مثال، اغلب در مناطق کوهستانی و سرد از سنگ و در مناطق 

جنگلی، از چوب استفاده می شود.                                           

شکل ٥ــ٢ــ مسکن روستايی
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عالوه بر آن، امروزه پيشرفت های فنی و تکنولوژيکی، وجود راه های ارتباطی و وسايل حمل و نقل، تغييرات زيادی را در مواد 
و مصالح ايجاد کرده است همچنين نزديکی روستاها و شهرها به هم سبب شد تا سبک معماری شهری به روستاها نيز آورده شود. 

فعاليت  
۱ــ داليل تنوع مساکن روستايی در استان چيست؟

۲ــ سقف خانه های روستايی در استان چگونه است.چرا؟

شکل ٦  ــ٢ــ مساکن شهری

مهم ترين  است.  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  بخش  سه  بر  مبتنی  استان  اقتصاد  مازندران:  روستاييان  درآمد  منابع 
بخش  کرده،  پيدا  رواج  اخير  سال های  در  که  بخش هايی  از  يکی  البته  است.  کشاورزی  بخش  در  مازندران  در  روستاييان  فعاليت 

خدمات است. 
می شود.  کشت  کشاورزی  محصوالت  انواع  مناسب،  دمای  و  آبرفتی  حاصلخيز  خاک  هوايی،  و  آب  مناسب  شرايط  به دليل 
مهم ترين محصوالت زراعی استان مازندران شامل: برنج، گندم و جو، دانه های روغنی و انواع مرکبات است. به غير از فعاليت های 
يادشده، فعاليت هايی مانند: زنبورداری، صيد ماهی، صنايع دستی شامل: قالی بافی، گليم بافی، جاجيم بافی، ظروف سفالی و حصيری 

در استان ديده می شود. 
نيست  امکان پذير  کشاورزی  فعاليت های  که  فصولی  در  که  است  اين  کشاورزی  بخش  در  مازندران  استان  مسائل  از  يکی 
کشاورزان با بيکاری فصلی مواجه اند. در اين زمان، عده ای به سمت فعاليت های ديگر مانند: صنايع دستی، روی می آورند که در 

تأمين مخارج خانواده سهم به سزايی دارد. 
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فعاليت  
۱ــ چرا در استان انواع محصوالت کشاورزی کشت می شود؟ 

۲ــ مهم ترين محصوالت زراعی استان مازندران را نام ببريد. 

و  موقعيت  اقليمی،  شرايط  جغرافيايی،  موقعيت  از  تأثيرپذيری  با  مازندران  استان  شهرهای  چهرٔه  و  شکل  شهری:  زندگی 
شرايط اقتصادی آنان تغيير می کند. وجود شرايط طبيعی مساعد به خصوص در بخش جلگه ای سبب شد تا از تراکم شهری بيشتری 
برخوردار شود. وجود آب فراوان و خاک حاصلخيز در اين بخش شرايطی را فراهم آورده تا شهرهای زيادی با فواصل کم از يکديگر 
به وجود آيد. هر چه از بخش جلگه ای به طرف کوهپايه پيش رويم از تراکم سکونتگاه های شهری کاسته می شود. آيا می دانيد دليل 

آن چيست؟ 
بسياری از شهرهای کنونی نتيجه رشد و گسترش روستاهای بزرگ و کوچکی است که در گذشته از جمعيت و وسعت کمی 
برخوردار بودند ولی به علت شرايط طبيعی و جغرافيايی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و اعتقادی، ارتباطی و بازرگانی با گذشت 
زمان توسعه و گسترش پيدا کردند. گسترش فيزيکی شهرها در دهه های اخير به دليل افزايش جمعيت در مرکز شهر و مهاجرت از 

روستاها به شهرها بوده است. 

فعاليت  
۱ــ شکل شهرهای استان تابع چه عواملی است؟ 

۲ــ علل رشد و گسترش شهرها و روستاها در سال های اخير چه بود؟ 

    موقعيت شهرهای استان مازندران: بيشتر شهرهای استان بر روی رسوبات آبرفتی قرار گرفته اند. شهرستان های گلوگاه 
تا بابل با فاصلٔه کمی از دريا قرار داشته  و شهرهای بابلسر تا رامسر در نزديکی ساحل دريا شکل گرفته اند. برخی از اين شهرها از نظر 
ارتفاع، باالتر و برخی ديگر پايين تر از سطح دريای آزاد قرار دارند. باالترين ارتفاع را کياسر با  ۱۲۹۴ متر و پايين ترين ارتفاع را 

بابلسر با  ۲٢ متر دارد.
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فعاليت  
۱ــ بلندترين و کم ارتفاع ترين شهرهای استان مازندران کدام اند؟ 

۲ــ کارکردها و نقش های شهرهای استان را نام برده و برای هريک مثالی بزنيد. 

نقش شهرهای استان: اکثر شهرهای استان از نظر کارکرد، دارای نقش های خدماتی، اداری، تجاری اند. به عنوان مثال: 
نقش سياسی ــ اداری شهر ساری، نقش تاريخی 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. 
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فعاليت  
علل تراکم زياد جمعيت در استان مازندران چيست؟   

جمعيت شهری استان ۵۳/۲ درصد و جمعيت روستايی آن ۴۶/۸ درصد می باشد. توزيع جمعيت استان در شرايط موجود با 
ويژگی های جغرافيايی همخوانی ندارد.

جدول ۲ــ۲ــ تعداد جمعيت و متوسط رشد ساالنۀ استان

متوسط رشد ساالنهجمعيتسال

آبان ۱۳۳۵
آبان ۱۳۴۵ 
آبان ۱۳۵۵
مهر ۱۳۶۵

آبان ۱۳۷۵ 
آبان ۱۳۸۵

۸۳۵۱ ۹
۱۲۵ ۹
۱۵۹۶۵۶۵
۲۲۷۴۷۶۳
۲۶ ۲ ۸
۲۹۲۲۴۳۲

---
۴/۱۲
۲/۴۸
۳/۶
۱/۳۵
۱/۱۶

جمعيت استاندرس هشتم
در سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعيت استان ۲/۹۲۲/۴۳۲ بوده است و  بر اساس نرخ رشد جمعيت، در سال ۱۳۸٩، جمعيت 
استان مازندران بالغ بر ۳۰۳۷۴۰۳ نفر می باشد که تقريباً ۴/٥ درصد جمعيت کل کشور را شامل می شود. از اين تعداد ۵۰/۲ درصد 

را مردان و ۴۹/۸ درصد را زنان تشکيل می دهند.
تراکم نسبی جمعيت کشور در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۶/۲ نفر در هر کيلومتر مربع بوده حال آنکه  اين تراکم  در استان مازندران 
برابر ۱۲۳ نفر در هر کيلومتر مربع بوده  است. استان مازندران پس از استان های تهران و گيالن، سومين استان پرتراکم از نظر جمعيت 
معتدل، آب  به شمار می رود. عوامل مؤثری در تراکم زياد جمعيت در استان دخالت دارند که عبارت اند از: آب و هوای مناسب و 

فراوان و خاک حاصلخيز آبرفتی، کشاورزی پررونق، دريای خزر و رودهای دائمی و راه های ارتباطی زياد.
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 برای مطالعه 
ـ ۱۳۷۵ و  پيش بينی  جمعيت  سال ۱۳۸۸   جدول۳ــ۲ــ جمعيت شهرستان های استان  ۸۵  ـ

جمعيتشهرستان
۱۳۷۵ 

نرخ رشد
 ساالنۀ جمعيت 

( ۱۳۸۵ )
جمعيت 
۱۳۸۵

پيش بينی جمعيت 
۱۳۸۸

 کل استان
آمل
بابل

بابلسر
بهشهر
تنکابن

عباس آباد
جويبار
 چالوس
رامسر
ساری

سوادکوه
قائم شهر
گلوگاه

محمودآباد 
نکا
نور

نوشهر

۲۶۰۲۰۰۸
۳۰۲۲۹۰
۴۲۱۰۸۶
۱۵۵۲۶۵
۱۳۸۶۱۸
۱۷۴۰۳۰

-
۶۶۳۷۰
۱۰۹۹۰۱
۶۴۴۴۰
۴۲۵۶۶۸
۶۹۲۲۲
۲۶۱۵۴۹
۳۹۰۰۶
۷۸۸۷۱
۹۶۰۷۲
۹۴۷۶۸
۱۰۴۸۵۲

۱/۱۶
۱/۳۸
۱/۱۰
۱/۲۲
۱/۲۰
۱/۱۳

-
۰/۵۹
۱/۱۲
۰/۵۶
۱/۵۳

-۰/۱۹
۱/۲۱
۰/۱۲
۱/۳۹
۰/۹۶
۱/۱۲
۱/۰۸

۲۹۲۲۴۳۲
۳۴۶۷۷۵
۴۶۹۵۹۱
۱۷۵۳۰۰
۱۵۶۱۹۵
۱۹۴۷۱۹

-
۷۰۴۱۹
۱۲۲۸۶۳
۶۸۱۶۳
۴۹۵۳۶۰
۶۷۹۲۰
۲۹۵۱۳۵
۳۹۴۶۱
۹۰۵۰۲
۱۰۵۶۵۲
۱۰۵۸۹۴
۱۱۸۴۸۱

۳۰۱۳۱۲۳
۳۵۷۸۷۷
۴۸۳۲۷۱
۱۷۶۴۸۹
۱۶۱۰۸۷
۱۹۷۸۷۷
۴۷۰۴۱
۷۲۴۷۰
۱۲۶۴۵۳
۷۰۱۴۹
۵۱۲۱۴۸
۶۹۸۹۹
۳۰۴۲۹۱
۴۰۶۱۱
۹۳۵۷۶
۱۰۸۷۳۰
۱۰۸۹۷۹
۱۲۲۲۸۱

ترکيب سنی جمعيت در استان مازندران چگونه است؟ 
به هرم سنی جمعيت استان نگاه کنيد.

از ۱۰۰ درصد جمعيت استان، ۲۱ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ ساله، ۷۳ درصد در گروه سنی  ۶۴ــ ۱۵ ساله و ۶ درصد 
در گروه سنی ۶۵ ساله و بيشتر قرار دارند.
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شکل ٧ــ٢ــ توزيع نسبی جمعيت بر حسب گروههای عمده سنی (فقط «مرد و زن» درصدی ــ دايره ای)

شکل ٨  ــ٢ــ هرم سنی جمعيت  ١٣٧٥

شکل ٩ــ٢ــ هرم سنی جمعيت ١٣٨٥

مرد

زن

زن

مرد
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعه 

با توجه به سرشماری جمعيتی استان مازندران در سال ۱۳۸۵، هرم سنی جمعيت استان اين موارد را نشان می دهد: 
ــ کاهش درصد جمعيت زير ۱۴ سال، بيانگر کاهش ميزان مواليد در استان است.

ــ باال بودن ميزان جمعيت در سنين ۱۵ تا ۶۴ سال که نشان دهندٔه باال بودن نيروی فعال اقتصادی است.

فعاليت  
ــ از مقايسٔه هرم های سنی استان در بين سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ چه نتيجه ای می گيريد؟

جدول۴ــ۲ــ مساحت، وسعت، جمعيت و تراکم نسبی و درصد شهرنشينی در سال ۱۳۸۵
 

درصد 
شهرنشينی

جمعيت شهری 
شهرستان
۱۳۸۵

تراکم نسبی 
شهرستان 

 ( نفر)

جمعيت شهر 
 ۱۳۸۵

 ( نفر )

تراکم نسبی
شهر١٣٨٥

 (نفر)
جمعيت در سال 

۱۳۸۵ (شهرستان)
وسعت شهرستان 

(کيلومتر مربع ) شهرستان

---- --- --- --- ---- ۲۹۲۲۴۳۲ ۲۳۷۵۶/۴ کل استان
۵۸/۳ ۲ ۲۳۶۹ ۱۱۳ ۱۹۹۶۹۸ ۶۵ ۳۴۶۷۷۵ ۳ ۷۴/۴ آمل
۵۱/۱ ۲۴ ۷۳ ۲۹۷ ۲ ۱۳۳۵ ۱۲۷ ۴۶۹۵۹۱ ۱۵۷۸/۱ بابل
۵۴/۲ ۹۴۹۳۷ ۳۸۵ ۵ ۳۲ ۲ ۳ ۱۷۵۳ ۲ ۲۴۶/۵ بابلسر
۶۷/۶ ۱ ۵۶۵۱ ۱۱ ۸۴۱۱۷ ۵۹ ۱۵۶۱۹۵ ۱۴۱۶/۲۷ بهشهر
۴۴/۲ ۸۶۱۵۳ ۹۵ ۴۳۸۴۲ ۲۲ ۱۹۴۷۱۹ ۲ ۴۳/۲ تنکابن
۴۱/۴ ۲۹۱۶۱ ۲۴۶ ۲۷۲۱۱ ۹۵ ۷ ۴۱۹ ۲۸۵/۵ جويبار
۵۲/۶ ۶۴۷۲۶ ۷۷ ۴۵۶۲۵ ۲۸ ۱۲۲۸۶۳ ۱۵۹۷/۳ چالوس
۷۳/۴ ۵ ۴ ۹۳ ۳۲ ۸۵ ۴۴ ۶۸۱۶۳ ۷۲۹/۸ رامسر
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۵۵/۳ ۲۷۳۹۷۲ ۷۱ ۲۶۱۲۹۳ ۱۳۴ ۴۹۵۳۶ ۳۶۸۵/۳ ساری
۵۴ ۳۶۶۹۱ ۴ ۸۷ ۸ ۳۲ ۶۷۹۲ ۲ ۷۸/ سوادکوه
- - - - - ۲۶۳۹۹ - عباس آباد

۶۱/۷ ۱۸۲۲۴ ۳۸۱ ۱۷۴۷۶۸ ۶۴۳ ۲۹۵۱۳۵ ۴۵۸/۵ قائم شهر
- - - - - ۳۴۴۹۶ - فريدونکنار

۴۷/۴ ۱۸۷۲۷ ۴۱ ۱۸۷۲۷ ۸۷ ۳۹۴۶۱ ۴۵۱/۲۳ گلوگاه
۳۸ ۳۴۳۶۸ ۱ ۵ ۲۷۷۴۸ ۳۴۴ ۹ ۵ ۲ ۲۶۲/۸ محمودآباد
۴۳/۸ ۴۶۲۹۱ ۳۴ ۴۶۲۹۱ ۷۷ ۱ ۵۶۵۲ ۱۳۵۸/۸ نکا
۴۴ ۴۶۵۶۹ ۹ ۲۲۴۹۱ ۳۹ ۱ ۵۸۹۴ ۲۶۷۵/ نور
۳۵/۶ ۴۲۱۷۵ ۲۴ ۴۲۱۷۵ ۶۹ ۱۱۸۴۸۱ ۱۷۱۶/۵ نوشهر

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

جابه جايی داخل استانی به دو صورت کلی انجام می شود:
۱ــ تغيير مکانی جمعيت از يک شهرستان به شهرستان ديگر 

۲ــ تغيير مکانی جمعيت در داخل يک شهرستان 
الزم به ذکر است که اين مهاجرت ها به شکل های مختلف ديگری نيز انجام می شود که عبارت اند از: 

از يک روستا به روستای ديگر، از روستا به شهر، از شهر به روستا، از شهر به شهر.
به طور کلی علل مهاجرت به استان مازندران به ترتيب عبارت اند از: 

پيروی از خانوار، تحصيل، جستجوی کار، انتقال شغلی و بقيه موارد است.بيشترين مهاجرين ورودی به استان از استان های 
سمنان، سيستان، قزوين، قم، تهران، خراسان رضوی و گيالن است. 

هم اکنون روند جابه جايی در داخل استان بيشتر از روستاهای کوچک به روستاهايی دارای قابليت  و توان های محيطی صورت 
به  کوچک  شهرهای  از  مهاجرت  اخير  سال های  در  دارد.  ادامه  نيز  بزرگ تر  و  کوچک  شهرهای  به  روستاها  از  همچنين  می گيرد. 

شهرهای بزرگ مانند: ساری، بابل، آمل و قائم شهر بيشترين مهاجرين را در سال ۱۳۸۵ داشته است. 
مهاجرت به خارج از استان در استان مازندران بيشتر به استان های تهران، گيالن، سمنان، گلستان و خراسان انجام می گيرد.

نور،  کردخيل  کردهای  از:  عبارت اند  کرده اند  کوچ  مازندران  استان  به  گذشته  زمان های  از  که  مهاجری  گروه های  جمله  از 
کردمحله جويبار، زاغمرز بهشهر.
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جغرافيای انسانی استان

فعاليت  
به نظر شما اثرات مثبت و منفی مهاجرت به استان مازندران چيست؟ 

شکل ١٠ــ٢ــ خيابان جمهوری اسالمی شهر ساری



فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان مازندران ويژگي هاي فرهنگي استان مازندران 
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ويژگی های فرهنگی استان

فرهنگ واهميت شناخت آن
برمی گزينند. خود  اجتماعی  نياز های  برآوردن  برای  انسان ها  که  زندگی  روش  از  است  عبارت  فرهنگ  از  تعريف  ساده ترين 

را  واحد  فرهنگی  گروه  يک  می نمايند  زندگی  جغرافيايی  محدودٔه  يک  در  و  هستند  مشترک  سنن  و  آداب  و  زبان  دارای  که  مردمانی 
تشکيل می دهند.

فرهنگ مردم مازندراندرس نهم

شکل١ــ٣ــ جشن تيرگان

در  مردم  بدانيم  عالقه منديم  همه  ما  که  دارد  وجود  جالبی  بسيار  متنوع و  رسوم  آداب و  نيز  ما  استان  کنار  گوشه  و  در 
شهر و روستاهای استان ما چگونه  زندگی می کنند؟ چه زبان، گويش و لهجه هايی بين آنها رايج است؟ چه باورها و اعتقاداتی 
آنها را به انجام آداب و رسوم خاصی سوق می دهد؟ در اين درس با چکيده ای از ويژگی های فرهنگی استان مازندران بيشتر 

می شويد. آشنا 

دران
 مازن

ن روز
14 آبا
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فعاليت  
ــ چرا بايد ويژگی های فرهنگی محل زندگی مان را بشناسيم و در حفظ، گسترش و تعميق آن بکوشيم؟  سه دليل 

ذکر کنيد.

۱ــ 
۲ــ 
۳ــ 

 ــ نظرتان دربارٔه جملٔه من به مازنی بودنم افتخار می کنم، چيست؟ تا به حال به اين جمله فکر کرده ايد؟

زبان۱ و گويش۲ و لهجۀ۳ مردم مازندران
گويش طبری (مازندرانی) که از گويش های کهن ايران است، زمانی متعلق به يکی از حوزه های پربار زبانی کرانه های جنوبی دريای 
خزر و بخش گسترده ای از شمال ايران بوده است. اين گويش به علت تغييرات آوايی به وجود آمده در برخی از واژه ها، به لهجه های گوناگون 
تبديل شده است. حضور تيره ها و طوايف مهاجر به منطقه، به ويژه مناطق جلگه ای و ازدواج مردم بومی با مهاجران و همچنين گستردگی 
رفت و آمدهای بوميان با مردم ساير مناطق استان و کشور رواج گستردٔه رسانه های گروهی متکی به زبان امروزی پارسی و نفوذ واژگان 
نواحی هم جوار در محاوره های مردم، گويش جلگه ها را با دگرگونی های آشکاری نسبت به چند دهٔه قبل همراه ساخته، اما اين تغييرات در 
ميان کوه نشينان شمالی البرز مرکزی، کمتر به چشم می خورد. در واقع گويش مازندرانی در اين منطقه اصيل تر و پربارتر باقی مانده است. 
زبان قديم اهالی قسمت جنوبی دريای خزر و جبال طبرستان، پهلوی بوده و به اين زبان تکلم می کردند و در حال حاضر هم در زبان مردم آن 
سامان کلمات و لغات بسيار است و بلکه می توان گفت نيمی از تمام کلمات و لغات آنها پهلوی است. هم اکنون گويش های مختلفی در زبان 
مردم مازندران رايج است که بررسی های انجام شده وجود ۱۴ گويش و زبان مختلف شامل مازندرانی، فارسی، ترکی، بلوچی، ترکمنی، 
کردی، زابلی، تاتی، عربی، گوداری، روسی، کتولی، افتری و لری را در اين منطقه روشن می سازد که اين خود دليل مهاجرت های زيادی 

است که در اين ناحيه و اين استان صورت گرفته ولی به طور کلی زبان اصلی اين استان فارسی با گويش مازندرانی است.

شعر در مازندران
در بسياری از اين سروده ها شاعران مازندرانی به ارتباطات اجتماعی و زندگی روزمره مردم اين ديار اشاره شده است. شاعران 

مازندرانی بسياری نيز در اين ديار زندگی می کردند. 

۱ــ زبان، مجموعه ای ساختارمند از گويش هاست که بين آنها تفاهم متقابل وجود دارد.
۲ــ گويش، صورت تغيير يافته ای از زبان است. همين طور نحؤه بيان مقاصد در محل خاص است.

۳ــ لهجه، فضای واسط ميان يک گويش و يک زبان است.
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ويژگی های فرهنگی استان

بيشتر بدانيم  
نمونه ای از سروده های محلی مازندرانی

بيه 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
خدايا کی بونه فرو بوره شو، راه دکفم بورم تاچشمٔه لو

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

شب شده بايد بروم صحرا را زير پا بگذارم و بگردم / داد کنم و فرياد بزنم و خوک ها را برانم / بدون روشنايی 
و چراغ، داس به دوش بگيرم / مزرعه را دور بزنم تا شب پرواز کند / آنقدر راه می روم و داد فرياد می زنم / تا خروس 
سحری آوازش را بخواند / ای خدا کی می شود که شب فرو بيفتد / تا راه بيفتم به کنار چشمه بروم/ دست و صورت و 

پايم را آب بزنم / و بروم کنار تختم بخوابم

بيشتر بدانيم  
ضرب المثل ها و کنايه ها 

تاريخی،  رويدادهای  خود  درون  در  که  است  مازندران  مردم  فرهنگ  ارزشمند  جلوه های  المثل ها  ضرب  ــ 
تجارب، هنجارها و ارزش های جامعه را در بر می گيرد و از نسلی به نسلی ديگر انتقال می يابد. اين جمالت به طور 
مختصر و کوتاه با آفريده ای از طنز و کنايه، مطالب آموزنده را به طور مستقيم به مخاطبان خود انتقال می دهد.در زير به 

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

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

ــ آدم شه مرگ و نه مردم جنازه سر بوينه
ــ معنا: انسان می بايست مرگ خود را بر روی جنازه ديگر مردم ببيند.

کاربرد: عبرت گيری و عاقبت انديشی.
ــ گل خوانی بئيری، دماوند سر گل بئير

ــ معنا: اگر گل يا خاک می خواهی از سر کوه دماوند بگير.

فعاليت  
شما هم می توانيد با کمک دبير مربوطه تعدادی از ضرب المثل های محل زندگی تان را بنويسيد.

موسيقی در استان مازندران
منطقٔه  موسيقی  اساس  همين  نيز می رسد. بر  دامغان  سمنان و  شهرهای  مازندران تا  استان  مازندران افزون بر  موسيقی  گسترٔه 

مازندران را می توان به چند بخش جداگانه تقسيم کرد.
چوپانی  ملودی های  و  نغمه ها  کهن ترين  و  اصيل ترين  پايه  بر  نواحی  اين  موسيقی  مازندران:  مرکزی  نواحی  موسيقی  ۱ــ 
مازندران شکل گرفته است. محور اصلی موسيقی اين بخش از سوی پنج مقام آوازی وزين و پرقدمت يعنی، طبری بلند، طبری کوتاه، 
کتولی بلند، کتولی کوتاه و ميون کتولی و تعداد زيادی قطعٔه ساز چوپانی است. اين مجموعه اساس موسيقی آوازی و سازی مناطق 

مرکزی مازندران را تشکيل می دهد.
گرگان  زبان  طبری  کوهپايه های  تا  ساری  دورود  ميان  نواحی  در  موسيقی  نوع  اين  امروزه  مازندران:  شرق  موسيقی  ۲ــ 
کاربرد دارد. مهم ترين ساز در موسيقی شرق مازندران دوتار است. هسته مرکزی موسيقی شرق مازندران دومقام بزرگ هراتی است که 
ريشه در موسيقی ترکمنی و موسيقی شمال خراسان دارد. مضامين شعری در موسيقی شرق مازندران در برگيرنده داستان های عاشقانه، 

روايت هايی از کوچ، مهاجرت و اندوه است.
۳ــ موسيقی غرب مازندران: موسيقی اين مناطق بين چالوس تا غرب نشتارود و تا گيالن گسترده است و بيشتر با نواهای 
چوپانی همراه است. سازهای رايج اين منطقه عبارت اند از: نی، سرنا، دهل. از معروف ترين آهنگ هايی که توسط اين سازها نواخته 

می شود می توان به طالب اشاره کرد. 
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بيشتر بدانيم  
اميری خوانی

و  اميری  ترتيب  به  را  ديگر  گمنام  شاعران  دوبيتی های  و  پازواری  اميری  به  منسوب  رباعی های  مازندرانی ها 
طوری می نامند.اميری آوازيست که از گوشه عشاق دشتی شروع شده و به دستگاه شور فرود می کند. اميری خوان 
معموالً از دانگ دوم و گاهی دانگ سوم نغمه خود را آغاز می کند، اما به ندرت امير خوانانی هستند که از دانگ سوم 

شروع می کنند و به دانگ دوم و در نهايت به دانگ اول ختم می کند.
اميری 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 پايان هر بيت يا هر بند ادامه می يابد. چنانچه خواننده يک بيت را در تم آواز بگنجاند اميری 

کوتاه را اجرا کرده و اگر دو يا چند بيت را در تم آواز بياورد نوع بلند آن را خوانده است.
مانند کمانچه و  با همراهی «لله وا» (نوعی نی) می خوانند و گاهی هم از سازهای ديگر  آواز اميری را معموالً 

دو تار بهره می جويند.

بيشتر بدانيم  
بازی های محلی در استان مازندران

بازی های  انواع  به  مختلف  سنين  در  پسران  و  دختران 
محلی می پردازند. برخی از اين بازی ها شناخته شده ترند. تپ چو، 
تيله بازی، پرپر ــ کالغ پر، هفت سنگ کا، چش بيته کا، ليپ کا، 
آقوز کا. اين بازی ها، سرگرمی سنتی اهالی مازندران، به خصوص 
سال   ۵۰ حدود  تا  و  است  بوده  منطقه  اين  ييالق  و  دهات  مردم 
پيش، رايج ترين سرگرمی ها به حساب می آمده که در ايام بيکاری 
در ايوان خانه ها، منزلگاه های رمه ها و يا در مجالس شب  نشينی ها 
می کردند.از  پر  بازی ها  اين  با  را  فراغت  اوقات  عروسی ها،  و 

شکل ٢ــ٣ــ کشتی لوچومهم ترين اين بازی ها می توان به کشتی لوچو اشاره کرد.
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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 اين کشتی همه ساله در تابستان بعد از وجين شالی، هنگام فراغت کار روستاييان و يا اعياد 

مذهبی و ملی برگزار می شود. جايزٔه برندٔه اين کشتی يک رأس گاو است که توسط اهالی خريداری می شود.
برای مسابقٔه دو نفر از کشتی گيران با تجربه به عنوان داور انتخاب می شوند، در اين کشتی هرگونه ضربه زدن به 
بدن يا سر حريف، گرفتن انگشت، دست، سر و ضربه زدن به کتف و گرفتن گوش، خطا محسوب می شود. کشتی گيری 
که در يک دورٔه چند روزه، تمامی حريفان را شکست دهد، برندٔه مسابقه است. در طول برگزاری مسابقه، ساز و دهل 

نيز نواخته می شود تا شور و هيجان بيشتری به مسابقه بدهد.

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

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

شکل٣ــ٣ــ 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 
 جدول۱ــ۳ــ انواع پوشاک زنان

پاپوش زنانسرپوش زنانتن پوش زنان

جورابچارقدشليته يا چرخی شلوار
کوشسراقوچ (نوعی کاله زنانه)نيم ساق
گالشگيس بند يا موبافجومه
چاروقمندل (سربندی از جنس کتان)نيم تنه

سرپايیمکناچادر شو
چکمهروسریکليجه (چادر شب مربع شکل)

شکل ٤ــ٣ــ زنان روستا در حال بافت جوراب پشمی
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جدول۲ــ۳ــ انواع پوشاک مردان

پاپوش مردانسرپوش مردانتن پوش مردان
جرب يا جوربکاله نمدیجومه يا جامه

کوش يا کلوشکاله گوشیشلوار يا تمان 
چاروق، سنتی ترين پاپوش اين ناحيه پوستين کاله يا پوسته کالنيم تنه 

چکمهشب کالهتن پوشی دکمه دار يا جلزقه
بلندتر از کت معمولی و تا  عليجه (معموالً 

نزديک زانو)
سرپايی( دمپايی)عرقچين

دستمال سرشوال يا لم چقا

غذا، نان و شيرينی محلی استان مازندران
مازندرانی ها هميشه به ميهمانداری و ميهمان نوازی مشهور بودند. غذا، تنوع و کيفيت آن در فرهنگ مازندران دارای اهميت 

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

شکل٦ــ٣ــ لباس محلی مردانهشکل ٥  ــ٣ــ  بافندگی در روستاهای مازندران 
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۱ــ آغوز مسما: خورشتی که از گردو، مرغ، ترشی انار درست می شود.
۲ــ دو آش: نوعی آش که با برنج و سبزی و کدو و دوغ محلی درست می شود.

بيشتر بدانيم  

۳ــ نازخاتون: بادمجان کبابی و له شده که به آن آبغوره، ريحان، جعفری و سير کوبيده اضافه می شود.
۴  ــ کهی انار: کدوی پخته همراه باقال و عدس پخته شده با گردوی ساييده و دانه انار، که سير داغ به آنها 

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

مهم ترين شيرينی های محلی استان مازندران
۱ــ آغوزنون: آرد گندم، شير، تخم مرغ و شکر را با هم مخلوط کرده سپس الی خمير را گردو می گذارند.

۲ــ پشت زيک: شکر يا قند را در يک قاشق آب حل کرده روی اجاق می گذارند بعد از آن يک قاشق روغن 
و مقداری کنجد به آن اضافه کرده مايه را در سينی می ريزند و به اندازٔه دلخواه برش می دهند.

۳ــ پيس گنده: اين شيرينی شامل گردوی ساييده، شکر قرمز يا شيره خرمالو و آرد برنج سرخ شده و کنجد 
است.

شکل ٨ ــ٣ــ تصويری از پخت و پز سنتیشکل ٧ــ٣ــ ِتِلم، وسيله ای برای گرفتن دوغ و کره از ماست
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تهيه شکر قرمز به روش سنتی
در چند دهٔه گذشته به منظور تهئه شکر قرمز، کشت گياه نيشکر در مناطق جلگه ای استان مازندران رواج داشته 
است. برای گرفتن شيره نيشکر و تبديل آن به شکر قرمز از وسيله ای چوبی به نام کليا که به ابتکار اهالی محل تمامی از 
چوب ساخته شده، استفاده می شود. به اين منظور سرپناهی به ابعاد تقريبی ۵ در۱۵ متر مربع با مصالح سنتی موجود 
در محل که بيشتر از نی و چوب بود برپا می شد و در وسط اين سرپناه کليا قرار می گرفت.اين وسيلٔه چوبی با نيروی 
محرکه، حيواناتی مانند گاو يا اسب به دور محوری حرکت دورانی داشته و در حين چرخش قطعات کوچک ساقه 
نيشکر در محلی به نام کليادار فشرده شده و شيره نيشکر بر اثر فشار وارد شده به ساقه نيشکر، به وسيلٔه لولٔه چوبی 
به نام سله به داخل ظرف چوبی به نام نوکا می ريخت و با جوشانيدن شيرٔه نيشکر در ديگ های مخصوص پس از طی 

مراحلی، شکر قرمز جهت مصارف غذايی توليد می شد.

بازارهای محلی استان مازندران
بازارهای  تمام  کنار  در  تقريباً  و  می شود  عرضه  مردم  روزمرٔه  کاالهای  آن  در  که  هستند  بازارهايی  هفتگی،  و  روز  بازارهای 
دائمی وجود دارد. خريد ارزان محصوالت تازه توسط دست فروشان محلی از خصيصه های مهم اين نوع بازارهاست و در حقيقت 
توسعٔه شهرنشينی در شمال ايران رابطٔه مستقيم با اين نوع بازار دارد. بازارهای هفتگی در روزهای معينی از هفته تشکيل می شود 
کاالهای  می آورند.  بازارها  اين  به  صبح  اولئه  ساعات  در  را  خود  اجناس  که  هستند  دوره گردها  عموماً  بازارها  اين  فروشندگان  و 
گذشته رايج  بازارهای سنتی از  بازارها عرضه می شود.  روستايی به طور اعم در اين  شهری به طور اخص و کاالهای  ساخته شده 

بوده است.
 به طور خالصه می توان خصيصه های ذيل را در اين بازارها مشاهده کرد:

۱ــ ايجاد روابط اجتماعی و فرهنگی به دليل روابط چهره به چهره
۲ــ رفع اختالفات محلی توسط ريش سفيدان از گذشته تاکنون
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شکل ٩ــ٣ــ نمايی از بازارهای محلی در مازندران

مناسبت های خاص در استان مازندران
خواندن  با  و  می آيند  روستاها  به داخل  نوروز  عيد  رسيدن  فرا  از  قبل  روز  پانزده  معموالً  نوروزخوانان  خوانی:  نوروز  ۱ــ 
اشعار در مدح امامان (ع)، طليعه سال نو را به مردم مژده می دهند. نوروزخوانان چند نفرند که يک نفر اشعار را می خواند، يک نفر ساز 
می زند، نفر ديگر به نام کوله کش يا بارکش به در خانه های مردم می رود. صاحب خانه نيز با دادن پول، شيرينی، گردو، تخم مرغ، نخود 

و کشمش از آنان پذيرايی می کند.

بيشتر بدانيم  
اشعار نوروز خوانی

ــ بادبهارون بيمو / نوروز سلطون بيمو/ مژده دهيد به دوستان / گل به گلستون بيمو. بهار آمد بهار آمد خوش 
آمد/ علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد/ نوروزتان نوروز ديگر / شما را سال نو باشد موارک.

۲ــ عيد نوروز: هنگام تحويل سال افراد خانواده دور سفره هفت سين که با ظرافت و سليقه خاصی توسط زنان چيده شده، 
می نشينند و منتظر سال نو می شوند تا پدر و بزرگ تر خانواده دعای تحويل سال را بخواند. 
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سبزی پلو با ماهی است آماده می شود و عالوه بر آن غذايی به عنوان خيرات برای اموات  در اين روز غذای عيد، که معموالً 
می پزند و بين مردم پخش می کنند. در گذشته در غروب شب اول سال به اين اعتقاد که چراغ خانٔه آنها هميشه روشن و نورانی باشد، به 

سر در خانه ها شمع يا شعله آتش آويزان می کردند.

شکل ١٠ــ٣

۳ــ مراسم تيرماه سيزده: از ديگر مراسم سنتی و رسمی مازندران تيرماه سيزده است که در اواسط آبان هر 
سال برگزار می شود. البته روايت های مختلف در مورد تيرماه سيزده وجود دارد.

در اين 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 کيسه ای به انتهای آن بسته شده 
است. همراه کودکان به در خانه ها رفته و با سر و صدا و کوبيدن چوب به درخانه ها و الل بازی از صاحب خانه تقاضای 
هديه می کنند. از طرف صاحب خانه به آنها پول، ميوه و شيرينی داده می شود.هنگامی که الل به همراه گروه خود در 

کوچه ها شروع به حرکت می کند اين اشعار را می خواند:
الل بيمو، الل بيمو، پارسال و پيرار بيمو، چل بزن ديگه بزن، الل انه اللک انه، پيسه 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 ريسی را حرکت بده، به ديگ بزن، الل آمد، الل 
کوچک آمد، کسی که شيرينی پيس کنده می خواهد می آيد، سال و ماه ارزان نمی شود، الل بزرگ رسوا نمی شود، الل 

می آيد، الل کوچک می آيد، پارسال رفته امسال می آيد.
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۴ــ مراسم ورف چال (چاه برف): يکی از مراسم قابل توجه در ارتباط با آب در روستای اسک واقع در جاده هراز مراسم 
ورف چال است. اين مراسم در يکی از روزهای جمعه در فاصلٔه اول تا پانزده ارديبهشت ماه همزمان با ذوب آخرين برف های زمستانی 

برگزار می شود.

اين مراسم ريشه در مبارزه با کم آبی برای مسافران و دام ها در فصل تابستان دارد. با توجه به اينکه منطقه مورد بحث در گذشته 
يکی از مناطق دامداری محسوب می شد، دامدارها برای تأمين آب مورد نياز دام ها در فصل تابستان که برف های روی کوه آب می شد 
برف را در اين چاه ذخيره می کردند تا درموقع کم آبی، آب مورد نياز دام ها را تأمين کنند. امروزه منطقٔه مورد بحث اهميت گذشته خود 

را از نظر پرورش دام از دست داده ولی اين سنت قديمی همچنان در بين اهالی محل ادامه دارد.
۵  ــ شب يلدا: شب اول زمستان را گت چله می نامند در اين شب بنا به سنت ديرين همٔه افراد خانواده دور هم جمع می شوند 
و با خوردن هندوانه، ماست، ميوه و آجيل سرمای فصل زمستان را از خود دور می کنند. اعتقاد بر اين است که با خوردن ماست يا 

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

اعتقادات و باورهای عامۀ مردم استان مازندران
مردم  تاکنون  گذشته  از  می دهد.  جهت  مردم  زندگی  به  که  است  عميقی  باورهای  به  آميخته  جامعه ای  هر  در  اجتماعی  زندگی 
مازندران نيز دارای باورهای خاص خود بودند و به آنها اعتقاد زيادی داشتند و هنوز هم به بسياری از آنها عمل می کنند، برای نمونه 

به چند مورد از باورهايی از اين دست اشاره می کنيم.

شکل ١١ــ ٣ــ مراسم ورف چال
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بيشتر بدانيم  

بيشتر بدانيم  
۱ــ اگر داروک بخونده، گنه وارش انه.

يعنی: اگر قورباغه سبز روی درخت بخواند، باران می آيد.
۲ــ پنج شنبه نون و خرما در کامبی، تا امه مرده جه برسه.

يعنی: پنجشنبه نان و خرما بيرون می دهيم تا ثوابش به مرده ما برسد.
۳ــ چايی دله دار دره، مهمان قد بلندانه.

يعنی: ساقه چايی روی چای قرار گرفته، مهمان قد بلند می آيد.
۴ــ خوی بد بدی، صدقه درها کن تا بدی اون خو بر طرف بوشه.
يعنی: خواب بد ديدی صدقه بده تا بدی آن خواب بر طرف شود.

فعاليت  
به نظر شما بدون اعتقاد و باور، چه آسيب هايی به زندگی فردی و اجتماعی وارد می شود؟ آيا  همٔه باورها کاربرد 

دارند؟ آيا می توانيد چند نمونه از اين باورهای امروزی را نام ببريد؟

فرهنگ تعاون و ياری گری در استان مازندران
ضروريات  از  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همٔه  در  همکاری  و  تعاون  است.  سنتی  جوامع  ويژگی های  از  ياری گری 
اين نوع زندگی است. ياری گری معموالً به سه شکل همکاری برون سويه (ديگرياری)، همکاری ميان سويه (همياری) 
و همکاری درون سويه (خودياری) بوده است. در گذشته که جوامع دارای زندگی سنتی بودند، اين فرهنگ به طور 
رايج و روزمره در بين اهالی يک روستا يا حتی شهر ديده می شد. مازندران از جمله مناطقی است که فرهنگ تعاون 



٧١

ويژگی های فرهنگی استان

فعاليت  

شکل ١٢ــ٣ــ  کوپا، انبار شالی در مزرعه نوعی همکاری ميان سويه (همياری)

صورت  شما  روستای  يا  و  شهر  استان،  در  ياری گری  فرهنگ  با  که  را  کارهايی  از  نمونه  چند  می توانيد  آيا 
می گرفت، نام ببريد.

 آيا در جوامع  و زندگی امروزی هم فرهنگ ياری گری کاربرد دارد؟

زمين های  کردن  آماده  در  بيشتر  همکاری  نوع  اين  است.  داشته  وجود  آن  مردم  بين  در  عميق  به طور  ياری گری  و 
کشاورزی برای کاشت گندم، برنج و ساير اقالم کشاورزی، در آماده کردن رودها و جوی ها  برای آبرسانی به کشتزارها 
مانند اليروبی، جوی روبی، ساختن سد و آب بندها اجرای بسياری از مراسمات خاص مذهبی مانند مراسم ماه محرم، 
ازدواج و عروسی، سوگواری و عزاداری مشاهده می شد. در همه جا اين نوع همکاری دارای اسم خاصی بوده است 
که در مازندران بيشتر به نام کاير يا قرضی شناخته شده است. تصوير زير نمونه ای از کاری را که با همکاری هم انجام 

می دهند، نشان داده می شود.



فصل چهارمفصل چهارم
پيشينۀ تاريخي   استان مازندرانپيشينۀ تاريخي   استان مازندران
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پيشينهٴ تاريخی استان

جغرافيای تاريخی مازندران
ه می شود در گذشته ها: مي از تاريخ مازندران چه می دانيد؟ آيا تاکنون با خود انديشيده ايد که، سرزمينی که اکنون مازندران 

چه ناميده می شد؟
چه اقوامی در آن می زيسته اند؟ 
حاکمان آن چه کسانی بوده اند؟

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

در اين درس می کوشيم تا با پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هايی ديگر از اين دست شما را با گوشه هايی از گذشته های دور و 
نزديک مازندران آشنا سازيم. 

پتشخوارگر، تبرستان، مازندران: در دوره های قديم هر قسمت از نواحی جنوبی دريای خزر نام های جداگانه ای داشته اند، 
از  فراتر  حدی  البته  که  می شد  ناميده  «پتشخوارگر»  آن  از  بعد  و  هخامنشی  دورٔه  در  می شود،  ناميده  مازندران  امروزه  که  سرزمينی 
مازندران امروزی بود. بعدها اين سرزمين به نام يکی از اقوام ساکن در آن يعنی «تپوری»، «تپورستان» ناميده شد که در دورٔه اسالمی از 

آن با عنوان «طبرستان» ياد شده است. از قرن هفتم هجری قمری واژٔه «مازندران» به تدريج جايگزين طبرستان شد. 

پيشينۀ تاريخی استان مازندراندرس دهم

فعاليت  
درمورد وجه تسمئه مازندران و نام های قديمی آن چه می دانيد؟ 

گذشتهها ش د نا ان ازند ن اکن که

ران
ن گرامى باد

ازندرا
1 آبان روز م

4

دريای خزر!
طبرستان،  دريای  چون  ديگری  نام های  دور  گذشته های  در  می شود  ناميده  کاسپين  و  خزر  امروزه  که  دريايی 
گيالن، قزوين، هيرکانيا، ديلم و در دوره های اسالمی با نام هايی چون ابسکون، آمل، ساری، گرگان، مازندران، جبال و 

بيشتر بدانيم  
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بيشتر بدانيم  
سرزمين طبرستان در شرق از تميشه در حوالی بندرگز کنونی آغاز و تا هوسم ( رودسرکنونی ) در غرب ادامه 

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

عوامل طبيعی بودند که ورود مهاجمان به مازندران را دشوار می ساخت.
قرار گرفتن در بين کوه و دريا، زمين های حاصلخيز و محصوالت کشاورزی انبوه و توانايی رزمی باالی مردم 
طبرستان، در همٔه تاريخ موجب استقالل سياسی و اقتصادی اين منطقه شد. در دوره های اسالمی عالوه بر عوامل ياد 
شده، دوری از مرکز خالفت اموی و عباسی در شام و عراق و وجود خاندان های محلی قديمی تسلط بر طبرستان را 
به رويای دست نيافتنی خلفای اموی و عباسی تبديل نموده بود. به همين سبب طبرستان استقالل سياسی خود را تا 

مدت های زيادی همچنان حفظ کرد. 

مازندران پيش از تاريخ 
غارهای فراوان در مناطق کوهستانی و تپه های متعدد در مناطق جلگه ای مازندران در دوره های مختلف، سکونتگاه انسان هايی 
با سطوح مختلفی از تمدن و فرهنگ بوده است. باستان شناسان قدمت برخی از آنها را از لحاظ سکونت انسان حتی تا ۴۰۰ هزار سال 

پيش تخمين زده اند. از نژاد و زبان ساکنان مازندران در اين دوره ها اطالعات درستی در دست نيست.

مغان و… شناخته می شد که حدود چهل نام از اين دريا در دوره های مختلف باقی مانده است، خزر نام قومی  قديمی در 
شمال اين دريا است که ترک نژاد و بر آيين يهود بودند و پس از تهاجم مغوالن از بين رفتند. کاسپين نام امروزه اين 
دريا در زبان های اروپايی است که آن را برگرفته از نام قومی به همين نام و به گفته برخی نيز بر گرفته از نام قومی به نام 

کاسی ها و يا حتی برگرفته از نام قزوين دانسته اند.

بيشتر بدانيم  
غارهای التپه (علی تپه)، هوتو و کمربند در اطراف بهشهر از قديمی ترين غارهای مورد استفادٔه بشر در تاريخ 
ايران می باشند.  قدمت آثار به دست آمده در غار التپه به ۱۲۵۰۰ سال پيش و در غار هوتو و کمربند نزديک به ۱۲۰۰۰ 
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سال پيش  برمی گردد.
در اين زمينه می توان از غارهای ديگری چون غار کميشان در اطراف نکا، غار اسپهد خورشيد در سواد کوه 

و دخمه های سنگی کافر کلی در اطراف آمل ياد کرد.
محلی «دين»  عمومی و  نام های  با  آنها  از  برخی  که  دارند  وجود  باستانی  تپه های  مازندران  درسراسرجلگه های 
شناخته می شوند. برخی از آنها توسط باستان شناسان مورد کاوش قرار گرفته اند. يکی از اين تپه های معروف «گوهرتپه»، 
در شهرستان بهشهر است. در حفاری های گوهر تپه شواهدی از ساختار های معماری با ديوارهای خشتی و سنگی، 
تدفين مردگان به شکل ساده و قرار دادن اشياء در کنار آنها، سفال، پيکرک انسانی و حيوانی، صنايع سنگی از جمله 

مهر و اشيايی از جنس مفرغ و آهن از جمله خنجر،  لوازم آرايشی و دوک نخ ريسی به دست آمده است.

شکل١ــ٤ــ نمونه هايی ازآثار به دست آمده در گوهر تپه

شکل٢ــ٤ــ مازندران در دورۀ ساسانيان
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تاريخ مازندران پيش از ظهور اسالم
سرزمين تپورستان يا مازندران کنونی يکی از استان های 
لشکرکشی های  در  می شد.  محسوب  هخامنشی  دولت  مهم 
در  داشتند.  زيادی  نقش  تپوری ها  و  ماردها  هخامنشی  شاهان 
مازندرانی ها   گوگمل،  در  اسکندر  با  هخامنشيان  جنگ  آخرين 

مسئوليت نگهبانی از شاه و خانوادٔه او را بر عهده داشتند.
جلگه ای  نواحی  تصرف  رغم  علی  مقدونی  اسکندر 
مازندران، از تسلط بر مناطق جنگلی و کوهستانی بازماند. شيؤه 
فنون  از  بردن  بهره  در  مازندران  جنگل نشينان  فرد  به  منحصر 
جنگی خاص جنگل و استفاده از درختان و شاخ و برگ آن، او 
را به عجز درآورد.  در زمان فرهاد اول (پنجمين پادشاه اشکانی) 
وی توانست شورش مازندرانی ها را سرکوب کند و يکی از دو 
مهاجرت  به  مجبور  را  يعنی«ماردها»  سرزمين  اين  معروف  قوم 
کند. در تمام دورٔه اشکانی، مازندران همانند ساير نواحی ايران 
شاه  به  وفاداری  اعالم  ضمن  که  داشت  مستقلی  فرمانروايان 

اشکانی در امور داخلی استقالل داشته است.

شکل ٣ــ٤ــ برج های نگهبانی

بيشتر بدانيم  
اين  ساکنان  کمک  با  کرد  سعی  و  شد  مازندران  حاکم  کيوس  برادرش  ساسانی  انوشيروان  پادشاهی  هنگام   

سرزمين  اعالم استقالل  کند.                                                                                          
در اين دوره انوشيروان سياستی در پيش گرفت تا مانع از شکل گيری يک حکومت واحد در طبرستان شود. 
بدين گونه که هنگامی که کشور ايران رابه چهار قسمت اداری  سياسی  تقسيم کرد، قسمت غربی مازندران را به فرماندٔه 

آذربايجان و قسمت شرقی آن را در قلمرو فرماندٔه خراسان قرار داد.
نزديکی  در  کوسان  آتشکدٔه  جمله  مهمی از  آتشکده های  بود.  زردشت  آيين  دوره  اين  در  طبرستان  مردم  دين 

بهشهر از اهميت زيادی بين پيروان اين دين برخوردار بود.
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بيشتر بدانيم  

فعاليت  
به نظر شما در دورٔه باستان،چه راه هايی مازندران را با ساير نواحی مرتبط می ساخت؟

جدول ۱ــ ۴ــ تقويم طبری باستان

از ماه های هجری خورشيدیماه های طبری باستانرديف پيش  سال   ۱۳۳ باستان  طبری  شمار  سال  مبدأ 
اين   در  است  خورشيدی  هجری  شمار  سال  آغاز 
۳ روزه تقسيم می شد  گاه شماری هر سال به ۱۲ ماه 
روز   ۵ ايرانی  قديم  تقويم  همانند  هشتم  ماه  پايان  در  و 
آن  در  کبيسه  صورت  در  و  پتک  يا  بهيزک  به عنوان 
۶ روز شيشک می افزودند در اين تقويم هر روز ماه 
همانند تقويم اوستايی نام خاص خود را داشت، بنابراين 
۱۵۲۳ــ۱۵۲۲  برابر  خورشيدی  هجری   ۱۳۹ سال 

طبری باستانی می باشد

۱ــ 
۲ــ
۳ــ
۴ــ
۵ ــ
۶ــ
۷ــ
۸  ــ
ــ

۹ــ
۱ــ
۱۱ــ
۱۲ــ

فردينه ماه
کرچه ماه
هر ماه
تير ماه

مالر ماه (مردال ماه) 
شروينه ماه

مير ماه 
اونه ماه 

۵ يا ۶ روز باقی مانده از سال

ارکه ماه
د ماه

وهمنه ماه
نورز ماه

۲ مرداد 
۱ شهريور
۳۱ شهريور

۳ مهر 
۳ آبان 
۳ آذر 
۳ دی
۳ بهمن

۳ اسفند تا پايان۵   ۲۹يا
فروردين

۶ فروردين
۵ ارديبهشت

۴ خرداد 
۳ تير 

فعاليت  
آيا می دانيد در چه سال طبری به دنيا آمده ايد؟
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تاريخ مازندران پس ازظهور اسالم 
پس از آنکه انوشيروان ساسانی ادارٔه مازندران را به خاندان های محلی سپرد، زمينٔه پيدايش حکومت های محلی کوچک فراهم 
شد که تا قرن های بعد سبب رقابت و درگيری ميان اين حکومت ها و عدم يکپارچگی آنها شد. موقعيت جغرافيايی و توانمندی های 
اقتصادی مازندران بر استقالل و دوام اين حکومت ها می افزود. بدين ترتيب در کمتر دوره ای مازندران توسط يک حکومت واحد 

اداره شده است.
مهم ترين حکومت هايی که در اواخر ساسانيان و پس از سقوط اين سلسله فرمانروايی قسمت هايی از مازندران را بر عهده داشته اند 

عبارت اند از: قارنيان، پادوسپانان، آل دابويه، حاکمان و فرماندهان عرب و نمايندگان خلفای اموی و عباسی و علويان طبرستان.

بيشتر بدانيم  

مازيار
مازيار و پدرش قارن در رقابت با حکومت های محلی طبرستان، به خالفت عباسی پيوستند. مازيار دين اسالم 
را پذيرفت و مسلمان شد و نام محمد بر او نهادند. خليفٔه عباسی مأمون حکومت نواحی کوهستانی مازندران را به او 
سپرد. برخی از موّرخان، اسالم آوردن مازياررا ظاهری می دانند  و بر اين عقيده اند که او پنهانی بر دين زردشت بود و 
برای برپايی حکومتی شبيه ايران قبل ازاسالم تالش می کرد و در اين راه با بابک خرمدين و افشين هم پيمان شده بود. 
مأمون ابتدا مازيار را تأييد نمود و حکومت سراسر مازندران را به او سپرد ولی هنگامی که مازيار از پرداختن  ماليات 
طبرستان به حاکمان طاهری در خراسان سر پيچی کرد فرمان سرکوب او از سوی خليفٔه بعدی صادر شد، عبدالله بن 
طاهر با همدستی برخی از ياران مازيار او را شکست داد و پس از دستگيری وی را به سامرا نزد خليفه فرستاد. در 

سامرا به دستور خليفٔه عباسی معتصم، پس از شکنجه های فراوان، مازيار را به دار آويختند.

حاکمان و فرماندهان عرب و نمايندگان خلفای اموی و عباسی: در سال ۲۲ هجری قمری طبرستان از طريق صلح به روی 
فرماندهان عرب گشوده شد، در قرن اول و دوم هجری قمری چندين لشکرکشی از سوی فرماندهان خلفای اموی و عباسی به طبرستان 
صورت گرفت. در قرن سوم هجری خلفای عباسی امور اين مناطق به ويژه نواحی جلگه ای را به حکومت طاهريان سپردند و تالش 

نمودند با توافق با حاکمان محلی، اين نواحی را مطيع نمايند و به تأسيس حکومت علويان در طبرستان انجاميد.
علويان طبرستان: يکی از درخشان ترين دوره های تاريخ مازندران دورٔه فرمانروايی علويان بر طبرستان است. در قرن سوم 

هجری ساکنان طبرستان تحت ستم دو گروه قرار گرفتند:
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۱ــ زمين داران محلی و خاندان های حکومتی قديم 
۲ــ وابستگان حکومت طاهريان 

شدت ستم اين دو گروه موجب  قيام مردم گرديد، در اين ميان مردم از سادات علوی دعوت کردند تا رهبری قيام را بپذيرند.

فعاليت  
به نظر شما چرا ساکنان مازندران از ميان مخالفان خالفت عباسی، علويان را برای حکومت پذيرفتند؟

شکل٤ــ٤ــ امامزاده زرين نواــ قائم شهر

جدول ۲ــ۴
ق نام داعيانمدت حکومت هـ 

۲۵ حسن بن زيد (داعی کبير)۲۷ــ
۲۷ محمد بن زيد (داعی)۲۸۷ــ 

۳ ــ۲۸۷ نزديک به چهارده سال فرمانروايی ۱
سامانيان

۳ ۳ــ۱ حسن بن علی (ناصر کبير)۴
۳ حسن بن قاسم (داعی صغير)۳۱۶ــ۴
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حسن بن زيد از نوادگان امام حسن (ع) دعوت مردم را پذيرفت و در سه شنبه ۲۵ رمضان سال ۲۵۰ هـ.ق برابر با ۱۴ آبان 
سال۲۴۳هـ.ش، بزرگان کالر و رويان با وی بيعت کردند و پس از پيوستن مناطق ديگر، در آمل وابستگان حکومت طاهری را شکست 
به  اين  و  بود  مردم  با  مشورت  مختلف،  شهر های  حاکمان  انتخاب  در  کبير  داعی  ويژگی های  از  ناميد.  کبير»  «داعی  را  خود  و  داد 

موفقيت های بعدی و ماندگاری حکومت علويان ياری رساند.

بيشتر بدانيم  

حسن بن زيد پس از مدتی بر تمامی طبرستان و گرگان و ديلم (قسمتی از گيالن) مسلط شد وپس از تصرف ری، 
قم، قزوين، زنجان و ابهر تا نزديکی همدان پيش رفت. داعی کبير با صدور فرمانی برای حکام خويش اجرای اصول 
تشيع وتبليغ آن را ابالغ کرد. يعقوب ليث صفاری برای مدت کوتاهی طبرستان را تصرف نمود ولی ناتوانی در ادارٔه 

آن، او را وادار به عقب نشينی کرد.
در زمان داعی محمد حکومت علويان با مخالفان داخلی و خارجی روبه رو بود. در نهايت سامانيان که خود 
را به خالفت عباسی وفادار می دانستند در سال ۲۸۷هـ.ق بر طبرستان چيره گرديدند و نزديک به ۱۴ سال بر طبرستان 

فرمانروايی کردند.
معروفترين داعی علوی،  حسن ابن علی معروف به ناصر کبير بود که در سال ۳۰۱ قيام نمود و بر طبرستان مسلط 
شد. او دانشمندی مجاهد بود که در تبليغ اسالم و تأسيس مدارس و مساجد بسيار کوشيد. از جمله مدرسه و کتابخانٔه 
معروفی درآمل ساخت که برخی آن را اولين مدرسه در جهان اسالم دانسته اند. از داليل ديگر شهرت وی، دادگری 

و حمايت او از طبقات محروم بود.
توانست  برطبرستان  فرمانروايی  از  پس  که  بود  صغير  داعی  به  معروف  قاسم  بن  حسن  علوی،  داعی  آخرين 
قسمت هايی از خراسان، ری، قم، قزوين و زنجان را تصرف نمايد. اين اقدام موجب نگرانی خليفه و سامانيان شد 
حمايت  نهايت با  بودند. در  پرداخته  صغير  مخالفت با داعی  زيادی به  سرداران  نيز  طبرستان  و از سويی در داخل 
۶۶ سالٔه علويان  اسفارپسرشيرويه و مرداويج زياری توانستند با شکست و قتل داعی صغير،به حکومت  سامانيان، 

دهند.  خاتمه 
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بيشتر بدانيم  

سرداران ديلمی در طبرستان: در قرن چهارم هجری مازندران برای مدتی عرصه جوالن برخی از سرداران 
ديلمی از جمله اسفار پسر شيرويه و ماکان پسر کاکی و مرداويج پسر زيار و خاندان بويه بود. رقابت آل بويه و آل زيار و 
برخی خاندان های محلی طبرستان در قرن چهارم و پنجم هجری قمری ادامه يافت. فرمانروايان آل زيار بر قسمت هايی 

از طبرستان حکومت می کردند.
غزنويان و سلجوقيان در طبرستان: سلطان مسعود غزنوی در سال ۴۲۶ هـ.ق ساری و آمل را تصرف کرد 

و با بيرحمی به غارت و تخريب و آتش سوزی اين نواحی پرداخت.
اسپهبد شهريار حسام الدوله از آل باوند توانست سپاهيان سلجوقی را شکست سنگينی دهد، چنان که سردار 
سلجوقی در گزارش به سلطان سلجوقی راه چارٔه نفوذ در طبرستان را مهربانی و صلح با اسپهبد شهريار دانست. پس 
از صلح سلجوقيان با آل باوند، سياست سلجوقيان ايجاد تفرقه در اين خاندان بود. هرچند در اين کار کوشيدند اما 
تا پايان دورٔه سلجوقيان، مازندران هيچ گاه سرزمين مطيعی برای آنان نبود و بارها آل باوند طعم تلخ شکست را به آنها 

چشاندند.
فرمانروايی ده سالٔه سلطان محمد خوارزمشاه بر  خوارزمشاهيان و مغوالن: مدت  مازندران در جدال با 
مازندران و سختگيری های او و در نهايت پناهنده شدن او به مازندران پس از شکست از مغوالن، موجب کينٔه برخی 

شکل ٥  ــ٤ــ اهميت علويان طبرستان درتاريخ ايران

اهميت علويان 
طبرستان در 
تاريخ ايران

تأسيس حکومت ساده و مردمیانتشار اسالم در طبرستان

اولين دولت شيعی مذهب در ايران

تأسيس مساجد و مدارس و مراکز 
فرهنگی در شهرهای طبرستان 

فراهم نمودن جنگ های مسلحانه 
برای مبارزه با حاکمان ستمگر

تأسيس حکومت براساس 
شريعت اسالم
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 برای مطالعه 

از حاکمان محلی از او و همکاری آنها با سپاه مغول شد.
سپاهيان مغولی در تعقيب خوارزمشاه در سال ۶۱۷ هـ.ق در شهرهای ساری و رويان و آمل، کشتار همگانی 
کردند و شهر باستانی تمشيه را برای هميشه ويران کردند. پس از چنگيز، لشکرکشی های سرداران مغول حدود يکصد 

سال به تناوب ادامه داشت.

مرعشيان و حملۀ تيمور به مازندران: پس از فروپاشی ايلخانان مغول، قلمرو ايلخانان دچار آشفتگی شد و 
حکومت های محلی کوچک توسط سرداران مغول و خاندان های ايرانی تأسيس شد. يکی از اين حکومت ها، حکومت 
سرزمين لشکرکشی کردند ولی شکست سنگينی را متحمل  مازندران به اين  سربداران خراسان بود که برای تصرف 

شدند. اين دوران پرآشوب و ناامن به اقتصاد مازندران به ويژه کشاورزی آسيب فراوان رساند.
دراين زمان که ستمگری شدت يافته بود مردم به سادات علوی روی آوردند و دو قيام در مازندران به رهبری 

سادات روی داد.
۱ــ قيام ميرعمادالدين در هزارجريب 

۲ــ قيام ميرقوام الدين مرعشی درآمل.
امير تيمور گورکانی در سال های پايانی قرن هشتم 
هجری عازم مازندران شد و پس از سرکوب مرعشيان، 
به قتل و غارت در ساری پرداخت. او عده ای از سادات 
را به مـاوراء النهر فرستاد. مـرعشيان پس از چندی بـه 
ادامه  صفويه  دورٔه  تا  آنها  وحکومت  بازگشته  مازندران 
يافت. ويرانگری و غارت تيمور در مازندران به گونه ای 
موجب فقر و گرسنگی مردم شد که از نواحی ديگر گندم 
برای کشت و خوراک مردم آوردند. ميرعماد الدين نيز 
پس از آغاز لشکرکشی های تيمور به نزد او رفت و تيمور 

شکل  ٦ــ٤ــ آرامگاه ميرقوام الدين مرعشی ـ آملنيز حکومت بر هزارجريب را به او واگذار کرد.
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مازندران از دورۀ صفويه تا پايان قاجاريه: در ابتدای تشکيل دولت صفويه، مرعشيان مازندران به اطاعت از صفويان 
پرداختند. در زمان شاه عباس صفوی، دولت مرکزی ايران تصميم گرفت تا حکومت های کوچک در نواحی شمالی ايران را از ميان 
بردارد. با از بين رفتن مرعشيان و ساير قدرت های محلی، از اين زمان مازندران توسط استانداران و نمايندگان دولت صفويه اداره 
می شد. به دستور شاه عباس راه های جديدی در مازندران احداث شد، از جمله راهی که از فيروزکوه تا فرح آباد و اشرف (بهشهر 
اين  در  تجارت  و  کشاورزی  امنيت،  اين  سائه  در  شد.  ايجاد  مازندران  در  آبادانی  و  امنيت  عباس،  شاه  اقدامات  با  می آمد.  کنونی) 

سرزمين رونق يافت. شاهان صفوی به مازندران اهميت زيادی می دادند و مسافرت های زيادی به اين سرزمين داشتند.
اين  که  شد،  وی  عليه  شورش  موجب  مردم،  از  ماليات  گرفتن  در  ويژه  به  او،  حد  از  بيش  سختگيری های  نادرشاه،  زمان  در   

شورش سرکوب شد.
 در رقابت های کريم خان زند و محمد حسن خان قاجار بر سر قدرت، مازندران يکی از اصلی ترين صحنه های کشاکش آنها بود.

در دورٔه قاجاريه، پس از انتخاب تهران به پايتختی ايران بر اهميت مازندران افزوده شد. ناصرالدين شاه قاجار به مازندران سفر 
کرد و به آبادانی اين منطقه همت گماشت. مازندران در دورٔه مشروطه نيز همانند شهرهای ديگر ايران دربرپايی مشروطه نقش داشت و 
عده ای به حمايت از مشروطه پرداختند. در اين دوره انجمن هايی در سطح شهرها تأسيس شد از جمله انجمن سعادت و انجمن حقيقت 

در ساری که در توسعٔه مرام مشروطه و افکار جديد می کوشيدند.

شکل ۷ــ۴ــ پل محمد حسن  خان ـ بابل
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۱ــ چه عواملی موجب استقالل سياسی و اقتصادی مازندران در طول تاريخ بودند؟
۲ــ علت و چگونگی تأسيس حکومت علويان در طبرستان را شرح دهيد.

۳ــ در قرن هشتم هجری قمری چه قيام هايی به رهبری سادات علوی در مازندران روی داد؟

انديشه و جستجو
۱ــ با مراجعه به يکی از امام زاده های نزديک به محل سکونت خود گزارش تهيه کنيد و در کالس و يا از طريق خبرنامه های 

دانش آموزی به اطالع ساير دانش آموزان برسانيد.
۲ــ با راهنمايی معلم خود تقويم سال جاری طبری را به ترتيب روز و ماه تهيه و تدوين کنيد.

۳ــ درمورد يکی از دوره های تاريخی مازندران تحقيق نماييد.
۴ــ با مطالعٔه سفرنامه های اروپاييان در مازندران، مطالب جالب و ويژه را انتخاب و گزارش کنيد.

۵  ــ در مورد تاريخچٔه شهر محل سکونت خود و نواحی اطراف آن تحقيق کنيد و خالصٔه آن را به معلم خود ارائه دهيد.
۶  ــ با راهنمايی معلم و با همکاری دوستان خود در دبيرستان، کارگاه و نمايشگاه تاريخ استان مازندران را برپا سازيد.

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

«مقام معظم رهبری حضرت آيت الّله خامنه ای»

نقش مازندران در حراست از کيان ايران اسالمیدرس يازدهم

مردم مازندران از ديرباز در دفاع از کيان ايران اسالمی کوشيده اند و در تمام ادوار تاريخ، سرفرازی مازندران را در استقالل 
و سربلندی ايران دانسته  و در راه عّزت ايران از جان و مال خود مايه گذاشته اند. وفاداری ساکنان اين استان به ايران پس از پيروزی 
انقالب بيش از پيش بوده است و در اين راه بيش از ده هزار شهيد گلگون کفن تقديم انقالب و ايران کرده اند. اکنون نام بسياری از 

نام  به  مزين  تهران  جمله  از  ايران  بزرگ  شهرهای  ميادين  و  اماکن 
اميران وسرداران شهيد اين استان است.

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

۱ــ مبارزه با ضد انقالب داخلی
۲ــ مبارزه با تهاجم خارجی در مرزها در هشت سال دفاع 

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

کشور و انقالب برخاستند:    

شکل ٨  ــ٤ــ تنديس مادر فداکار، پنج شهيديزدان خواه
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                   ۱ــ مبارزه با ضد انقالب در استان های ديگر،  يکی از استان هايی که پس از پيروزی انقالب اسالمی  با تالش ضد انقالب 
و حمايت  رژيم بعث عراق در معرض جدايی از ايران قرار گرفت، استان کردستان بود که مردم مازندران با اعزام نيرو به اين استان در 
دفع ضد انقالب کوشيدند، تا جايی که ادارٔه شهر مريوان و سپاه اين شهر با نيروهای مازندرانی بود. مازندرانی ها در مبارزه با اشرار و 

سوداگران مرگ در مرزهای شرقی کشور نيز تالش وافری داشته اند و در اين راه شهيدان زيادی را تقديم ملّت ايران کرده اند.
۲ــ مبارزه با ضد انقالب در داخل استان مازندران، در سال ۱۳۶۰ گروه هايی که به نظام جمهوری اسالمی اعالن جنگ  
مسلحانه دادند، در جنگل ها و کوهستان های مازندران مخفی شدند. در بهمن ماه اين سال يکی از اين گروه ها کوشيد شهر آمل را 

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

فکر کنيد وپاسخ دهيد:
چرا شهر آمل به شهر «هزار سنگر» معروف شده است؟

حماسٔه مردم آمل مورد ستايش بنيانگذار جمهوری اسالمی  و مسئوالن کشور قرار گرفت. شورای عالی امنيت ملی کشور پنج 
شهر مازندران را به عنوان مناطق عملياتی اعالم کرد. 

بيشتر بدانيم  

دانش آموز شهيد سيده طاهره هاشمی، وی در سال  ١٣٤٦ در آمل متولد شد. هم زمان با تحصيل به مطالعٔه 
کتاب های مذهبی پرداخت و در اين زمينه دست نوشته هايی از خود باقی گذاشت. اين شهيده در يکی از نامه های خود 
به يک خواهر امدادگر نوشته است: « صف های طوالنی برای شهادت تشکيل خواهيم داد و روزهٔ خون خواهيم گرفت.» 
شهيده طاهرهٔ هاشمی در جريان تهاجم گروه سربداران وابسته به اتحادئه کمونيست ها به آمل در ششم بهمن ١٣٦٠ به 

شهادت رسيد.
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بيشتر بدانيم  

استان مازندران و دفاع مقدس
مردم مازندران پس از تهاجم همه جانبٔه ارتش متجاوز عراق به خاک ايران در سال  ۱۳۵۹ که با حمايت کامل 
قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و سکوت مجامع بين المللی همراه بود، همٔه استعداد ها و توانايی های خود را در 
مقابله با تجاوز دشمن به کار گرفتند و در طی هشت سال دفاع مقدس در پی سرکوب و تنبيه دشمن متجاوز از پای 

ننشستند.

فاتح فاو
و  خط شکن  قدرت مند،  قوی،  لشکر  يک  کربال   ۲۵ ويژه  «لشکر 

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

عمليات  در  و  گروهان  به  بعد ها  خرمشهر،  در  کربال  نفرٔه  ده  تيم 
و  کربال   ۲۵ تيپ  به  القدس  طريق  عمليات  در  و  گردان  دو  به  االئمه  ثامن 
پس از عمليات محرم به لشکر ويژٔه ۲۵ کربال ارتقا يافت و تنها لشکر ويژٔه 
سپاه بود. حضور فعال و چشمگير در ۲۲ عمليات، به ويژه فتح حماسی 
و غرورآفرين فاو در عمليات والفجر ۸، شاهکار رزمندگان و شهدای اين 

لشکر بود که موجب تعجب و تحسين کارشناسان نظامی دنيا قرار گرفت.

شکل ٩ــ٤ــ سلحشوران مازندرانی بر فراز مسجد شهر فاو  

کوشش مازندرانی ها در سال های دفاع مقدس از چند جهت قابل بررسی است:
۱ــ در جبهه های رزم، در سال های دفاع مقدس حدود يک صد هزار نفر از مردم مازندران در قالب نيروهای 
بسيج، سپاه، ارتش و جهاد سازندگی عازم مناطق جنگی شدند. در اين زمينه اصلی ترين نقش بر عهدٔه لشکر ويژۀ 
۲۵ کربال بود. يگان های ديگری از جمله: تيپ مهندسی ۴۵ جواد االئمه، تيپ کماندويی ۵۸ مالک اشتر، تيپ ۳۴ 
دريايی امام سجاد(ع)،  تيپ ۷۵ ظفر، تيپ ادوات القارعه، سپاه مريوان و… در اين راه می کوشيدند. لشکر ۳۰ گرگان 
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از ارتش جمهوری اسالمی ايران به طور خاص و ساير يگان های ارتش در سطح ملّی از توانايی های اميران و رزمندگان 
مازندرانی بهره مند بودند.

شکل١٠ــ٤ــ تصوير برخی از علمداران لشکر ٢٥ کربال

ازجبهه های  معنوی  و  مادی  حمايت  در  پيشتاز  استان های  از  يکی  مازندران  استان  جبهه ها،  پشتيبانی  ۲ــ 
جنگ به شمار می رفت.بخشی از امکانات مازندران در استان های جنگی و بخشی ديگر 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

چمران  شهيد  دانشگاه  در  جمله  از  نقاهت گاه   احداث  ــ 
اهواز با ظرفيت ۵۰۰ تخت

 ــ استفاده از ظرفيت بيمارستان ها، پزشکان، پرستاران و 
امدادگران استان

درشهرک  ازجمله  دراستان  جنگی  مهاجران  اسکان  ــ 
يثرب قائم شهر و مهمان شهر شهيد کشوری

به ويژه  مردم  مختلف  قشرهای  نقدی  هدايای  ارسال  ــ 
دانش آموزان به جبهه ها                                                          

استان  صنعتی  کارخانجات  توليدات  از  بخشی  ارسال  ــ 
به جبهه ها

ــ ارسال آمبوالنس، کاميون، مينی بوس، اتوبوس و قايق 
به جبهه ها

ــ ارسال کاال های مورد نياز جبهه ها از هدايای مردمی به مناطق جنگی
ــ احداث جاده ها، پل ها، خاکريز ها، سنگر ها، حفر کانال ها و تثبيت خطوط عملياتی در مناطق جنگی توسط 

شکل ١١ــ٤ــ بخشی از زيور آالت اهدايی مردم مازندران به جبهه
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بيشتر بدانيم  

مهندسی رزمی جهاد سازندگی مازندران
ــ بازسازی شهر سوسنگرد در استان خوزستان، طی ۱۹ ماه

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

استان مازندران با تقديم بيش از ده هزار شهيد، حدود سی و پنج هزار جانباز و بيش از دو هزار آزاده در هشت 
سال دفاع مقدس کارنامٔه درخشانی در حراست از کيان ايران اسالمی  ارائه داده است که ۱۷۱۷ نفر آن دانش آموز 

بودند. 

فعاليت  
با راهنمايی معلم خود اسامی شهدای شهر خود را به تفکيک قشرها و نهادهای مختلف تهيه کرده و در جدولی  

تدوين کنيد.

شکل ١٢ــ٤ــ تصاوير بعضی از سرداران شهيد
١ــ شهيدحسين علی مهرزادی ٢ــ حسين بهرامی ٣ــ صادق مزدستان 

٤ــ احمد امين طبرسی ٥ــ علی رضانوری

١٢٣

٤ ٥
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در ادامٔه درس با نام و خدمات برخی ازاميران و سرداران شهيد استان آشنا می شويم.

اميران و سرداران شهيد استان مازندران:
نامدارترين خلبان جهان،اميرسرلشکرخلبان شهيدعلی اکبرشيرودی:

شهيد شيرودی در سال ۱۳۳۴ در قرئه باال شيرود تنکابن متولد شد و پس از طی دورٔه 
در  داشت.  شرکت  انقالب  پيروزی  برای  مبارزه  در  و  پيوست  ارتش  هوانيروز  به  دبيرستان 
جنگ های غرب کشور رشادت زيادی از خود نشان داد تا جايی که ايشان را «ستاره غرب» 
ناميدند. مبارزٔه وی و همرزمانش، با سه فروند بالگرد در برابر يک لشکر عراق، از او چهره ای 
مثال زدنی ساخت تا جايی که او را «مالک اشتر زمان» خواندند. يکی از ويژگی های اخالقی 

شکاری  چرخبال های  خلبانان  نامدارترين  از  يکی  را  شيرودی  نمی پذيرفت،  نظامی را  درجٔه  ارتقای  که  بود  آن  وی 
تاريخ  در  شيرودی  سرافراز  شهيد  دارد.  تعلق  او  به  جهان  در  پرواز  ساعت  بيشترين  رکورد  زيرا  می شناسند؛  جهان 
۸ ارديبهشت ۱۳۶۰ در ارتفاعات بازی دراز جاودانه شد. مقام معظم رهبری دربارٔه اين شهيد فرمودند: «شيرودی 

اولين نظامی بود که من در نماز به او اقتدا کردم». 
سيمرغ، اميرسرلشکر خلبان شهيد احمد کشوری: 

شهيد کشوری در سال ۱۳۳۲ در فيروزکوه ديده به جهان گشود و در کياکال پرورش 
يافت. در نوجوانی در فعاليت های مذهبی شرکت داشت.يک بار در رشتٔه طراحی مقام اول 
کشور را کسب کرد، وی در ورزش کشتی نيز درخشش داشت. با آنکه فردی نظامی بود ولی  
در آستانٔه پيروزی انقالب به مطالعٔه کتاب های سياسی، طراحی و ترسيم نقاشی های سياسی عليه 
رژيم پهلوی و شرکت در راهپيمايی ها اهتمام داشت. پس از شروع جنگ تحميلی رشادت های 

فراوان از خود نشان داد و با وجودی که بارها مجروح شد اما از پای ننشست. در ۱۵ آذر ۱۳۵۹ درارتفاعات ميمک 
«شهيد  فرمودند:  شهيد  دربارٔه  رهبری  معظم  مقام  سوخت.  آتش  در  پاکش  پيکر  عراقی  هواپيماهای  حملٔه  با  ايالم 

کشوری از مؤمنين باللّه و رجال صادق در راه اين انقالب بود». 
علمدار لشکر ويژه ۲۵ کربال، سردار سرلشکر شهيدمحمد حسن قاسمی طوسی: 
وی در سال ۱۳۳۷ در نکا متولد شد. در راهپيمايی های سال ۱۳۵۷ و پخش اعالميه ها نقش 
در  سختگيری  نيازمندان،  و  محرومان  به  کمک  می توان  شهيد  ويژگی های  داشت.از  زيادی 
حفظ بيت المال و دوستی با نيروهای تحت امر را نام برد. در مقطعی از سال های دفاع مقدس 
جانشينی فرماندهی لشکر ۲۵ کربال را به عهده داشت و در عمليات های مهمی چون بدر، قدس 
۱ و ۲، کربالی ۱، ۴ و ۵ و به ويژه در عمليات پيروزمندانٔه والفجر ۸ در فتح فاو نقش کليدی 

شهيد شيرودی

شهيد کشوری

شهيد محمدحسن قاسمی طوسی
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زادگاهش  به  سال   ۸ از  پس  پاکش  پيکر  ولی  يافت  دست  شهادت  شيرين  شهد  به   ۱۳۶۶ سال  در  داشت.  برعهده  را 
بازگشت. شهيد به پاس رشادت هايش مفتخر به دريافت مدال فتح از جانب فرماندهی معظم کل قوا شد. 

امير سرلشکر شهيد سيد مسعود منفردنياکی:
 در سال ۱۳۰۸ در آمل به دنيا آمد و دوره های نظامی عالی را طی کرد.هنگام شروع 
جنگ، فرماندٔه لشکر ۸۸ زرهی زاهدان بود، سپس به فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی اهواز و 
جانشين فرماندهی نيروی زمينی ارتش در جنوب منصوب شد. در اين سمت ها با رشادت 
کارنامه ای پرافتخار در عمليات های بزرگی چون: طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، 
والفجر مقدماتی، والفجر ۱ و رمضان از خود برجای گذاشت و در ۱۳۶۴/۵/۶ به درجٔه 
رفيع شهادت نائل شد.از ويژگی های شهيد اين بود که حتی در هنگام تشييع و تدفين دختر 

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

سردار سرلشکر شهيد حاج حسين جان بصير: 
و  کودکی  گشود.  جهان  به  چشم  فريدونکنار  در   ۱۳۲۲ سال  عاشورای  شب  در 
نوجوانی او با فعاليت های مذهبی و مداحی برای اهل بيت (ع) طی شد. در سال ۱۳۴۲ با 
اينکه سرباز بود، در سخنرانی معروف امام حاضر شد و بعدها نيز با استمرار مبارزات خود 
به ويژه در برپايی راهپيمايی ها نقش فعالی داشت. پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز مدتی 
برای مبارزه با شوروی و حکومت وابسته به آن در افغانستان، به اين کشور سفر کرد. از 
خود  نظامی از  مختلف  واحدهای  در  و  شد  جبهه ها  عازم  جنگ  شروع  روزهای  نخستين 

 ۵ کربالی  و  فاو  فتح  جمله  از  متعدد  عمليات های  در  او  حضور  شد.  مجروح  بارها  و  داد  نشان  بسيار  رشادت های 
چشمگير بود. سرانجام در سال ۱۳۶۶ در عمليات کربالی ۱۰ به آرزوی ديرينٔه خود يعنی شهادت دست يافت.

                  
جدول۳ــ۴ــ اسامی و ويژگی های برخی ازسرداران شهيد استان مازندران

مقام وويژگی های ممتازمحل شهادتتاريخ شهادتمحل تولدنام شهيدرديف
رياست ستاد پشتيبانی جهاد مازندرانام رصاص١٣٦٥ساریاکبر اسفندياری١
فرماندهی تيپ٢٥کربال،سپاه بانه ومريوانمريوان١٣٦٣بهشهرحبيب اللّٰه افتخاريان٢
فرمانده گردان مهندسی رزمیاروندرود١٣٦٤آملاحمد امين طبرسی٣
فرمانده ومحافظ سوسنگردتپه های اللّٰه اکبر١٣٦ساریحسين بهرامی٤

شهيد منفرد نياکی

شهيد حاج حسين جان بصير
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قهرمان جنگ دريايی در نابودسازی نيروی سنندج١٣٦٤رامسرحسين خلعتبری٥
٧پرواز برفراز عراق دريايی عراق،

سرلشکر خلبانموصل١٣٥٩جويبارپرويزذبيحی سوادکوهی٦
مسئول طرح خودکفايی لشکر٢٥کربالشلمچه١٣٦٥قائم شهرصفر روحی ٧
افسر عمليات ژاندارمری خوزستانفرودگاه١٣٦١نورجعفرسپهری٨
سرلشکر خلبانکرخه١٣٦آملمير حسن سجادی نياک ٩
ابی جزيره مجنون١٣٦٣بابليوسف سجودی ١ بن  ١٧علی  لشکر  الغدير  تيپ  فرمانده 

طالب(ع)، گرفتن روزه در اکثر روزها
مدرس دزفول١٣٥٩تنکابنفيروزشيخ حسنی ١١ مقدس،  دفاع  شهيد  خلبان  اولين 

دوره های خلبانی
سرلشکر خلبانپاوه١٣٥٨قائم شهرجعفرمهدوی ملک کاليی ١٢
رييس ستاد لشکر ويژه ٢٥ کربالفاو١٣٦٤بهشهرحسين علی مهرزادی ١٣
مسئول طرح و عمليات لشکر٢٥کربالشلمچهـــساریسيدمنصور نبوی١٤
قائم مقام لشکر ٢٧حضرت رسول(ص)شلمچه١٣٦٥ساریعلی رضا نوری١٥
مسئول گردان تخريب لشکر ٢٥ کربالشلمچه١٣٦٧سوادکوهکميل ايمانی١٦
جانشين طرح وعمليات لشکر٢٥کربالـــ١٣٦٢نوشهرموسی پسندی١٧
مسئول آموزشمريوان١٣٦٥چالوسغالمرضاصادقی کوهستانی١٨
فرمانده گردانشلمچه١٣٦٥رامسرجليل محمودنژاد١٩
فرمانده تيپفکه١٣٦١قائم شهرصادق مزدستان٢
فرمانده تيپشلمچه١٣٦٦بابلسرحميدرضا نوبخت٢١

فعاليت  
اگر سرداران و اميران شهيد ديگری را می شناسيد، جدولی همانند جدول باال تدوين نماييد.
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چهره های پرافتخار و ستاره های پرشماری در آسمان علم و ادب مازندران درخشيده اند و آثار گران بهايی از خود به يادگار 
گذاشته اند که در ادامٔه اين درس شما فقط با نام و آثار تنی چند از اين فرهيختگان آشنا می شويد. 

بيشتر بدانيم  

چهره های مذهبی وانقالبی مازندران
عمادالدين حسن بن علی طبری: اين عالم بزرگ در قرن هفتم هجری قمری تا ابتدای قرن هشتم می زيست.
او از بزرگ ترين علمای زمان خود در زمينٔه فقه و حديث بوده است و از شهر های مختلف ايران شاگردان فراوانی 
االئمة  مناقب  فی  االٔ  برار  کتاب «تحفة  جمله  از  است  شده  ياد  مختلف  منابع  در  بزرگ  عالم  اين  آثار  است.از  داشته 

االٔطهار(ع) » که در اصول دين و در اثبات واليت وامامت اميرالمؤمنين و حقانيت تشيع است.
شهيد شيخ فضل الله نوری: در سال ۱۲۲۲ هـ.ش در الَشک کجور 
در يک خانوادٔه صاحب علم ديده به جهان گشود.تحصيالتش را در نجف گذراند 
و در علوم دينی از جمله فقه، اصول، رجال، کالم، حکمت و عرفان احاطٔه کامل 
يافت وسرآمد زمان خود گرديد. پس از بازگشت به تهران کالس درس او دارای 
اعتبار و اهميت فوق العاده بود. آثار و تأليفات بسياری از آيت الله نوری به يادگار 
مانده است، ازجمله: «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» در رد سياست مشروطه و 
«تحريم مشروطيت». شيخ فضل اللّه در مبارزه عليه قرارداد تنباکو و مبارزه برای 
برقراری عدالت تا پيش از مشروطه حضور فعالی داشت، اما پس از مشروطه، 

همين  منحرف می دانست، به  غربی و  تعاليم  ناشی از  خواهان را  مشروطه  اقدامات  افکار و  اساسی و  قانون  بخشی از 
جهت به مخالفت با مشروطه برخاست. پس از تصرف تهران مشروطه خواهان در۱۲۸۸ هـ.ش شيخ فضل اللّٰه را به 

اتهام مخالفت با مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند.
در  هـ.ش   ۱۲۷۸ سال  در  آملی:  ميرزا هاشم  العظمی حاج  الّله  آيت   
و  آمل  در  را  ابتدايی  دورهٔ  در  تحصيل  وی  شد.  متولد  الريجان  پردمه  روستای 
دوره های عالی را در مدرسٔه علمئه سپهساالر تهران و حوزه های قم ونجف گذراند و 
از محضر اساتيد بزرگ زمان خود استفاده کرد. وی پس از بازگشت به قم شاگردان  
بزرگی را تربيت کرد. آثار بسيار زيادی از اين بزرگوار به يادگار مانده است از جمله 
«کتاب الطهارة» و «کتاب الصالة».آيت اللّه آملی مدارس و مساجد زيادی نيز در قم 
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و مازندران تأسيس کرد که از جملٔه آنها مدرسٔه علمئه ولی عصر (عج) در قم است. وی خوش بيان و خوش برخورد بود. 
نظم در زندگی، جديت در تحصيل و تدريس و مردمی بودن از ويژگی های اين عالم فقيد بود. اين عالم ربانی در سال۱۳۷۱ 

هـ.ش بدرود حيات گفت.
 حجة االسالم سيد عبدالکريم (سيدحبيب اللّه)  هاشمی نژاد: 

شهيد هاشمی نژاد در سال ۱۳۱۱ هـ.ش در بهشهر متولد شد. تحصيالت ابتدايی 
را در کوهستان بهشهر گذراند و پس از آن، تحصيالت عالی را در قم در نزد اساتيد 
خمينی(ره)،  امام  دستگيری  از  پس  گزيد.  اقامت  مشهد  در  سپس  و  کرد  طی  بزرگی 
کتاب  چاپ  و  سخنرانی ها  با  را  پهلوی  حکومت  عليه  خود  مبارزات  نيز  هاشمی نژاد 
گسترش داد و بار ها به زندان افتاد، به گونه ای که او را از ارکان رهبران مذهبی مبارز، 
به ويژه در مشهد و مازندران می دانستند. پس از پيروزی انقالب اسالمی  با رأی مردم 

مازندران به مجلس خبرگان راه يافت و در سال ۱۳۶۰ به دست منافقين به شهادت رسيد. از شهيد  هاشمی نژاد آثار و 
تأليفات زيادی از جمله «مناظرٔه دکتر وپير» به يادگار مانده است که بارها تجديد چاپ شده است. 

تاريخ نويسان مازندران
هـ.ق   ۳۱۰ سال  به  را  او  وفات  و  شد  متولد  آمل  در  هـ.ق   ۲۲۴ سال  در  طبری:  جرير  بن  محمد  جعفر  ابو 

مطالب  صفحه  چهل  روزی  سال؛  چهل  مدت  در  او  می دانند.  بغداد  در 
قديمی ترين  فقط  نه  مجلد   ۳۰ در  قرآن  بر  طبری  علمی می نوشت.تفسير 
می رود.  شمار  به  هم  تفسيری  روايات  مجموعٔه  بزرگ ترين  از  بلکه  تفاسير  
مهم ترين اثر او در تاريخ عمومی به نام «تاريخ الرسل والملوک» است که به 
«تاريخ طبری» مشهور است. او در اين کتاب  حوادث تاريخی را از آغاز 

آفرينش تا سال ۳۰۲ هـ.ق نوشته است. 
مورخ  اسفنديار  حسن بن  محمدبن  الدين  بهاء  اسفنديار:  ابن 
اطالع  او  زندگی  از  که  است  طبرستان  تاريخ  کتاب  نويسندٔه  و  معروف 
محدودی در دست است. درسال۶۰۶ هـ.ق از بغداد عازم ری و آمل شد، 
از  پس  يافت و  را  بود  شده  نوشته  عربی  به  که  طبرستان   تاريخ  نام  به  کتابی 
پس  و  پرداخت  مدارک  و  اسناد  جمع آوری  به  فراوان،  مسافرت های  با  آن 
پايان  طبرستان تا  بنياد  طبرستان خود را از ابتدای  تاريخ  از پنج سال کتاب 

دومين سلسلٔه باونديه نوشت. اين کتاب از مهم ترين منابع تاريخ ايران و مازندران به شمار می رود.
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پيشينهٴ تاريخی استان

موالنا اولياء الّلٰه آملی: از مورخان قرن هشتم هجری قمری است که در شهر آمل متولد شد و در سال ۷۵۰ 
به دربار فخرالدوله شاه غازی از پادوسبانان رويان راه يافت و در سال ۷۶۴ هـ.ق کتاب «تاريخ رويان» را به نام او تأليف 

کرد.به عقيدٔه مورخان اين کتاب اقتباس از تاريخ طبرستان ابن اسفنديار است.
ظهيرالدين مرعشی: او از  خاندان سيد قوام الدين مرعشی فرمانروای مازندران بود که در ۸۱۸ هـ.ق متولد  
شد و از طرف آل کيای گيالن به حکومت سياکله رود و قزوين  و ارديل منصوب شد. اثر معروف او «تاريخ طبرستان 
و رويان و مازندران» است که از قديمی ترين زمان تا سال ۸۸۱ هـ.ق را در بر می گيرد. او کتاب ديگری به نام «تاريخ 

گيالن و جرجان و ديلم و ری» نيز به نگارش در آورده است.

شاعران مازندران
پدر شعرنو،نيما يوشيج: علی اسفندياری در سال ۱۲۷۶ هـ.ش در يوش 
با  و  گذراند  تهران  لويی  سن  مدرسٔه  در  را  تحصيل  دوران  شد،  متولد  مازندران 
او اشعار  پرداخت.  نويسی  داستان  و  شعر  کار  به  و  شد  آشنا  خارجی  زبان های 
 آغاز گر سبک نوينی در شعر فارسی بود که با مخالفت طرفداران سبک قديمی روبه رو 
شد. او مائه اصلی شعر خود را رنج می دانست. از نيما آثار زيادی به يادگار ماند که 
پس از مرگش بنا به سفارش او جمع آوری شد. مجموعٔه اشعار نيما به چاپ رسيده 
است. نيما در سال ۱۳۳۸ هـ.ش بدرود حيات گفت و پيکرش پس از ۳۴ سال در 

سال ۱۳۷۲ به يوش منتقل گرديد و در خانٔه پدری دفن شد. 
دلدادٔه  جوانی  در  می دانند.  پازوار  را  او  زادگاه  نيست،  روشن  درست  او  زندگانی  تاريخ  پازواری:  امير 
دختری به نام گوهر می شود، مجموعٔه اشعار او در دلبستگی اين عاشق و معشوق است، زيباترين فصل آن، موضوع 
مرثيه ای است که امير پس از غرق شدن گوهر در رودخانه سروده است. امير پازواری در مازندران از شهرت بسيار 

زيادی برخوردار است.
طالب آملی: از مشهورترين شاعران ايران در قرن يازدهم هجری قمری است که در علوم ديگر از جمله هندسه، 

منطق، هيئت و فلسفه نيز مهارت داشت. طالب آملی پس از چندی به هند سفر کرد و در آن ديار به شهرت رسيد. 

دانشمندان مازندران
عمر بن فرخان طبری: اختر شناس، مترجم، رياضی دان و معمار مشهور در قرن دوم هجری قمری بود. او 
فرخان  داشت.  فراوان  نقش  عربی  به  پهلوی  از  کتاب ها  ترجمٔه  در  او  همچنين  دانسته اند،  بغداد  شهر  طراحان  از  را 
و  بطلميوس»  «االربع  می توان  آنها  جملٔه  از  که  رفته اند  بين  از  حوادث  تندباد  در  که  کرد  تأليف  زيادی  آثار  طبری 



٩٦

«جوامع االسرار فی علم النجوم» را نام برد.
نخستين کتاب پزشکی در دنيای اسالم:  ابوالحسن علی بن سهل بن ربن طبری (ابن ربن طبری) در سال 
و  رفت  بغداد  به  آن  از  پس  و  می زيست  مازيار  دربار  در  مدتی  و  بود  يهود  علمای  از  درابتدا  شد.  متولد  هـ.ق   ۱۹۲
مسلمان شد.اگر چه او را رياضی دان، اختر شناس، مترجم واديب می دانند اما شهرت بيشتر او در پزشکی است که 
کتابی به نام «فردوس الحکمه» نوشته که آن را اولين دايرة المعارف پزشکی در جهان اسالم دانسته اند. علی بن ربن 

طبری آثار ديگری نيز داشته است. وفات او را به سال ۲۷۴ هـ.ق می دانند. 
ابوسهل ويجن (بيژن) بن رستم کوهی: وی در قرن چهارم هجری قمری می زيست و وفات او را به سال 
در  نجوم  بر  عالوه  کوهی  کرد.  بنا  رصدخانه ای   ۳۷۸ سال  به  بغداد  در  بويه  آل  دورٔه  در  او  دانسته اند.  هـ.ق   ۴۰۵
رياضيات و به ويژه در هندسه مقامی شامخ داشت و آثار بسياری در اين زمينه به نگارش در آورد که بعد ها مورد استفادٔه 
دانشمندان معروفی چون خيام،بيرونی و نصير الدين طوسی قرار گرفت. برخی از آثار وی عبارت اند از: «رسالة فی 

البرکار التام والعمل به» و کتاب «الدوائر المتماسية» و حدود بيست کتاب ديگر.
و  قمری  هجری  پنجم  قرن  ستاره شناس  و  مشهور  رياضی دان  طبری):  (حاسب  طبری  ايوب  محمد بن 
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».

فعاليت  
۱ــ مردم مازندران  در استان های مرزی چگونه به دفاع از انقالب پرداختند؟

۲ــ چه يگان هايی از مازندران در دفاع مقدس حضور داشتند؟
۳ــ چهار مورد از پشتيبانی های مردم مازندران از رزمندگان دفاع مقدس را بيان کنيد.

۴ــ در مورد آثار و زندگی يکی از چهره های علمی و فرهنگی مازندران تحقيق کنيد.
۵  ــ در مورد شهدای محلٔه خود و وصايای آنها گزارشی تهيه کنيد.

دانش آموزان  برای  را  آن  گزارش  و  کنيد  مصاحبه  داشته اند  حضور  مقدس  دفاع  در  که  رزمندگانی  با  ۶ــ 
بخوانيد.



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

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

قابليت ها و جاذبه های گردشگری استاندرس دوازدهم

ـ  ۵  ــ نقشۀ گردشگری استان مازندران شکل ١ـ

دريـــــــــای خـــــــزر
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توانمندی های استان

فعاليت  
 به نقشه گردشگری استان دقت کنيد.

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

متنوع گردشگری باشد. 

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

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

ـ  ٥  ــ پل شاهپور در شيرگاه شکل ٢ـ

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

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

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

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

ـ  ٥  ــ هتل رامسر شکل ٤ـ

ب ــ انسانی الف ــ طبيعی (درياسر در دوهزار تنکابن)
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توانمندی های استان

خدماتی، تفريحی، مساجد، هتل ها و متل ها، سالن های غذاخوری با غذای محلی و بومی و ساير مراکز خوابگاهی و استراحتگاهی در 
سطح شهرهای ساحلی و مناطق جنگلی استان دائر می شود. 

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

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

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

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

است. 

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

از:

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

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

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

وجود آهن، گازدار و مزٔه آن ترش است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در اعصاب و بروز آرامش را می توان نام برد. 
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توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

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

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

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

است.

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

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

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

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

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

به آن از طريق جاده آسفالته ای در کيلومتر ۴۵ محور آمل تهران در جاده هراز و محلی به نام هر دو رود است.
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منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر (طبيعت گردی): اين منطقه در زمينی با مساحت ۵ هکتار دارای توپوگرافی ساحلی و 
جلگه با پوشش گياهی جنگلی و منابع آب سطحی فراوان در نزديکی روستای اسالم دشت واقع شده است. نوع جاذبه، طبيعی و تفريحی 

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

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

ــ نزديکی به شهر رامسر
ــ دسترسی به جنگل                 

ـ  ۵ ــ منطقۀ نمونۀ گردشگری کاج رامسر شکل ٨ ـ

موقعيت منطقه کاج رامسر

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

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

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

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

شکل ۹ــ۵  ــ شيرگاه، منطقه امامزاده گزو
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شکل ١٠ــ٥ ــ نقشۀ مناطق نمونه گردشگری استان مازندران

فعاليت  

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

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

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

دريای خزر

استان البرز
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ـ  ۵  ــ نمک آبرود ــ چالوس شکل ١١ـ

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

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

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

ـ  ۵  ــ مسجد فرح آباد ساری شکل ١٢ـ



١٠٩

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

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

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

ـ  ٥ ــ مجموعه عباس آباد  بهشهر شکل ١٣ـ

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

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



١١٠

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

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

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

است.                 

ـ  ٥ ــ برج رسکت ـ ساری شکل ١٥ـ



١١١

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

ـ  ٥ ــ سه خط طال ــ ورسک شکل ١٦ـ

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

فعاليت  

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

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

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



١١٢

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

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

ـ  ٥ ــ بقعه مير بزرگ شکل ١٧ـ

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

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



١١٣

توانمندی های استان

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

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

ـ   ٥ ــ برج ساعت ساری شکل ١٩ـ

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

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

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

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



١١٤

فعاليت  
۱ــ جدول زير را کامل کنيد.

جاذبۀ جاذبۀ طبيعیشهرستانرديف
تاريخی

گردشگری سالمت و 
آب درمانی

گردشگری 
ورزشی

گردشگری 
مذهبی

گردشگری 
فرهنگی

آمل١
بابل٢
تنکابن٣
نور٤
بابلسر٥
نکا٦
گلوگاه٧
جويبار٨

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

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

تبادل نظر کنيد و نتيجه را در کالس گزارش دهيد.

گردشگری 
درمانی و 
سالمت گردشگری

 مذهبی

شکل ٢٠ــ٥

١

 ٢

٣

گردشگری 
تاريخی

طبيعت گردی

اشکال گردشگری 
در استان
مازندران

٤



١١٥

توانمندی های استان

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

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

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

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

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

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

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

ــ وجود بنادر متعدد صيادی

توانمندی های اقتصادی استاندرس سيزدهم

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

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



١١٦

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

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

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

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

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

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

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

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



١١٧

توانمندی های استان

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

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

دامی به عنوان صادرکننده محسوب می شود.

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

دريای خزرند.

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

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



١١٨

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

کاهش يابد. 

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

ـ  ٥  ــ ماهی شانه دار دريای خزر شکل ٢٢ـ



١١٩

توانمندی های استان

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

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

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

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

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

خانگی و... .
 

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

را نشان می دهد.

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

گيالندريای خزر

قزوين

تهران
سمنان

البرز



١٢٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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



١٢١

توانمندی های استان

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

ويژگی های خاص هنری بخش های مختلف استان بافته می شود

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

مناطق توليد موارد استفادهمواد اوليهنام صنايع دستی

ساری ــ بابلسر ــ چالوس ــ رامسرتزئينی ــ مصرفیمروارفرآورده های مروار

نورتزئينیچوبچوب نور

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

بهشهر ــ رامسرتزئينی و زيرانداز مصرفیپشم رنگینمد

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

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

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

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

ساری ــ قائم شهرتزئينیچوبمنبت چوب

ساریتزئينیچوب و صدفمعرق منبت چوب و صدف

قائم شهر ــ چالوستزئينی ــ در، ميز و پاراوانچوبگره چينی

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

ساریتزئينیورقه های مس و برنجقلم زنی و نقش برجسته

ساری ــ بهشهرتزئينیچوب عنابفراورده های چوبی طرح مينياتور



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

فرآورده های مروارچوب نور (جوله)گليچ

نمد

جاجيم گليمچه متکازين

فرش کالردشتمنبت چوبمعرق منبت چوب و صدف

گره چينی قلم زنی و نقش برجسته معرق نی



١٢٣

توانمندی های استان

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

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

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

نقشٔه راه های استان توجه کنيد.

ـ  ۵  ــ نقشۀ راه های استان شکل ۲٧ـ



١٢٤

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

تجاری و ۴۷/۵ کيلومترخط مانوری است.  

ـ  ۵ــ راه آهن شمال ـ پل ورسک شکل ۲۸ـ

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

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

مرکزی شناخته می شود.



١٢٥

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

ـ  ۵  ــ بندر امير آباد شکل ۲۹ـ

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

اين کشورها در پی داشته باشد.



١٢٦

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

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

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

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

نکا قراردارد.              

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



فصل ششمفصل ششم
وفايي استان مازندران مازندران  وفايي استان ش ش

وهمند انقالب اسالمي  وهمند انقالب اسالمي پس از پيروزي ش پس از پيروزي ش
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اجتماعی ،  اقتصادی ،  عمده ای را در عرصه های  اسالمی تحول  جمهوری  مقدس  نظام  استقرار  شکوهمند انقالب و  پيروزی 
فرهنگی و سياسی موجب شده و دستاوردهای بيشماری را برای مردم ايران به همراه داشته است. در اين ميان استان سرسبز مازندران 

سهم فراوانی در پاسداشت انقالب و تالش جهت رسيدن به اهداف بلند انقالب داشته و در اين امر جزء استان های پيشتاز بوده است.
دراين درس شما می توانيد  با برخی از فعاليت های صنعتی ــ عمرانی، علمی، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی در استان آشنا شويد.     

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

داشته است . علت اين امر را چه می دانيد؟ 
صنايع کارخانه ای استان شامل واحد های صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی و صنايع کوچک است.

درس چهاردهم

شکل ١ــ٦   ــ موقعيت شهرک های صنعتی استان مازندران

دريای خزر 

گيالن

قزوين

تهران
سمنان

تان
گلس

تان
منس

ترک

دستاوردهای انقالب اسالمی

البرز
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

در استان مازندران به علت اهميت کشاورزی و نقش زمين در آن چون وجود شهرک های صنعتی موجب کاهش زمين های 
کشاورزی می شد فعاليت شهرک های صنعتی درسال ۱۳۶۹ آغاز شد، درحال حاضر ۳۶ شهرک و ناحئه صنعتی فعال با زمين صنعتی 
۱۲۱۰ هکتار وجود دارد که ۱۰۳۲ واحد صنعتی در حال بهره برداری، ۶۳ واحد صنعتی در مرحله نصب ماشين آالت و ۵۴۴ واحد 

در حال ساخت و سازند.

شکل ٢ــ٦ــ کارخانه نساجی

تعداد معادن  فعال  استان حدود ۱۰۴  مورد است. زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ مرمر ، نمک آبی ، پوکه معدنی ، 
بوکيت و سيليس از ذخاير معدنی استان است. 

 طی سال های ۸۸ ــ۱۳۵۶ تعداد معادن فعال با متوسط رشد ساالنه ۴/۷ درصد از ۲۴ به ۱۰۴ معدن  و ميزان استخراج معادن 
فعال با متوسط رشد ساالنه ۳/۶ درصد از ۷۸۶ به ۱۹۱۲ هزار تن افزايش يافته است.

شکل٣ــ٦ــ شهرک صنعتی
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فعاليت  
 ــ ميزان توليد محصوالت کشاورزی استان را در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۸۸ باهم مقايسه کنيد. چه نتيجه ای 

می گيريد؟ به کمک دبيرتان علت را بيان کنيد. 
ــ علت توسعٔه فعاليت های دامی و آبزی پروری در استان چيست؟  

فعاليت های عمرانی و زير بنايی 
فعاليت های عمرانی استان را می توان در دو بخش شبکٔه ارتباطی، حمل و نقل و عمران شهری و روستايی مورد بررسی قرار داد: 

الف) شبکۀ ارتباطی و حمل و نقل: امروزه فعاليت های بخش های حمل و نقل در تمامی  عرصه های اقتصادی (توليد، توزيع و 
مصرف) و همچنين حمل و نقل مسافر به چشم می خورد. اهميت شبکه های حمل و نقل در توسعٔه بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی 

و گردشگری به گونه ای است که بدون سرمايه گذاری های زير بنايی در آن، امکان توسعٔه بخش های ديگر وجود ندارد.  
دراستان مازندران حمل و نقل کاال و مسافر از چهارطريق هوايی، دريايی، راه آهن و راه آسفالته انجام می گيرد.

بيشتر بدانيم  
مازندران تنها استانی است که از طريق سه محور هراز ، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور ارتباط دارد. سه 
فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر، امکان ارتباط هوايی آن را با ساير نقاط برقرار می سازند. راه آهن سراسری نيز از 
اين استان عبور می کند. عالوه بر آن جادٔه ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول ۲۲۰ کيلومتر با فاصله ۳۰ الی ۳۰۰متر 

از کنار دريای خزر می گذرد.  

ادارٔه کل راه و ترابری استان در زمينٔه توسعه و تعريض راه ها اقدامات مهمی انجام داده است که عبارت اند از: 
۱ــ توسعه و تعريض راه های اصلی به چهار خطه و فرعی ها به اصلی و همچنين ايجاد باند سبقت در راه های کوهستانی اصلی 

از جمله محورهای قائمشهر، فيروزکوه و محور هراز 
پل،  (تونل،  فنی  ابنيه  و  راه  سازه های  از  نگهداری  همچنين  و  آسفالت  روکش  و  بهسازی  با  موجود  راه های  نگهداری  ۲ــ 

ديوارهای حائل و ضامن) و ترميم قسمت های آسيب ديده راه ها و ابنيه ها 
۳ــ ايمن سازی راه ها با خط کشی، ايجاد روشنايی و نصب عالئم و تجهيزات ايمنی در راه ها
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بيشتر بدانيم  

شکل ٤ــ٦ــ عمليات راه سازی

«راه روستايی »: 
مراکز  و  شهرها  با  روستاها  ارتباط  موجب  که  حياتی  شريان های  به عنوان  روستاها  ارتباطی  مسيرهای  و  راه ها 
عمده اقتصادی، اجتماعی و … هر کشورند نقش و جايگاه ويژه ای در امر توسعٔه اقتصادی دارند. استان مازندران با 
توجه به نوع اقليم و شرايط توپوگرافی و به طبع تنوع فراورده های کشاورزی، مسئلٔه راه های مناسب روستايی به منظور 
حمل ونقل هرچه سريع تر، آسان تر و در عين حال ارزان ترين فراورده ها به بازار مصرف يکی از اصلی ترين موضوعات 

مورد بررسی اداره کل  راه و ترابری است. 
با پيروزی انقالب اسالمی طول راه های روستايی استان از حدود ۲۵۰۰ کيلومتر به ۷۷۶۶کيلومتر رسيده است. 
اداره کل راه و ترابری استان در زمينٔه ايجاد يک راه روستايی ايمن و مناسب در استانی چون مازندران (به دليل تراکم 
و تعدد روستاها) نيز اقدامات در خور توّجهی را انجام داده است تا آنجا که براساس آمار و اطالعات موجود، قبل 
داشت که  وجود  آسفالته  غير  راه  کيلومتر   ۱۹۴۶ آسفالته و  راه  کيلومتر   ۴۳۰ مازندران  استان  در  اسالمی  انقالب  از 
پس از گذشت ۳۲ سال به ۳۷۳۴کيلومتر راه آسفالته و ۴۰۳۲ کيلومتر راه غير آسفالته رسيده است که پيشرفت بسيار 

چشمگيری را نشان می دهد.   
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شکل٥ــ٦ــ راه روستايی ورفام

جدول ١ــ۶  ــ وضعيت راه های استان قبل و بعداز انقالب شکوهمند اسالمی (پايان سال۸۶)

جمع کل راه ها به کيلومترطول راه غير آسفالت به کيلومترطول راه آسفالت به کيلومتر 
۴۳۱۹۴۶۲۳۷۶ قبل از انقالب اسالمی
۳۷۳۴۴ بعد از انقالب اسالمی  ۳۲۷۷۶۶

بيشتر بدانيم  
ب) بخش عمرانی روستايی و شهری:  بعداز پيروزی انقالب اسالمی برای عمران و آبادی روستاها و شهرها 

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

 ــ افزايش تعداد روستاهای دارای آب آشاميدنی و برق 
 ــ افزايش مساحت فضای سبز شهری 

 ــ افزايش دفاتر مخابراتی روستايی، شهری و بين شهری 
 ــ مطالعه و اجرای طرح های هادی روستايی 

 ــ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله وگسترش فضای سبز در شهرها و روستاها
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ج) علمی آموزشی ــ درمانی  
درصد   ۸۵/۰۱ مازندران  استان  باسوادی  ميزان  سال  ۱۳۸۵  عمومی  سرشماری  نتايج  براساس   : پرورش  و  آموزش  ــ   
است که در نقاط شهری ۹۰/۰۵درصد ودر نقاط روستايی ۷۹/۳۰درصد بوده است. در سال های اخير آموزش و پرورش و نهضت 

سوادآموزی در استان در جهت بهبود کيفيت و کميت آموزش فعاليت زيادی انجام داده اند. 

شکل ٦ــ٦ــ روستای آغوزه ـ درۀ گلوگاه

بيشتر بدانيم  
جدول ٢ــ۶ــ وضعيت آموزش وپرورش استان مازندران در سال های۱۳۵۷و۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷عنوان
۲/۳۱۵۲/۱تعداد مدرسه دورٔه ابتدايی ۶
۸/۴۵۶۱تعداد کالس دورٔه ابتدايی /۱۱

۲۸۹/۸۳۱۹۹/۱۷۱تعداد دانش آموز دورٔه ابتدايی
۴۳۹۱/۲۴۹تعداد مدرسه دورٔه راهنمايی
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بيشتر بدانيم  

۵۲۴ / ۶۵۷۵ / ۱تعداد کالس دورٔه راهنمايی
۹تعداد دانش آموزدورٔه راهنمايی  / ۹۵۹۱۱۹ / ۹۲۴
۴ / ۱ـــــــــتعداد مدرسه دورٔه متوسطه ۹
۸۲ / ۸۳ـــــــــتعداد کالس دورٔه متوسطه

۷۴ / ۱۷۴ـــــــــتعداد دانش آموز دورٔه متوسطه

ــ آموزش عالی: در بخش آموزش عالی شاهد تحوالت عظيمی در استان هستيم. براساس اطالعات موجود در سال ۱۳۵۶ در 
استان ۵۹۹ / ٢ نفر دانشجو وجود داشت که به ازای هر صدهزارنفر جمعيت ۱۵۸ نفر دانشجو بوده است در حالی که تعداد دانشجويان در 

ـ   ۱۳۸۷ به  ۳۸۶ /۱۲۰نفر رسيده که براساس اين شاخص به ازای هرصدهزارنفر ١١٩ / ٤ نفر افزايش يافته است.    سال۸۸ ـ
 ــ بهداشت و درمان : درسائه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزايش 
شاخص های توسعٔه انسانی در چند دهه اخير چشمگير بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت تدابيری انديشيده شده که از 

جمله آن ها اصالح نظام سالمت در قالب طرح پزشک خانوار، واکسيناسيون اطفال، طرح غربالگيری بينايی و… است.

جدول٣ــ۶ــ وضعيت بهداشت و درمان استان مازندران درسال های ۱۳۵۶ و۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷عنوان
۴تعداد پزشکان (عمومی و متخصص) ۶۲/ ۳۴

۶۶۱/۲۳۱خانٔه بهداشت فعال روستايی
۲۱۳۹تعداد مؤسسات درمانی فعال (بيمارستان ها و زايشگاه ها)

۷۹۳۵۸تعداد داروخانه ها
۳۷۲۴۳تعداد آزمايشگاه ها
۱۵۱تعداد راديولوژی  ۴

۲۲۵۱تعداد مراکز توانبخشی



١٣٥
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 د) فعاليت های  فرهنگی و هنری ــ گردشگری    
ـ فرهنگی و هنری: وجود فضاهای فرهنگی موجب توسعه و تعميق هويت و فرهنگ اسالمی می شود. در بيشتر شهرستان های  ـ 
استان مازندران حداقل  يک فضای فرهنگی وجود دارد. کتابخانه های عمومی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،موزه ها و 

سينماها و... ازجمله فضاهای فرهنگی اند.

فعاليت  
در محل زندگی شما کدام فضاهای فرهنگی وجود دارد؟ اين فضاها چه تأثيری در زندگی فردی و اجتماعی 

شما دارد؟

  ــ گردشگری 
به نظر شما:

 ــ آيا استان مازندران توانمندی جذب گردشگری را دارد؟ 
 ــ آيا می توانيد چند مورد از اين توانمندی ها را نام ببريد؟ 

در استان مازندران ۱۵ روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری و منطقٔه نمونٔه گردشگری تصويب شده است که در توسعٔه 
گردشگری استان مؤثر بوده است.

بيشتر بدانيم  
جدول ٤ــ۶ــ اسامی موزه ها و بناهای تاريخی استان 

اسامی  بناهای تاريخی اسامی  موزه ها

موزٔه تاريخی شهر بابل
موزٔه صنايع دستی و هنرهای سنتی

سايت موزٔه گوهرتپه 
موزٔه کندلوس

موزٔه قرآن وشهدای آمل
موزٔه تماشاگه خزر رامسر

مجموعٔه عباس آباد
مجموعٔه عمارت کلبادی وحمام وزيری ساری

مجموعٔه تاريخی فرح آباد ساری
خانٔه نيما (يوش) و کاخ چايخوران

ساختمان تاريخی آالشت ــ برج رسکت
برج الجيم ــ قلعٔه کنگلو

قلعٔه مارکوه رامسر ــ هتل قديم رامسر
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در  گام  نخستين  است.  توسعه  کالن  و  بلندمدت  برنامه ريزی  وجود  و  برنامه  تنظيم  و  تهيه  کشور  يک  توسعٔه  ويژگی های  از 
برنامه ريزی و آينده نگری پذيرش يک چشم انداز واحد است. اين چشم انداز تصويری از آينده مطلوب را ترسيم می کند که براساس 
آن می توان برنامه های بلندمدت و کالن توسعه را تعيين کرد. ترسيم چشم انداز آينده اين امکان را به برنامه ريزان اقتصادی،اجتماعی ، 
فرهنگی،سياسی و زيست محيطی می دهد که دورنمای واقعی رابه صورت عملی به مرحله اجرا در آورند و از حداقل امکانات ،بيشترين 

استفاده بهينه را انجام دهند و به توسعٔه پايدار دست يابند. 

چشم انداز استان مازندران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی    
ضرورت تعيين چشم انداز باتوجه به توانمندی ها و محدوديت های استان، داشتن نگاهی آينده نگر برای تعالی و پيشرفت توسعٔه 
استان امری اجتناب پذير است. بنابراين بهتر است هرگونه برنامٔه توسعه که برای چشم انداز آيندٔه استان تهيه وتدوين می شود علمی و در 

قالب آمايش سرزمين با توجه به توانمندی های استان باشد.
ويژگی های دورنمای استان مازندران در افق ۱۴۰۴ عبارت اند از: 

۱ــ برخورداری از اقتصاد چندبعدی و پايدار،دارای سهم عمده در عرصٔه کشاورزی و محصوالت صنايع تبديلی و وابسته به 
کشور و منطقه

۲ــ برخورداری از سطح مناسبی از توليدات صنعتی و معدنی برای تبادالت داخلی وخارجی با توجه به طبيعت استان 
۳ــ بهره مندی از اقتصاد دانش محور متکی بر فّناوری های نوين (نانو،بيوتکنولوژی) که دارای نقش مؤثر در تقسيم کار ملی دارد.

و  خارجی  گردشگران  پذيرای  و  زيبا  چشم انداز های  و  آلودگی  از  عاری  و  پاک  محيطی  جذاب،  طبيعت  از  برخورداری  ۴ــ 
داخلی مبتنی بر ارزش های معنوی و اسالمی

۵  ــ برخورداری از شبکه های حمل و نقل و ارتباطی 
۶  ــ بهره مندی از نيروی انسانی کارامد و متخصص در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

چشم انداز آيندهٴ استان درس پانزدهم

بيشتر بدانيم  
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴ ) کشاورزی استان مازندران 

٭ مهار آب های سطحی و تداوم عمليات آبخيزداری   
٭ توسعه و تجهيز و مکانيزاسيون کشاورزی   
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٭ زهکشی سراسری اراضی کشاورزی شمال   
٭ تسريع در احداث عمليات زيربنايی دهکده گل و گياه چپکرود و پايانه های گل در استان

٭ تسريع در يکپارچه سازی، تجهيز و نوسازی اراضی استان و فراهم آوردن تمهيدات الزم جهت کشت مجدد
٭ مطالعه و امکان سنجی ايجاد بازار بورس محصوالت کشاورزی 
٭ توسعٔه آموزش و ترويج به منظور ارتقای بهره وری عوامل توليد

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) صنعت و معدن استان مازندران
٭ زمينه سازی جهت توسعٔه کارخانه های فرآورده مواد معدنی وفلزی در نواحی کوهستانی استان 

٭ امکان سنجی طرح های صنايع نوين در استان
٭ استقرار واحدهای صنعتی به گونه ای که محدوديت های احداث آن رفع شود.

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) ميراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران
طرح  قالب  در  دريايی  پارک  ايجاد  و  منطقه ای  گردشگری  تفريحی،  مجموعه های  ايجاد  برای  زمينه سازی  ٭ 

جامع گردشگری استان
٭ مطالعه و اجرای موزه در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت ثبت آثار مهم تاريخی و فرهنگ معنوی در يونسکو
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) راه و ترابری استان مازندران

٭ تسريع در احداث آزاد راه تهران ــ شمال
٭ ارتقای مشخصات فنی بهسازی و مرمت راه های فيروزکوه، هراز و کندوان

٭ مطالعه و اجرای اتصال راه آهن تهران ــ دامغان به امير آباد بهشهر
٭ تسريع در تکميل عمليات اجرايی بندر اميرآباد ــ نوشهر ــ فريدونکنار

٭ تسريع در مطالعه و تکميل کمربندی های شهر های استان
٭ ايجاد ايستگاه های تجسس و نجات دريايی در امتداد سواحل استان

٭ توسعه های ضروری و تجهيز امکانات مناسب فرودگاه دشت ناز ساری و احداث راه دسترسی جواداالئمه (ع)
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) نيرو استان مازندران

٭ تسريع در اتمام مطالعه واجرای نتايج طرح انتقال آب از غرب به شرق استان
٭ تأمين و ارتقای کيفيت آب آشاميدنی در مراکز شهری و روستايی استان

٭ تهئه طرح جامع سيل و ساماندهی رودخانه های استان واجرای پروژه های ساماندهی رودخانه ها
بابل،  جويبار،  ساری،  شهرهای  فاضالب  تصفئه  و  جمع آوری  طرح های  از  بهره برداری  و  اجرا  در  تسريع  ٭ 

بابلسر، نوشهر و چالوس
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فعاليت  
شده  ذکر  موارد  جز  به  اقداماتی  چه  ساله  بيست  چشم انداز  به  توجه  با  استان  در  کشاورزی  توسعٔه  برای  ۱ــ 

می توان انجام داد؟
۲ــ باتوجه به افق ۱۴۰۴ استان در جدول زير يک مورد از چشم انداز بيست ساله را بنويسيد.

چشم انداز بيست ساله نيروچشم انداز بيست ساله کشاورزیچشم انداز بيست ساله راه و ترابری

۳ــ به نظر شما باتوجه به چشم انداز بيست ساله ۱۴۰۴ استان وظايف ما در ارتباط با زادگاه مان چيست؟
۴ــ در يک بند وضعيت استان مازندران را در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی توصيف کنيد.

٭ تأمين روشنايی محورهای اصلی ارتباطی استان 
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان مازندران

٭  تسريع در احداث بيمارستان های نيمه تمام در استان 
بيماری  درمان  و  PNDپيشگيری  آزمايشگاه  ژنتيک،  مشاورٔه  تخصصی  مرکز  راه اندازی  و  احداث  ٭ 

تاالسمی  قبل از تولد در مرکز استان
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) ارتباطات و فّناوری اطالعات استان مازندران 

٭ تدوين طرح جامع فّناوری اطالعات استان 
٭ راه اندازی پورتال الکترونيکی استان با اهداف ارائٔه خدمات الکترونيکی 

٭ تقويت زير ساخت ها و تجهيزات ارتباطات وفناوری اطالعات با توجه به توريستی بودن استان
٭ ايجاد مراکز رشد تجاری، ايجاد و توسعه مراکز کار آفرينی و نوآوری و راه اندازی پارک فّناوری استان 

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران
٭ مطالعه و اجرای کتابخانٔه مرکزی در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت احداث بازارچٔه فرهنگ و هنر در مرکز استان
٭ مطالعه و اجرای موزٔه هنرهای معاصر در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت احداث و ساماندهی فضاهای فرهنگی از جمله سالن ها و سينماها
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منابع و مآخذ
پديده  اقبال،  عباس  تصحيح  به  طبرستان،  ۱۳۶۶،تاريخ  حسن،  بن  محمد  بهاء الدين  کاتب،  اسفنديار  ابن 

خاور،تهران
اسفندياری، علی(نيما يوشيج)، ۱۳۸۹، به کوشش سيروس طاهباز، مجموعٔه کامل اشعار، نگاه،تهران

اسالمی، حسين، ۱۳۷۲، تاريخ دوهزار ساله ساری، دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر،قائم شهر
اسالمی، حسين، ۱۳۷۳، جغرافيای تاريخی ساری 

اسالمی، حسين، ۱۳۸۳، ساری در نهضت مشروطه، شلفين، ساری
مصطفی  وپژوهش  تصحيح  به  شروين،  جبال  احوال  فی  التدوين   ،۱۳۷۳ خان،  محمدحسن  اعتمادالسلطنه، 

احمدزاده، فکر روز، تهران
افشارسيستانی، ايرج، ۱۳۸۱، دريای خزر، وزارت امورخارجه، تهران

انصاری، مهدی، ۱۳۷۸، شيخ فضل اللّه نوری ومشروطيت، اميرکبير، تهران
اولياء الله آملی، محمد بن حسن، ۱۳۱۳، تاريخ رويان، به تصحيح عباس خليلی، کتابخانٔه اقبال، تهران

باقرزاده، عبدالرحمن، ۱۳۷۷، آشنايی با فرزانگان بابل، مبعث، تهران
باقری حميدآبادی، ۱۳۸۵، اهل خمول، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، ساری

برزگر، اردشير، ۱۳۸۸، تاريخ طبرستان، به تصحيح و پژوهش محمد شکری فومشی، رسانش، تهران
بنافتی، سيد حسين، ۱۳۸۴، جنبش ميرعماد در مازندران، تصحيح و تحشيه فريده يوسفی، شلفين، ساری

بينايی، قوام الدين، ۱۳۸۵، افسانه های مردم نور و رويان مازندران، رسانش، تهران
بينايی، اباصلت، ۱۳۸۲، ايزده (ايزدشهر)، به کوشش قوام الدين بينايی، شلفين، ساری

خدادادی، بنيامين، ۱۳۸۸،مجموعه تصاوير جغرافيايی استان مازندران، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی مازندران

وزارت   ، مازندران  استان  جغرافيای   ،۱۳۸۹ محمدرضا،  فرزاد،  و  اصغر  سيدعلی  هاديان،  و  صادق  ترزبان، 
آموزش و پرورش

هاديان، سيدعلی اصغر، ١٣٨٥، جغرافيای ايرانگردی، جزؤه دانشگاهی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و 
هنر شماره يک ساری

ترکمان، محمد، ۱۳۷۸، اسناد امير مويد سوادکوهی، نی، تهران
ترکمنی آذر، پروين و پرگاری، صالح، ۱۳۷۸ ،تاريخ تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در 

دورٔه صفاريان و علويان، سمت
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جهانگيری، علی اصغر، ۱۳۷۵، کندلوس، انتشارات موسسٔه فرهنگی جهانگيری، تهران 
حجازی، کناری، سيد حسن، ۱۳۷۲، يادگارهای دينی و تاريخی باستانی مازندران، انجمن خدمات فرهنگی 

ايرانيان خارج از کشور، تهران
حکيميان، ابوالفتح، علويان طبرستان، ۱۳۴۸، دانشگاه تهران، تهران

خدادادی، بنيامين، ۱۳۸۸، مجموعه تصاوير جغرافيايی استان مازندران، سازمان ميراث فرهنگی 
دادفر، هيلدا وشهام، افشين، ۱۳۸۹، جغرافيای ايرانگردی، نشر طراوت، تهران  

درگاهی،زين العابدين، ۸۶ ــ۱۳۸۰،مجموعه مقاالت در گستره مازندران ، پنج دفتر، نشر رسانش، تهران 
درگاهی، زين العابدين، ۱۳۷۹، علوی سرايان مازندران، رسانش، تهران
درگاهی، زين العابدين، ۱۳۸۴، مازندران در سفرنامه ها، رسانش، تهران

درگاهی، زين العابدين، ۱۳۷۹، منظومه هژبر سلطان، نشر رسانش، تهران 
درويشی، ابراهيم، ۱۳۸۹، ريشه های قومی قبايل سواد کوه، شلفين، ساری

ذکريايی، حسين، ۱۳۸۲، پابه پای ستاره نگاهی به زندگی حاج حسين جان بصير، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
تهران

رابينو، ياسنت لوئی، ۱۳۶۵، مازندران و استراباد، ترجمه غالمعلی وحيد مازندرانی، علمی و فرهنگی، تهران
رنجبريان، بهرام و زاهدی، محمد، ۱۳۸۸، شناخت گردشگری، ناشر چهار باغ اصفهان 

روح االمينی، محمود، ۱۳۸۴، زمينٔه فرهنگ شناسی، انتشارات عطار، تهران 
روحانی، سيدکاظم، ۱۳۷۰، تحليلی بر نهضت های سياسی ــ دينی ايران، کيهان، تهران

رئيسی آتنی، گلبرار، ۱۳۸۴، دانشمندان مازندران، ترنم بهار، ساری
رئيسی، گلبرار، ۱۳۷۷، فرزانگان مازندران، جلد اول، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 

زنده دل، حسن و دستياران، ۱۳۷۹،استان مازندران، ايرانگردان، تهران
ستوده، منوچهر، ۱۳۷۴، ازآستارا تا استارباد، آگاه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 

سمامی حائری، محمد، ۱۳۷۲، بزرگان تنکابن،کتابخانٔه عمومی حضرت آيت اللّه العظمی مرعشی نجفی، قم 
سورتيجی، سامان، ۱۳۸۱،قالع باستانی مازندران، پژوهشگاه ميراث فرهنگی کشور، تهران

شاه محمدی، حجت و معصومی، سيد امير، ۱۳۷۸،سيمرغ، نشر هفت، تهران 
شايان، عباس، ۱۳۶۴، مازندران، انتشارات علمی، تهران چاپ دوم 

شجاع شفيعی، محمد مهدی، ۱۳۷۷، تاريخ هزار سالٔه اسالم در نواحی شمالی ايران، اشاره، تهران 
شهابی، علی اکبر، ۱۳۶۳، احوال و آثار محمد بن جرير طبری، نشر اساطير، تهران 

صمدی، حسين، ۱۳۷۲،در قلمرو مازندران، مجموعه مقاالت، فرهنگ سرای مازندران، ساری
نشر  درگاهی،  العابدين  زين  تصحيح  و  پژوهش  مازندران،  ادبيات  تاريخ   ،۱۳۸۱ محمد،  سيد  شهاب،  طاهری 
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رسانش، تهران
طبری، عمادالدين حسن، ۱۳۷۶، تحفة االبرار فی مناقب االئمة االطهار (ع)، به تصحيح و تحقيق سيد مهدی 

جهرمی، دفتر نشر ميراث مکتوب، تهران
عسگری، علی بابا، ۱۳۵۰،بهشهر (اشرف البالد)، اداره فرهنگ و هنر، تهران

عطوفت شمسی، مسعود، ۱۳۸۳، ازسخت سر تا رامسر در گذر زمان، بدرقه جاويدان، تهران
عالمه، صمصام الدين، ۱۳۷۷، تاريخ جامع تنکابن، تنکابن، تنکابن

عمادی، اسدالله، ۱۳۸۲، افسانه های مردم مازندران، شلفين، ساری
عمادی، اسداللّه، ۱۳۷۲، بازخوانی تاريخ مازندران، فرهنگ خانه مازندران، ساری 

عنايتی، علی اکبر، ۱۳۸۹ مازندران درعصر وحشت، شلفين، ساری
فرهادی، مرتضی، ۱۳۷۳، فرهنگ يادگيری در ايران، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

قادری، اسماعيل، جغرافيای جهانگردی، جزوه درسی دانشگاه تهران
قربانی، ابوالقاسم، ۱۳۶۵، زندگی نامٔه رياضی دانان دورٔه اسالمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 

کردی، علی، ۱۳۸۶، اسناد اتحادئه کمونيست های ايران در واقعٔه آمل، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران
کريمان، حسين، ۱۳۷۵، پژوهشی در شاهنامه، به کوشش علی مير انصاری، سازمان اسناد ملی ايران، تهران

کوئن، بروس، ۱۳۷۲،درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمٔه محسن ثالثی، نشر فرهنگ معاصر، تهران
کيا، صادق، ۱۳۵۳، شاهنامه و مازندران، انديشه نيک، تهران

گيالنی، مالشيخ علی، ۱۳۵۳، تاريخ مازندران، تصحيح و تحشيه منوچهر ستوده، بنياد فرهنگ ايران
الريجانی، صادق، ۱۳۷۷، آموزگار جاويد،مرصاد، قم

متاجی کجوری، صاحبه، ۱۳۸۵،کتاب شناسی مازندران، آرون، تهران 
مجد، مصطفی، ۱۳۸۰، مرعشيان در تاريخ ايران، نشررسانش، تهران

مجد، مصطفی، ۱۳۸۶، ظهور و سقوط علويان طبرستان، رسانش، تهران
مرعشی، سيد ظهيرالدين، ۱۳۶۳، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، به اهتمام برنهارد دارن، گستره، تهران 

معصومی، علی، ۱۳۸۵، فرهنگنامٔه چهره های برتر علمی و فنی تاريخ ايران، آستان قدس رضوی، مشهد
کشور  فرهنگی  ميراث  سازمان  پژوهش  معاونت  تاريخ،  از  پيش  در  ايران  صادق،   ،۱۳۷۸ شهميرزادی،  ملک 

تهران
مهجوری، اسمعيل، ۱۳۸۱،تاريخ مازندران، جلد اول، توس، تهران

مهجوری، اسماعيل، ۱۳۴۵، تاريخ مازندران، جلد دوم، چاپ اثر، ساری، چاپ اول  
 نصراللّه زاده زواردهی، عباس، ۱۳۸۷، تربيت در مثل های مازندرانی،  بابل 

وفايی، شهربانو، ۱۳۸۱،سيمای ميراث فرهنگی مازندران، اداره کل ميراث فرهنگی، ساری 
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هومند، نصراللّه، ۱۳۷۵،گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گيالن، نشر مؤلف، تهران
يزدان پناه لموکی، طيار، ۱۳۸۳، تاريخ مازندران باستان، چشمه، تهران

يوسفی، فريده، ۱۳۸۰، فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه، چاپ نيما، بابلسر 

مجموعه ها و نشريات:
ــ ۱۳۸۳،معاونت اقتصادی و برنامه ريزی استانداری مازندران، ربع قرن سازندگی در مازندران ۸۱ ــ ۵۷ 

ــ سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مازندران، چشم انداز استان مازندران در افق ۱۴۰۴هـ.ش و سند ملی 
توسعٔه استان در برنامٔه چهارم توسعٔه کشور 

ــ معاونت برنامه ريزی استانداری مازندران، سالنامٔه آماری مازندران ۱۳۸۷، آبان ۱۳۸۸
ــ سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مازندران، سيمای استان مازندران، ۱۳۸۵

ــ بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، اروند خاطرات، رسانش، تهران،۱۳۸۳
ــ دانشگاه مازندران، چکيده مقاالت همايش بين المللی دريای خزر، شلفين، ساری،۱۳۸۲

ــ دانشکدٔه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، چکيده مقاله های نخستين همايش نيماشناسی، شلفين، 
ساری،۱۳۸۱

نژاد،  هاشمی  عبدالکريم  سيد  االسالم  حجت  شهيد  اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بـررسی  مرکز  ــ 
تهران،۱۳۷۷

نيما  پژوهشی  و  علمی  و  ملی  (همايش  دمان  صبح  تا  مازندران،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ــ 
يوشيج)، شلفين، ساری،۱۳۸۹

ــ دبيرخانٔه شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، مجموعه مقاالت فرهنگ مازندران، 
رسانش، تهران،۱۳۸۱

ــ دانشگاه امام حسين(ع)، مجموعه مقاالت سمينار حماسٔه اسالمی مردم آمل، دانشگاه امام حسين(ع)، قم، ۱۳۷۴
سال  ما،  گيالن  استبداد»،  حامی  يا  آزاديخواه  سوادکوهی  مويد  ۱۳۸۳، «امير  پاييز  العابدين،  زين  درگاهی،  ــ 

چهارم، شماره پياپی۱۶  
ــ رضايی، احمد، «پراکندگی اقوام در مازندران و گلستان»، فصلنامٔه مطالعات ملی، سال سوم، شماره ۹ 

ــ فرهادی، مرتضی، ۱۳۸۷، گونه شناسی «يادگيری  ها و تعاونی ها در ايران»، مجلٔه پژوهش نامٔه علوم انسانی، 
شماره ۲، دانشگاه مازندران  
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

تقدير و تشکر
با سپاس فراوان از همٔه عالقه مندان به سرفرازی مازندران که راهنما و ياريگر گروه مؤلفان بوده اند و با تشکر 

بسيار از ادارات کل، سازمان ها و نهادهای استان مازندران که نامشان در زير می آيد:
۱ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

٢ــ گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
٣ــ استانداری محترم استان

٤ــ بنيادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
٥ ــ بنياد مسکن انقالب اسالمی

٦  ــ جهاد کشاورزی
٧ــ اداره کل راه وترابری 

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

١٠ــ سازمان صنايع و معادن
۱١ــ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

۱۲ــ سازمان جنگل ها و مراتع
۱۳ــ سازمان محيط زيست

۱۴ــ سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی
۱۵ــ سازمان فضايی ايران

۱۶ــ نيروگاه شهيد سليمی نکا
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