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٣٨

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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جغرافيای انسانی استان

 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
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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. 



٤٦

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. 



٥٠

بيشتر بدانيم  

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.



٥١

جغرافيای انسانی استان

 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.



٥٢

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



٥٣

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



٥٤

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.



٥٥

جغرافيای انسانی استان

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

شکل ١٠ــ٢ــ خيابان جمهوری اسالمی شهر ساری


