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عربستان، دعوتش مال همٔه عالم است.
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سخنی با دانش آموزان عزیز
استان شناسی  کتاب  تألىف  از  برنامه رىزان درسی  برنامه ای است؟ هدف  نوع  استان شناسی چه  برنامٔه  که  کنىد  از خود سؤال  شاىد 
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 محل زندگی، 
تربىتی دنىای  انتظارات  از  از طرف دىگر ىکی  اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند.  تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی،  مسائل جغرافىاىی، 
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 نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب بصىرت 
نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه 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 و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندهٔ 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؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، 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 

خاّلق 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 و 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 درمی 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 البرز )کرج( از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران

به اىن نىست که  بعد از پىروزی انقالب، دىگر امتىاز ىک شهر فقط  امروز 
دارای آب و هوای ممتاز ىا باغستان های زىبا و سرسبز است. خدای متعال اىن نعمت 
را به کرج داده است؛ اما نعمت های دىگر و بزرگ تری هست که آن نعمت ها را هم به 

طور وافر به اىن منطقه و شما مردم مؤمن و انقالبی آن بخشىده است. 
امروز در شمار امتىازات درجٔه اّول هر شهری اىن است که مردم آن شهر 
چقدر نسبت به سرنوشت خود، نسبت به کشور خود، نسبت به انقالب خود، نسبت به 
نظام انقالبی خود احساس مسئولىت می کنند و در شمار ملت عظىم اىران، به وظاىفی 
که برای سربلندی ملت و پىشرفت کشور بر عهدٔه همه است، عمل می کنند. من اگر 
بخواهم در اىن زمىنه نسبت به شهر کرج مطلبی بگوىم، باىد بگوىم که شهر کرج در اىن 
زمىنه، در طول انقالب امتحان بسىار خوبی داده است. اىن را ما شاهد بوده اىم و از 
نزدىک مشاهده کرده اىم.از همان لحظات حّساسی که انقالب اسالمی پىروز می شد و 
دشمن با چنگ و دندان سعی می کرد در مقابل انقالب، موجودی خود را حفظ کند، 
شهر کرج و مردم کرج و جوانان آن روز کرج، نقش خود را اىفا کردند. در اىن جا 
بود که مردم شنىدند قرار است از منطقه ای تانک های نظامی به سمت تهران سرازىر 
شود، تا از پادگان هاىی که در تهران در دست مردم قرار گرفته است، دفاع کند و پادگان ها را از دست مردم خارج نماىد. مردم کرج اعالن 
آمادگی کردند که در مقابل آن تانک ها باىستند و مانع شوند که تهران مورد حمله قرار گىرد. شاىد همىن اعالم آمادگی، مشکل را از تهران 

دفع کرد. اىن اّولىن قدمی بود که اىن شهر بىدار و جوان و سرزنده در انقالب برداشت. 
البته من هىچ تعّجبی نمی کنم؛ چون از قبل از انقالب اىن شهر را در ماىه های انقالبی، در زمىنه های مربوط به نهضت و حرکت از 
نزدىک دىده بودم. در سال 1345 در مسجد جامع اىن شهر جمعىت پرشور و مؤمنی جمع می شدند، تا در آن اىام اختناق مطلق، سخنانی 



را بشنوند. من روزها و شب های ماه رمضان از تهران می آمدم و با اىن مردم حرف می زدم. البته پلىس و دستگاه امنىتی آن رژىم اختناقی 
و خفقان بار و ضّد آزادی، اجازه ندادند که آن ماه رمضان به شکل مطلوب تمام شود و جلسات را قطع کردند. من از آن وقت، مردم کرج 

و روحىٔه کرج و نشاط و سرزندگی را در اىن شهر می شناختم؛ لذا تعّجبی نمی کنم. 
تىپ  به تشکىل  اىن خصوص می توان  تکرار شده است. در  انقالب هم هر چه گذشته است، همىن روحىه  پىروزی  از لحظات 
سّىدالشهداء از مردم کرج و جوانان مؤمن اىن شهر و بعد از اندکی تبدىل آن تىپ به ىک لشکر مقتدر و نىرومند و بعد در مجموعٔه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اشاره کرد که امروزه ىک لشکر سازمانی و ىک سپاه عملىاتی به تمام توان و قدرت، متشّکل از همىن جوانان 
اىن منطقه است و من شنىدم بسىج اىن شهرستان و حّتی شوراهای اسالمی در اىن جا هم با گذشت چندىن سال از انقالب، هنوز با نشاط و 
فّعال اند، پس، اىن نعمت  ىعنی نعمت مشارکت مردم در دفاع از کىان انقالب و از عّزت و آبرو و سربلندی کشور نعمت بزرگی است. من به 
شما عرض کنم که با همىن روحىه است که جوانان خواهند توانست نقش خود را در هر مرحله ای در پىشبرد و توسعه و آبادانی کشور اىفا 

کنند و مردمی چون شما می توانند با چنىن روحىه ای مّدعی شوند که عضو فّعال ىک ملت زنده و عزىز مانند ملت اىرانند. 
شهر کرج، ىک نمونه از همزىستی قشرهای گوناگون از بخش های مختلف کشور با ىکدىگر است. در اىن شهر، چه مردم بومی کرج 
و اىن منطقه و چه مىهمانان و مسافرانی که از بخش های مختلف آمده اند، با ىکدىگر در کمال آرامش و مهربانی زندگی می کنند. در همه جای 
کشور، ىک آهنگی و ىکدلی در طول انقالب توانسته است مردم را در همٔه برنامه ها موفّق کند. باىد مراقب باشىد که اىن وحدت حفظ شود. 

نباىد بگذارىد به بهانه های مختلف، دشمن با دست های نامرئی و پنهان مابىن مردم اختالف بىندازد. در مواقع حّساس دىده شده 
است، آن جا که زمىنه ای فراهم می شود، حّتی رادىوهای دشمنان بىروِن مرز که با پول های گزافی اىن رادىوها را راه می اندازند و با دّقت، 
مطالبی را انتخاب می کنند، تا بتوانند ملت اىران را دچار دغدغه و اضطراب کنند عمالً حرف های اختالف انگىزی را مطرح می کنند، برای 

اىن که دل ها را از هم جدا کنند. به اىن حرف ها و به اىن وسوسه ها که از دِل سىاه و بدخواه دشمنان شما برمی خىزد، هىچ  اعتناىی نکنىد. 
ملت بزرگ ما ىک ملت واحد است؛ اىرانی است، مسلمان است، در پی عّزت و عظمت اىران اسالمی است، در پی اقامه حق و 

عدل در اىران و سپس در سطح جهان است. 



تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای 7ـLandsat است که از کل استان های البرز و تهران در سال های 1381 تا 1382 
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 
محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ سفىد دىده می شوند.

)عکس از سازمان فضاىی اىران(



جغرافیای طبیعی استان

1

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان البرز



2

دوست داشتن وطن از نشانه های ایمان است. »پیامبر اکرم)ص(«

البرز در زبان باستانی به شکل »َهربُرز« بوده است. در این کلمه »هر« به معنای کوه و »برز« به معنای بلندی آمده است.
به موقعیت جغرافیایی استان البرز روی نقشه ایران توجه کنید:

کوچک ترین استان ایران که نام آن برگرفته از مرتفع ترین رشته کوه های کشور است، با مساحت 5125 کیلومتر  مربع، کمتر از نیم 
درصد )حدود 0/31 درصد( از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است.

́ ٥1º٣٠ طول  ́ ٥٠º1٠ تا   ́ ٣٦º٣٠ عرض شمالی و   ́ ٣٥º2٨ تا   استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی) ریاضی( بین مدارهای 
شرقی واقع شده است. 

موقعیت جغرافیایی استاندرس اول

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ایالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و
 بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

ترکیه

جمهوری آذربایجان

دریای خزر

ارمنستان
آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حّد استان
مرکز استان

البرز

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

کویت

عربستان

تنب بزرگ 
تنب کوچک 

ابوموسی 
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این استان از نظر موقعّیت جغرافیایی )نسبی( جایگاه ویژه ای را در کشور دارد چرا که:
1ــ نزدیک ترین استان به مرکز سیاسی و اقتصادی کشور است.

2ــ دارای موقعیت ممتاز ارتباطی )قرار گرفتن در مسیر اصلی حمل و نقل کشور( است.
3ــ انواع فعالیت های اقتصادی در آن متمرکز است.

4ــ این استان در دامنٔه جنوبی البرز قرار دارد و از منابع آب و دشت های حاصلخیز برخوردار است.

شکل 2ــ1ــ استان البرز پل ارتباطی غرب و شرق کشور

1ــ جدول زیر را به کمک دبیر خود کامل کنید:

جنوب غربیشرقغربشمالجهت جغرافیایی

تهرانمازندراناستان های همسایه

مناطق کویریدشت قزوین ، دشت نظرآبادپدیده های طبیعی

2ــ استان البرز در مسیر ارتباطی چه استان هایی با مرکز سیاسی کشور قرار دارد؟

فعالیت



4

به تصاویر زیر دقت کنید: 
هر یک از تصاویر زیر کدام   یک از اشکال ناهمواری استان را نشان می دهد؟

ناهمواری های استاندرس دوم

شکل 1ــ2ــ چشم اندازهایی از ناهمواری های استان

)ب()الف(

)پ(
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استان البرز را از نظر ناهمواری به سه ناحیه می توان تقسیم کرد: 
1ــ کوهستانی
2ــ کوهپایه ای

3ــ دشت ها

کوهستان
رشته کوه البرز از درٔه سفیدرود تا درٔه خوش ییالق در استان سمنان امتداد دارد که بخش غربی آن شامل کوه های طالقان تا 

ارتفاعات شرق رود کرج در شمال استان می باشد.

1ــ با کمک دبیر خود مشخص کنید کدام شهرستان استان به طور کامل در ناحیٔه کوهستانی قرار دارد؟ 
2ــ کوه های مرتفع در کدام بخش از استان واقع شده است؟

شکل 2ــ٢ــ نقشۀ ناهمواری های استان

به متر
1350ــ1080
1656ــ1350
1938ــ1657
2208ــ1939
2455ــ2209
2690ــ2456
2925ــ2691
3171ــ2926
3477ــ3172
4076ــ3478

فعالیت

شاه البرزسات

کلوان
هفت خوان



٦

رشته کوه البرز در نتیجٔه حرکات کوهزایی اواخر دورٔه ترشیاری بر رسوبات دوران اول تا سوم زمین شناسی به وجود آمده، سپس 
در طول دورٔه کواترنر تحت تأثیر عوامل فرسایشی به صورت کنونی درآمده است. ارتفاعات شمالی استان در دیوارٔه جنوب البرز غربی 

واقع شده است. از مهم ترین قلل رشته کوه البرز در استان ما، کَهار، کَلوان، هفت خوان، شاه البرز، سات و ماسه چال می باشد. 

جدول 3ــ2ــ نام و ارتفاع قّله های استان

ساتَکهارَکلوانماسه چالشاه البرزهفت خواننام قله

465942٠٠4198409040654000ارتفاع به متر

شکل 4ــ2ــ قّلۀ کهار

در نواحی کوهستانی شیب زیاد و ضخامت کم خاک محدودیت هایی برای فعالیت کشاورزی ایجاد کرده که موجب کاهش تراکم 
جمعیت در این ناحیه  است.

کوهپایه
این ناحیه به دلیل قرار گرفتن بر روی مخروط افکنه های جنوب البرز و دسترسی آسان به منابع آب های سطحی و زیرزمینی محل 

مناسبی برای ایجاد سکونتگاه های شهری و روستایی می باشد. 
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دشت
دشت های استان با شیب مالیم در بخش جنوبی قرار دارند که با داشتن خاک حاصلخیز و دسترسی به سفره های آب  زیرزمینی، 

زمینٔه مساعدی را برای تجمع و فعالیت های انسانی فراهم کرده اند.
در برخی نواحی از دشت های جنوبی استان به دلیل باال بودن سطح آب های زیرزمینی، زه کشی آب به خوبی صورت نمی گیرد و 

سطح این مناطق به صورت شوره زار و کویر درآمده است.

شکل 5 ــ2

اللۀ سوسنَبر



٨

بر  به طور مستقیم و غیرمستقیم  البرز در شمال استان  وجود رشته کوه های  نقش ناهمواری های استان در زندگی مردم: 
زندگی مردم منطقه تأثیر می گذارد، که عمده ترین آن ها عبارتند از:

1ــ تأمین منابع آب،  2ــ تعدیل درجٔه حرارت،  3ــ تأمین خاک،  4ــ محیط مناسب برای پرورش دام،  5ــ ایجاد زمینه های 
مناسب برای گردشگری.

شکل 7ــ٢ــ چشم اندازهای کوهستانی محیط مناسب برای گردشگری

شکل 6 ــ2ــ ارتفاعات تأمین کنندۀ آب و خاک

آیا می توانید موارد دیگری از این تأثیرات را نام ببرید؟

فعالیت گروهی
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آب و هوای استاندرس سوم

استان البرز با وجود وسعت کم، به دالیل متعدد از تنوع آب و هوایی برخوردار است. در این گستره  از آب و هوای معتدل 
کوهستانی در مناطق شمالی تا نیمه بیابانی در جنوب آن را می توان مشاهده کرد.

عوامل اصلی مؤثر بر تنوع آب و هوا به دو دستٔه برون استانی و درون استانی تقسیم می شود.

الف( عوامل برون استانی
1ــ توده های هوای مرطوب غربی: این توده های هوا در فصل سرد سال از غرب و شمال غرب وارد ایران می شوند و در 
اقلیم استان تأثیر می گذارند. توده های هوای مرطوب غربی که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه می گیرند، قسمت عمدٔه 

بارش این استان را به همراه می آورند و موجب تعدیل دما می شوند.



1٠

2ــ مرکز پرفشار جنب حاره: در فصل گرم قرارگیری مرکز پرفشار جنب حاره در سطوح فوقانی جو، مانع از ورود توده های 
هوای مرطوب غربی می شود و باعث تشدید خشکی و گرمای هوای استان می گردد.

عالوه بر باد غربی، باد گرم و خشکی در فصل گرم سال از سمت جنوب شرقی می وزد »در اصطالح محلی به آن بادراز می گویند« 
و هوای گرم و خشک با گرد و غبار را به همراه می آورد که آثار آن در جنوب استان محسوس تر است.

شکل ٢ــ٣ــ گلباد ایستگاه کرج در تابستانشکل ١ــ٣ــ گلباد ایستگاه کرج در زمستان

گلباد زمستان و تابستان ایستگاه کرج را با هم مقایسه کنید.

ب(عوامل درون استانی )ارتفاع و جهت رشته کوه البرز(
ارتفاعات شمالی استان به صورت رشته کوه های بلند و کشیده از یک طرف سبب کاهش دما می شود و از طرف دیگر مانع نفوذ 

هوای مرطوب دریای خزر به قسمت های داخلی استان می گردد.
مناطق کوهستانی شمال استان در فصل سرد سال، بارش های توده های هوای مرطوب غربی را تشدید می کند و در فصل گرم 
سال به ویژه فصل بهار سبب بارش در دامنٔه کوه ها می شود. در مقابل، در بخش های جنوبی که ارتفاع کمتری دارند، افزایش دما باعث 

می گردد از میزان بارندگی کاسته شود.

فعالیت
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شکل ٣ــ٣ــ نقشۀ هم بارش ساالنۀ استان

شکل ٤ــ٣ــ نقشۀ هم دمای ساالنۀ استان

با توجه به نقشه های 3ــ3 و 4ــ3 دما و بارش از شمال به جنوب استان چه تغییری می کند؟

فعالیت

٥٠٠ میلی متر و بیشتر
٥٠٠ــ ٤٠٠ میلی متر
٤٠٠ــ ٣٠٠ میلی متر
کمتر از ٣٠٠میلی متر

کمتر از ١٠ درجه سانتی گراد
١٣ــ١٠درجه سانتی گراد
بیش از ١٣ درجه سانتی گراد

نظرآباد

اشتهارد

اشتهارد

کرج

ساوجبالغ

طالقان

نظرآباد
کرج

ساوجبالغ

طالقان
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انواع آب و هوای استان
تابستان های معتدل از ویژگی های آب و هوای معتدل  1ــ آب و هوای معتدل کوهستانی: زمستان های سرد و مرطوب، 

کوهستانی است که در مناطق شمالی استان مشاهده می شود و موجب تنوع زیستی در این مناطق گردیده است.

جدول ٥ ــ٣ــ شاخص های آب و هوایی استان

      
شهرستان

طالقانهشتگرد و نظرآبادکرج و اشتهاردشاخص       

14/31411/4 میانگین درجه حرارت ساالنه به سانتی گراد

21/119/217/4میانگین حداکثر درجه حرارت به سانتی گراد

8/88/84/7میانگین حداقل درجه حرارت به سانتی گراد

 21- 16- 20-حداقل مطلق دمای هوا به سانتی گراد

423835حداکثر مطلق دمای هوا به سانتی گراد

251373438میانگین بارندگی ساالنه به میلی متر

50%49%51%میانگین رطوبت نسبی ساالنه به درصد

 برای مطالعه 

شکل ٦  ــ٣ــ نمودار میانگین بارش و دمای ساالنه

میانگین درجه حرارت ساالنهمیانگین بارش ساالنه میلی متر
سانتی گراد 

رج
ک

قان
طال

گرد
شت

ه
و

باد
ظرآ

ن

رج
ک

قان
طال

گرد
شت

ه
و

باد
ظرآ

ن
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شکل ٧ــ٣ــ چشم اندازی از نواحی کوهستانی

2ــ آب و هوای نیمه بیابانی: بارش کم و دمای زیاد در بخش های جنوبی استان سبب ایجاد آب و هوای نیمه بیابانی شده 
است. در این نواحی بر میزان خشکی افزوده می شود؛ به طوری که در نواحی جنوب غربی استان )جنوب نظرآباد و اشتهارد( به شرایط 

بیابانی نزدیک می شود و حتی در بعضی مناطق زمین های کویری نیز به وجود آمده است.
کویری شدن این نواحی عالوه بر شرایط اقلیمی )تبخیر شدید ــ بارش کم( بیشتر تحت تأثیر شرایط ژئومورفولوژیکی منطقه است.

شکل ٨ ــ٣ــ مناطق کویری
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رابطۀ آب و هوا و فعالیت انسانی
زندگی انسان تحت تأثیر پدیده های طبیعی به ویژه آب و هواست. آب و هوا نقش مهمی در فعالیت های انسانی مانند کشاورزی،  

مسکن و گردشگری دارد.

شکل ٩ــ٣ــ تأثیر آب و هوا بر زندگی روستایی

با کمک دبیر خود نمودار زیر را کامل کنید.

شکل ١٠ــ٣ــ تأثیر آب و هوا بر محیط جغرافیایی و زندگی انسان

مسکن

؟آب و هواپوشش گیاهی

؟

فعالیت
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»وجعلنا من الماء کل شی حی«
   »هر چیز زنده  ای را از آب پدید آوردیم.«      سوره انبیاء آیٔه 30

منابع آب استان 
به شکل 1ــ4 نقشٔه منابع آب  های سطحی استان دقت کنید.

منابع طبیعی استاندرس چهارم

شکل 1ــ4ــ نقشۀ پراکندگی رودها

منابع آب استان به دو دستٔه آب  های سطحی و زیرزمینی تقسیم می شوند:
ارتفاعات شمالی استان سرچشمٔه رودهای دائمی از جمله کرج، طالقان، کردان است. در جنوب  الف( آب  های سطحی: 

استان به دلیل بارش کم، بیش تر رودها به شکل فصلی یا اتفاقی دیده می  شوند. 
رود کرج: این رود از بخش مرکزی رشته کوه  های البرز )خرسنگ کوه( سرچشمه می گیرد و در مسیر حرکت خود پس از 
دریافت چند شعبه از جمله وارنگه  رود، والیت  رود، آزادبر و شهرستانک در بستری پر پیچ و خم به سمت جنوب استان جریان می  یابد 

در انتها به دریاچٔه نمک قم می  ریزد.
 در سال 1342 سد امیرکبیر )سد کرج( به عنوان اولین سد مخزنی چند منظوره در ایران بر روی رود کرج احداث شد که بخشی 

از آب مصرفی شهر تهران و کرج را تأمین می  کند. 



1٦

رود طالقان:  شاخٔه اصلی این رود از ارتفاعات کهار بزرگ سرچشمه می  گیرد و پس از دریافت بیش از 15 رود بزرگ و 
کوچک از جمله »دیزان« و »کرکبود«، در درٔه طالقان به سمت غرب جریان می  یابد. در سال 1385 سد مخزنی چند منظورٔه طالقان بر 

روی این رود احداث شد. 

این رود در گذشته باغ  ها و اراضی کشاورزی شهرهای کرج و شهریار را آبیاری می  کرد ولی در سال های اخیر به دلیل رشد 
بی  رویٔه جمعیت بیش تر آب آن برای مصرف شرب به تهران و شهرک  های اقماری منتقل می  شود.   

شکل 2ــ4ــ سد امیر کبیر

شکل 3ــ4ــ نمودار اهداف احداث سد طالقان

کنترل و تنظیم
 جریان های

 سطحی

تأمین بخشی از 
آب آشامیدنی 
تهران و کرج

تأمین آب مورد 
نیاز کشاورزان

عمده ترین اهداف احداث 
سد طالقان

تولید انرژی
 برق آبی
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دربارهٔ آثار احداث سدهای استان بر زندگی مردم بحث کنید.

شکل 4ــ4ــ چشم اندازی از رود طالقان
بیشتر بدانیم

جدول ٥ ــ٤ــ مشخصات سد امیرکبیر و طالقان

برخی از مشخصات سد امیرکبیر و طالقان

سد طالقانسد امیرکبیرنام

خاکی با هسته رسیبتنی دو قوسینوع سد

  103متر 180مترارتفاع از پی

1٠٠٠ متر 390مترطول تاج

13421٣٨٥تاریخ ساخت

  420میلیون مترمکعب 205میلیون مترمکعبحجم مخزن

فعالیت گروهی
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رود کردان: رود کردان از ارتفاعات کهار بزرگ سرچشمه می  گیرد. از شاخه های اصلی آن می  توان به دروان و برغان اشاره 
کرد. این رود با جهت شمال شرقی ــ جنوب غربی از شهرستان ساوجبالغ و نظرآباد عبور می  کند و در اطراف روستای نجم  آباد وارد 

رود شور می  شود.
از  عبور  از  پس  و  می  آید  به وجود  نظرآباد  شهرستان  در  ابهررود  و  کردان  رودهای  پیوستن  هم  به  از  رود  این  شور:  رود 

سازندهای شور به موازات جادهٔ کرج ــ اشتهارد به سمت شرق جریان می  یابد و از استان خارج می  شود.

کمی بارش، فصلی بودن رودها و  ب( آب  های زیرزمینی: 
نیاز روزافزون به آب در جنوب استان سبب شده که بیش ترین آب مورد 
نیاز فعالیت  های کشاورزی، صنایع و آشامیدنی از منابع آب زیرزمینی 

تأمین شود.

شکل 7ــ4ــ نمودار عوامل مؤثر در بحران منابع آب زیرزمینی

آبیاری سنتی

خشکسالی

افزایش جمعیت

بهره برداری 
غیرمجاز

عوامل مؤثر در بحران
 منابع آب زیرزمینی

افزایش سطح
زیر کشت

شکل ٦ــ4ــ چشم اندازی از رودشور
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در استان 2970 حلقه چاه عمیق و نیمه  عمیق و 69 رشته قنات جهت بهره  برداری از آب زیرزمینی وجود دارد و حیات بسیاری 
از سکونتگاه  های نواحی جنوبی به آبدهی آن  ها بستگی دارد. به دلیل بهره  برداری  های بی  رویه از منابع آب بسیاری از قنات  های استان 

خشک شده  اند.

شکل 8 ــ4ــ قنات شیوۀ سنتی بهره  برداری از آب زیرزمینی )میله و کوره قنات(

چشمه ها از دیگر منابع آب های زیرزمینی هستند که بیشتر در مناطق شمالی وجود دارند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
1ــ چشمۀ  ِگله گیله: جادٔه چالوس ــ شهرستانک

2ــ چشمۀ  َوِله: جادٔه چالوس ــ شهرستانک، روستای وله
3ــ چشمۀ  گَراب: طالقان، روستای گراب

4ــ چشمۀ خُچیره: طالقان، روستای خچیره

 برای مطالعه 

اقدامات اساسی در جهت بهره  برداری بهینه از منابع آب 
1ــ جلوگیری از برداشت بی  رویٔه آب 

2ــ تغییر در روش  های آبیاری
3ــ مهار آب  های سطحی

4ــ قطع کردن آب مشترکین پرمصرف 
5ــ استفاده از شیرآالت و لوازم استاندارد
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پوشش گیاهی 
پوشش گیاهی، از آب و هوا، وضعیت ناهمواری ، خاک و منابع آب تأثیر می  پذیرد و نقش تعیین کننده در حفظ حیات و تعادل 

محیط زیست دارد. 
الف( جنگل:  جنگل  های »طبیعی« و »دست کاشت« در مجموع 1200 هکتار از وسعت استان را پوشانده است که اغلب کم 

تراکم اند و در ارتفاعات کرج، ساوجبالغ و طالقان پراکنده  اند.
اگرچه در گذشته جنگل  های طبیعی انبوه تر  بوده  اند ولی به دلیل بهره  برداری  های بی  رویه از مساحت آن ها کاسته شده است. از 
مهم  ترین گونه  های گیاهی و درختی می  توان به بادام کوهی، انجیر، ارس، پستٔه کوهی، داغداغان، زالزالک، بید، ازگیل، گون، درمنه، 

تمشک و زرشک اشاره کرد.

شکل 9ــ4ــ چشم اندازی از جنگل  طبیعی در شمال استان
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ایجاد  هم چنین  و  خاک  فرسایش  و  سیل  وقوع  از  جلوگیری  شهرها،  بی  رویه  توسعٔه  از  جلوگیری  هوا،  پاکیزگی  منظور  به 
گردشگاه، جنگل  های دست کاشت در بخش  های مختلف استان ایجاد شده  است )پارک جهان نما و َهلِجرد(. مهم  ترین گونه  های گیاهی 

این جنگل  ها، اقاقیا، زبان گنجشک، تاغ، گز و کاج است.
ایجاد  به زمین  های کشاورزی،  آن ها  تبدیل شدن  از ظرفیت، توسعٔه شهرها،  بیش  به علت چرای  مراتع استان،  ب( مراتع: 

شهرک های صنعتی و خشکسالی، پوشش گیاهی خود را از دست داده  است.
آبخیزداری، کاهش تعداد دام  ها و مرتع  کاری از جمله اقداماتی است که برای احیای مراتع انجام شده است. 

شکل 10ــ4ــ جنگل دست کاشت
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شکل 11ــ4ــ چشم اندازی از مرتع خوب استان

شکل 1٢ــ4ــ چشم اندازی از مراتع استان
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بیشتر بدانیم

تقسیم  بندی  به سه گروه خوب، متوسط و ضعیف  تولید علوفٔه خشک در یک سال  میزان  براساس  را  مراتع 
می کنند بیش تر مراتع استان از نوع خوب است.

جدول ١٣ــ٤ــ مساحت و وضعیت مراتع استان به هکتار

ضعیفمتوسطخوبکل مراتعاستان البرز

37060818571412815356741مساحت مراتع به هکتار

1٠٠٥٠٣٥1٥درصد

شکل 1٤ــ4ــ نمودار درصد وضعیت مراتع استان

خوب
%٥٠

متوسط
%35

ضعیف
%١٥

ــ چند مورد از اهمیت مراتع را نام ببرید.

آیا می دانید

در حدود 9 درصد )51721 هکتار( از زمین  های استان، کویری است که در نظرآباد و اشتهارد واقع شده است.  
به دلیل کمی پوشش گیاهی، فرسایش بادی، گرد و غبار و آلودگی هوا در اراضی کویری، انجام عملیات  های 

بیابان  زدایی اجتناب ناپذیر است. 
از توان  های محیطی این نواحی می  توان به وجود معادن )گچ، نمک، ...( گیاهان دارویی و صنعتی، انرژی 

خورشیدی و بادی، چشم اندازهای زیبا برای گردشگران و پرورش شتر اشاره کرد.

فعالیت
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زندگی جانوری
به دلیل تنوع اقلیمی، ناهمواری و پوشش گیاهی، زیستگاه های متنوعی برای انواع وحوش فراهم شده است؛ انواع گونه  های 
جانوری چون کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه  ای، گرگ، گراز، آهو، روباه، انواع مار و پرندگانی چون کرکس، بلدرچین، کبک 

دری، کبک، شاهین، عقاب و انواع گنجشک  سانان در محیط زیست استان دیده می شوند.
منطقٔه حفاظت شده البرز جنوبی با مساحتی در حدود 91 هزار هکتار از سال 1٣4٦ به عنوان یکی از مهم  ترین مناطق حفاظت 
شدٔه کشور اعالم شده است؛ بنابراین از سابقٔه حفاظتی طوالنی نیز برخوردار است. از مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع در استان 

می  توان به منطقٔه سوتک »شمال استان«، طالقان و حاشیه رود شور اشتهارد اشاره کرد. 

شکل 1٥ــ4ــ مناطق کویری استان

شکل 1٦ــ4ــ تاغ کاری روشی
مناسب برای جلوگیری ازگسترش کویر
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شکل 1٧ــ4ــ چشم اندازی از زندگی جانوری استان
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مشکالت و مسائل محیطی استاندرس پنجم

1ــ مخاطرات طبیعی 
استان ما محل وقوع مخاطرات طبیعی گوناگونی است که بیشتر آنها منشاء زمین ساختی و آب و هوایی دارند؛ مانند زلزله، سیل، 

بهمن، خشکسالی، رانش زمین و… که در این درس با برخی از مهم ترین آنها آشنا می  شویم.
زلزله: زلزله عبارت است از لرزش زمین در اثر آزاد شدن سریع و ناگهانی انرژی درونی آن.

ـ 5 توجه کنید، کدام یک از  آیا تاکنون اندیشیده اید که استان البرز از نظر وقوع زلزله در چه وضعیتی قرار دارد؟ به شکل 1ـ
گسل ها به محل سکونت شما نزدیک است؟

ـ  ٥  ــ نقشۀ پراکندگی گسل های اصلی استان شکل 1ـ

علت اصلی لرزه خیزی استان وجود گسل های متعدد است. این گسل ها اغلب با جهت غربی ــ شرقی و یا شمال غربی ــ جنوب 
شرقی سبب جابه جایی و شکسته شدن پوستٔه زمین شده اند. ساخت  و سازهای غیر اصولی، بافت های فرسوده و مصالح ساختمانی 

نامناسب در کاهش ایمنی محیط و تشدید خسارات ناشی از وقوع زلزله نقش مهمی دارند.
از آنجا که زلزله خبر نمی کند، اگر در همین لحظه اتفاق بیفتد، با چه اقداماتی از خود محافظت می کنید؟

مناطق مستعد زلزله
گسل فرعی
گسل اصلی
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ـ  ٥  ــ زلزله سال  1383 ــ طالقان ـ  ٥  ــ یکی از روش های کاهش خطر زلزلهشکل 2ـ شکل 3ـ

 به راه های مقابله با خطر زلزله در شکل زیر توجه کنید، آیا می توانید موارد دیگری بنویسید؟

ـ  ٥  ــ نمودار روش های مقابله با خطر زلزله شکل 4ـ

بازسازی بافت های فرسوده

مقاوم سازی ساختمان ها

آموزش همگانی

آمادگی سازمان ها برای
 مدیریت بحران

…………

…………

فعالیت
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بهمن: محورهای کوهستانی و برف گیر کرج ــ چالوس، طالقان و برغان از مهم ترین مناطق بهمن خیز استان است. سقوط 
بهمن در فصول سرد سال عبور و مرور از این محورها را مختل می کند. برخی از اوقات سال در این محورها خطر ریزش سنگ 

وجود دارد.

سیل: موقعیت جغرافیایی، ساخت و ساز در حریم رودها، شیب زمین و فقر پوشش گیاهی، برخی از نقاط استان ما را در مقابل 
خطر سیل آسیب پذیر می کند. آیا می توانید پیامدهای وقوع سیل را بنویسید؟

حفاظت و افزایش پوشش گیاهی، کنترل و مهار آب های سطحی، جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودها و احداث شبکٔه 
فاضالب مهم ترین  اقدامات پیشگیری از وقوع سیل است.          

شکل 5 ــ 5 ــ وقوع سیل و راه های کاهش آثار آن
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ـ  ٥  ــ بهمن و امدادرسانی به افراد آسیب دیده شکل 6 ـ



٣٠

 خشکسالی: خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی است که خسارات زیادی به انسان و محیط وارد می کند. تأثیرات خشکسالی 
در جنوب استان بیشتر از نواحی شمالی است.

)بارانی، قطره ای(، استفاده از فاضالب تصفیه شده و  آبیاری در بخش کشاورزی  احداث سد، استفاده از روش های جدید 
مصرف بهینٔه آب آشامیدنی می تواند زیان های ناشی از خشکسالی را تا حدودی کاهش دهد. 

ـ  ٥  ــ وقوع پدیده خشکسالی و راه های مقابله با آن شکل 7ـ

رانش زمین: حرکت خاک و سنگ از دامنه ها به طرف پایین را رانش زمین می گویند. این پدیده در مناطق کوهستانی استان 
روی می دهد. فعالیت  های انسانی بر روی دامنه ها در ایجاد رانش زمین تأثیر زیادی دارد.
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بیشتر بدانیم

ـ  ٥  ــ رانش زمین در روستای آتشگاه شمال کرج و شهرک طالقان شکل 8 ـ

رانش زمین اغلب در دامنه های پرشیب رخ می د هد؛ هنگامی که ال یه ای از خاک نرم و دانه ریز روی طبقات 
سنگی غیر قابل نفوذ قرار گیرد، پس از بارندگی، الیٔه فوقانی از آب اشباع می شود و در اثر افزایش وزن و نیروی جاذبه، 

مواد ریز و درشت به سمت پایین حرکت می کنند.



٣2

آفات گیاهی اشاره کرد که  به سرمازدگی محصوالت کشاورزی، تگرگ، طوفان و  از دیگر مخاطرات طبیعی استان می توان 
خسارات زیادی به ویژه در بخش کشاورزی وارد می کند.

ـ  ٥  ــ آثار مخاطرات طبیعی در کشاورزی شکل 9ـ

 با توجه به تصاویر درس به سؤاالت پاسخ دهید:
1ــ به کدام شهرستان در زلزلٔه 1383 خسارت وارد شد؟

2ــ درکدام مناطق استان، رانش زمین روی می دهد؟

فعالیت
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٢ــ آلودگی های زیست محیطی 
آیا می دانید روز دوم اردیبهشت ماه چه مناسبتی دارد؟ چرا چنین مناسبتی در نظر گرفته شده است؟

پیشرفت فناوری، رشد و توسعٔه جوامع انسانی بدون توجه به توان  محیط زیست، برهم خوردن تعادل آن را در پی دارد. به نظر 
شما چه عواملی در تخریب و آلودگی محیط زیست استان نقش دارند؟

در این بخش با مهم ترین مشکالت زیست محیطی استان آشنا می شویم.
ایام سال هوای استان در  بیشتر  آالینده های هوا،  ایستگاه های سنجش  آمار و اطالعات موجود در  براساس  آلودگی هوا: 

وضعیت سالم است و بعضی روزها در حالت هشدار قرار می گیرد.
عوامل آالیندهٔ هوای استان شامل عوامل طبیعی و انسانی است:

الف( عوامل طبیعی: موقعیت جغرافیایی استان در دامنٔه جنوبی البرز، وقوع پدیدٔه وارونگی دما و کمبود بارش بر آلودگی 
هوا تأثیر می گذارد. در سال های اخیر به علت انتشار ریزگردها از همسایگان غرب و جنوب غربی ایران غلظت این ذرات در هوا بیش 
از حد استاندارد افزایش یافته است. این پدیده عالوه بر آلودگی هوا، مشکالت تنفسی، کاهش دید و در نهایت مختل شدن فعالیت 

انسان را به دنبال دارد.
نقلیٔه موتوری، وسایل گرمایشی خانگی ــ تجاری، واحدهای صنعتی و شهرسازی  وسایل  ترافیک و  ب( عوامل انسانی: 

مهم ترین منابع آالیندٔه هوای استان محسوب می شوند. 

ـ  ٥  ــ آلودگی هوا و پیامدهای آن شکل 10ـ
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به نظر شما با چه اقداماتی می توانیم آلودگی هوا را کاهش دهیم؟

آلودگی صوتی: آلودگی صوتی برخالف آلودگی هوا فقط آثار خود را در محیط وقوع آن، برجای می گذارد. این نوع آلودگی 
نسبت به سایر آلودگی ها به دلیل عدم رؤیت در اولویت پایین تری قرار گرفته اما آسیب های شدیدی را به دنبال دارد.

نواحی اطراف محورهای ارتباطی، حومٔه راه آهن،  مترو و فرودگاه، پایانه های مسافربری، مسیرهای پر تردد گردشگری و مناطق 
صنعتی آسایش صوتی مطلوبی ندارند.

روش های کنترل آلودگی صوتی عبارت اند از:
با منابع آلودگی صوتی،استفاده از  ایجاد فضای سبز، انتقال صنایع و مشاغل آلوده کننده، رعایت فاصله بین نقاط مسکونی 

عایق های صوتی در ساختمان ها )پنجره های دو جداره و…(، نصب دیوارهای صداگیر )مابین منبع و گیرندٔه صوت(

ـ  ٥  ــ آلودگی صوتی و روش مقابله با آن شکل 11ـ

ـ  ٥  ــ روش های کنترل آلودگی صوتی شکل ١٢ـ

بنای مسکونی

فضای سبز

منبع صوت

منبع صوت دیواربنای مسکونی

فعالیت
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بیشتر بدانیم

آلودگی آب: آلودگی آب مشکل بزرگی است؛ به طوری که پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله، مجله و کتاب 
تجاوز می کند.

به نظر شما چه کسانی آب را آلوده می کنند؟
چه کسانی بهای تمیز کردن آب آلوده را می پردازند؟

آب، مهم ترین عامل حیات موجودات زنده است. به همین جهت جلوگیری از آلودگی آب نیز مهم و مورد توجه می باشد. عوامل 
آلوده کنندٔه آب های زیرزمینی و آب های سطحی گوناگون هستند.

آلودگی خاک: خاک یکی از منابع ارزشمند طبیعت است و برنامه ریزی برای حفاظت از آن الزمٔه بقای انسان است. هر گونه 
تغییر در ویژگی اجزای تشکیل دهندٔه خاک، به طوری که استفاده از آن را غیرممکن کند، آلودگی خاک نامیده می شود. این مشکل 

زیست محیطی موجب کاهش حاصلخیزی خاک، آسیب رساندن به بخش کشاورزی و در نهایت منجر به فرسایش خاک می شود.

در مورد علل آلودگی آب و خاک در استان تحقیق کنید.

آلودگی ناشی از پسماندها و پسآب ها
الف( پسماندها: پسماندها به پنج گروه عادی )خانگی(، بیمارستانی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم می شوند. 

پسماندهای عادی دو دسته اند:
قابل  که  می شوند  و…  قوطی  بطری،  شیشه،  کاغذ،  پالستیک،  انواع  شامل  خشک:  پسماندهای  1ــ 

بازیافت است.
2ــ پسماندهای تر: شامل انواع ضایعات مواد غذایی، میوه و سبزی و… است که سریع فاسد می شوند و 

می توان برای تولید کود گیاهی )کمپوست( از آنها استفاده کرد.
آموزش در زمینٔه تفکیک زباله ها از مبدأ، بهینه سازی جمع آوری و انتقال، دفن بهداشتی، بازیافت و مدیریت 
صحیح، از راه های پیشگیری خطرات ناشی از پسماندها در محیط است. تفکیک و بازیافت پسماندها موجب حفاظت 
محیط زیست، کاهش مقدار زباله های دفن شده، تبدیل زباله  به مواد با ارزش )کودگیاهی و…(، جلوگیری از اتالف 

منابع و ثروت ها، تولید انرژی و ایجاد اشتغال می شود.

فعالیت گروهی



٣٦

استان  در  نیز  کمپوست  تولید  کارخانٔه  بازیافت،  سازمان  تأسیس  بر  عالوه  اهداف  این  به  دستیابی  منظور  به 
راه اندازی شده است.

ب( پسآب ها: احداث شبکهٔ  جمع آوری و تصفیه خانٔه پسآب  های شهری یک الزام زیست محیطی است؛ زیرا 
عالوه بر آن که مانع آلودگی محیط زیست می شود، از اتالف منابع آب جلوگیری و امکان استفاده دوبارٔه آن را )در 

بخش صنعت و کشاورزی( فراهم می کند.

شکل 13ــ 5

1ــ به نظر شما مسئولیت حفاظت از محیط زیست به عهدٔه چه کسانی است؟ در این زمینه بحث و گفت وگو 
کنید.

2ــ  این عالمت  روی بسته بندی کاالها به چه معنا است؟
3ــ الف( در مسیر مدرسه به محیط اطراف خود توجه کنید عاملی که سبب آلودگی شده را انتخاب، تصاویری 

از آن تهیه کنید.
ب( با توجه به مشاهدات، راجع به علل آلودگی و پیشنهادهای خود برای رفع آن در کالس با دوستان خود  بحث 

وگفت و گو کنید.

فعالیت



فصل دوم
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استان البرز در تاریخ 1389/4/2 از استان تهران جدا شد و به عنوان سی و یکمین استان در نقشٔه تقسیمات کشوری نمایان شد.
براساس آخرین وضعیت تقسیمات کشوری این استان از 5 شهرستان، 11 بخش و 25 دهستان تشکیل یافته است.

به نقشٔه سیاسی استان البرز نگاه کنید و موقعیت محل سکونت خود را مشخص کنید.

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل 1ــ6 ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان البرز

صحت آباد

جارو

ایپک

پلنگ آباد

اشتهارد
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 برای مطالعه 

جدول ٢ــ٦ ــ تقسیمات سیاسی استان البرز

شهرستان
سال 

تأسیس
شهردهستانبخش

1333کرج
مرکزی
آسارا

نساء ــ آسارا ــ آدران ــ کمال آباد ــ گرمدره ــ 
محّمد آباد 

کـمـال شـهـر ــ آسـارا ــ مـحـّمـدشـهـر ــ 
مشکین دشت ــ ماهدشت ــ کرج ــ گرمدره 

1368ساوجبالغ
مرکزی
چندار

چهارباغ

هیو ــ سعید آباد ــ رامجین
چهاردانگه ــ چندار ــ برغان

هشتگرد ــ شهر جدید هشتگرد ــ کوهسار ــ 
گلسارــ چهارباغ

1381نظرآباد
مرکزی
تنکمان

احمدآباد ــ نجم آباد ــ جمال الّدین ــ تنکمان 
شمالی و جنوبی

نظرآباد
تنکمان

1389طالقان
مرکزی

باال طالقان )جوستان(
ــ  طالقان  باال  ــ  طالقان  پایین  ــ  طالقان  میان 

کناررود
طالقان

1391اشتهارد
مرکزی 
پلنگ آباد

اشتهاردصحت آباد ــ ایپک ــ پلنگ آباد ــ جارو

شهرستان شما  از چند بخش، شهر و دهستان تشکیل شده است؟ آنها را نام ببرید.
فعالیت
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نگاهی به تاریخچۀ تقسیمات کشوری  استان البرز
استان البرز زمانی جزِء ری )راگا( و مدتی جزء قزوین، اصفهان، طالقان، گیالن، طبرستان و عراق عجم بوده است.

پس از تقسیمات سیاسی در سال 1316 این منطقه، تابع بخش ساوجبالغ از حوزٔه 16 تهران گردید.
سرانجام در سال 1333 کرج به شهرستان تبدیل شد که محدودٔه آن وسیع تر از استان البرز فعلی بود. در دهٔه 

1350 برای مدت کوتاهی جزِء استان مرکزی شد اما دوباره به استان تهران ملحق گردید.
در سال 1368 شهرستان ساوجبالغ از کرج و در سال 1381 شهرستان نظرآباد از ساوجبالغ جدا شدند. 

تشکیل استان البرز در مجلس هشتم تصویب گردید، و در دوم تیر ماه 1389 به عنوان سی و یکمین استان در 
نقشٔه زیبای کشور نمایان شد. همزمان با تشکیل استان البرز، شهرستان طالقان از ساوجبالغ جدا شد و در سال ١39١ 

بخش اشتهارد از شهرستان کرج جدا و به شهرستانی مستقل تبدیل گردید.

بیشتر بدانیم
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تصاویر زیر شیوه های مختلف زندگی را در استان البرز نشان می دهد:
شما در کدام  نوع از سکونتگاه های زیر زندگی می کنید؟

شیوه های زندگی در استاندرس هفتم

شکل 1ــ7ــ شیوه های مختلف سکونت در استان
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زندگی شهری
به روند شکل گیری شهرهای استان در جدول زیر نگاه کنید:

ـ ١٣٥٥ جدول ٢ــ٧ــ روند رشد جمعیت در شهرهای استان 90  ـ

نام شهر
سال تأسیس شهر

)تشکیل شهرداری(

جمعیت به نفر

13551365137513851390

1313197/370589/954930/0001/386/0301614626کرج

13305/0748/12710/00017/14423010اشتهارد

13589/88921/65469/32697/722107806نظرآباد

13585/68216/86333/56850/03251953هشتگرد

29/00043/10851518٭٭1370ماهدشت

2/0003/4163211٭٭1372طالقان

28/00043/85853440٭٭1375مشکین دشت

65/00083/372100519٭٭1375محمدشهر

27/00080/435109943٭٭1375کمال شهر

15/73622724٭٭٭1381شهرجدید هشتگرد

7/7698303٭٭٭1383کوهسار

12/82713248٭٭٭1383گرمدره

40/73446946٭٭٭1384چهارباغ

11/16312407   ٭ ٭٭٭٭1386گلسار

4/7424190     ٭ ٭٭٭٭1386تنکمان

488701      ٭ ٭٭٭٭1387آسارا

٭ در این سال روستا محسوب می شده است.
٭٭ جمعیت روستایی شهرهایی که بعد از سال 1385 شکل گرفته اند، محاسبه شده است.
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با توجه به جدول 2ــ7 جمعّیت شهرهای کرج، اشتهارد، نظرآباد و هشتگرد در طول دورٔه زمانی 90 ــ 1355 
چه تغییری کرده و چند برابر شده است؟

بررسی وضعیت شهرنشینی در استان، نشان دهندٔه رشد بسیار سریع آن است؛ به طوری که هیچ یک از شهرهای استان قدمتی 
بیش از 80 سال ندارند و در مّدتی کوتاه با جذب جمعیت از نقاط مختلف کشور زمینٔه پیدایش یک منطقٔه وسیع شهری فراهم شده 

است، که شهر کرج در مرکز و سایر شهرها و شهرک های اقماری با فاصلٔه بسیار کمی از آن واقع شده اند.
در بررسی پراکندگی شهرهای استان می توان دو محدودٔه بزرگ شهری را تشخیص داد. شهرهای کرج، گرمدره، محّمد   شهر، 
ماهدشت، مشکین    دشت، کمال    شهر و چهار   باغ یک منظومٔه بزرگ شهری را ایجاد کرده اند و با فاصلٔه نسبتاً کمی با اتصال شهرهای 
نظرآباد، هشتگرد، شهر جدید هشتگرد، کوهسار و گلسار محدودٔه دیگری تشکیل شده است. در حال حاضر شهرهای استان یک 
زنجیرٔه شهری ایجاد کرده اند که حلقٔه اتصال آنها راه های ارتباطی است. این زنجیرٔه شهری با خروج از استان به سمت شرق امتداد 

می یابد و به تهران متصل می شود.

شکل 3ــ7ــ نقشۀ پراکندگی شهرها و روستاهای استان

اغلب شهرهای استان نقش ارتباطی و صنعتی دارند و فقط در شهر کرج نقش های اداری ــ سیاسی را در کنار این نقش ها 
می توان مشاهده کرد.

فعالیت
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شکل 4ــ7ــ شهرهای استان

با توجه به قدمت شهری می توان شهرهای استان را به دو گروه تقسیم کرد:
1ــ شهرهایی با قدمت کمتر از 30 سال: اغلب آنها، شهرهایی هستند که از گسترش و دگرگونی روستاهایی با موقعیت نسبی 
برتر به وجود آمده اند. این شهرها دارای حوزٔه نفوذ خدماتی گسترده ای نیستند و مرحله گذار را طی می کنند که باید با برنامه ریزی شهری 

مناسب، آن ها را به صورت اصولی توسعه داد )کمال شهر، تنکمان، کوهسار، مشکین دشت و طالقان(.
کمال شهر: این شهر در اثر جذب جمعیت و ادغام روستاهای اطراف در سال ١3٧٥ تبدیل به شهر شد که به دلیل فاصله کم با 

مرکز استان جمعیت آن به سرعت در حال افزایش است.

چشم اندازی از مشکین دشت

چشم اندازی از کوهسار
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2ــ شهرهایی با قدمت بیش از 30 سال: از آن جمله می توان به شهرهای کرج، نظرآباد، هشتگرد و اشتهارد اشاره کرد.
شهر کرج: کالن شهر کرج به عنوان مرکز استان به تنهایی بیش از 65 درصد جمعیت را در خود جای داده است و نخستین 
شهری بود که با توجه به گسترش و توسعٔه مستقیم تهران شکل گرفت و تحوالت اجتماعی و اقتصادی کشور، توسعٔه مراکز آموزش 

عالی و گسترش فعالیت های صنعتی تغییرات بنیادین را در ساختار آن ایجاد کرد.
شهری که زمانی یک باغ شهر محسوب می شد و به سرسبزی باغ ها و زمین های مرغوب شهرت داشت، میزبان مهاجرانی 
از سراسر کشور با قومیت ها و فرهنگ های مختلف گردید و طی دورٔه کوتاهی باغ شهر دیروز به برج شهری به نام کرج بزرگ 

تبدیل شد.

شکل 5 ــ7ــ برج شهر کرج

شهر نظرآباد: این شهر با تأسیس کارخانٔه نساجی مقدم در سال 1340 رونق گرفت و پذیرای انبوه مهاجران گردید؛ با توسعٔه 
فیزیکی و ادغام روستاهای اطراف و همچنین گسترش صنایع و شکل گیری شهرک های صنعتی رشد بیشتری کرد و به روند توسعٔه 

خود ادامه می دهد. 
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اشتهارد

نظرآباد

شکل 6 ــ7ــ چشم اندازهایی از شهرهای استان

شهر هشتگرد: هشتگرد به دلیل قرارگیری در مسیر راه ارتباطی اصلی )کرج ــ قزوین( رو به توسعه گذاشت. بخش اصلی این 
شهر به صورت طولی در امتداد این محور کشیده شده است و به عنوان مرکز شهرستان ساوجبالغ به برخی از شهرها و نقاط روستایی 

اطراف خدمات رسانی می کند.
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مسائل و مشکالت توسعٔه سریع شهرنشینی در استان البرز را بررسی کنید و از آن گزارشی ارائه نمایید.

شهر جدید هشتگرد: این شهر بزرگ ترین شهر جدید کشور است که وزارت کشور طرح آن را در سال 1372 برای اسکان 
500 هزار نفر تصویب کرد.

شهر جدید هشتگرد به منظور ایجاد تعادل جمعیت، ساخت اصولی مسکن، جلوگیری از رشد بی رویٔه شهرهای خودرو و جذب 
سرریز جمعیت تهران و کرج احداث شده است.

هر چند رکود بازار مسکن، طوالنی شدن پروژه های عمرانی و کاهش روند مهاجرت موجب شد، جمعیت این شهر آن گونه که 
در طرح پیش بینی شده بود، رشد نکند، اما با تشکیل استان البرز و تسریع طرح های زیربنایی در سال های آینده جمعیت آن به سرعت 

افزایش پیدا خواهد کرد.

شکل 7ــ7ــ شهر جدید هشتگرد

ارتباطی و شرایط  از راه های  به دلیل دوری  این شهر در سال 1330 صاحب شهرداری شد ولی  شهر اشتهارد: هر چند 
نامساعد طبیعی نتوانست همانند دیگر شهرهای استان جمعیت قابل توجهی را جذب کند. با وجود این، با تأسیس بزرگ ترین شهرک 

صنعتی کشور، توسعٔه راه های ارتباطی و تقسیمات سیاسی جدید پیش بینی می شود روند توسعٔه آن سریع تر گردد.

فعالیت گروهی
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برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از خوابگاهی شدن شهر جدید هشتگرد، احداث یک شهرک بزرگ صنعتی و به منظور تأمین 
بخشی از نیازهای غذایی، راه اندازی یک سایت وسیع گلخانه ای هیدروپونیک1و برای کاهش انواع آلودگی کمربند سبز در اطراف این 

شهر ایجاد شده است.

١ــ هیدروپونیک یک سیستم جدید کشاورزی است که کشت محصوالت در شرایط گلخانه ای و داخل آب انجام می گیرد و ریشٔه گیاه داخل آب است و امالح مورد نیاز به آب 
اضافه می شود.

شکل 8 ــ7ــ واحد گلخانه ای )هیدروپونیک( شهر جدید هشتگرد

زندگی روستایی
آیا تعریف روستا را به یاد دارید؟

هر چند امروزه بیشتر ساکنان استان به شیؤه روستایی زندگی نمی کنند اما روستاها نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای غذایی 
مردم ایفا می کنند.

زندگی روستایی در استان به دلیل نزدیکی و ارتباط زیاد با شهرها، بهبود درآمد روستاییان و اسکان مهاجران غیر بومی رنگ و 
جلوهٔ شهری پیدا کرده است که از آن به عنوان شهرگرایی در زندگی روستایی یاد می شود.
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تحقیق کنید

شکل 9ــ7ــ روستای متمرکز )فشند ــ ساوجبالغ(

از  یا جنوب حرکت می کنیم، فاصلٔه روستاها  به طرف شمال  ارتباطی مرکزی استان  از محورهای  چرا وقتی 
یکدیگر بیشتر و روستاها کم جمعیت تر می شوند؟

شکل روستاها: شکل روستاهای استان از نوع متمرکز است. در دشت های استان هستٔه اولیه روستا از منابع آب تبعیت 
زمین های  جمعیت،  افزایش  با  و  است  یافته  گسترش  جهات  تمامی  در  مسکونی  خانه های  طبیعی،  موانع  نبود  دلیل  به  که  می کند 
کشاورزی اطراف به محل سکونت تبدیل شده اند. اغلب روستاها شکل مدّور دارند و باغ ها و زمین های کشاورزی دور تا دور این 

روستاها قرار گرفته است.

پراکندگی روستاهای استان، تحت تأثیر نزدیکی به نقاط شهری، وضعیت ناهمواری، میزان دسترسی به آب و راه های ارتباطی 
قرار دارد.
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در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به دلیل موانع طبیعی، محدودیت آب و خاک اغلب روستاها در امتداد رودها و محل تالقی 
دره های کوهستانی شکل گرفته اند و روستاها شکل طولی )خطی( دارند، تعدادی از روستاها نیز به صورت پلکانی در دامنٔه رو به آفتاب 

نواحی کوهستانی ساخته شده اند.    

شکل 10ــ7ــ روستای طولی  
و روستای پلکانی

 )کجیران ــ طالقان(
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با خانه های شهری  تفاوت عمده ای  باید توجه داشت که مساکن روستایی  مصالح مورد استفاده در مساکن روستایی: 
دارند؛ زیرا مسکن در روستا نه تنها محل سکونت و استراحت افراد خانوار است، بلکه بخشی از فعالیت اقتصادی خانواده نیز در 

آن انجام می گیرد.
مصالح مورد استفاده در خانه های روستایی از شرایط اقلیمی، مصالح موجود در محیط و وضعیت اقتصادی ساکنان آن 

پیروی می کند.
در مناطق کوهستانی بیشترین مصالح مورد استفاده، سنگ و گل است که برای جلوگیری از نفوذ سرما و اتالف حرارت خانه ها 
با دیوارهای ضخیم ساخته شده و سقف صاف خانه ها نیز به منظور جذب حداکثر انرژی خورشید است. در دشت های جنوبی استان 

بیشتر از خشت و گل به عنوان مصالح خانه های روستایی استفاده شده است.
به شهرها و اجرای طرح های مقاوم سازی مسکن روستایی، مصالح مورد استفاده در  به دلیل دسترسی سریع و آسان  امروزه 

خانه های روستایی تفاوت چندانی با شهر ندارد.

شکل 11ــ7ــ نمونه ای از یک خانۀ روستایی
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شکل 12ــ7ــ بخشی از فعالیت های اقتصادی روستاییان استان

تأثیر زندگی شهری بر روستاهای استان 
٭ برخالف سایر نقاط کشور که با کاهش جمعیت روستایی روبه رو هستند، اغلب روستاهای استان به دلیل اسکان مهاجران و 

کارگران کارگاه های صنعتی »که روزانه بین محل کار و سکونت جابه جا می شوند«، با افزایش جمعیت مواجه هستند.
٭ ساختار اجتماعی روستاها تغییر کرده و غالب روستاها از ساکنان بومی و مهاجر تشکیل شده اند.

منابع درآمد روستاییان 
خاک حاصلخیز، اقلیم مناسب و وجود منابع آب به ویژه در دشت های استان زمینٔه بسیار مناسبی را برای انواع فعالیت های 

کشاورزی ایجاد نموده است.
 فعالیت اصلی روستاییان در مناطق کوهستانی باغداری است. دامداری سنتی، زنبورداری و کشت غالت نیز بخشی از درآمد 

آنها را تشکیل می دهد. امروزه زنبورداری به صورت یک فعالیت تخصصی در آمده و روز به روز در حال گسترش است.
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٭ نزدیکی به بازارهای مصرف و افزایش روز افزون جمعیت باعث شده اغلب روستاها با تغییر کشت سنتی و بومی به سوی 
کشت محصوالت سودآور )تجاری( روی بیاورند.

٭ در مناطق ییالقی و خوش آب و هوا، اکثر باغ ها و زمین های مرغوب توسط سرمایه داران شهری خریداری شده و با احداث 
بناهای ویالیی، معماری و چهرهٔ سنتی روستاها دگرگون شده و ساختار دوگانه ای پدید آورده است.

شکل 13ــ7ــ تغییر چهرۀ سنتی روستاها در استان
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در استان البرز 234 خانوار عشایری وجود دارد که در مجموع 1233 نفر را شامل می شوند.
طایفه های »کلهر، عرب، صحنایی، کله وند، سنگ سری، مغان، فشند، علمدار، الیکایی« مهم ترین عشایر استان 
هستند که شهرستان های طالقان و بخش آسارا محل ییالق و بخش های اشتهارد، کمال شهر و بخش مرکزی ساوجبالغ 

و تنکمان محل قشالق عشایر استان می باشد.
و  مانند شهرها  انسانی  کنندٔه  نشان می دهد عوامل محدود  نقاط کشور  با سایر  استان  مقایسٔه جامعه عشایری 
روستاها، راه های ارتباطی، راه آهن سراسری و واحدهای صنعتی عرصٔه فعالیت را بر عشایر تنگ کرده و موجب شده 
است روز به روز از تعداد آن ها کاسته شود و نتوانند به طور کامل بین نقاط شمالی و جنوبی ییالق و قشالق کنند و در 

حال حاضر تنها در محدودٔه مشخصی فعالیت می کنند.
در برخی موارد نیز عشایر برای تأمین علوفٔه دام هایشان مراتع مناطق روستایی را اجاره می کنند یا حتی دام ها را 
به مراتع استان های مجاور انتقال می دهند. تعدادی از آن ها نیز در فصول سرد دام هایشان را در آغل نگه داری می کنند 

و در فصول گرم سال به مراتع ییالقی می برند. به این عشایر نیمه کوچ نشین می گویند.

زندگی عشایری
وجود کوه های مرتفع و دشت های وسیع با مراتع مناسب در جنوب استان شرایط مساعدی را برای زندگی عشایری فراهم کرده 
است اما امروزه زندگی عشایری به دلیل مشکالت و سختی های آن رونق گذشته را از دست داده است و بیشتر عشایر اسکان یافته اند.

شکل 14ــ7ــ دامداری ــ اصلی ترین منبع درآمد عشایر استان

بیشتر بدانیم
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جمعیت استاندرس هشتم

آیا می  دانید تراکم جمعیت استان چند برابر تراکم جمعیت در کشور است؟
عواملی چون نزدیکی به پایتخت، شرایط طبیعی و اقتصادی، حمل و نقل مناسب، در کنار وسعت کم موجب افزایش تراکم 

جمعیت در استان شده است.

1ــ جدول زیر را کامل کنید.

ـ ٨ ــ جمعیت، جمعیت نسبی و وسعت استان به تفکیک شهرستان ــ ١٣90 جدول ١ـ

اشتهاردنظرآبادکرجساوجبالغطالقاناستان البرزایران

75149669241251326976219612199518514116029580 جمعیت به نفر

16481955142112411581483587790وسعت به کیلومترمربع

45469تراکم نسبی جمعیت

2ــ شهرستان های استان را برحسب تراکم نسبی جمعیت مرتب کنید.
الف( شهرستان کرج           ب(                      ج(                          د(                       و(

 ،1390 سال  سرشماری  مطابق 
 8 و  نقاط شهری  در  92  درصد جمعیت 
ساکن  استان  روستایی  نقاط  در  درصد 
بوده  اند. این آمار نشان دهندٔه نسبت باالی 
استان  های  سایر  با  مقایسه  در  شهرنشینی 

کشور است.

ـ 8 ــ نقشۀ درصد جمعیت شهری و روستایی استان به تفکیک شهرستان ــ 1390 شکل 2ـ

فعالیت

%88

%97

%76

%35

%3

%24

%79

%11

%65

%21

اشتهارد
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ـ  ٨  ــ جمعیت شهری و روستایی  برحسب جنس ــ 1390 جدول ٣ـ

درصدجمعنقاط روستایینقاط شهریجمعیت

1104627117994122262150/6مرد

10797441101488989249/4زن

21843712281422412513100جمع کل

هرم سنی جمعیت 
نمودار زیر هرم سنی جمعیت استان  را نشان می  دهد.

ـ 8 ــ هرم سنی جمعیت استان در سال ١٣90 شکل 4ـ

این گروه  افزایش  میزان 73 درصد است.  به  اقتصادی  تعداد فعاالن  افزایش  تغییر ساختمان سنی جمعیت،  نتایج  از  یکی 
جمعیتی نیاز به فرصت  های شغلی را بیش تر کرده است که در صورت ایجاد اشتغال، می  تواند منجر به توسعٔه استان و ارتقاء سطح 

رفاه خانواده  ها شود.

 برای مطالعه 
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 برای مطالعه 

جدول 5 ــ 8 ــ جمعیت بر حسب جنس و گروه  های سنی ــ 1390

درصدجمعزنمرد

14ــ 0 سال
64ــ 15 سال

65 + سال

262/ 165
900/064
60/392

249/672
883/843
56/307

511/844
1/783/907
116/762

21
74
5

1/222/6211/189/8222/412/513100جمع کل

مهاجرت
یکی از پدیده  های بارز جمعیتی در استان البرز، مهاجرت است که موجب دگرگونی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

در آن شده است.
مهاجرت در این استان را می  توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

1ــ مهاجرت  داخل استانی:
به دلیل شیب زیاد، محدودیت خاک و سرمای هوا، در بخش جنوبی  الف( مهاجرت از روستا به شهر: در بخش شمالی 

زمین  آب،  کمبود  دلیل  به  استان 
جمعیت  بیکاری،  و  نامناسب 
روستاها به سمت شهرها مهاجرت 
کاهش  سبب  امر  این  که  کرده اند 
جمعیت جوان و افزایش جمعیت 
شده  روستاها  در  سالخورده 
در  مهاجرت  نوع  این  است. 
بیش تری  شدت  گذشته  سال  های 
داشت اّما روند آن در حال حاضر 

کاهش یافته است.

ـ 8 ــ مهاجرت روستائیان به شهر و افزایش جمعیت سالخورده در روستا شکل 6 ـ
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ب( مهاجرت از شهر به روستا: یکی از پدیده  های جالب در زمینٔه جمعیت، پدیدٔه مهاجرت از شهر به روستا یا »شهرگریزی« 
است. این نوع  مهاجرت بیش تر در کشورهای توسعه یافتٔه صنعتی دیده می  شود که در سال های اخیر در استان ما نیز رواج یافته است. 

روستاهای ییالقی و خوش آب و هوا توسط بخشی از ساکنان شهرها برای سکونت مورد توجه قرار گرفته است. 

با شهرهای بزرگ موجب  به مناطق صنعتی و مجاورت  وجود شبکٔه حمل و نقل گسترده، دسترسی  ج( مهاجرت روزانه: 
شده است بخش قابل توجهی از جمعیت استان روزانه بین محل زندگی و کار جابه جا شوند. 

ـ 8 ــ پیامدهای شهر گریزی و مهاجرت از شهرها به روستاها شکل 7ـ

بیشتر بدانیم

توسعۀ خطوط مترو و وسایل حمل و نقل عمومی
افزایش سفرهای درون شهری و در نتیجه ترافیک 
و آلودگی ناشی از آن در شهرهای استان باعث شده است 
به  نقل عمومی  و  توسعٔه وسایل حمل  و  مترو  احداث  تا  
و  مسائل  از  برخی  کردن  طرف  بر  برای  حلی  راه  عنوان 

مشکالت ناشی از افزایش جمعیت طراحی شود.

ـ 8 ــ احداث مترو شکل ٨ ـ
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تحقیق کنید
پر ترددترین زمان رفت و برگشت قطار شهری )مترو( در ایستگاه کرج چه زمانی است؟ چه نتیجه ای می گیرید؟

ـ 8 ــ مشکالت ناشی از افزایش و تمرکز جمعیت شکل 10ـ

١ــ تغییر کاربری زمین های کشاورزی

٢ــ فشار بر منابع آب

٣ــ آلودگی هوا، آب، خاک و صوتی

٤ــ تشدید شهرنشینی و افزایش نیازهای خدماتی

٥ ــ مصرف زیاد انرژی

٦ ــ …

نزدیکی  زندگی،  برای  مناسب  امکانات  و  بهتر، شرایط  فرصت  های شغلی  از  برخورداری  استان:  داخل  به  مهاجرت   2ــ 
به پایتخت، پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به تهران، سبب شده است، جمعیت قابل توجهی از تمام نقاط کشور، شهرها و 

روستاهای استان را به عنوان محل کار و سکونت انتخاب کنند.
مهاجرت بی رویه که بعد از دهٔه 1350 به کرج و سایر شهرها و شهرک  های اقماری صورت گرفت، رشد سریع جمعیت، گرانی و 

کمبود مسکن، ایجاد مشاغل کاذب، توسعٔه فیزیکی و بی  رویٔه شهرها، کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری را به دنبال داشت.
بررسی  ها نشان می  دهد که بیش ترین تعداد مهاجران از آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان به این استان وارد شده  اند و 

کرج مهاجرپذیرترین شهرستان استان است. 

ـ 8 ــ تغییر کاربری زمین های کشاورزی در اثر توسعۀ شهرها شکل ٩ـ
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برداشت شما از فرهنگ چیست؟
فرهنگ، روش زندگی هر قوم است که برای رفع نیازهای اساسی و نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی خود برمی  گزیند و بخشی 

از آن با عنوان فرهنگ عامه از پیشینیان به آیندگان انتقال می یابد.
بارز  نمونه های  از   ... و  بازی ها  المثل ها،  ضرب  افسانه ها،  پوشیدن،  لباس  شیوهٔ  چون  رفتارهایی  سوگواری ها،  جشن ها، 
فرهنگ مردم یک سرزمین است. باورهای قلبی و اعتقادی، آنان را به انجام آداب و رسوم خاصی هدایت می کند و هویت آنها را 

تشکیل می دهد.
»ایران  را  آن  که  به کار می برند  زیبایی  تعبیر  ایران؛ و چه  نمای  تمام  آیینٔه  و  از سراسر کشور است  پذیرای مهاجرانی  ما  استان 

کوچک« می نامند. 
از نظر فرهنگی و اجتماعی ساکنان استان را می توان به دو گروه محلی و مهاجر تقسیم کرد. فرهنگ بومی در بخش های کوچکی 
مشاهده می شود که آن هم با گذشت زمان دچار تغییر شده است. مهاجران نیز بخشی از هویت اجتماعی خود را حفظ کرده اند و بر 

فرهنگ محلی استان تأثیر گذاشته اند.
در این درس با چکیده ای از ویژگی های فرهنگی استان آشنا می شویم.

زبان
زبان، ابزار اصلی ایجاد پیوند بین فرهنگ های بشری بوده است و به افراد یک گروه امکان برقراری آزادانه  ارتباط با یکدیگر 
را می دهد. استان البرز دارای مردمانی با زبان و گویش متفاوت می باشد. زبان مردم کرج و حومٔه آن فارسی است. گویش مردم کرج، 

طالقان و مناطق شمال ساوجبالغ به علت نزدیکی به خطٔه شمال کشور شبیه و نزدیک به گویش مازندرانی است.       
ساکنان جنوب ساوجبالغ و نظرآباد به گویش ترکی تکلم می کنند که لهجه آنان تفاوت هایی با گویش ترکی آذری دارد. در میان 

مردم اشتهارد نیز زبان فارسی و گویش محلی معروف به تاتی متداول است. 
مهاجران زبان و گویش مادری خود را حفظ کرده اند، که این عامل موجب تنوع گویش در استان شده است.

آداب و رسوم مردم استاندرس نهم
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بیشتر بدانیم

در مورد زبان و گویش بومی مردم کرج نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند اصل و ریشٔه آن آمیخته ای 
از زبان مادی و اشکانی همراه با لغات دیگر زبان ها است، دالیل محکمی وجود دارد که این زبان باستانی بازمانده ای از 

زبان مادی است. عده ای این زبان را تاتی می نامند.
زنده   یاد دهخدا بر این عقیده است که تات ها قومی پارسی بوده اند و در نواحی مازندران و استرآباد سکونت 
داشته اند. دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی آورده است که تات کلمٔه ترکی است و به خارجیان ساکن مناطق تحت 

تصرف ترکان عثمانی )اقوام غیر ترک( اطالق می شده است.
برخی دیگر بر این باورند که لهجه و گویش مردم البرز مرکزی بر قواعد زبان دری قدیم استوار است و به کار 
بردن واژهٔ تات و نظایر آن در این مورد چندان درست به نظر نمی رسد. واژٔه تات را عثمانی ها به ایرانیان نسبت دادند و 

زبانشان را تاتی )یعنی دست و پا شکسته( خواندند.

جشن ها و اعیاد                               
آیین های مرسوم در میان مردم استان، در برگیرندٔه جشن ها و 
اعیاد مذهبی و باستانی است. این آیین ها ریشه در باورهای مذهبی و 
تاریخی مردم دارد و موجب همبستگی و همیاری اجتماعی در بین 
آنها شده است. هر یک از جشن های ملی و مذهبی مراسم خاصی 

در این منطقه دارد.  
آیا می دانید: کدام   یک از جشن های ایرانیان به ثبت جهانی 

رسیده است؟
اعیاد مذهبی: عید غدیرخم، عید مبعث، عید قربان، عید 
فطر، میالد رسول اکرم)ص(، 13رجب، نیمٔه شعبان و… جزِء اعیاد 
باشکوه است. مردم در این اعیاد به جشن و سرور، مدح و ثناخوانی 

می پردازند.
شب یلدا )چله(: براساس آیینی کهن، افراد در منزل بزرگان 
خانواده جمع می شوند و بلندترین شب سال را جشن می گیرند. در 
می خوانند؛  را  فردوسی  و  سعدی  حافظ،  زیبای  اشعار  شب  این 
میوه های  و  می گیرند  حافظ  فال  کرده،  نقل  را  کهن  شکل 1ــ9ــ نمونه ای از میوه ها و تنقالت شب یلداداستان های 
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سرخ، مانند هندوانه، انار و سیب را که نمادی از خورشید است تناول می کنند.
چهارشنبه سوری: در این آیین کهن ایرانیان هفت بوتٔه خار را آتش می زدند و از روی آن می پریدند و اشعاری را می خواندند 
که آثاری از آن در فرهنگ عامیانٔه ما موجود است. پس از برافروختن بوته های خار، خاکستر آن را جمع می کردند و از خانه بیرون 

می بردند. در بازگشت نیز اهل خانه را به تندرستی و دور کردن بالیا مژده می دادند.
در کنار آتش بازی آداب و رسوم دیگری مانند خوردن آجیل مشکل گشا، قاشق زنی، پختن آش و کوزه شکستن نیز مرسوم بود. 
همٔه این آیین ها تمایل مردم را برای تقسیم شادی با یکدیگر نشان می دهد اما بسیاری از این مراسم ها به دست فراموشی سپرده شده است 

و صمیمیت و شادمانی آن را تنها در حکایت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می توان شنید و تصورکرد.
انداختن پیک های نوروزی،  به راه  باستانی متداول در میان مردم استان، جشن نوروز است.  عید نوروز: مهم ترین جشن 
خانه تکانی، رویاندن دانه های گیاهی و آتش زدن بوته و شاخه های خشک درختان در شب چهارشنبه سوری، برگزاری مراسم یاد بود 
درگذشتگان، خرید لباس نو، خرید شیرینی و آجیل، گستردن سفره های نوروزی و ... از جمله آیین هایی است که در استقبال از بهار 

در سرتاسر خطٔه ایران برگزار می شود. 
هنگام تحویل سال خانواده ها در کنار سفرٔه هفت سین می نشینند و دعای مخصوص لحظٔه تحویل سال را می خوانند و بعد از آن 

برای دید و بازدید به خانٔه اقوام می روند؛ به یکدیگر هدیه می دهند و سال خوبی برای هم آرزو می کنند.
روز سیزدهم فروردین اعضای خانواده به دشت و سبزه زار می روند و سبزٔه سفره های هفت سین را به طبیعت می سپارند. 

شکل ٢ــ9ــ سفره هفت سین
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سوگواری ها
 آیین هایی که در برگیرندٔه مراسم سوگواری مذهبی است و در رحلت رسول اکرم)ص( و مصائب اهل بیت)ع( برگزار می شود که 

ریشه در اعتقادات اصیل اسالمی دارد.
در ماه محرم مردم یکپارچه سیاهپوش می شوند و در مساجد و حسینیه ها مراسم سینه زنی، روضه و تعزیه و نوحه خوانی برگزار 
می شود. در این ایام مردم با دادن نذری به صورت های مختلف ارادت قلبی خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان می دهند و رفع 

گرفتاری ها و حاجات خود را از ائمه طلب می کنند. 
تعزیه )شبیه خوانی(: تعزیه نوعی نمایش آئینی و مذهبی است که از دیرباز تاکنون در رثای شهیدان کربال و اهل بیت)ع( اجرا 

می شود. مراسم تعزیٔه طالقان و برغان ساوجبالغ از نمونه های آن است. 
به نظر شما برگزاری آئین های مذهبی چه تأثیری در باورهای دینی جوانان دارد؟

شکل ٣ــ9ــ حسینیه جوستان ــ محل برگزاری تعزیه در طالقان
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بیشتر بدانیم

خانواده و خویشاوندی 
خانواده، هستٔه اصلی جامعٔه انسانی و محل اصلی حفظ و انتقال سنت های اجتماعی است. پیوند میان دو 
خانواده از طریق ازدواج و معموالً همراه با آداب و رسوم و آیین های خاصی انجام می گیرد که در نقاط مختلف استان 

به ویژه روستاها تفاوت هایی در نحؤه برگزاری آنها وجود دارد. 

بازی ها
یکی از انواع سرگرمی های آموزنده و مفید، بازی های محلی است که از قدیم در میان کودکان و نوجوانان رایج 
بوده است. بازی ها؛ مهارت های الزم جسمانی، روانی و اجتماعی را برای زندگی آینده  افراد فراهم می کنند. در این 
بازی ها، ضمن تفریح، شادابی و تحرک، افراد مهارت های هم زیستی، احترام به قوانین و مهارت ایفای نقش های آینده 
در زندگی را کسب می کنند، اما با تحوالتی که در زندگی انسان ها رخ داده و متداول شدن بازی های رایانه ای بسیاری 

از این بازی ها به دست فراموشی سپرده شده است.

فرهنگ شفاهی )ادبیات فولکلور(
فولکلور مجموعٔه عقاید، آداب و رسوم، افسانه ها و ترانه های محلی هر قوم و ملتی است که پیشینه ای تاریخی 
از  گنجینه ای  و  می یابد  انتقال  آیندگان  به  ما  توسط  و  ما رسیده  به  نسل  به  نسل  تاکنون  پیش  از صدها سال  و  دارد 

الالیی ها، ضرب المثل ها، سخنان ساده و… است.

همیاری و تعاون
همیاری و تعاون در فرهنگ ایرانی ــ اسالمی ما از اهمیت خاصی برخوردار است و در همٔه ابعاد زندگی مردم 
برگزاری مراسم  برداشت، الیروبی قنات،  آماده کردن زمین، کاشت و  قابل توجه است.  به ویژه در روستاها  استان 
اعیاد، سوگواری ها و ... نمونه هایی از همیاری و تعاون است، که در اصطالح محلی، مردم طالقان به آن »یووری« 

می گویند. همیاری مردم در زمان جنگ تحمیلی و دفاع از میهن اسالمی بهترین نمونٔه آن به شمار می رود.

1ــ دربارهٔ آداب و رسوم بومی شهر یا روستای محل سکونت خود با افراد مطلع مصاحبه کرده و آن را در کالس ارائه کنید.
2ــ کدام بازی های محلی در محل زندگی شما رایج است؟ دربارٔه نحؤه انجام آنها اطالعاتی را جمع آوری کنید.

3ــ ضرب المثل های رایج در محل سکونت خود را به کمک بزرگ ترها جمع آوری کنید و در کالس برای همکالسی های 
خود بخوانید.

فعالیت گروهی
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فصل چهارم

پیشینه و مفاخر   استان البرز
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 آینده از آن ملتی است که گذشته خود را خوب بشناسد.

آیا می دانید کهن ترین خشت دست ساز بشر که در سازمان ملل نگهداری می شود، در استان البرز کشف شده است؟
بررسی گذشتٔه تاریخی استان حکایت از قدمت بسیار طوالنی این منطقه از کشور دارد. مهم ترین عامل تأثیرگذار در پیشینٔه 

تاریخی منطقه موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیر ارتباطی غرب به شرق می باشد.
عوامل محدود کنندٔه طبیعی مانند کوه های البرز و ارتفاعات اشتهارد و کمی دورتر، ارتفاعات زاگرس، همچنین آب و هوای 
مناسب، زمین های مساعد و منابع آب فراوان موجب شده یکی از قدیمی ترین استقرارگاه های انسانی در این منطقه شکل بگیرد که 

هم دوره و قابل مقایسه با کهن ترین تمدن های پیش از تاریخ و شناخته شده در ایران است. 

استان در دوران باستان
سرزمین کنونی البرز میراث دار کهن ترین تمدن های ایران باستان است. در این باره می توان به وجود تپه های باستانی از جمله 
محوطٔه ازبکی با قدمت 9 هزار ساله، موشه الن تپه و تپه مردآباد با قدمت 7 هزار ساله، آق تپه با قدمت 6 هزار ساله، تپه های خوروین 
با قدمت 4 هزار ساله و رزکان نو با قدمت 3 هزار ساله اشاره کرد. این محوطه ها نشان می دهند منطقه یکی از کانون های فرهنگی و 

تاریخی ایران زمین  بوده است.
در این جا بنا به اهمیت و ضرورت 
معرفی  باستانی  تپه های  این  از  تعدادی 

می شوند: 
محوطه  این  ازبکی:  محوطه 
آثار  در غرب شهر نظرآباد واقع شده که 
به دست آمده از آن مربوط به هزاره هفتم 
شامل  محوطه  این  است.  میالد  از  قبل 
مجموعه ای از تپه های باستانی است که 
در حال حاضر شش تپه از آن به نام های 
یان تپه، جیران تپه، دوشان تپه، مارال تپه، 
گوموش تپه و تپٔه اصلی ازبکی است. تپٔه 

پیشینۀ تاریخی استاندرس دهم

شکل 1ــ10ــ تعدادی از آثار کشف شده از محوطه ازبکی



68

اصلی یک »دژ مادی« بوده که آثار به دست آمده از آن قابل مقایسه با تپه های سیلک کاشان، چشمه علی ری و قره تپه شهریار است.
آثار به دست آمده از این تپه شامل خشت های گلی، ظروف سفالی، سفال های خاکستری، الواح گلی، گورستان ها و نقوش گیاهی 
و جانوری است. اصلی ترین آن ها خشت های گلی با قدمت 9 هزار ساله است که از، یان تپه به دست آمده است. یکی از این خشت ها 

به عنوان کهن ترین خشت دست ساز بشر و به نشانٔه قدمت فرهنگ و مدنیت ایران در سازمان ملل نگهداری می شود.
تپٔه اصلی این محوطه نیز مجموعه ای از دژها و قلعه هاست و مرتفع ترین دژ آن قلعه ای مستحکم و منسوب به دوران مادها »عصر 

آهن« است که در محدوده ای به وسعت 900 مترمربع ساخته شده است. مجموعٔه این تپه ها به محوطٔه ازبکی معروف است. 

بیشتر بدانیم

تپه موشه الن اسماعیل آباد: این تپٔه باستانی در روستای اسماعیل آباد از دهستان سعیدآباد ساوجبالغ قرار 
به هزارٔه پنجم و  تپه را  با نقوش سیاه و قهوه ای کشف شده، در این منطقه قدمت این  گرفته است. سفال های قرمز 
چهارم قبل از میالد می رساند. آثار به دست آمده از این تپه قابل مقایسه با تپه های ِایقربُـالغ )ساوجبالغ( و َسگزآباد 

)دشت قزوین( است.
محوطۀ باستانی تپۀ مردآباد: این تپٔه باستانی در شهر ماهدشت قرار گرفته است. بررسی ها روی سفال های 
جمع آوری شده از این تپه که هر کدام به رنگ متفاوتی است، آثار چهار دورٔه فرهنگی از هزارٔه پنجم تا سوم قبل از 

میالد، پارتی، ساسانی و اسالمی را نشان می دهد. 
محوطۀ باستانی آق تپه: این تپه در اراضی جنوب مهرشهر در محله ای به همین نام واقع شده است. آثار به 
دست آمده از این تپه مربوط به هزارٔه چهارم و سوم قبل از میالد است همانند تپٔه مردآباد که آثار چهار دورٔه تاریخی 

در آن مشاهده می شود.

شکل 2 ــ10ــ تپۀ مردآباد
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بررسی موقعیت جغرافیایی این تپه های باستانی نشان می دهد که منطقه حلقٔه اتصال تمدن های شرق و غرب ایران در دوران باستان 
بوده است. 

استان در دوران تاریخی اسالمی
هر چند در مورد گذشتٔه استان یک نوع گسست تاریخی وجود دارد و نمی توان سیر مشخصی برای وقایع و تاریخ آن بیان کرد، 
اما بررسی آثار و بناهای تاریخی و اسالمی حکایت از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین دارد؛ چرا که موقعیت گذرگاهی منطقه سبب 

شده است در طول دوره های بعد از اسالم تحت تأثیر لشکرکشی ها و تاخت و تازها قرار گیرد.
نگاهی به محوطه های باستانی، بناهای تاریخی و امامزاده های مربوط به دوره های اسالمی نشان می دهد که تحوالت این منطقه، 

از تاریخ سرزمین ایران به ویژه بخش های مرکزی جدا نبوده بلکه به شدت از آن تأثیر پذیرفته است.
در کنار این عوامل، قرارگیری منطقه در حد فاصل شهرهای ری، قزوین و همدان موجب  می شد که هیچ گاه حکومت مقتدر 
مرکزی در این منطقه شکل نگیرد و تنها به عنوان دروازهٔ ورودی این شهرها تلقی گردد. آثار زیادی از دوره های سلجوقی، مغولی و 
تیموری در این سرزمین وجود دارد که از مهم ترین آن ها می توان به برج سلجوقی کردان، امام زاده زید و رحمان اشتهارد، برج میدانک 

و امام زاده چهل دختران نجم آباد اشاره کرد.

شکل 3 ــ10ــ آثار دوران تاریخی اسالمی

برج میدانک ــ جاده چالوس برج سلجوقی کردان ــ ساوجبالغ

امام زاده زید و رحمان اشتهارد
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استان در دوران صفویه: در دورٔه صفویه محدودهٔ استان البرز به دلیل نزدیکی به شهر قزوین که پایتخت صفویه بود، مورد توجه 
قرارگرفت و صفویان اقدام به مرمت بنای امام زاده ها، احداث بناها، پل ها و کاروان سراها کردند؛ از آن جمله می توان به کاروان سرای شاه 

عباسی کرج و ینگی امام، پل های کرج و برغان و بناهای مذهبی چون، امام زاده سلیمان اشتهارد و حسینیٔه اعظم برغان اشاره کرد.
در این دوره شاهان صفویه از مناطق طالقان، ساوجبالغ و شمال کرج به عنوان مناطق ییالقی استفاده می کردند. با انتقال پایتخت 

از قزوین به اصفهان در زمان شاه عباس طرح های عمرانی منطقه متوقف شد.

شکل 4 ــ10ــ کاروان سرا و تپۀ ینگی امام ساوجبالغ و آثار کشف شده از آن

شکل 5 ــ10ــ کاروان سرای شاه عباسی کرج
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استان در دوران قاجار: با انتخاب تهران به عنوان پایتخت سلسلٔه قاجار »در سال 1210 هجری قمری« شهر کرج و مناطق 
اطراف مورد توجه قرارگرفت. عالوه بر این در دورٔه قاجار به علت قرارگیری این منطقه در مسیر ارتباطی سلطانیه و تبریز اهمیت زیادی 

پیدا کرد و در آن بناهایی برای استر احت و تفریح ساخته شد.
از عمارت های این دوره می توان به کاخ سلیمانیه اشاره کرد که به دستور فتحعلی شاه و به نام فرزندش سلیمان میرزا در محل 

دانشکدهٔ کشاورزی کرج ساخته شد. از دیگر کاخ ها می توان به کاخ شهرستانک اشاره کرد.

شکل 6 ــ10ــ تصاویری از سران قاجار در کاخ سلیمانیه

شکل 7 ــ10ــ کاخ شهرستانک
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با آغاز سلسلٔه پهلوی مناطق اطراف پایتخت رو به توسعه گذاشت و همزمان با اجرای سیاست  استان در دوران پهلوی: 
اقتصادی دولت و آغاز پروژه های عمرانی ملی مانند توسعٔه راه های ارتباطی )  آزادراه تهران ـ کرج(، راه آهن سراسری، احداث مؤسسٔه  
سرم سازی رازی، مؤسسٔه استاندارد، تأسیس مدرسٔه فالحت »دانشکده کشاورزی«، واحدهای صنعتی جهان، کارخانٔه قند، نساجی 

مقدم و فخر ایران، سیمان آبیک و… منطقه به سرعت رونق گرفت.
در این سال ها هستٔه اصلی کرج محدودٔه اطراف محلٔه مصباح و خیابان کشاورز بود که با ورود مهاجران، این شهر روز به روز 

گسترش یافت؛ مناطق و روستاهای اطراف از گرمدره در شرق تا حصارک در غرب در آن ادغام شدند.
توسعٔه فیزیکی بدون برنامه موجب شد، در حاشیٔه شهر و زمین هایی که مورد تملک شهرداری بود و از آن ها به درستی مراقبت 
نمی شد، ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شود و زاغه های شهری )حلبی آباد( فاقد امکانات بهداشتی و خدمات شهری شکل گیرد، 

که پس از پیروزی انقالب اصالحاتی در این محالت انجام گرفت.
مجموعٔه این تحوالت موجب شد در مدت کوتاهی کرج با جذب مهاجرانی از سراسر کشور به دومین شهر پرجمعیت استان 

تهران تبدیل شود و سرانجام در سال 1389 به عنوان مرکز استان البرز انتخاب شد.

شکل 8 ــ10ــ کارخانه قند کرج از اولین واحدهای صنعتی استان

شکل 9 ــ10ــ کاخ های دورۀ پهلوی
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 برای مطالعه 

زمین ایران  شهر  کهن  ای  نگینکرج  همچون  البرز  دامان  به 

جهان نشان  دارد  تو  از  ایرانیانزمان  به  یادگاری  کهن 

نام دارهمه ملک و ملت تو را وام دار شدی  کوچک  ایران  به 

افتخار سر  به  سر  تو  اعتبارشهیدان  ما  به  و  دّر  تو  خاک  به 

دری زبان  تو  گوشۀ  هر  دانش وریبه  آیین  ز  نشانی 

نشان داری  تو  ایران  قوم  هر  بمانز  و  ببال  سرفرازی  این  به 
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مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد. 

امام خمینی)قدس سره شریف(

نقش مردم استان البرز در دفاع از ایران اسالمی
ایران حمله ور شد؛ غافل از این که یکی از  به مرزهای غربی و جنوبی  ارتش عراق در سی  و یکم شهریور ماه 1359 یکباره 
خصوصیات بارز هر ایرانی، میهن دوستی، استبداد ستیزی و دفاع از ارزش های اسالمی است. در چنین اوضاعی امام خمینی)ره( با 
اعتماد به نفسی که از ایمان او ناشی بود، از مردم خواست تا در برابر متجاوز ایستادگی کنند. در فاصلٔه کوتاهی جوانان به شکل خود 

جوش به مراکز اعزام نیرو روی آوردند و داوطلبانه به جبهه های جنگ اعزام شدند. 
جنگ هشت ساله که با تحریک و حمایت همه جانبٔه استکبار جهانی، توسط رژیم بعث عراق به مردم ایران تحمیل شد، تنها 

محدود به خّط مقدم جبهه نبود، بلکه تمام سرزمین اسالمی ما اعم از شهرها و روستاها را در برگرفت.
مردم استان در هشت سال دفاع مقدس همگام با سایر هم وطنان در پاسداری از مرزهای ایران اسالمی مشارکت داشتند؛ از 
مهم ترین آن ها می توان به تشکیل تیپ سیدالشهداء که بعدها به لشگر 10 حضرت سیدالشهداء تغییر نام داد، اشاره کرد. این لشگر با 
پشتیبانی مالی و انسانی مردم شهرها و روستاهای استان تا پایان جنگ تحمیلی با انجام 22 عملیات، مأموریت پدافندی و تقدیم چندین 

هزار شهید، مجروح و آزاده نقش ارزنده ای در تاریخ هشت سالٔه جنگ ایفا نموده  است.
مشارکت مردم استان در هشت سال دفاع مقدس را می توان در موارد زیر خالصه کرد: 

ــ حضور در جبهه ها به صورت داوطلب و بسیجی 
ــ جمع آوری کمک های مردمی و ارسال به جبهه ها 

ــ حضور در پشت جبهه های جنگ برای امدادرسانی و کمک به مجروحان 
ــ اهدای خون به رزمندگان و مجروحان جنگ

ــ شرکت در راهپیمایی ها برای تقویت روحیٔه رزمندگان
ــ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

نقش مردم در دفاع از کیان و مرزهای اسالمیدرس یازدهم
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شکل 1ــ١١ــ ارسال کمک های مردمی و اعزام رزمندگان به جبهه



حملۀ موشکی عراق به شهرها: هنگامی که مقاومت و پیروزی رزمندگان اسالم در جبهه های جنگ نیروهای بعثی عراق را 
زمین گیر کرد، ارتش بعثی عراق به دستور صدام برای شکستن مقاومت رزمندگان حملٔه موشکی به شهرهای بی دفاع را در اواخر سال 
1366 آغاز کرد. در این عملیات ناجوانمردانه شهر کرج نیز چهار بار مورد حملٔه موشکی قرار گرفت که در این حمالت 117 تن از 

هم وطنان شهید و تعداد زیادی مجروح شدند. 

شکل 2ــ1١ــ مناطق موشک   خوردۀ کرج در دوران دفاع مقدس

منطقۀ موشک خوردۀ اسالم آباد

منطقۀ موشک    خوردۀ گلشهر )مسجد ابوذر(

منطقۀ موشک    خوردۀ حصارک )خیابان مالک اشتر(

منطقۀ موشک خوردۀ کیانمهر
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سردار شهید یداله کلهر
قائم مقام لشکر ده حضرت سیدالشهداء )ع(

شهید حجت االسالم غالمرضا سلطانی
نمایندۀ مردم کرج در مجلس شورای اسالمی

سردار شهید حمیدرضا گلکار
فرمانده تیپ حبیب ابن مظاهر

سردار شهید سیدحسین میررضی
فرمانده عملیات لشکر ده حضرت سیدالشهداء )ع(

سردار شهید مهدی شرع پسند
مسئول عملیات تیپ نبی اکرم )ص(

سردار شهید احمد آجرلو
فرمانده سپاه کرج

شهدای دانش آموز: شهید محمد حسین فهمیده )13 ساله(، رضا پناهی )12 ساله(

شکل 3ــ1١ــ سرداران شهید و شهدای دانش آموز استان البرز



و  کیانپور  غالمرضا  احسانی نژاد،  حسن  نژادفالح،  شعبانعلی  ملک زاده،  هدایت الله  حجت االسالم  گروسی،  علی  شهیدان 
سیدرحمت اللّه میرتقی از دیگر سرداران هشت سال دفاع مقدس بودند که نقش برجسته ای در دفاع از مرزهای کشور داشتند.

سردار شهید علی محمد فالح نژادسردار شهید جمشید اصل دهقانسردار شهید تیمسار ولی ا… فالحی

)الف( تصویر اصلی

)ب( تصویر بازسازی شده

تصویر خون نوشته شهید فالح نژاد در هنگام شهادت
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شکل 4ــ1١ــ یادمان شهدای گمنام استان

مسجد جامع المهدی کرجهیئت انصاراالمام رزمندگان کرجمسجد علی ابن ابی طالب شاهین ویال

دانشگاه آزاد اسالمی کرج

میدان صبحگاه لشکر عملیاتی حضرت
 سیدالشهداء )ع(

امامزاده سلیمان اشتهارد

مسجد جمعه محمدشهر

1ــ وصیت نامٔه یکی از شهدای محل سکونت خود را تهیه کنید و برای هم کالسی های خود بخوانید. 
2ــ در مورد زندگی نامه و چگونگی شهادت محمدحسین فهمیده تحقیق و گزارشی تهیه نمایید. 

در چهارده نقطه از شهرهای استان پیکر پاک 64 شهید گمنام دفن شده  که بنای یادبودی در این نقاط ایجاد شده است.

فعالیت گروهی

مقبرۀ شهدای گمنام عظیمیه
)کوه نور الشهدا(

یادمان شهدای نظرآباد
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شخصیت های فرهنگی ــ علمی استان 
آیت الله سید  محمود طالقانی: اولین امام جمعٔه تهران در سال 1289 هجری 
شمسی در خانواده ای اهل علم و در روستای گلیرد طالقان دیده به جهان گشود. پس 
از گذراندن دورٔه مقدماتی در زادگاهش، در مدارس رضویه و فیضیٔه قم تحصیل را تا 
درجٔه اجتهاد ادامه داد. طالقانی یکی از مخالفان فعال رژیم ستم شاهی بود و چندین بار 
با رویداد  با رژیم پهلوی مخالفت علنی  دستگیر و روانٔه زندان شد. اولین مخالفت او 
کشف حجاب بود که در پی آن دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی با تشکیل گروه های 
سیاسی، مبارزه با رژیم را به طور رسمی آغاز کرد. با پیروزی انقالب آیت الله طالقانی، 

والیت مداری را سرلوحٔه امور خود قرار داد و حضرت امام او را ابوذر زمان نامید.
سرانجام در سحرگاه 19 شهریور 1358 این عالم مجاهد پس از سال ها فعالیت 
معبود  دیدار  به  و  گفت  وداع  را  فانی  دار  قلبی  سکتٔه  اثر  در  سیاسی  مبارزات  علمی 

شتافت.
آیت الله شیخ هادی نجم آبادی: این مفسر روشن فکر و نواندیش قرآن کریم در 
سال 1250 هجری قمری در خانواده ای روحانی در روستای نجم آباد شهرستان نظرآباد 
متولد شد. او یکی از زمینه سازان جنبش فکری مشروطه خواهی در ایران عصر قاجار و 

از دوستان نزدیک مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی بود. 
تحریرالعقالء تنها اثر باقی مانده از شیخ هادی است که در سال 1312 شمسی در 

تهران به چاپ رسید. 
آیت الله شیخ محمدتقی برغانی )شهید ثالث(: از فقیهان نامدار قرن سیزدهم 
هجری قمری بود که در دورٔه قاجار با فرقه های انحرافی مبارزٔه علمی و فرهنگی کرد. او 
در سال 1263 قمری هنگام نماز در محراب مسجد به شهادت رسید و در میان شیعیان به 

شهید ثالث معروف شد. کتاب فقهی منهج االجتهاد در 24 جلد اثر ماندگار اوست.
جالل آل احمد: در 11 آذر 1302 در خانواده ای مذهبی  ــ روحانی به دنیا آمد. 
وی پسرعموی آیت اللّٰه طالقانی بود. پس از اخذ دیپلم وارد دانش سرای عالی تهران شد 
اثر تحلیلی معروف جالل آل احمد  به تحصیل پرداخت. دو  ادبیات فارسی  و در رشتٔه 
»غرب زدگی« و »خدمت و خیانت روشنفکران« تأثیر فراوانی در جامعٔه معاصر ایران به ویژه 

انقالب اسالمی داشته است.

آیت الله طالقانی

ه شیخ هادی نجم آبادی آیت الّلٰ

یادمان جالل آل احمد
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سیدحسین میرخانی

مال ابوالحسن اعلمی: صاحب رسالٔه ریاض االحکام از محققان برجستٔه اشتهارد بوده است. 
استاد سیدحسین میرخانی: در روستای برغان ساوجبالغ متولد شد. ایشان از خوشنویسان نام دار ایران و کاتب قرآن کریم 
به خط نستعلیق است. او در سال 1330 شمسی به همراه برادرش استاد سیدحسن میرخانی، انجمن خوشنویسان ایران را تأسیس کرد 

و در زمینٔه آموزش خوشنویسی روش تازه ای را بنیاد نهاد. 

دربارٔه زندگی نامه و آثار یکی از شخصیت های فرهنگی، علمی و هنری شهرستان خود تحقیق کنید و در کالس 
ارائه کنید.

فعالیت



فصل پنجم

توانمندی های استان البرز
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تصاویرزیربرخیازانواعجاذبههایگردشگریاستانرانشانمیدهد:

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استاندرس دوازدهم

شکل ١ــ١٢ــ جاذبه های عمدۀ گردشگری استان
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پدیدٔهگردشگریپسازانقالبصنعتیدچارتغییروتحولگردیدوازحالتتجملیخارجوبهعنوانیکرفتاراجتماعیهمگانی
تبدیلشد.اینتغییردرکلجهاناثرگذاشتوکشورهاومناطقزیادیتوانستندازاینرهگذردرآمدهنگفتیبهدستآورند.

بیشتر بدانیم

هرچندبهنظرمیرسدپدیدهگردشگریصنعتجدیدیاست،اماسفررویزمینودیدنجاذبههایآنقدمتی
بهاندازٔهعمرانساندارد.عالقهوگرایشدرونیبرایآشناییباسرزمین،فرهنگ،نژاد،آدابورسوممللمختلف،

باعثتوسعٔهروزافزوناینصنعتشد.
امروزهصنعتگردشگریازنظردرآمدزاییپسازصنایعنفتوخودروسازیسومینصنعتبزرگجهان
محسوبمیشود.کارشناسانسهعنصراساسیحملونقل،گردشگریوفناوریرابرایتوسعٔهاقتصادیهرمکان

درقرن21تعیینکردهاند.

فناوری

توسعه اقتصادی

حمل و نقل

گردشگری

استانالبرزبهدلیلجاذبههایطبیعیفراوان،موقعیتجغرافیایی،دسترسیبهراههایارتباطیونزدیکیبهمراکزاصلیتمرکز
جمعیتکشور،توانباالییدرجذبگردشگرانبهصورتروزانهداردکهتوجهبهاینبخشمیتواندنقشقابلتوجهیدرتوسعٔه

استانداشتهباشد.

هریکازمواردزیردرکداماستانبیشتراست؟

گردشگری روزانهخرید سوغات و صنایع دستیگردشگر تاریخیطبیعت گردیتعداد گردشگراننام استان

٭البرز

٭اصفهان

فعالیت
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جاذبههایگردشگریاستانرامیتوانبهجاذبههایطبیعیوانسانیتقسیمکرد:

الف( جاذبه های طبیعی
جاذبههایطبیعی،پدیدههاییهستندکهانساندر
بهوجودآمدنآنهانقشیندارد،ولیمیتواندباشناسایی
آنهاوفراهمکردنامکاناتوزیرساختها،زمینٔهاستفاده

ازآنراتسهیلکند.
از ناشی جسمی و روحی فشارهای و خستگی
بهگذراناوقات نیازشهرنشینانرا شهرنشینی،عالقهو
دامن است. کرده بیشتر طبیعی محیطهای در فراغت
سال گرم فصول در ویژه به تعطیل روزهای در طبیعت

میزبانساکنانشهرهایداخلوخارجاستاناست.
عمدهترینجاذبههایطبیعیاستانعبارتانداز:
البرز ارتفاعات بلند: و  مرتفع  کوه های  1ــ 
طبیعی، آبشارهای چون متنوعی جاذبههای دارای
و گیاهی بینظیر گونههای سرسبز، دامنههای چشمهها،
جانوریاستکهکوهنوردان،کوهپیمایانوخانوادههارا
برایتفریحوورزشومشاهدٔهمناظربکربهسویخود

میکشاند.
طالقان و ساوجبالغ کرج، شمال ارتفاعات
محسوب استان طبیعتگردی مناطق اصلیترین از

میشوند.

شکل ٢ــ١٢ــ ارتفاعات شمال استان از مناطق عمدۀ گردشگری

آبشار سیرود »ساوجبالغ«
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2ــ غارهای طبیعی:اینغارهادراثرعواملفرسایش
و زمینشناسان جغرافیدانان، برای آن مشاهدٔه و شدهاند ایجاد
دوستدارانطبیعتلذتبخشاست.ازجملٔهاینغارهایخمراد
زمینشناسی دوم دورٔه در که است چالوس ــ کرج محور در
ایجادشدهودراغلباوقاتسالدارایقندیلهاییخیاست.
در »وایسوار« غار به میتوان طبیعی غارهای دیگر از

روستایهیوساوجبالغاشارهکرد.

شکل ٣ــ١٢ــ غار یخ مراد

3ــ مناطق کویری:درجنوبنظرآبادوحاشیٔهرودشوردراشتهارد،کویرتقریباًبزرگیواقعشدهکهگونههایزیستمحیطی
خاصواشکالفرسایشیرادراختیارعالقهمندانقرارمیدهد.

شکل ٤ــ١٢ــ مناطق کویری استان

ب( جاذبه های انسانی
دراستانالبرزحدود400اثرتاریخیوجودداردکهبیشاز190اثرآندرفهرستآثارملیبهثبترسیدهاست.عالوهبر

آثارتاریخیکهدردرسدهمبهآنهااشارهشد،اینجاذبههارامیتواندرمواردزیرخالصهکرد:
1ــ اماکن زیارتی:امامزادههااصلیترینمکانهایزیارتیاندکهدرسراسراستانپراکندهشدهاندودرمناسبتهایمذهبی
عالقهمندانرابهسویخودمیکشانند.ازمهمترینآنهامیتوانبهامامزادگانطاهر)ع(،حسن)ع(ومحمد)ع(درکرج،امامزادهجعفر)ع(

درهشتگرد،امامزادهابراهیم)ع(تنکمان،امامزادهسلیمان)ع(دراشتهاردوامامزادههارون)ع(درجوستانطالقاناشارهکرد.
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امامزاده حسن )ع( کرجامامزاده ابوالحسن )ع( مسکین آباد نظرآباد

شکل ٥ ــ١٢ــ امامزاده ها اصلی ترین مکان های زیارتی استان

امامزاده سلیمان )ع( خور ساوجبالغ

امامزاده ام کبری و ام صغری )ع( اشتهاردامامزاده هارون )ع( جوستان طالقان

امامزاده جعفر )ع( هشتگرد
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تاریخی،عمارتهاوکاخهایدورانپهلوی،پلها،آسیابهاو بناهاشاملکاروانسراها،حمامهای این بناهای تاریخی: 2ــ
برجهایتاریخیمیباشندکهگردشگرانفرهنگیوتاریخیرابهخودجذبمیکنند.پلشاهعباسی،برجکردان،برجمیدانکجادٔهچالوس،

حماممصباحکرجوشهرکطالقان،کاخمرواریدمهرشهر،آسیابآبیمهدیآبادنظرآبادشاخصتریناینبناهامحسوبمیشوند.
 

شکل ٦ ــ١٢ــ آثار تاریخی

حمام روستای میر در طالقان حمام مصباح کرج

آسیاب آبی مهدی آباد، نظرآباد
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جدولزیررابرایشهرستانمحلزندگیخود،تکمیلکنید.

جاذبه های طبیعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاریخی و فرهنگیمذهبی

.........1
.........2
.........3

........1
........2
........3

........1
........2
........3

مناطق عمده گردشگری استان البرز
منظر تاریخی ــ طبیعی جاده کرج، چالوس: اینجادهزیباترینمحورگردشگریکشورمحسوبمیشودکهارتباطمرکز

استانراباشمالکشوربرقرارمیکند.

شکل ٧ــ١٢ــ منظره طبیعی ــ تاریخی محور ارتباطی کرج، چالوس

سراسراینجادٔهپرپیچوخمباچشماندازهایکمنظیر
تونلها، رودخانهها، دریاچه، بلند، کوههای چون پدیدههایی
نمایشمیگذارد.مناظرطبیعی، به تنومندرا گردنههاودرختان
مناطقتاریخی،مذهبی،امکاناتورزشیوتفریحیسببشدهکه
اینجادهازکانونهایاصلیگردشگریکشورمحسوبشود.

فعالیت گروهی
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عالوهبراینمسیرجادههایکردانوجادهٔطالقانازدیگرمحورهایگردشگریاستانمحسوبمیشوند.
پیست اسکی دیزین:اینپیستازمهمترینپیستهایاسکیکشوراستوبهدلیلوجودامکاناترفاهی،تلهکابین،تله
اسکی،برگزاریمسابقاتبینالمللی،عالقهمندانورزشهایزمستانیرابهخودجذبمیکند.درفصلتابستاننیزعالوهبراسکی
رویچمن،ارتفاعاتاینپیستپوشیدهازانواعگلهایوحشیوگیاهانداروییاست.هوایمطبوعومجموعههایآموزشیــ

رفاهیخانوادههارابهسویخودمیکشاند.

شکل ٨ ــ١٢ــ پیست دیزین

ارتفاعات و چالوس« جاده »در خور اسکی پیست نظرآباد، صالحیٔه در هوایی آموزش مرکز طالقان، و کرج سد دریاچٔه
نورالشهدایعظیمیهازدیگرتوانهایاستانبرایگردشگریاست.

شکل ٩ــ١٢ــ مرکز آموزش هوایی صالحیه نظرآباد
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بیشتر بدانیم

جدول ١٠ــ١٢ــ روستاهای نمونه )هدف( گردشگری استان البرز

نام روستاشهرستان

ولیانــوردهــفشندــسیباندرهــسنجــبرغانساوجبالغ

شهرستانکــگچسرــواریانــوالیترودکرج

کرکبودــگلیردطالقان

چند نکته پیرامون گردشگری
1ــاگرنفتیکمنبعزیرزمینیاست،آثاروجاذبههایگردشگرینیزمنابعروزمینیمحسوبمیشوندو

میتواننددرتوسعٔهاقتصادیاستاننقشمهمیداشتهباشند.
2ــتوجهبهآثارگردشگرینقشمؤثریدرخودباوریورشدهویتملیودینیدارد.

3ــشناساییجاذبههاییکمنطقهمیتواندآنراازخطرنابودینجاتدهد.
باشیدو آثاروجاذبههایمحلسکونتخودکوشا انتظارمیرودشمادانشآموزانعزیزدرشناسایی پس
اطالعاتکاملیازجاذبههایمحلسکونتخودبهدستآوریدوبتوانیدبهعنوانیکنمایندٔهشایسته،استانخودرا

بهسایرهموطنانمعرفیکنیدوبهعنوانمدیرانآیندهاینآثارراحفظوحراستنمایید.

شکل ١١ــ١٢ــ روستای نمونه )هدف( گردشگری گلیرد
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کاروانسرایشاهعباسیــکاخسلیمانیهــکاخمروارید)شمس(ــکاخناصرالدینشاهیشهرستانکــکاخرضاشاهیگچسرــپل
شاهعباسی)آجری(ــپلسنگی)حامی(ــپلسنگیآهنینراهــمحوطٔهکارخانٔهذوبآهنــکارخانهقندــحماممصباحــحمام
حیدرآبادــحمامبیلقانــحمامهلجردــقلعهصمصامــقلعهدخترشهرستانکــقلعهپلنگآباد)رحمانیه(ــبزقلعهاشتهاردــ
قلعهکالکــکورهآجریبیلقانــبرجسنگیمیدانکــپردیسکشاورزیــکاروانسرایکندوانــحمامسیادیهــحمامصحت
آبادــحمامکالکباالــخانهمرحومفاتحــقلعهتنگکسیلــقلعهقزلحصارــقلعهاربابیراشتهــقلعهریزمینــقلعه
روستاییکالکــقلعهشاهدژــکورههایآهکپزیگچسرــآسیابقدیمیخورــآسیابهلجردــبرجمنبعآب)آجری(رزکان

نوــقلعهپلخواب

اماکن

تاریخی

)ابینه(

 شهرستان
کرج

امامزادهزیدورحمان)سهگنبدان(ــامامزادهسلیماناشتهاردــامامزادهشاهزادهعسگریخورــامامزادهمحمدسیجانــامامزاده
حسینگورابــامامزادهسلیمانابهرکــشبستانمسجدجامعاشتهاردــامامزادهامکبریامصغریاشتهاردــامامزادهعبدالهو
طاهرکندرــمسجدجامعخورــمسجدجامعوالیترودــمسجدهلجردــحسینیهسبادیهــامامزادهابراهیمکلوانسرــامامزاده
ابراهیمومحمدتقیورزانــامامزادهپیرپیرانآتشگاهــامامزادهاحمدومحمودماهدشتــزیارتگاهتقیکالکــامامزادهجعفر
ارنگهــزیارتگاهچهلدخترکندرــامامزادهحسنکرجــامامزادهحسنحسنکدرــامامزادهحیدرکالکپایینــامامزادهرزاق
اشتهاردــامامزادهرضیالدینکلهاــامامزادهابراهیمسپهساالرــزیارتگاهسیدابراهیمکندرامامزادهطاهرمهرشهرــامامزاده
عبدالهمهرشهرــامامزادهقاسمماهدشتــزیارتگاهغیبیمحمدشهرــامامزادهمحمدحصارکــقدمگاهآقاسیدعالءالدین

والیترودــامامزادههاشموهارونلیلستان

اماکن

فرهنگی

)مذهبی(

درختچنارامامزادهحسینگورابــباغهایجهانشهرــغاریخمرادــغارهایریزمینوسیراچالآساراــغارمیدانکــ
درختچنارحصارــدرختچنارهلجردــدرختسروگوهردشتــدرختچنارتوجانــدرختهایکهنآقادارــدرخت
کهنسالارسشهرستانکــآبشارهفتچشمهــآبشارخورــآبشارورزنــباغاللهگچسرــپیستاسکیدیزینــپیستاسکی

خورــدریاچهسدامیرکبیرــچشمهگلهگیلهــچشمهولهــباغسیبمهرشهر

 جاذبه های طبیعی

تپهباستانیآقتپهــتپهخرمآبادــتپهعلیآبادــتپهمردآبادــزالتپهــتپههایمرادتپهــتپهتلاسکیخورــتپهدزدبرخورــتپه
امامزادهقاسمــقشالقتپهــتپهپلنگآباد)رحمانیه(ــتپهشنستونــتپهفرخآبادــتپههایباستانیراشتهــتپههایباستانیحسن
بیکچشمهــتپههایکندوانــتپههایکندرــتپهگلستانــتپهباستانیدشتبهشتــتپهکردچشمهــتپهمهدیخانیآتشگاهــ
تپهحسینآبادــتپهوقلعهحیدرآبادــتپهامامزادهاحمدومحمودــقبرستانارنگهــقبرستانکچانــقبرستانهلجردــقبرستان

کندرــگورستانباستانیرزکاننوــقبرستانکالکباالــمحوطهقبرستانگلستانک

تپه ها و

محوطه های

باستانی

کاروانسرایینگیامامــپلحاجکاظمیــپلقدیمیبرغانــپلبانوصحراــقلعهکیومرثــآسیابحاجیرحیمــحماموردهــ
حمامهرجابــروستایسیباندرهــدربهایمسجدطالیانــخانههایقدیمیروستایسنجــقلعهکشکالــقلعهحسنخانی
ــقلعهقاسمآبادــقلعهینگیامامــحمامهیوــآبانبارروستایفشندــبافتبازاربرغانــکوشکقاجاریبرغانــخانهتاریخی
خدابندهلوــخانهتاریخیصانعیــکاروانسرایبرغانــخانهتاریخیبزرگمهرــخانهتاریخیخانمسلطانــخانهتاریخیسلطانی

ــکورهآجرپزیهرجابــخانهسرهنگعربآبادخسرویــکاروانسرایچهارباغ

اماکن تاریخی

)ابینه(

  شهرستان
ساوجبالغ

امامزادهعبدالقاهرــحسینیهاعظمبرغانــشاهزادهحسینکردانــامامزادهعبداللهوصالحــمسجدجامعسیبستانــامامزاده
سلیمانــامامزادهزبیدهخاتونــامامزادهجعفرهشتگردــامامزادههادیوعلینقیــامامزادهبیبیخاتونوردهــامامزادهعلیاکبر
روستایتکیهــامامزادهبیبیقزلرــامامزادهکاظمروستایسرههــامامزادهبیبینساــامامزادهموسیخوروینــامامزادههفتتن،
آجیندوجینــامامزادهیحییوبیبیشهربانوــامامرادهبیبیسکینهــامامزادهشعیبرامجینــامامزادهکمالالدینــامامزاده

اسماعیلــامامزادهسهتنــامامزادههاشمــامامزادهموسیــامامزادهظاهرالدینــامامزادهجوادقاسمآبادــمسجدسیرود

اماکن

فرهنگی

)مذهبی(

چنارهایامامزادهوردهــچنارامامزادهتکیهــچنارکهنطالیانــچنارمسجدبرغانــپیرچنارکردانــدرختانسروپیردارــ
چنارمسجدکوشکذرــچنارهایسنقرآبادــسروهایسیرابــغارهایهیوــآبشارسنجــآبشارسیرودــچنارهایشلمزارــ

درختسپیدارک

جاذبه های

طبیعی

جدول ١٢ــ١٢ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری استان
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گنجتپهخورینــتپهقبرستانــشاهتپهــتپهپشتمنبعآبــتپهقوههــتپهشورقلعهپایینــتپهلشکرآبادــاقالنتپهــتپهگردان
)گبران(ــتپهویسوارــتپهینگیامامــتپهگرجیانــتپهایفربالغــتپهموشالناسماعیلآبادــتپهنمکالنــتپهبزرگحاجیآباد
ــتپهروستایخورــتپهدوچنارــتپهقاسمآبادبزرگــسیاهتپهخوروینــآالنتپهــتپهگلستانکردانــتپهکوشکذرــتپه
ملکآبادــتپهامامزادهسنقرآبادــمحوطهقبرستانــامامتپهــتپههایدوبرارــمحوطهشهرخاقانــمحوطهکالغدرهــمحوطه
جنوبامامزادهاسماعیلزکیآبادــمحوطهسرعسلــمحوطهترساندرهــتپهحاجیببانــقبرستانقدیمیــمنجوقتپهــتپه
چمبورکــقیدارتپهــتپهکوچکحاجیآبادــتپهغربیسلطانآبادــتپهشرقیسلطانآبادــتپهسرخابــتپهآرانــروباهتپه

رامجینــعبادتپهرامجینــتپهغرباسماعیلآبادــمحوطهکردان

تپه ها و

محوطه های

باستانی

  شهرستان
ساوجبالغ

آسیابآبیمهدیآبادــخانهواتومبیلدکترمصدقــیخچالنجمآباد اماکن تاریخی )ابنیه (

 شهرستان
نظرآباد

مسجدحضرتابوالفضلــامامزادهابراهیمــامامزادهجعفرقلعهشیخــامامزادهابوالحسنگازرسنگــامامزادهچهلدختر  اماکن فرهنگی )مذهبی (

حاشیهرودشورــجادهتنکمانــجادهنجمآبادــغارهاینمکینجمآباد جاذبه های طبیعی

تپهازبکیــجیرانتپهــمارالتپهــگوموشتپهــتپهقزلحصارشرقیــتپهقزلحصارغربیــتپهکولبهرامــتپهمسکینآبادــ
تپهصالحیهــتپهقلعهشیخــتپهالوندــتپهدولتآبادــمنجوقتپهــتپهمحمدآبادــتیکانتپهــتپهچهلدخترــتپهقوچحصار
ــتپهحاجیبیکــتپهمحمدآباددولتآبادــتپهباستانینجمآبادــتپهگازرسنگــتپهشرفالدینــکرشتپهــتپهفیروزآباد
ــتپهشرقیابراهیمجیلــتپهغربیابراهیمجیلــتپهسیدجمالالدینــتینالتپهــچالتپهــتپهنوکندــتپهطالچگینیــتپه

 بختیارــتپهمحمدآبادــتپهدرافشانــانبارتپهغربیــانبارتپهشرقیــتپهکریمآباد

 تپه ها و محوطه های
باستانی

خانهآیتالهطالقانیــخانهدکترحشمتــسنگنوشتهعسلکــقلعهدخترگتهدهــقلعهکیانخاتونــکافرقلعهــقلعهپراچان
ــقلعهسگرانــقلعهکیقبادــقلعهمنصورــقلعهارژنگــقلعهدیوــقلعهفالیســحمامنویزیکــحماممیرــحمامدهدرــ
حمامگلینکــحمامسنگبنــحمامفشندکــحمامبزجــحمامشهرکــحمامدیزانــحماممرجانــحمامکرکبودــحمام

میرآشــحمامشهراسرــحماماسفارانــحمامامیرنانــحمامابصارــحمامباریکانــحمامآرموتــحمامگیلیرد

اماکن تاریخی )ابنیه(

 شهرستان
طالقان

امامزادهابراهیمتکیهناوهــامامزادهموسیوسلیمــامامزادهحمزهوعبدالهــامامزادهمحمودــامامزادههارونــامامزادهابراهیم
اوچانــامامزادهزیدابراهیمکرکبودــامامزادهکشرودــامامزادهقاضیــامامزادهیوسفــامامزادهسیدشرفــامامزادهسید
ضیاءــامامزادهاسماعیلــامامزادهپیرغالمــامامزادهشاهمحمدحنفیهــامامزادهشعیبــامامزادهذکریامیرآشــامامزاده
ذکریاهرنجــامامزادهمحرابــامامزادههاشمــامامزادهمحمودــتکیهجوستانــپیرجمشیدــپیرحسینــزیارتگاهپیرکشــ

زیارتگاهپیروشتهــمقبرهعبدالحمیدــمقبرهعبدالغنیــمقبرهمالیغماــمقبرهروستایهرنج

اماکن فرهنگی

)مذهبی( 

غارپنجعلیــغارزالنگاهــغاربادامستانــغاروییاــآبشاراسکانــآبشارکرــآبشارشلبنــدرختچنارسوهانــدرخت
چنارپرکه جاذبه های طبیعی

محوطهروناسرــمحوطهجیرارژنگــمحوطهتکیدرــمحوطهشالنکبنــمحوطههورسیبندــمحوطهواگینسوــمحوطه
تلوــمحوطهلمبرانــمحوطهپولچالــمحوطهخرمالکولــمحوطهقزویندشتــمحوطهمرغاستلــمحوطهکوشکسر
ــمحوطهخانهماالنــمحوطهارچیالنــمحوطهارباغــمحوطهاشکارچرــمحوطهزردهگهرهــمحوطهقالعگتیــمحوطه
نویزیکــمحوطهکوشکدیمــمحوطهقالعدوشــتپهقالعدوشــتپهسنقرکالیهــتپهپنجعلیــقبرستانتاریخیگتهدهــ
مرجانتپهــقبرستانگبریــشاهکوهتپهــتپهاردکانــتپهمیرآشــتپهقلعهسرــقبرستانابصارــقبرستانخسبانــقبرستان

قلعهکولجــقبرستانآرموتــتپهخوزهکل

 تپه ها و محوطه های
باستانی
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استانالبرزبهدلیلبرخورداریازنیرویانسانیکارآمد،دسترسیبهشبکٔهارتباطیمناسب،مجاورتبامرکزسیاسیکشور
وعواملطبیعیمساعدازشرایطمناسبیجهترشدوتوسعٔهاقتصادیبرخورداراست.توانمندیهادربخشهایمختلفازجمله

کشاورزی،خدماتوصنعتباعثشدهاستاستانجایگاهویژهایدرتولیداتاقتصادیکشورداشتهباشد.

١ــ توانمندی های استان در بخش کشاورزی
اینبخشبهعلتایفاینقشحیاتیدرتولیدموادغذایی،خودکفاییوایجاداشتغالوتأمینمواداولیٔهصنایعغذایی

اهمیتدارد.
پراکندگی جغرافیایی نواحی کشاورزی استان

نواحیکشاورزیاستانبهدوبخشتقسیممیشودکهعبارتانداز:1ــناحیٔهکوهستانی،2ــناحیٔهدشت
1ــ ناحیۀ کوهستانی: اینناحیهبهعلتآبوهوایمعتدلکوهستانی،وجودرودخانههایپرآبوزمینهایناهمواربیشتر

بهصورتباغهایمیوهدرامتداددرههایکوهستانیورودخانههامورداستفادهقرارمیگیرد.

توانمندی های اقتصادی استاندرس سیزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغ های میوه در ناحیۀ کوهستانی
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2ــ ناحیۀ دشت:اینناحیهازدشتنظرآبادواشتهارددرغرباستانشروعوبهزمینهایحاصلخیزمحمدآبادومردآباد
درشرقختممیشودکهبهدلیلدارابودنخاکحاصلخیزوجریانآبهایسطحیازمناطقاصلیتولیداتکشاورزیدراستان

محسوبمیشود.
اراضیزیرکشتدردشتهایاستانبهدوشکلاست:

1ــاراضیزیرکشتمحصوالتباغیکهبخشاصلیتولیداتکشاورزیاستانراشاملمیشود.
تولیدمحصوالتباغیبهشرایطآبوهواییبستگیدارد؛بهطوریکهسالهایپربارشاگرباسرمایبهارههمراهنباشد،
بهرهوریدراینبخشازکشاورزیافزایشخواهدیافت.ازمهمترینمحصوالتباغیمیتوانبههلو،شلیل،آلو،گردو،گیالسو

آلبالواشارهکرد.
شهرستانهایساوجبالغ)56درصد(وکرج)22درصد(بیشترینمیزانسطحزیرکشتباغهایاستانرادراختیاردارند.

بههمیندلیلقطباصلیتولیدمحصوالتباغیاستانمحسوبمیشوند.
2ــاراضیزیرکشتمحصوالتزراعیکهدردرجٔهدوماهمیتقراردارد.

شهرستاننظرآبادبیشتریناراضیزراعیاستان»38درصد«رادراختیارداردکهعالوهبرکشتگندموذرتعلوفهایبه

شکل ٢ــ١٣ــ ذرت علوفه ای و گندم 
اصلی ترین محصوالت کشاورزی دشت های استان
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بیشتر بدانیم

علت دسترسی آسان به بازار بزرگ مصرف، سبزی و سیفی تولید می شود که نیازهای مصرفی درون استان و استان های مجاور را تولید 
می کند و بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر می گردد. 

673357 تن سبزی و صیفی در سال 1391 در استان البرز تولید شده است که از این مقدار بیش از 50 درصد 
آن در شهرستان کرج و بقیه در شهرستان ساوجبالغ و نظرآباد برداشت شده است.

شهرستان های ساوجبالغ، کرج، اشتهارد و طالقان از نظر وسعت اراضی زراعی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشتر فعالیت های 
کشاورزی در این مناطق به صورت باغداری است.

شکل ٣ــ١٣ــ باغ های میوه در ناحیۀ دشت
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بیشتر بدانیم

کشتگلخانهایازدیگرفعالیتهایکشاورزیمحسوبمیشود.ایننوعکشتبهدلیلصرفهجوییدرمصرفآبوخاک،
امکاناجرایآندرتمامیفصولسالوکنترلآسانشرایطآن،موردتوجهمردماینمنطقهقرارگرفتهاست.

پرورششتر،اسب،شترمرغ،بلدرچینو...،ازدیگرفعالیتهایداموطیوراستکهدرسالهایاخیرموردتوجهقرار
گرفتهاست.

درسالهایاخیرگسترششهرنشینی،دسترسیسریعبهبازارمصرفوسودآوریمناسبموجبتوسعٔهدامداریصنعتی
شدهاست.درحالحاضردراستان370واحددامداریصنعتیوجوددارد.همچنین350واحدمرغداریفعالنیازهایاستانو

مناطقهمجوارراتأمینمیکند.

شکل ٤ــ١٣ــ سایت گلخانه ای در شهر جدید هشتگرد

شکل ٥ ــ١٣ــ واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی

میزانتولیدمحصوالتگلخانهایاستاندرسال1391
12065/4 سبزیوسیفی»تن«
23046500 شاخهبریده»تعدادشاخه«
5534500 فصلیونشایی
2252000 میزانتولیدگلدان
23040340 درختودرختچهزینتی
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شکل ٧ــ١٣ــ پرورش زنبورعسل در مناطق پایکوهی

شکل ٦ ــ١٣ــ پرورش اسب و شترمرغ

موقعیتکوهستانیهمراهبادامنههایسرسبزوسودآوریمناسبسببشدهکهاستانیکیازکانونهایمهمفعالیتزنبورداری
باشد.شهرستانطالقانوارتفاعاتکهارازمراکزاصلیتولیدعسلمحسوبمیشوند.

سال1391در136استخرپرورشآبزیان1860تنماهیتولیدشدهاستکهحکایتازتوانمندیهایفراواناستاندرتأمین
گوشتسفیددارد.

شکل ٨ ــ١٣ــ نمونه ای از مزرعه پرورش آبزیان
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2ــ توانمندی های بخش صنعت و معدن
افزایش و مناسب سرمایهگذاری با که است فعالیتهایصنعتی توسعٔه برای نسبی مزیتهای دارای البرز استان صنعت:

حمایتهایبیشتردولتچشماندازهایپررونقیرانویدمیدهد.
توانمندیهایاستاندربخشصنعتعبارتنداز:

1ــمواداولیٔهکشاورزیوزراعیجهتتوسعٔهصنایعتبدیلی
2ــدسترسیبهشبکٔهارتباطیمناسب

3ــنزدیکیباتهرانبهعنوانیکبازارمصرفمهمومرکزتوزیعکاال
4ــوجودنیرویجوانوتحصیلکردهومراکزآموزشمهارتفنیوتخصصی

5ــتمرکزجمعیت،ثروتودرآمد
6ــ
7ــ

دومورددیگرازتوانمندیهایاستاندرزمینهصنعتیرابنویسید.

دراستان2830واحدصنعتیفعالوجودداردکه3درصدازکلصنایعو4درصدازنیرویشاغلصنعتیکشوررادربرمیگیرد.
بخشقابلتوّجهیازنیرویفعالاقتصادیدرواحدهایصنعتیاستانهایمجاورمشغولبهکارند؛کهاینتعدادجزءنیروی

شاغلصنعتیاستانبهحسابنیامدهاند.
استانالبرزباهفتشهرکصنعتیفعالیکیازمراکزمهمصنعتیکشورمحسوبمیشود.صنایعغذایی،برق،الکترونیک،

فلزیوسلولزیازمهمترینواحدهایفعالآنبهشمارمیروند.

شکل ٩ــ١٣ــ شهرک صنعتی در استان

فعالیت گروهی
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 برای مطالعه 

شهرکهایصنعتیفعالاستانالبرز

جدول ١٠ــ١٣ ــ شهرک های صنعتی فعال

محل استقرارنیروی شاغلتعداد واحدشهرک صنعتی

اشتهاردجادهبوئینزهرا78020546اشتهارد

کرجاتوبانکرجــقزوینکیلومتر103477810بهارستان

کرججادهمالرد1413936سیمیندشت

هشتگردــجنبشهرکاداری1897117هشتگرد

جنوبشهرنظرآباد501079نظرآباد

جنوبشهرنظرآباد1446132سپهرنظرآباد

کرججادهاشتهارد112کوثر

ــتعداد6980واحدصنعتیباتوانجذب261000نفردارایجوازتأسیس)دراستان(میباشند.
ــنواحیصنعتیفّعالهمانندهلجرد،رضوانیهوزیبادشتنقشمهمیدرافزایشتولیداتصنعتی)استان(

دارند.

تحقیق کنید

باکمکدبیرخوداثراتتوسعٔهصنعتیاستانرابررسیکنید.

آیا می دانید
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معدن:استانالبرزوسعتچندانزیادیندارداما111معدندارایپروانٔهبهرهبرداریدرشهرستانهایآنفعالاند.
وجود38معدنغیرفعالو3معدندرحالاکتشافنیزازدیگرظرفیتهایاستاناست.معادندرحالبهرهبرداریبیشتر

سنگهایساختمانی،گچومعدنزغالسنگباریت،سنگهایتزئینیمیباشند.

شکل ١١ــ١٣ــ معدن نمک در طالقان

تحقیق کنید

باکمکدبیرمهمترینمعدننزدیکمحلسکونتخودراشناساییوآثاراینمعادنرابرمنطقهبررسیکنید.

3ــ توانمندی های بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل(
بازرگانی:توانمندیهایاستاندرزمینههایصنعتیوکشاورزی،دسترسیسریعوآسانبهمراکزجمعیتیوگسترشنیازهای

روزافزونآنها،زمینههایمناسبیرابرایتجارتفراهمکردهاست.
درسالهایاخیرافزایشتولیداتکشاورزیوصنعتیازیکطرفوتوسعٔهمجتمعهایتجاریومراکزخریدکهبهعلترشد
سریعشهرنشینیوگسترششهرکهایاقماریاطرافکرجساختهشدهاند،ازطرفدیگربراهمیتونقشفعالیتهایبازرگانیدر

اقتصاداستانافزودهاست.
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حمل و نقل
ــاستقراردرمحورغرببهشرقکشور

ــدسترسیبیشاز10استانازطریقاستانالبرزبهمرکزکشور
ــعبورراهآهنسراسری

ــوجودفرودگاهبینالمللیپیامدربخشجنوبیشهرستانکرج
ــنزدیکیبهفرودگاههایمهرآبادوامامخمینی)ره(

ــجادٔهارتباطیکرجــچالوس
وویژگیهایدیگرشرایطمناسبیرابرایگسترشواستفادهازشبکٔهحملونقلبهعنوانیکیازمزیتهایاستانفراهم

کردهاست.

شکل ١٢ــ١٣ــ نقشۀ راه های استان بیشتر بدانیم

راه های ارتباطی استان

جدول ١٣ــ١٣ــ انواع راه های ارتباطی استان ــ به کیلومتر

معمولیعریضچهار خطه )بزرگ راه(آزاد راهجمع

4038811187117
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با گذشت بیش از سه دهه از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی، پیشرفت همه جانبه در تمام عرصه های اقتصادی، 
صنعتی، عمرانی، فرهنگی و… به وجود آمده است. در این درس به بررسی بخشی از آن ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند 

اسالمی در استان البرز می پردازیم.

وضعیت کشاورزی
پس از پیروزی انقالب اسالمی برنامه ریزی در زمینٔه فعالیت های مربوط به زراعت، باغداری، دامداری صنعتی، زنبورداری، 
پرورش ماهی و طیور، هم چنین صدور مجوز برای واحدهای گلخانه ای و تولید قارچ به عنوان فعالیت های مهم مرتبط با کشاورزی 

سهم عمده ای در اشتغال زایی، تأمین نیازها و پیشرفت اقتصادی استان داشته است.

دستاوردهای انقالب اسالمی )وضعیت موجود(١درس چهاردهم

شکل 1ــ14ــ تغییر شیوه های سنتی و تبدیل آن به کشت های جدید

1ــ با توجه به تغییرات سیاسی و تشکیل استان جدید البرز، بررسی مقایسٔه آماری امکان پذیر نیست. بنابراین بیشتر وضعیت موجود تحلیل شده است.
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تغییر در شیوه های سنتی کشاورزی را ایجاد کرده است، هم چنین  به مواد غذایی، زمینٔه  نیاز روز افزون  افزایش جمعیت و 
مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در این تغییر ایفا می کنند. از مهم ترین آن ها می توان به مؤسسٔه تحقیقات بیوتکنولوژی و مؤسسٔه 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اشاره کرد. 
مؤسسٔه تحقیقات بیوتکنولوژی در طول سال های گذشته فعالیت چشمگیری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و کمک به 

تأمین امنیت غذایی کشور انجام داده است.
با اهداف مصرف بهینٔه آب، افزایش کمی و کیفی تولیدات، کاهش ضایعات  نیز  مؤسسٔه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
تحول بخش  در  مهمی  نقش  که  است  ایجاد شده  ایمنی محصوالت غذایی و…  و  ماندگاری  زمان  افزایش  محصوالت کشاورزی، 

کشاورزی دارد.       

     
وضعیت صنعت

استان البرز پس از پیروزی انقالب بیش از پیش چهرٔه صنعتی به خود گرفت و شهرک های صنعتی و واحد های تولیدی بسیاری 
در آن احداث شد.

در سال های اخیر به دنبال ممنوعیت تأسیس کارگاه های صنعتی در تهران، بخش هایی از استان برای احداث شهرک های صنعتی 
مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از آن ها به مرحلٔه بهره برداری رسیده است و تعدادی دیگر در حال تکمیل است. اشتغال زایی و 

افزایش تولیدات داخلی از نتایج ایجاد این شهرک های صنعتی می باشد.

شکل 2ــ14ــ شهر صنعتی نظرآباد
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 برای مطالعه 

شهرک صنعتی اشتهارد: این شهرک به علت دسترسی به راه های 
ـ بویین زهرا مکان یابی  ارتباطی و زمین های بایر و وسیع در مسیر جادهٔ اشتهاردـ 
شد و در حال حاضر با داشتن 525 واحد صنعتی فعال )فلزی ــ غذایی ــ 

شیمیایی و…( از اصلی ترین مناطق صنعتی کشور محسوب می شود.

شکل 3ــ14ــ ورودی شهرک صنعتی اشتهارد

فعالیت های عمرانی
فعالیت های عمرانی استان به سه بخش تقسیم می شوند: 1ــ عمران شهری 2ــ عمران روستایی 3ــ راه و ترابری و حمل و نقل.

1ــ عمران شهری: فعالیت ها و دستاوردهای عمرانی بسیاری )در زمینٔه تهیٔه طرح های تفضیلی و هادی، خدمات شهری، 
افزایش و اصالح راه های ارتباط درون شهری و سایر تأسیسات زیربنایی( موجب پیشرفت و توسعٔه شهرهای استان شده است.

شکل 4ــ14ــ پل های روگذر آزادگان نمونه ای از فعالیت های  عمرانی استان
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 برای مطالعه 

جدول ٥ ــ١٤ــ برخی از فعالیت های خدمات عمران شهری ــ 1387

میزان فعالیتنام فعالیت

تعداد کل انشعاب آب شهری
طول شبکه جمع آوری فاضالب

تعداد تصفیه خانٔه آب
تعداد نیروگاه های برق
گازرسانی به شهرها

300179 کیلومتر
238 کیلومتر

2 مرکز
3 نیروگاه
15 شهر

2ــ عمران روستایی: اجرای طرح های هادی روستایی، انجام پروژه های راه سازی، برق، آب، تلفن و گازرسانی از جملٔه 
آنها است.

آیا می دانید پس از پیروزی انقالب اسالمی کدام نهاد با هدف محرومیت زدایی از روستاها تأسیس شد و امروزه چه نام دارد؟

بیشتر بدانیم

شده  اجرا  آن  در  روستایی  فاضالب  طرح  که  است  کشور  روستای  اولین  نظرآباد  در  صفرخواجه  روستای 
است.

جدول ٦ ــ١٤ــ راه های روستایی ــ 1387

جمع ــ کیلومترفرعیشوسهآسفالته

631339831053

3ــ راه و ترابری و حمل و نقل: استان البرز پل ارتباطی بین تهران با استان های شمالی، شمال غرب و غرب کشور محسوب 
می شود و طی سه دهٔه گذشته با ایجاد شبکٔه راه های جدید و تعریض راه های قبلی )دوبانده کردن(، احداث مترو و فرودگاه بر اهمیت آن 

افزوده شده است.
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شکل 7ــ14ــ راه های استان

بیشتر بدانیم

ــ  ــ طالقان، جادٔه کمربندی جنوب ساوجبالغ  تا کرج، جادٔه کردان ــ سیبستان  امتداد بزرگراه همت تهران 
نظرآباد، جادٔه نظرآباد ــ نجم آباد ــ اشتهارد از طرح های در دست مطالعه و اجرا در زمینه حمل و نقل زمینی است.

٭ قطار شهری )مترو(: احداث مترو یکی از اقدامات مهم زیربنایی پس از پیروزی انقالب اسالمی محسوب می شود. احداث 
مترو تهران ــ کرج و امتداد آن تا شهر جدید هشتگرد نقش مؤثری در توسعٔه استان ایجاد خواهد کرد.       

شکل 8 ــ14ــ نمونه هایی از فعالیت های ساخت و ساز در مترو
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شکل ٩ــ14ــ نقشه خطوط مترو کر ج و حومه
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به نمودار زیر توجه کنید؛ آیا می توانید موارد دیگری بنویسید؟

شکل ١٠ــ14ــ نمودار اهداف احداث مترو

ایجاد تسهیالت ارتباطی

کاهش ترافیک

حمل و نقل سریع

اشتغال زایی 

اهداف احداث مترو

استفادۀ بهتر از زمان

کاهش هزینۀ سفر

…………………

……………………

٭ فرودگاه آزادی: این مجتمع فرودگاهی سال 1379 در شرق روستای صالحیٔه شهرستان نظر آباد افتتاح شد. مهم ترین 
اهداف احداث این فرودگاه تربیت نیروی انسانی در زمینٔه طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک و آموزش هوانوردی است. 

شکل 11ــ14ــ فرودگاه آزادی ــ نظرآباد
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وضعیت سیاسی
به منظور ارائٔه خدمات بهتر از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در زمینٔه سیاسی  تشکیل استان البرز و  شهرستان های آن 

است.

بیشتر بدانیم

فعالیت های علمی ــ فرهنگی
1ــ آموزش و پرورش: با توجه به اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت، فعالیت های چشمگیری در زمینٔه تأسیس 
مدارس در کلیٔه مقاطع تحصیلی متوسطه، هنرستان های فنی و حرفه ای و… انجام شده است. از اقدامات مهم در 
زمینٔه آموزش بزرگساالن، می توان به تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد، که نقش قابل توجهی در رشد 

باسوادی و سطح سواد عمومی داشته است.

شکل 12ــ14ــ مدارس

جدول ١٣ــ١٤ــ تعداد دانش آموزان وکارکنان آموزشی کلیۀ مقاطع تحصیلی 92  ــ 1391

کارکنان آموزشی به نفردانش آموزان به نفر

زنمردجمعدخترپسرجمع

40627620909019718623338849214889
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به  آن  تنها واحد آموزش عالی استان است که سابقٔه  دانشکدٔه کشاورزی کرج  2ــ مراکز آموزش عالی: 
دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی می رسد. سایر مراکز آموزشی که در این استان تأسیس شده اند عبارت اند از:

شکل 14ــ14ــ دانشگاه هنر ــ کرج

٭ آموزشکدٔه فنی شهید بهشتی
٭ آموزشکدٔه عالی محیط زیست

٭ مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی 
٭ پژوهشگاه مواد و انرژی                

٭ آموزشکدٔه عالی سماء

٭ دانشگاه تربیت معلم 
٭ دانشگاه آزاد اسالمی 

٭ دانشگاه پیام نور
٭ دانشگاه جامع علمی ــ  کاربردی

٭ دانشکدٔه علوم پزشکی 
٭ دانشگاه هنر

کانون های  فرهنگی:  مراکز  3ــ 
آموزش قرآن، کانون های پرورش فکری کودکان 
ویژه  به  کتابخانه ها  و  فرهنگ    سراها  نوجوانان،  و 
کتابخانٔه نابینایان حاصل تالش مسئوالن درجهت 

گسترش مراکز فرهنگی است.
خبرگزاری ها،  ــ  البرز  رادیو  تأسیس 
محلی،  مطبوعات  انتشار  سینماها،  چاپخانه ها، 
فرهنگی  اقدامات  از  نیز  و…  نمایشگاه ها  برپایی 

استان محسوب می شوند. 

جدول ١٥ــ١٤ــ مراکز فرهنگی استان ــ 1387

تعدادنوع و زمینۀ فعالیت فرهنگی

28کتابخانٔه عمومی

5کتابخانٔه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

7سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

6سینما
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فعالیت های بهداشتی و درمانی
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در جهت 
ارتقای سطح سالمت افراد جامعه، مراکز بهداشتی، درمانی 
و سایر امکانات وابسته به آن هم چنین بیمٔه خدمات درمانی 

به ویژه در حمایت از روستاییان افزایش یافته است.

جدول ١٧ــ١٤ــ بخشی از امکانات بهداشتی و درمانی ــ 1387

تعدادامکانات بهداشتی و درمانی

183مراکز بهداشتی درمانی

77خانه های بهداشت روستاها

1653تخت بیمارستانی

378پزشکان

1871پیراپزشکان

132آزمایشگاه

257داروخانه

70مراکز پرتونگاری

114مراکز توانبخشی

سایر دستاوردها
1ــ مطالعه و تأسیس مراکز تولید انرژی های نو )سایت انرژی خورشیدی طالقان(

2ــ اجرای طرح های آبخیزداری برای مهار آب های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
3ــ احداث شهرک تخصصی تولید دارو در ساوجبالغ

4ــ ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها 
5ــ احداث سد طالقان

شکل 16ــ14ــ بیمارستان تخصصی البرز
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شکل 18ــ14ــ استفاده از انرژی های نو

شکل ١٩ــ١٤ــ مهار آب های سطحی و جنگل های دست کاشت

در مورد دستاوردهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در محل سکونت خود، با افراد مطلع و آگاه مصاحبه و 
اطالعات گردآوری شده را به دبیر خود ارائه کنید.

فعالیت
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آیا تا به حال به آیندٔه استان اندیشیده اید؟
جایگاه ایران برای اقتصاد ملی، در سال 1404 در قالب توسعٔه امور اقتصادی ــ فرهنگی ــ علمی و فّناوری  امور اجتماعی ــ 
سیاسی، دفاعی و امنیتی ترسیم شده است. استان البرز با توجه به داشتن زیر ساخت های مناسب اقتصادی باید رتبه های باالیی را در 

میان استان های کشور به خود اختصاص دهد. 
تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم شما جوانان این مرز و بوم دارد که با شناخت محیط خود و آگاهی از توان های بالقوه و بالفعل 

استان ضمن رشد و بالندگی برای دست یابی به جامعه ای مستقل، توسعه یافته و متکی بر ارزش های اسالمی قدم بردارید. 
مهم ترین توانمندی های استان عبارت اند از: 

1ــ وجود شبکه های ارتباطی مناسب زمینی و ریلی
2ــ برخورداری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص

3ــ استقرار مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی
4ــ دسترسی به منابع آب و خاک حاصلخیز 

5ــ وجود صنایع و شهرک های بزرگ صنعتی 
6ــ دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف

7ــ برخورداری از جاذبه های طبیعی و انسانی 

چشم انداز آیندۀ استاندرس پانزدهم

به نظر شما عالوه بر موارد ذکر شده استان از چه توانمندی هایی برخوردار است؟  

برخی  از مهم ترین مشکالت و محدودیت ها بر سر راه توسعٔه استان البرز عبارت اند از:
1ــ وجود گسل های فعال و لرزه خیز

2ــ اراضی کویری و کمی پوشش گیاهی 
3ــ کمبود امکانات رفاهی، درمانی و آموزشی

4ــ کمبود زمین برای توسعٔه شهرها 
5ــ کمبود شبکه های جمع آوری پسآب ها  و فاضالب  ها

فعالیت
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6ــ گسترش شهرنشینی بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها 
7ــ تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگی هوا

در توسعٔه همه جانبٔه استان البرز باید به قابلیت ها و محدودیت های موجود توجه کافی داشت و با مدیریت صحیح منابع انسانی و 
طبیعی می توان تنگناها و مشکالت را به حداقل کاهش داد. 

شکل 1 ــ 15 ــ مسکن مهر

مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
1ــ اعتالی معرفت دینی، ساماندهی فعالیت های فرهنگی، توزیع متعادل امکانات در سطح استان 

2ــ شناسایی منابع طبیعی مستعد استان و به کارگیری شیوه های نوین حفاظت از منابع طبیعی 
3ــ افزایش آمادگی جهت مقابله با حوادث طبیعی 

4ــ تکمیل و اجرای کمربند سبز در اطراف شهرها 
5ــ طرح و اجرای برنامه های جامع، جلوگیری از آلودگی هوا و ضوابط رفع اصولی پسماندها و بازیافت 

6ــ دستیابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیت و جلوگیری از گسترش بی رویٔه شهرها
7ــ تهیه و اجرای GIS شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات شهری 

8ــ سازماندهی ترافیک در ترددهای بین شهری و درون شهری 
9ــ استقرار مدیریت واحد و کارآمد شهری 

10ــ توسعٔه صنایع تبدیلی 
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11ــ ایجاد زمینٔه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی 
12ــ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت تولید علم و فناوری

13ــ توسعه و ایجاد زیرساخت ها جهت سازماندهی صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی 
14ــ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پایدار 

15ــ استفادٔه بهینه از جاذبه های گردشگری و ایجاد زمینه های الزم برای توسعٔه آن
16ــ مطالعه و سازماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی و حمایت از کارآفرینان 

17ــ ترویج شیوه های جدید کشاورزی با تأکید بر کشت های متراکم 
18ــ توسعه و راه اندازی مراکز آموزش عالی و فنی  و حرفه ای 

19ــ ساخت و تکمیل نیروگاه های انرژی نو
20ــ اصالح الگوی مصرف در بخش های مختلف به خصوص آب و انرژی 

21ــ ارتقای ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی جامعه 

تحقیق کنید

برای کنترل و ساماندهی مهاجرت به استان و افزایش اشتغال، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

شکل  2ــ 15 ــ توسعۀ مترو راه حلی برای ترافیک و حمل و نقل عمومی
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با تشکر از:
ــ اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و ادارات تابعه

ــ استانداری و فرمانداری های تابعٔه استان 
ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ــ اداره کل حفظ آثار و نشر اندیشه های دفاع مقدس استان

ــ سازمان فضایی ایران
ــ سازمان هواشناسی استان

ــ ادارهٔ کل محیط زیست استان
ــ جهاد کشاورزی استان

ــ اداره کل آمار و اطالعات استانداری البرز
ــ روابط عمومی و امور بین الملل سازمان قطار شهری کرج و حومه

ــ منابع طبیعی استان البرز
ــ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

ــ کلیه عزیزانی که با گروه تألیف همکاری نموده اند.
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