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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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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
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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.
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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
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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.
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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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جغرافيای طبيعی استان

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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جغرافيای طبيعی استان

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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جغرافيای طبيعی استان

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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جغرافيای طبيعی استان

 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



٣٠

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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 برای مطالعه 

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 


