
فصل دوم

جغرافیای انسانی استان مازندران
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تقسیمات سیاسی استان 
می گـردد.  محسوب  کشور  در  وسعت  نظر  از  استان  هجدهمین  اسالمی ایران  جمهوری  کشور  شمال  در  مازندران  استان 
دریای خزر در شمال، استان های تهران، سمنان، البرز و قزوین، در جنوب و استان های گیالن و گلستان به ترتیب در غرب و شرق 

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

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

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان مازندران سال 1387

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

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان

آملاسکو محلهباال خیابان لیتکوآملمرکزیآملآمل

مراندهپایین خیابان لیتکو

رزکهچالو

قادی محلههزار پی جنوبی

دابودشترئیس آباددابوی جنوبیدابودشتدابودشت

نجار محلهدشت سر

رینه گزنکگزنکباال الریجانگزنکالریجان

بائیجانالریجان سفلی

امیر کالسلطان محمد طاهرفیضیهبابلمرکزیبابلبابل

بابل
پائین گنج افروزگنج افروز

اسبو کالاسبو کال

گتابگتابگتاب شمالیگتابگتاب

باال مرز بالگتاب جنوبی

مرزی کالمرزی کالبابل کنارمرزی کالبابل کنار

دراز کالدراز کنار

گلوگاهگلوگاهسجاد رودگلوگاهبندپی شرقی

فیروز جاه ثابتفیروزجاه

خوش رودپیخوش رودپیخوش رودخوشرود پیبند پی غربی

شهید آبادشهید آباد

زرگر محلهزرگر محلهکاری پیزرگر محلهالله آباد

پایین احمد چاله پیالله آباد
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بابلسربابل پشتبابلرودبابلسرمرکزیبابلسربابلسر

باقر تنگهساحلی

بهنمیربهنمیربهنمیربهنمیربهنمیر

عزیزکعزیزک

کله بستایسی کالپازوارهادی شهررودبست

خشکرودخشکرود

فریدونکنارکاردگر محلهامام زاده عبداللهفریدونکنارفریدونکنارفریدونکنارفریدونکنار

فیروز آبادباریک رود

بهشهرکوهستانکوهستانبهشهرمرکزیبهشهربهشهر
رستم کال

خلیل شهر
زاغمرزمیان کاله

خلیل شهرپنج هزار

سفید چاهشهداءبیشه سریانه سر

بیشه بنهعشر ستاق

گلوگاهنیاالتوسکا چشمه آزادگانگلوگاهمرکزیگلوگاهگلوگاه

لمراسککلباد شرقیلمراسککلباد

قلعه پایینکلباد غربی

تنکابنسلیمان آبادگلیجانتنکابنمرکزیتنکابنتنکابن

میر شمس الدینمیرشمس الدین

خرم آبادقلعه گردنبلدهخرم آبادخرم آباد

امام زاده قاسمدو هزار

یوجسه هزار

تازه آبادکالرآباد

سید محلهلنگرود

نشتارودتمشکلتمشکلنشتارودنشتا

کتراکترا
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عباس آبادلنگای غربیعباس آبادعباس آباد مرکزیعباس آبادعباس آباد

سلمان شهر

لنگای شرقی

کالر غربیسلمان شهر

کالر شرقی

جویبارشیب آبندانحسن رضاجویبارمرکزیجویبارجویبار

گلیردسیاهرود

کوهی خیلکوهی خیلچپکرودکوهی خیلگیل خوران

الریمالریم

چالوستازه آبادکالرستاق شرقیچالوسمرکزی

هچی رودکالرستاق غربی

کالردشتگویتربیرون بشمکالردشتکالردشت

مرزن آباد
کرید چالکالردشت

طویرکوهستان

رامسرتملاشکوررامسرمرکزیرامسر رامسر

کتالم و 

سادات شهر

جنت رودبارجنت رودبار

گالش محلهچهل شهید

سخت سرسخت سر

ساریشرفدار کالاسفیورد شورابساریمرکزیساریساری

فیروزکندهرودپی جنوبی

فرح آبادرودپی شمالی

فرح آبادکلیجان رستاق سفلی

بندارخیلمذکوره

سمسکندٔه علیامیان درود کوچک
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کیاسرتلمادرهپشتکوکیاسرچهار دانگه

کیاسرچهاردانگه

خالخیلگرماب

فریمسنگدهبنافتفریمدو دانگه

فریمفریم

شهر پایین هوالرریگ چشمهتنگٔه سلیمانشهر پایین هوالر کلیجان رستاق

کلیجان رستاق سفلی

سورکسورککوهدشتسورکسورکمیان درودمیان درود

اسالم آبادمیان درود بزرگ

آالشتشورمست رودبارراستوییپل سفیدمرکزیپل سفیدسوادکوه
پل سفید
زیرآب

سرخکالسرخکال

اتوکسلیان

لّله بندولویی

شیرگاهکلیج خیلشرق و غرب شیرگاهشیرگاهشیرگاه

شارقلتلفور

قائم شهرشیخ کلیباالتجنقائم شهرمرکزیقائم شهرقائم شهر

قادیکالارطهبیشه سر

قادیکال بزرگعلی آباد

کونتاکوهساران

رکابدار کالنوکنده کال

کیاکالسنگتابتاالرپیکیاکالکیا کالکیا کالکیا کال

نجارکال جدیدکیاکال

محمودآبادکلودهاهملرستاقمحمودآبادمرکزیمحمودآبادمحمود آباد

آزادموناهملرستاق

خط آهیهرازپی غربی
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سرخرودسرخروددابودشت شمالیسرخرودسرخرود

بیشه کالهرازپی شمالی

نکازرندین سفلیپی رجهنکامرکزینکانکا

طوسکالقره طغان

گل خیلمهروان

استخر پشتاستخر پشتچلمردیهزار جریب

زیارت کالزارم رود

رویانکاسیگر محلهمیان بندنورمرکزینورنور

نور
ایزدهناتل کنار سفلی

سلیاکتیناتل کنار علیا

پیلاوزرودبلدهبلده

تاکرتنارستاق

بلدهشیخ فضل الّله نوری

چمستانرئیس کالالویجچمستانچمستان

بنفشه دهمیانرود

چمستانناتلر ستاق

نوشهراندروربلده کجورنوشهرمرکزینوشهرنوشهر

موسی آبادخیرود کنار

نارنج بنکالج

دشت نظیرپنجک رستاقپولکجور

کجورتوابع کجور

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

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

شیوه های زندگی در استاندرس هفتم

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

این باره تحقیق کنید و به دبیرتان ارائه کنید.

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

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

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

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

شکل ٣ــ٢ــ روستای متمرکز

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

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

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

۴ــ خانه باغ را تعریف کنید.

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

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

فعالیت  
1ــ دالیل تنوع مساکن روستایی در استان چیست؟

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

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

خدمات است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فعالیت  
علل تراکم زیاد جمعیت در استان مازندران چیست؟   

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

جدول 2ــ2ــ تعداد جمعیت و متوسط رشد ساالنۀ استان

متوسط رشد ساالنهجمعیتسال

آبان 1335
آبان 13۴5 
آبان 1355
مهر 1365

آبان 1375 
آبان 1385

835109
1250090
1596565
227۴763
2602008
2922۴32

---
۴/12
2/۴8
3/60
1/35
1/16

جمعیت استاندرس هشتم

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

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

فراوان و خاک حاصلخیز آبرفتی، کشاورزی پررونق، دریای خزر و رودهای دائمی و راه های ارتباطی زیاد.
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 برای مطالعه 

ـ 1375 و  پیش بینی  جمعیت  سال 1388   جدول3ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان  85  ـ

جمعیتشهرستان
1375 

نرخ رشد
 ساالنۀ جمعیت 

) 1385 (

جمعیت 
1385

پیش بینی جمعیت 
1388

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

بابلسر..........

بهشهر..........
تنکابن..........

عباس آباد..........
جویبار..........

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

سوادکوه..........

قائم شهر..........
گلوگاه..........

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

نوشهر..........

2602008
302290
421086
155265
138618
174030

-
66370

109901
64440

425668
69222

261549
39006
78871
96072
94768

104852

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

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

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

2922432
346775
469591
175300
156195
194719

-
70419

122863
68163

495360
67920

295135
39461
90502

105652
105894
118481

3013123
357877
483271
176489
161087
197877
47041
72470

126453
70149

512148
69899

304291
40611
93576

108730
108979
122281

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

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

شکل 7  ــ٢ــ هرم سنی جمعیت  1٣75

شکل 8ــ٢ــ هرم سنی جمعیت 1٣85

مرد

زن

زن

مرد
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 برای مطالعه 

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

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

درصد 
شهرنشینی

جمعیت شهری 
شهرستان

1385

تراکم نسبی 
شهرستان 

 ) نفر(

جمعیت شهر 
 1385

 ) نفر (

تراکم نسبی
شهر1٣85

 )نفر(

جمعیت در سال 
1385 )شهرستان(

وسعت شهرستان 
)کیلومتر مربع ( شهرستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شکل ٩ــ٢ــ میدان ساری


