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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(


