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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.

́ ٥١º٣٠ طول  ́ ٥٠º١٠ تا   ́ ٣٦º٣٠ عرض شمالی و   ́ ٣٥º2٨ تا   استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی) ریاضی( بین مدارهای 
شرقی واقع شده است. 

موقعیت جغرافیایی استاندرس اول
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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
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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
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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
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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.
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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. 
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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



2٠

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



جغرافیای طبیعی استان

٣٥

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


