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سخنی با دانش آموزان عزیز  

شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی چیست 
و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، مسائل 
جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای امروز، تربیت 
شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین ملی در زمینه های 
مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب بصیرت نسبت به محیط 
زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پیشینٔه تاریخی استان به شما کمک 

خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا 

این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها می تواند 
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی و فّناورانٔه 

کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                به امید موفقیت شما               
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



تصویر ماهواره ای استان های تهران و البرز
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧- Landsat است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده است. در این 
تصویر که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات 
جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و 

لم یزرع به رنگ سفید دیده می شوند.
(عکس از سازمان فضایی ایران )
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شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

استان ما در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ پرجمعیت ترین استان کشور یعنی استان تهران با مساحت 13688کیلومتر مربع 
در دامنه های جنوبی البرز مرکزی واقع شده است. این استان از نظر موقعیت جغرافیایی بین مدارهای ْ 35 تا ْ 36 عرض شمالی و ْ 51 

تا  53ْ طول شرقی قرار دارد.

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
حد استان
مرکز استان
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فعالیت

استان تهران به دالیل زیر یکی از مهم ترین استان های کشور است: 
1ــ مرکزیت سیاسی و اداری کشور 

2ــ تمرکز فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
3ــ تراکم و تمرکز باالی جمعیت 

٤ــ دسترسی به شبکٔه حمل و نقل و راه های ارتباطی )مرکز تالقی خطوط راه آهن، جاده ای و هوایی( 
5ــ تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی در تهران. 

ــ جدول زیر را کامل کنید.

جنوبشرقغربشمالجهت جغرافیایی

مرکزیاستان های همسایه



٤
شکل 2ــ١ــ قّلۀ دماوند و پیش کوه های سبز و زیبای آن

ناهمواری های استان تهران به سه بخش تقسیم می شود: 
الف ــ رشته کوه های البرز در شمال استان تهران  

ب ــ بخش های مرکزی و کوهپایه های جنوبی البرز 
ج ــ دشت های استان تهران

ــ قسمت شمالی
الف ــ همان طورکه می دانید رشته کوه البرز به سه بخش شرقی، غربی و مرکزی تقسیم می شود. استان تهران در بخش مرکزی 
این رشته کوه قرار دارد که به سه قسمت شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد. بخش محدودی از این ارتفاعات در استان تهران و 

بقیٔه آن، در استان مازندران قرار دارد. 

ناهمواری های استاندرس٢
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شکل 3ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان تهران به تفکیک شهرستان

ــ قسمت میانی
 این ارتفاعات کوهستانی حّد شمالی استان تهران را تشکیل می دهد. در شمال غربی آن کوه های استان البرز و در شمال شرقی 

آن ارتفاعات فیروزکوه قرار دارد. 

ــ قسمت جنوبی
سومین بخش از البرز مرکزی است که رودخانه های کرج و جاجرود آن را قطع کرده است. از کوه های مهّم این قسمت می توان 

لواسانات و شمیرانات را نام برد.  

ب ــ بخش های مرکزی و کوهپایه های جنوبی البرز که زمین های این ناحیه به سبب داشتن شیب مالیم و خاک های آبرفتی برای 
کشاورزی مناسب است. 
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ج ــ دشت های استان تهران، با شیبی مالیم از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده اند. این دشت ها به علت هموار بودن، 
شرایط مناسبی را برای تجمع فعالیت های انسانی فراهم آورده اند. 

شکل ٤ــ١ــ محصول گوجه فرنگی از دشت ورامین

شکل ٥ــ١ــ نقشۀ طبقات ارتفاعی استان تهران

١260ــ7٥١
١790ــ١270
2330ــ١800
2920ــ23٤0
٤١90ــ2930

ارتفاع

20000 ١0000  0               20000
متر
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                                                          پ ــ فصل پاییز                                                                                                       ت ــ فصل زمستان 

                                                     الف ــ فصل بهار                                                                                                             ب ــ فصل تابستان

شکل 6ــ١ــ مناظر چهار فصل استان تهران

آب و هوای استاندرس٣
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سه عامل مؤثر در تنوع آب و هوای استان تهران عبارتند از:

به نمودار شکل های 7ــ1 و 8    ــ1 توجه کنید. آیا می توانید بگویید باالترین و پایین ترین میانگین دما درفصل تابستان و زمستان 
متعلق به کدام ایستگاه های شهرستان استان تهران است؟ 

شکل 7ــ١ــ نمودار میانگین دما در چند ایستگاه 
هواشناسی استان تهران در فصل زمستان 

ـ١ــ نمودار میانگین دما در چند ایستگاه  شکل 8ـ 
  ورامین        مهرآباد      فیروزکوه      چیتگر        آبعلیهواشناسی استان تهران در فصل تابستان

٥0

٤0

30

20

١0

0

8

6

٤

2

0

-2

-٤
  ورامین       مهرآباد      فیروزکوه    چیتگر        آبعلی

تهران

تهران

سانتی گراد

رشته کوه البرز در شمال استان

سانتی گراد
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فعالیت
ـ1، ایستگاه های هواشناسی استان تهران را برحسب دما در جدول  1ــ با توجه به نمودار شکل های 7ــ1 و 8ـ 

زیر بگنجانید. 
میانگین باالترین دما در تابستان 

میانگین پایین ترین دما در زمستان 

2ــ با ثبت دمای یک ماه شهرستان محّل زندگی خود با توجه به اطالعات هواشناسی در اخبار استان، میزان 
میانگین دما را به صورت ستونی نمایش دهید. 

شکل 9ــ١ــ نقشۀ هم بارش استان تهران

شکل 9ــ1، نقشٔه هم بارش استان تهران را نشان می دهد. با توجه به این نقشه می توان گفت که توزیع مکانی بارش در همٔه مناطق 
آن یکسان نیست و دارای تغییرات چشمگیری بین نواحی شمالی و جنوبی است. 

ــ به نظر شما، بارش در استان تهران از غرب به شرق و از شمال به جنوب چه تغییری می کند؟ 

0 ١0000 20000    ٤0000

2٥0ــ٥0
٥00ــ2٥0
7٥0ــ٥00
استان تهران

متر
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شکل ١0ــ١ــ تصاویری از سه نوع آب و هوای استان تهران

تقسیم بندی انواع آب و هوای استان تهران 
ارتفاعات  مانند  تابستان های خنک  و  و سرد  نسبتاً طوالنی  با زمستان های  البرز  دامنه های جنوبی  در  ١ــ کوهستانی: 

توچال و پاالن گردن 
2ــ کوهپایه ای: دارای آب و هوای نیمه مرطوب و سرد با زمستان های نسبتاً طوالنی مانند فیروزکوه و دماوند 

3ــ بیابانی و نیمه بیابانی: با زمستان های کوتاه و تابستان های گرم و خشک  مانند ورامین و رباط کریم 
آب و هوای شهر تهران در مرز شرایط جوی خشک و مرطوب قرار گرفته و تمایل آن به شرایط خشک بیشتر است. 
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جغرافیای طبیعی استان تهران 

تأثیر آب و هوا بر گردشگری استان تهران
امروزه پدیده گردشگری به عنوان یک رفتار اجتماعی مطرح می گردد و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک منبع عمده 

درآمد ارزی محسوب می گردد. شرایط آب و هوایی یکی از عوامل عمده تأثیر گذار بر این فعالیت است.  
با توجه به ویژگی های آب و هوایی استان تهران، زمان مطلوب و مناسب در استان تهران از نظر گردشگری را می توان به شرح 

زیر بیان کرد: 
الف ــ دامنه های جنوبی البرز که مشرف به استان تهران است و در اطراف رودخانه ها، دریاچه های پشت سد و دریاچه های 
طبیعی، چشمه ها و آبشارهای زیبا برخوردار است، به ویژه در فصل بهار و تابستان می تواند جذابیت زیادی برای گردشگران، از دیگر 

مناطق استان و سایر استان های کشور و کشورهای خارجی، داشته باشد. 
ب ــ در تمام زمستان، مناطقی از شمال استان تهران به دلیل پوشش برف سنگین در دامنه ها، دره ها و شیب های البرز جنوبی، 

موقعیتی مساعد برای ورزش های زمستانی از جمله اسکی روی برف فراهم می آورد. 
پ ــ مناطق جنوبی استان که از اهمیت تاریخی و فرهنگی برخوردار است و در تمامی ایام سال به ویژه فصل بهار و پاییز شرایط 

مناسبی برای پذیرش جهانگردان خارجی دارد. 

شکل ١١ــ١ــ چشمه علی شهرری

شکل ١2ــ١ــ تله کابین توچال
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پوشش گیاهی استان تهران 
پوشش گیاهی همواره 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. در استان تهران، انواع جنگل های »طبیعی« و »دست کاشت« وجود دارد. 
البرز، ارتفاعات تهران  اند؛ در دامنه های جنوبی  پراکنده  این گونه جنگل ها  نقاط مختلف استان  ــ جنگل های طبیعی: در 

گونه های گیاهی مانند بادام کوهی، پسته، انجیر و زرشک به چشم می خورد. 

                                    الف( جنگل های دست کاشت )پارک جنگلی( سرخه حصار                                                    ب( جنگل های طبیعی مسیر امامزاده داود

شکل ١3ــ١ــ جنگل های استان

ــ جنگل های دست کاشت: طی سال های اخیر، فضاها و پارک های جنگلی جدید در استان تهران به وجود آمده است. بزرگ ترین 
آن ها عبارت اند از پارک چیتگر در غرب استان و پارک جنگلی لویزان در شمال شرق آن. در سطح استان چندین پارک جنگلی دیگر 

از جمله سوهانک، وردآورد، سرخه حصار و توسکا وجود دارد. درختان این پارک ها عمدتاً کاج، اقاقیا و زبان گنجشک هستند.

منابع طبیعی استاندرس٤
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جغرافیای طبیعی استان تهران 

مراتع 
در مناطق شمالی استان، بارش بیش از 300 میلی متر در سال، دمای کافی، خاک مساعد و ویژگی های خاص توپوگرافی پوشش 
گیاهی مناسبی را به صورت مراتع بهاری و تابستانی در کوه و دشت برای دامپروران محلی و عشایری به وجود می آورد. گونه های گیاهی 

عمده در این مناطق عبارت اند از بنه، گز، خاکشیر، شیرین بیان، قیاق، گون، آویشن، خزه و کنگر. 

شکل ١٤ــ١ــ آویشن و گون از انواع مهم پوشش گیاهی در دشت الر     

 
خوشبختانه در سال های گذشته به همت سازمان جنگل ها و مراتع، و سازمان حفاظت محیط زیست استان، اقدامات زیادی برای 
احیای مراتع و جلوگیری از چرای بی رویٔه دام به عمل آمده است که در تقویت و بهبود رشد پوشش گیاهی استان تأثیر بسزایی داشته 

است. 

زندگی جانوری 
استان تهران از تنوع زندگی جانوری در دامنٔه کوه ها و دشت ها برخوردار است که مهم ترین آن ها در پارک ها و مناطق حفاظت 

شده عبارت اند از: 



1٤

1ــ مجموعٔه حفاظت شدٔه جاجرود در شمال شرق استان که حدود 70 هکتار وسعت دارد و مشتمل بر پارک های محلی خجیر 
و سرخه حصار است. این مجموعه، انواع گونه های جانوری چون قوچ، میش، کل، بز کوهی، گربٔه پاالس1، روباه، کفتار، گرگ، گراز، 

آهو، انواع مار و پرندگانی چون کبک، دلیجه2، شاهین سانان و انواع گنجشک سانان رادر خود پناه داده است. 
2ــ در پارک ملی الر واقع در ارتفاعات شمالی استان عالوه بر گونه های ذکر شده، خرس قهوه ای و ماهی قزل آالی خال قرمز 

نیز دیده می شود. 

1ــ گربه پاالس یا مانول یک گربه سان وحشی کوچک بومی آسیای میانه است. این جانور به اندازٔه یک گربه خانگی است و دارای حدود 60 سانتی متر طول )بدون احتساب 
دم 25 سانتی متری اش( و به طور متوسط 3/6 کیلوگرم وزن است. رنگ موهای بدنش خاکستری روشن یا زرد تیره همراه با نوارهای عمودی که گاهی در میان موهای انبوه و متراکم بدن، 

دیده نمی شوند.
2ــ نام پرنده ای از راسته شاهین سانان می باشد.

شکل ١٥ــ١ــ یکی از گونه های گنجشک سانان

شکل ١6ــ١ــ غزال یکی از گونه های جانوری استان تهران
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جغرافیای طبیعی استان تهران 

بیابان 
علل ایجاد و گسترش بیابان ها در استان تهران

دو منشأ طبیعی و انسانی را می توان عوامل اصلی ایجاد بیابان در استان تهران دانست: 
الف ــ عوامل طبیعی:

١ــ تأثیر فشار زیاد جنب حاره ای  
2ــ دوربودن از منابع رطوبتی 

شکل ١7ــ١

ب ــ عوامل انسانی: هر سرزمین، توان و ظرفیت معینی دارد. حال اگر میزان بهره وری بیشتر از توان آن سرزمین باشد، 
تعادل طبیعی به هم می خورد و زندگی گیاهی، جانوری و انسانی در معرض خطر قرار می گیرد. نواحی خشک و نیمه خشک از نظر توان 
طبیعی بسیار ضعیف و حساس اند. فعالیت های انسانی نابخردانه، توان این نواحی را به سرعت کاهش می دهد و موجب گسترش بیابان ها 

و وقوع بیابان زایی می شود. 
بیشترین مشکل استان تهران، بیابان زایی و تراکم بیش از حّد جمعیت در واحد سطح و کاربری زمین است. 

بیابانی شدن پی آمدهای نگران کننده ای دارد از جمله: 
الف( تخریب پوشش گیاهی که در اثر چرای بیش از حد و آبیاری نامناسب، تبدیل اراضی مرتعی به دیمزار و متناسب نبودن 

الگوهای زراعی به وقوع پیوسته است؛ 
ب( تخریب سرزمین که در نتیجٔه برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی و به دنبال 
آن، نشست زمین پدید آمده است. در بخش های جنوب و جنوب غربی تهران شاهد پدیدٔه فرونشست زمین هستیم که در صورت 

گسترش بی رویٔه آن، در آینده ای نزدیک مناطقی از تهران به بیابان تبدیل خواهد شد.  
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شکل ١8ــ١ــ گسترش بیابان در استان تهران 

اقدامات صورت گرفته برای مقابله با بیابان زایی در استان تهران 
١ــ ایجاد جنگل های دست کاشت 
2ــ مدیریت هرز آب های سطحی

عملیات بیابان زدایی در استان تهران در سال های گذشته به درخواست ادارٔه راه آهن در ابردژ ورامین شروع شد. به دلیل حرکت 
ماسه های روان در فصول مختلف سال )به ویژه بهار و تابستان( مشکالتی برای تردد قطارها در مسیر تهران ــ گرمسار به وجود می آمد 
که خوشبختانه با اولین اقدامات احیایی و بیولوژیکی )احداث بادشکن با سرشاخه ها، حصیر و غیره و نیز کاشت نهال از گونه های مقاوم 
در برابر خشکی مانند تاغ1، آتریپلکس2، گز و اسکنبیل3( حرکت ماسه ها مهار گردید و مسیر راه آهن از هجوم آن ها مصون ماند و 110 

هزار هکتار از عرصه های منطقه تثبیت شد. 

1ــ تاغ گیاهی است به صورت درختچه از تیرٔه تاج خروسان، زیر تیرٔه اسفناجیان که در برابر خشکی و گرما با سیستم ریشه ای گسترده خود مقاومت می کند و برای جلوگیری از 
گسترش بیابان از آن استفاده می شود. گونه های متعددی از جنس تاغ وجود دارد.

2ــ یکی از مهم ترین گیاهان خانواده اسفناجیان می باشد که عالوه بر تنوع گونه ای؛ شرایط نامساعد محیط را به خوبی تحمل می کند و یکی از گیاهان مغذی برای دام به شمار 
می رود. به سبب داشتن پروتئین کافی؛ رشد سریع و سازش با محیط های مختلف و تولید علوفه اهمیت خاصی را در مناطق خشک و بیابانی پیدا کرده است.

3ــ درختچه ای است سازگار با شرایط بیابان و در شنزارها به عنوان گونه ای شاخص و مقاوم به خشکی و کم آبی زندگی می کند. دامنٔه انتشار آن بسیار گسترده است و در اغلب 
شنزارهای مرکزی ایران مانند بیابان های کرمان؛ خور و بیابانک؛ دامغان؛ سیستان و بلوچستان مشاهده می شود.
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منابع آب استان تهران

                                                »َو َجَعۡلنٰا ِمَن اۡلٰماِء کُلَّ َشیۡءٍ َحیٍّ«                      سورٔه انبیاء ـ آیٔه ٣٠
                                                                 هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم

شکل ١9ــ١ــ چشم اندازی از رودخانه جاجرود

منابع آب استان به دو دسته تقسیم می شوند:
الف ــ آب های سطحی: آب های سطحی در استان تهران شامل جاجرود، رود الر، حبله رود، رود سولقان و گالب دره است. 
جاجرود: این رود از ارتفاعات کلون بسته سرچشمه می گیرد و رودهای فشم، دماوند، میگون و آهار به آن می ریزند. روی این 

رود نیز سدی به نام لتیان ساخته شده که هم برای تأمین آب آشامیدنی و هم تولید برق آبی از آن استفاده می شود.
حبله رود: در شرق استان، از ارتفاعات اطراف فیروز کوه سرچشمه می گیرد و به سمت جنوب سرازیر می شود. این رود از 

استان تهران خارج شده و درنهایت در شن زارهای اطراف گرمسار فرو می رود.
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شکل 20ــ١ــ سّد لتیان

رود الر: این رود از شعبه های رود هراز است که از ارتفاعات کلون بسته سرچشمه می گیرد و در شمال شرقی استان جاری 
است. سد الر بر روی این رود بسته شده که آب آن به وسیله تونلی به سد لتیان انتقال داده می شود تا به مصرف شهر تهران برسد. 

شکل ٢١ــ١ــ نقشه پراکندگی سدهای استان تهران
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ب ــ آب های زیرزمینی: در استان تهران برای تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف، عالوه بر آب های سطحی از منابع آب 
زیرزمینی نیز استفاده می شود. این منابع شامل چاه ها، چشمه ها و قنات هاست. 

چاه ها: در تهران بیش از چندین هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق حفر شده است که عمدتاً برای تأمین آب آشامیدنی شهر 
تهران استفاده می شوند. 

چشمه ها: عمده ترین چشمه ها در مناطق مختلف تهران عبارت اند از:
1ــ چشمٔه آبعلی،  بین آبعلی و مبارک آباد

2ــ چشمٔه آب البرز در جنوب شرقی آبعلی
3ــ چشمه علی در شهرری

4ــ چشمه اعلی در شمال شهر دماوند.
قنات ها: از دیر باز یکی از روش های به دست آوردن آب در استان تهران، استفاده از قنات بوده است؛ از این رو،حدود 500 
رشته قنات در منطقٔه شهری تهران، شهرری و سایر مناطق استان احداث شده است. به علت گسترش مناطق شهری و نبود متولی برای 
ساماندهی به این قنات ها، اغلب آن ها به حالت مسدود و غیر قابل استفاده درآمده است.  بازسازی و به کارگیری دوبارٔه این قنات ها 

می تواند به عنوان یکی از راه های مناسب حّل کمبود آب استان تهران مورد توجه قرار گیرد. 

شکل ٢2ــ١ــ تصویر هوایی از قنات ورامین
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مسائل آب استان تهران
رشد جمعیت شهری و قرار گرفتن بخش هایی از این استان در حاشیٔه کویر مرکزی و آب و هوای نیمه خشک باعث شده تا 

همواره مسئلٔه تأمین آب، یکی از دغدغه های اساسی مدیران شهری این استان باشد.
سهم استان تهران از منابع آبی کشور فقط 2 درصد است،در حالی که این استان بیش از 16 درصد از جمعیت کشور را در 

خود جای داده است. گفتنی است الگوی نادرست مصرف آب نیز در افزایش مشکل آب نقش مهمی دارد.
اقدامات اساسی در جهت بهره برداری بهتر و بیشتر از منابع آب استان تهران:

1ــ قطع کردن آب مشترکین پرمصرف
2ــ جلوگیری از اتالف و هدر رفتن آب

٣ــ نصب کنتور در هر واحد مسکونی آپارتمانی و کاهش فشار آب
٤ــ استفاده از شیرآالت و لوازم استاندارد

٥ــ استفاده از آب فاضالب تصفیه شده برای زمین های کشاورزی استان
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1ــ مخاطرات طبیعی
الف ــ زلزله: استان تهران در منطقه ای لرزه خیز واقع شده است. وجود گسل های فراوان و فعال دلیلی بر این  ادعاست.  در این 

میان، سه گسل پتانسیل ایجاد زمین لرزه ای با بیش از 7 ریشتر قدرت را دارا هستندکه عبارت اند از :
1ــ گسل مشا به طول حدود 200کیلومتر

2ــ گسل شمال تهران به طول حدود 90 کیلومتر
3ــ گسل جنوب ری به طول حدود 20 کیلومتر.

وقوع زلزله در مناطق شهری استان تهران برای همٔه تأسیسات حیاتی از قبیل بیمارستان ها، مراکز آتش نشانی و مراکز امداد رسانی خطری 
جدی است. آسیب دیدن لوله های بزرگ گاز و نفت، خطوط انتقال نیرو و سدهای تأمین کنندٔه آب استان از خطرهای بزرگی است که مناطق 

مسکونی شهری و روستایی را تهدید می کند.

مشکالت و مسائل محیطی استاندرس5

شکل ٢3ــ١ــ گسل های تهران

 0   ١0000     ٢0000     40000            60000           80000

متر

دوران های زمین شناسی
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شکل ٢4ــ١ــ تخریب ساختمان ها و مسیر رود تجریش بر اثر سیالب گالبدرۀ تهران،  مرداد ماه 1366

چه باید کرد؟

زلزله در واقع رفتار طبیعی زمین است و آنچه زلزله را خطرناک می کند، شیؤه نامناسب زندگی انسان ها بر روی زمین است.  
برای کاهش میزان خسارت های ناشی از زلزله، اقدامات زیر را باید انجام داد:

1ــ تجهیز امکانات علمی کشور برای پیش بینی دقیق تر احتمال وقوع زلزله
2ــ رعایت اصول ایمنی در ساخت بناهای جدید و تحکیم و بازسازی بافت های فرسودٔه شهری

3ــ آمادگی همه جانبٔه سازمان ها و مراکز ذی ربط قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله )مدیریت بحران(
4ــ آموزش همگانی مردم.

ب ــ سیل: بخشی از دامنه های جنوبی البرز که استان تهران را در برگرفته، حوضه های آبریز رود های پر آبی است که به سمت 
دشت های تهران در جریان اند. از بین رفتن پوشش گیاهی و تغییر کاربری زمین یعنی تبدیل زمین های نفوذ پذیر به مناطق مسکونی و 
از بین بردن مسیل های طبیعی باعث شده تا در اثر وقوع بارندگی های شدید، سیالب از شمال به سرعت به سمت مناطق جنوبی سرازیر 
شود و آسیب های شدیدی را به این نواحی وارد کند. امروزه بستر این رودخانه ها به علت ساخت و ساز بی رویه به شدت باریک شده 

و یا به کلی از بین رفته و همین امر مناطق مختلف استان تهران را در معرض خطر سیالب قرار داده است.
برای کاهش آثار تخریبی سیل در شهر تهران، اقدامات زیر صورت گرفته است.

1ــ احداث شبکٔه فاضالب
2ــ احیای قنات ها و مسیل های قدیمی

3ــ الیروبی جوی ها
4ــ کاشت درخت در حریم رودخانه ها

5  ــ جلوگیری از ساخت و سازها در حریم رودخانه ها.
رعایت این موارد، از آسیب پذیری مناطق مختلف استان در برابر سیل تا حّد زیادی می کاهد.
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شکل 25ــ1ــ سقوط بهمن در یکی از جاده های استان تهران

پ ــ بهمن: استان تهران به واسطٔه قرار گرفتن در یک منطقٔه کوهستانی از نقاط بهمن خیز کشور محسوب می شود، سقوط 
بهمن در گذرگاه های شرقی و غربی استان که عمده ترین جاده های مواصالتی به نواحی شمالی ایران است، در فصل زمستان مشکالتی 

را برای مسافران ایجاد می کند.
دو محور دیزین و فیروزکوه مهم ترین نقاط بهمن خیز استان تهران اند.

آلودگی های زیست محیطی
در حال حاضر، یکی از مشکالت اساسی شهرهای استان تهران به ویژه کالن شهر تهران، آلودگی هواست که عمدتاً ناشی از 
فراوانی وسایل نقلیٔه موتوری، وجود مراکز صنعتی و منابع گرمایشی و سرمایشی است. وضعیت ناهمواری های تهران نیز در ایجاد 
آلودگی هوا نقش مهمی ایفا می کند؛ چرا که شهر تهران به وسیلٔه ارتفاعات البرز محصور شده است و آلودگی هوا در سطح منطقٔه 

شهری تهران باقی می ماند.
قرارگرفتن کوه های البرز بین تهران و کرج تا حّد زیادی مسیر بادهای غربی را منحرف می کند و مانع از تخلیٔه هوای آلوده از 
سطح شهر می شود. بروز پدیدٔه وارونگی دما به خصوص در ماه های سرد سال غلظت آلودگی هوای مناطق شهری استان تهران را 

افزایش می دهد. خشکی هوا و کمبود بارش نیز در آلودگی شهر تهران نقش زیادی دارد.
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اقداماتی که تاکنون در جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است عبارت اند از:
1ــ پایش آلودگی هوا از طریق اندازه گیری آالینده ها در ایستگاه های ثابت و سیار

2ــ معاینٔه فنی خودروها
3ــ طرح گاز سوز کردن خودروها

4ــ حذف سرب از بنزین
٥ ــ آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی

٦ ــ توسعٔه حمل و نقل عمومی )مسیر خط اتوبوس های تندرو )Bus Rapied Transit  )BRT (، گسترش مترو و استفاده از 
اتوبوس های برقی   

شکل ٢6ــ١ــ چشم اندازی از تهران در هوای پاک ــ یک روز دارای هوای پاک

ـ ١ــ چشم اندازی از شهر تهران در هنگام آلودگی هوا شکل ٢7ـ
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شکل 28ــ١ــ مترو راه حّلی برای کاهش آلودگی هوای تهران

)BRT( شکل ٢9ــ١ــ ایستگاه اتوبوس های تندرو

7ــ انتقال کارخانه های آالینده هوا به خارج از شهر تهران و حتی تعطیلی برخی از کارخانه های آلوده کننده هوا

آلودگی منابع آب در استان تهران: استان تهران با جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر و دارا بودن بزرگ ترین مناطق شهری، 
فاقد سیستم فاضالب شهری است و دفع فاضالب عمدتاً از طریق تخلیه در چاه های نفوذی انجام می گیرد که از طریق جذب به منابع 

آب زیرزمینی منتقل می شود.
با توجه به این که شیب زمین در استان تهران از شمال به جنوب است، بخش زیادی از فاضالب های شهری و صنعتی آلوده به 
انواع سموم و میکروب ها، به طرف جنوب سرازیر می شود و زمین های کشاورزی جنوب استان را به ویژه در ابتدای دشت ورامین 

به صورت باتالقی و آلوده در می آوردکه این امر بهداشت و سالمت محصوالت کشاورزی این مناطق را مورد تهدید قرار داده است.
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شکل 30ــ١ــ جریان فاضالب به صورت روباز در شهر تهران

در این زمینه سازمان آب و فاضالب استان تهران وابسته به وزارت نیرو در حال احداث شبکٔه فاضالب )اگوسازی( در اکثر 
مناطق استان تهران است تابدین وسیله از آلودگی هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات جانوری کاسته شود.

آلودگی خاک: از دیگر انواع آلودگی های زیست محیطی استان تهران می توان از آلودگی خاک نام برد که دفن غیر علمی زباله،  
نشت لوله های انتقال نفت و استفادٔه بی رویه از کودها و سموم کشاورزی  از عوامل این نوع آلودگی اند.

آلودگی صوتی: تردد زیاد خودروها، ساخت و سازها و تخلیٔه مصالح ساختمانی از عوامل عمدهٔ  آلودگی صوتی اند.



فصل دوم
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استان تهران بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1389، دارای 1٤ شهرستان و 29 بخش، ٤2 شهر، ٦٣ دهستان است. 
قابل ذکر است که  استان قم در سال 1375 و استان البرز در سال 1389 از استان تهران جدا شده است.

نام شهرتعداد دهستان تعداد شهرتعداد بخششهرستان

گلستان ــ نسیم شهر22٤بهارستان

لواسان ــ فشم ــ تجریش2٣٣شمیرانات

رباط کریم ــ صالح آباد ــ نصیرآباد1٣2رباط کریم

فیروزکوه ــ ارجمند22٥فیروزکوه

ورامین ــ جوادیه ــ قرچک٣٣٦ورامین

چهاردانگه ــ اسالمشهر22٤اسالمشهر

تهران ــ بومهن ــ پردیس٣٣٤تهران

حسن آباد ــ کهریزک ــ باقرشهر ــ ری٤٤8ری

پاکدشت ــ شریف آباد ــ فرون آباد2٣٦پاکدشت

پیشوا ــ جلیل آباد22٤پیشوا

قدس112قدس

مالرد ــ صفادشت22٤مالرد

شهریار ــ صباشهر ــ وحیدیه ــ فردوسیه ــ شاهدشهر ــ باغستان ــ اندیشه17٦شهریار

کیالن ــ آبسرد ــ دماوند ــ رودهن ــ آبعلی2٥٥دماوند

29٤2٦٣کّل استان

جدول ١ــ٢ــ مشخصات عمومی شهرستان های استان تهران بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال ١٣8٩

تقسیمات سیاسی استاندرس6
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شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان تهران به تفکیک شهرستان

دماوند نام شهرستان
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بنا به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  در سال ١390، استان تهران در مجموع ١2/223/598 نفر جمعیت دارد که از 
این تعداد، ١١/265/٤٧8 نفر ساکن شهرها و 958١20 نفر در مناطق روستایی و عشایری ساکن اند. 

شکل ٢ ــ٢ــ نمودار توزیع نسبی جمعیت در استان

٨ درصد

9٢ درصد

کوچ نشینی
امروزه، جامعٔه عشایری ایران یک واقعیت اجتماعی و بخشی از ساختار تاریخی ــ فرهنگی فعال از پیکرٔه جامعٔه ملی است. 
گرچه نسبت جمعیت عشایر کمتر از جمعیت شهر و روستاست ولی تأثیر اقتصادی، اجتماعی و نقش دفاعی و مرز داری آنان در کیان 

کشورمان انکار ناپذیر است و بی تردید، یکی از میراث های گرانقدر و ضرورت های اجتناب ناپذیر ایران زمین محسوب می شود. 
کلهر، صادقی  طایفه های  برمی گیرد.  در  را  نفر  هزار  بر ١8  بالغ  و جمعیتی  است  کم  تعداد عشایر کوچنده  تهران،  استان  در 
شاهسوند، جمالی، پازوکی، هداوند و ... از عشایر استان اند که دشت الر، دماوند، فیروز کوه، محّل ییالق و شهرستان های ورامین، 

شهریار و رباط کریم محّل قشالق آن هاست.
تأمین  را  استان  نیاز  مورد  پروتئین  از  عمده ای  بخش  و  مشغولند  نیز  شتر  پرورش  به  گوسفند  پرورش  بر  عالوه  آن ها 

می کنند. 

شیوه های زندگی در استاندرس7
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 برای مطالعه 

شکل 3 ــ٢ــ عشایر کلهر ــ دشت الر استان تهران

جشنوارۀ »شیرواره « نماد انفاق و تعاون در جامعۀ عشایری تهران 
پس از کوچ عشایر به منطقٔه کوهستانی ارجمند و استقرار جمعیت در منطقه ، در اولین روز شیر دوشی مراسم 

جشن »شیرواره« برگزار می شود. این جشنواره نمادی از ایجاد روحیٔه مشارکت پذیری در جامعٔه عشایری است. 
از آن جا که فراوری روزانٔه شیر برای هر خانوار مقرون به صرفه نیست و میزان شیر تولیدی دام های هر خانوار 
براساس تعداد دام متفاوت است، پس با تعیین نوبت برای خانواده ها براساس تعداد دام  آن ها، هر خانواده از مقدار شیر 

معین برای تولید فراورده های لبنی برخوردار می شوند. 
از دیگر مراسم خاص این جشنواره اهدای تمام شیر دوشیده شده در روز اول به مکان های مقدس و متبرکٔه 

نزدیک محّل استقرار عشایر و توزیع آن در بین افراد مستمند است. 
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روستا نشینی
غلبٔه زندگی شهری بر زندگی روستایی یکی از ویژگی های جمعیتی بارز استان تهران است. با توجه به افزایش روند جمعیت و تبدیل 
روستاها به شهر در سال های اخیر، روستا نشینی در این استان جلوهٔ خاصی ندارد؛ زیرا روستاهای موجود نیز رنگ و بویی شهری دارند. 
با این وجود، در بیشتر این روستاها فعالیت های کشاورزی و باغداری صورت می گیرد. در بعضی از مناطق مانند فیروز کوه 

دامداری سنتی و صنعتی نیز رایج است. 
عالوه بر آن، در مناطق کوهستانی، پرورش زنبور عسل از فعالیت های عمده اقتصادی به حساب می آید. 

شکل 4 ــ٢ ــ فعالیت های کشاورزی و باغداری در روستاهای تهران

اوقات مناسب هستند.  برای گذران  تهران وجود دارند که  ناحیٔه کوهستانی استان  ییالقی و خوش آب و هوا در  روستا های 
ساکنان شهر تهران با ساخت و سازهای فراوان؛ معماری متفاوت با بافت روستایی، تغییر الگوی مصرف در زندگی روستائیان و ایجاد 

مشاغل جدید و مراکز خدماتی این روستاها را دچار تغییرات فراوانی کرده اند. 

ـ  روستای امامه فشم شکل 5 ــ٢ ـ
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شهرنشینی
استان تهران به دلیل پایتخت بودن، مهم ترین مرکز اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی حتی گردشگری است. افزایش جمعیت و 
مهاجرت زیاد به تهران، زمینٔه یک »منطقٔه شهری وسیع« را در این استان پدید آورده که شامل یک مادر شهر )تهران( و مجموعه ای از 

شهرهای کوچک و شهرک های اقماری شده است که با تهران ارتباط روزانه و کاری دارند.

کشور  کل  در  حالی که  در  رسیده؛  درصد   92 رقم   ١390 سال  در  تهران  استان  در  شهرنشینی  میزان  که  است  گفتنی 
٧١ درصد است. 

مهم ترین عوامل توسعٔه شهر نشینی در این استان تمرکز فعالیت های سیاسی، صنعتی، خدماتی، تجاری، مراکز علمی و تحقیقاتی 
و گردشگری است. همین امر موجب تمرکز گرایی در پایتخت کشور شده است. 

روزانه ده ها هزار نفر در تردد و عبور و مرور از شرق به غرب و از شمال به جنوب اند؛ وجود چنین ترافیکی، مردم این شهر را 
با مشکالتی روبه رو کرده است. 

شکل 6 ــ٢ ــ شهر تهران
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با رشد روز افزون جمعیت در استان تهران، تعدادی از روستاهای اطراف تهران چون شهریار، پیشوا و پس از آن قرچک، 
اسالم شهر، و پاکدشت به شهر تبدیل شدند. 

تعداد شهرهای تهران از 25 شهر در سال ١3٧5، به ٤0 شهر در سال ١3٧9 و ٤2 شهر در سال ١389 افزایش یافته است.  

شهرهای جدید
توسعٔه شهر تهران از جهات مختلف و فزونی جمعیت آن، مسئوالن را در دهه های اخیر بر آن داشت تا به منظور رفع مشکالت 
شهر نشینی، نیاز روز افزون به مسکن و جلوگیری از ایجاد شهرهای غیر اصولی در حاشیٔه کالن شهر تهران، به احداث شهرهای جدید 

بپردازند و آن را به عنوان یک سیاست و ضرورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

جدول ٢ــ٢ــ مشخصات شهر های جدید استان تهران

نام شهرردیف
فاصله از تهران

)کیلومتر(
جمعیت پیش بینی شده

)هزار نفر(
30١20اندیشه١
٤5300پرند2
35200بومهن )پردیس(3
٤5200واوان٤

جمعیت شهر تهران در روز به ١١ میلیون و در شب به ٨ میلیون نفر می رسد. چرا؟ 

شکل 7ــ٢ــ  شهر جدید پردیس
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استان تهران با جمعیتی بالغ بر ١2 میلیون نفر پرجمعیت ترین استان کشور است و بیش از ١6 درصد از مردم ایران در آنجا 
زندگی می کنند. در حالی که وسعت آن کمتر از ١ درصد کل کشور است. بدین ترتیب می توان آن را پرتراکم ترین استان ایران نامید. 

جمعیت استاندرس8

شکل 8  ــ٢ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان تهران به تفکیک شهرستان

 0    ١0000      ٢0000          40000
متر

ساختمان سنی جمعیت استان تهران 
نمودار های صفحٔه بعد هرم سنی جمعیت را نشان می دهد:

استان تهران پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین استان کشور است.
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میلیون نفر

مرد   زن

800 600 500 300 100 0200700 400 0 100 200 300 400 500 600 700 800

هزار نفرشکل 9 ــ٢ ــ هرم سنی تهران، سال ١3٧5 

مرد   زن

٨5 ساله و بیشتر
ـ ٨0 ساله ٨4 ـ
ـ ٧5 ساله ٧9 ـ
ـ ٧0 ساله ٧4 ـ
ـ 65 ساله 69 ـ
ـ 60 ساله 64 ـ
ـ 55 ساله 59ـ
ـ 50 ساله 54ـ
ـ 45 ساله 49ـ
ـ 40 ساله 44 ـ
ـ 35 ساله 39 ـ
ـ 30 ساله 34 ـ
ـ ٢5 ساله ٢9ـ
ـ ٢0 ساله ٢4ـ
ـ ١5 ساله ١9 ـ
ـ ١0 ساله ١4ـ

ـ 5 ساله 9ـ
ـ 0 ساله 4 ـ

شکل ١0ــ٢ــ هرم سنی تهران، سال ١3٨5  

از دو هرم سنی شکل ١0ــ2 چه چیزهایی استنباط می کنید؟ 
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 برای مطالعه 

ترکیب سنی جمعیت تهران در سال ١3٨5 بیانگر کاهش موالید، افزایش جمعیت فّعال اقتصادی و 
افزایش امید به زندگی است. 

ـ    ١3٧5 جدول 3ــ٢ــ ترکیب سنی جمعیت استان تهران در سال های ١3٨5 ـ

١3٨5 به درصد١3٧5 به درصدگروه سنی
١٤33/6٧2١/٤3ــ0 سال

ـ  ١5 سال 6٤6١/88٧3/63 ـ
65٤/35٤/95+ سال

مهاجرت
مهاجرت یکی از ویژگی های بارز جمعیتی استان تهران است. این استان، مهاجرپذیر ترین استان کشور است. 

استان های آذربایجان شرقی، همدان، اردبیل و زنجان به ترتیب بیشترین مهاجران را به استان تهران گسیل می دارند.  
در فاصلٔه سال های ١385ــ ١3٧5 در مجموع ٤/٧٤٤/0٤١ نفر در بین استان های کشور جا به جا شده اند که از این تعداد، 

١/٤38/٤06 نفر به استان تهران وارد و در آن جا ساکن شده اند. 
 براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ١390، جمعیت استان تهران در ١5 سال گذشته به ١2 میلیون و 223 هزار و 598 

نفر رسیده است. 

مسائل و مشکالت ناشی از افزایش و تمرکز جمعیت و راهکارهای کاهش 
به مسکن و توسعٔه زیر ساخت ها و امکانات  نیاز  تهران،  افزایش جمعیت شهر  ١ــ تغییر کاربری زمین های کشاورزی: 
مورد احتیاج را در پی دارد. همچنین، تمرکز جمعیت موجب توسعٔه صنایع و راه های ارتباطی شده و در نتیجه، بسیاری از زمین های 
کشاورزی و فضای سبز را تحت تأثیر قرار داده است. ولی با بلند مرتبه سازی می توان از تخریب یا تغییر کاربری زمین های کشاورزی 

و فضاهای سبز جلوگیری کرد. 
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شکل ١١ ــ٢ ــ تغییر کاربری اراضی کشاورزی

پیدا کرده و فشار  به آب افزایش  نیاز  با افزایش جمعیت و توسعٔه صنایع،  در سال های اخیر،  ٢ــ فشار بر منابع آب: 
مصارف  خودکار،  شیر آالت  از  استفاده  و  صرفه جویی  فرهنگ  توسعٔه  با  است.  یافته  شدت  زیر زمینی  و  سطحی  آب  منابع  بر 
بهداشت خانگی نیز به صورت بهینه درآمده است. در بخش صنعت نیز با افزایش تعرفه و تشویق آنان به استفاده از آب بازیافتی 

می توان فشار بر منابع آب را کاهش داد. 

ـ کاهش ذخیرۀ آب در پشت سد شکل ١٢ــ٢ـ
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3ــ آلودگی هوا:  با افزایش جمعیت، توسعٔه صنایع و ازدیاد وسایط نقلیٔه موتوری، آلودگی هوای تهران رو به فزونی گذاشته 
و در نتیجه، مشکالت بسیاری نظیر بیماری های تنفسی، انواع سرطان ها و ناراحتی های قلبی و ریوی را در پی داشته است. 

اگر چه دو طرح محدودٔه کنترل ترافیک و محدودٔه تردد زوج و فرد خودروها تا حدودی از مشکالت آلودگی هوا کاسته است 
ولی مشکل آلودگی هم چنان پا   برجاست. 

شکل ١3ــ٢ــ آلودگی هوا 

فعالیت
شما چه راهکاری برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد می کنید؟

4ــ آلودگی آب و خاک: تمرکز فاضالب های انسانی و صنعتی در محدودٔه جغرافیایی تهران و نفوذ آن ها به درون آبخوان 
موجب  خود  شهری  فاضالب  سطحی  جریان  هم چنین،  می شود.  زیر زمینی  آب های  آلوده شدن  موجب  زیر زمینی  آب  سفره های  و 

آلوده کردن سطح خیابان ها و محیط زیست شهری و آلودگی خاک می شود. 
در جهت کاهش آلودگی آب و خاک، اقداماتی مانند ایجاد شبکٔه فاضالب شهری )اگوسازی(، خارج کردن صنایع و عدم صدور 

مجوز احداث صنایع آالینده انجام شده است. 

شکل ١4 ــ٢ــ آلودگی آب و خاک
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5  ــ مصرف زیاد انرژی: بیش از یک سوم صنعت کشور و یک ششم جمعیت ایران در استان تهران متمرکز شده است؛ از 
این رو، مصرف انرژی در این استان چندین برابر سایر استان هاست.

مشکل مصرف زیاد انرژی را می توان از طریق آموزش به مردم برای کاهش مصرف انرژی از جمله تشویق و ترغیب مردم برای 
استفاده از المپ های کم مصرف و هم چنین عایق بندی ساختمان تا حدودی کاهش داد.

6  ــ افزایش میزان شهر نشینی و افزایش نیاز خدماتی: افزایش جمعیت و تمرکز حدود 20 درصد جمعیت شهری ایران 
در تهران به  خدمات و امکانات زیر بنایی نیاز دارد درحالی  که کمبود این امکانات و خدمات، مشکالت جدی را ایجاد کرده است. 

دولت در نظر دارد به استان های محروم تسهیالت بیشتری همچون افزایش سهم این استان ها از محّل تولید ناخالص داخلی، 
در  صنایع  استقرار  برای  مالیاتی  معافیت های  اعطای  و  یارانه ای  و  تشویقی  سیاست های  اعمال  عمرانی،  بودجه های  سهم  افزایش 

بخش های اشتغال زا اختصاص دهد. 
با تمرکز زدایی از شهر تهران و با توجه به آمایش سرزمین و تأمین امکانات مورد نیاز مردم در شهرستان ها ، می توان شرایطی را 

فراهم کرد تا ضرورتی برای مراجعٔه مردم به تهران نباشد. 
٧ــ مشکالت حمل و نقل: افزایش جمعیت و وسایل نقلیه، از یک سو و گنجایش محدود خیابان ها و کمبود وسایل حمل و نقل 
عمومی از سوی دیگر موجب ترافیک سنگین در خیابان های تهران و در نتیجه، کاهش سرعت و صرف هزینٔه زیاد رفت  و آمد می شود. 

شکل ١5ــ٢ ــ مشکل ترافیک در شهر تهران 
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بیشتر بدانیم  

شکل ١6 ــ٢ــ ایستگاه های مترو و اتوبوس تندرو )بی. آر.تی( در شهر تهران

ب ــ ایستگاه بی. آر. تیالف ــ ایستگاه مترو

توسعۀ خطوط مترو و اتوبوس تندرو )بی. آر . تی(
افزایش سفرهای درون شهری و در نتیجه، ترافیک و آلودگی ناشی از آن در کالنشهر تهران باعث شده تا مترو 
و خطوط اتوبوسرانی بی. آر .تی به عنوان راه حلی برای برطرف کردن چنین معضالتی طراحی شود. این امر توانسته 

است بخشی از مشکالت ترافیک را برطرف کند. 



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان تهران 
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بیشتر بدانیم  

حقیقت این است که آداب برگرفته از دین و هنجارهای اجتماعی کمتر تحت تأثیر زمان قرار دارد. آداب و رسوم تحت تأثیر 
خرده فرهنگ ها ممکن است که در هر محل تفاوت هایی داشته باشد. 

سنت ها و آداب و رسوم هر قوم تشکیل دهندٔه هویت آن قوم است و حفظ و شناخت آن آداب و عادات، به حفظ و ارزش ها و 
میراث کهن و دیرین جامعه کمک می کند؛ از این رو، شناخت آن ها از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

از جمله آداب و رسوم مردم استان تهران می توان به آداب و رسوم ازدواج، عید نوروز، شب چله، مراسم ماه محرم، نذری و 
غیره اشاره کرد. 

به نظر شما، علت دوام و استمرار برخی از آداب و رسوم چیست؟ 

ـ  سفره هفت سین شکل ١ ــ3ـ

آداب و رسوم مردم استاندرس٩

١ــ عید نوروز: شامل خرید لباس عید، خانه تکانی یا رفت  و روب، سفرٔه هفت سین، مراسم خاّص تحویل 
سال نو، دید و بازدید و سیزده به در است.

٢ــ شب یلدا )شب چله(: از آیین های کهن ایرانی است که در این شب مردم بیدار می مانند تا با شعر خواندن، 
قصه گفتن، فال حافظ گرفتن و آجیل خوردن با مادر جهان در زادن خورشید همراهی و همدردی کنند.
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بیشتر بدانیم  

تهرانیان قدیم در همٔه اعیاد خود سنت حسنٔه جمع شدن افراد خانواده در منزل یک بزرگ تر را حفظ می کردند 
امروزه نیز در بسیاری از خانواده ها همٔه فرزندان در منزل مادر و پدر جمع می شوند.

زرد،  لیموی  و  انار سرخ، سیب سرخ  هندوانٔه سرخ،  از:  عبارتند  می شود  این شب خورده  در  که  میوه هایی 
و سمبل  قرمز است  و درونش  بیرونش سبز  که  نمادی کروی  به عنوان  چله است  میؤه سرسفرهٔ  مهمترین  که  هندوانه 
خورشید محسوب می شود. از دیگر مراسم این شب، بیان قصه هایی از رستم و سهراب و خواندن اشعار زیبا و دلنشین 
است. تهرانی ها شب یلدا را همه ساله جشن می گیرند تا سنت های زیبای قدیم را در البه الی زندگی جدیدشان حفظ 

کنند.  
3ــ آداب و رسوم ازدواج در تهران قدیم: شامل خواستگاری و بله  برون، خرید عروسی، جهاز برون، 

حنا بندون، مراسم عقد کنان، بردن عروس و پاتختی که البته در جزئیات تفاوت های اندکی با جاهای دیگر دارد. 

شکل ٢ــ3ــ شب یلدا

از  افزوده می شود.  آن  بر شکوه و جالل  و همه ساله  دارد  تهران سابقه ای طوالنی  در  ماه محرم:  مراسم 
حدود دهم و پانزدهم ماه ذی حجه مساجد و تکایا برای مراسم ماه محرم آماده شده، چادرها و خیمه ها برای اجرای 

روضه خوانی و تعزیه برپا می شود. 



ویژگی های فرهنگی استان تهران 

٤5

شکل 3ــ3ــ مراسم عزاداری و شبیه خوانی در ایام محرم در تهران

گفت و گو دربارٔه مراسم متعدد این ایام، معنا و مفهوم هر پرچم، َعلَم و کتل و اعتقادات مردم، در این مطلب 
مختصر نمی گنجد.

رنگ  کم کم   می شدند،  آماده  محرم  ماه  برای  تکایا  و  مساجد  که  روزهایی  از  محرم:  در  سیاهپوشی 
همه  محرم  ماه  اّول  روز  در  که  جایی  تا  می شد  غالب  جوان  و  پیر مرد  و  مرد  و  زن  از  مردم  پوشش  بر  سیاه 
یکپارچه سیاه پوش بودند و این سنتی بود تغییرناپذیر، تا جایی که فقیرترین مردم که از مال دنیا جز پیراهن و قبای 
تنشان چیزی نداشتند، همان را می فروختند و سیاه می خریدند یا با لباس کهنٔه سیاه معاوضه کرده یا حتی با جوهر 

می کردند.  رنگ 
یکی از نذرهای مجرب مردم نیز نذر پیراهن، دستمال و پارچٔه سیاه بود که بین فقرا و بی سیاه مانده ها تقسیم 
می شد. در این ایام تمام مساجد، سقاخانه ها، حسینیه ها و تکیه ها سراپا سیاه شده، آمادٔه اجرای مراسم و پذیرایی از 

عزاداران می شد. 
نذرهای رایج و از یاد رفته: ایام محرم همواره به عنوان روز های خیرات و روا شدن حاجات شهرت داشته 
است و به همین دلیل در روزهای محرم هر کسی به ُوسع خود در اطعام عزاداران می کوشید و از دیگ های بیست منی 
گرفته تا کماجدان های کوچک، با شور و شعفی خاص بر سر اجاق می گذاشت و آن را با خلوص نیت در بین مردم 
پخش می کرد. حتی کسانی که توانایی اطعام نداشتند، با ریختن مشتی برنج در پلوی نذری یا تکه گوشتی در خورش، 

در نذر شریک می شدند. 
اعتقاد به این که این شب ها، بهترین زمان طلب آمرزش برای درگذشتگان است، خرما، حلوا، شکر پنیر، آش 
و سمنو نیز بر اقالم دیگر نذورات اضافه شد و بدین ترتیب تهران در این ایام، به شهری یکپارچه نعمت، کرم، بذل و 
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بخشش تبدیل می شد. 
انجام  بیماران خود و فرزندانشان  برای رفع گرفتاری ها و شفای  نذرهایی که مردم در ماه های محرم و صفر 
می دادند، عبارت بودند از: آب دادن یا سقایی، شربت دادن، پختن آش امام زین العابدین )ع(، اطعام با انواع غذاها، نذر 
شمع، نفت و روغن چراغ به امامزاده ها، مالیدن گل بر سر و صورت، سینه زدن، زنجیر زدن، زیر علم، کتل و عالمت 

رفتن، خواندن زیارت عاشورا، ختم قرآن، روزه گرفتن و ... . 
عالوه بر این ها، انجام خدماتی چون پذیرایی، کفشداری و اسفند دود کردن در مساجد و تکیه ها نیز با نذر و 
قصد قربت انجام می گرفت. تهیٔه مواد مورد نیاز دسته ها از ساز و دهل گرفته تا زنجیر و علم و کتل و عالمت، پرچم، 

دیگ، سینی، استکان و ... نیز از موارد نذر بوده و هست.
یکی از انواع نذرها، گرفتن روزٔه سکوت بود و فرد روزه گیر، در تمام دوازده روز عزا تا آخر ماه محرم و گاهی 

صفر، یک کالم سخن نمی گفت. 
و  پوشاندن چاله ها  تاریک،  معابر  تأمین روشنایی  به وضع خیابان ها،  مانند رسیدگی  عام المنفعه  امور  انجام 
راه آب ها، کمک به نابینایان، پرداخت بدهی زندانیان یا تهیٔه غذا و پوشاک برای خانواده هایشان، غذا دادن به پرندگان، 

میانجیگری در اختالفات خانوادگی و دوستانه و ... نیز با قصد قربت انجام می گرفت.

زبان و گویش های محلی در استان تهران
زبان هر قومی آینٔه تمام نمای فرهنگ آداب و رسوم، اعتقادات، باورها و پیشینٔه تاریخی آن هاست و از بین رفتن آن ها باعث از 

بین رفتن میراث فرهنگی و هویت جامعه  می شود؛ از این رو، حفظ زبان ها و گویش ها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
تهران در روزگاران کهن از توابع شهر ری بوده است. ری نیز در روزگاران قدیم از توابع سرزمین ماد به شمار می آمده است؛ 

از این رو، زبان مردم تهران و ری در آغاز شاخه ای از زبان مادی بوده که با پارسی قدیم قرابت داشته است. 
 مرحوم عباس اقبال آشتیانی در مقاله های تحقیقی خود، با نام لهجٔه تهرانی، گویش مردم تهران باستان را چنین تعریف کرده 

است: 
»لهجٔه تهرانی که پیش از خراب شدن و از رونق افتادن شهر ری، به آن زبان رازی می گفتند، از لهجه های زبان پهلوی یعنی 
شعبه ای از زبان پارسی است که در بخش شمال، شمال غربی، مغرب و جنوب ایران رواج داشته و لهجه های مازندرانی، گیلکی، تاتی، 
لری، کردی، شیرازی، آشتیانی و ... از بازماندگان همان زبانند. این زبان به کلی غیر از پارسی دری بوده که نخست در ماوراء النهر، 

سپس در خراسان و سیستان، زبان رسمی و شعر و ادب شده است.«
همٔه طوایف ورامین اغلب فارسی صحبت می کنند؛ اگر چه عده ای از این طوایف، فرهنگ، زبان و اعتقادات خاص خود را 
دارند ولی نیاز مردم باعث شده که زبان واحدی را انتخاب کنند و به دلیل یکی شدن و آمیختن مردم این منطقه با هم، تشخیص کرد، 
ترک و تاجیک از هم مشکل است. پازکی ها، سیاه منصوری ها و ایل مافی کُردند ولی فارسی صحبت می کنند.کنگرلوها، فرجی ها و 
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قشقایی ها ریشٔه ترکی دارند ولی نسل امروزشان ترکی نمی دانند بلکه گویش و لهجٔه مخصوص ورامینی ها را دارند. عرب ها هم، زبان 
عربی آمیخته به فارسی صحبت می کنند. هداوندی ها هم بعضی از ویژگی های زبان لری را حفظ کرده اند، طایفٔه قشملی در یکی از 

روستاهای قرچک زندگی می کنند و زبان آنان تلفیقی از زبان پهلوی و فارسی دری است. 
 نمونه ای از گویش ورامینی: هست و نیست    هسِت و نیسِت 

کتاب را  کتاِب ِر یا کتاِب ُر.
رباط کریم در گذشته جزئی از بالد بزرگ ری بوده است و مردم محلی و بومی آن عالوه بر تکلم به زبانی که هم ریشٔه زبان مردم 

ری باستان بود، با بهره گیری از اصطالحات خاص محلی خود گویش می کنند.  
 شمیران در گذشته، روستاهای کهن و زیبای فراوانی داشته است. بسیاری از این روستاها زیبا و گوش نوازند  که برخی از این 

نام ها از ریشٔه زبان تاتی است که تا حدود دویست سال پیش زبان غالب در شمیران بوده است. 
ـ ترکی است و زبان کردی نیز در آن جا رواج دارد. زبان مردم فیروزکوه   زبان مردم شهرستان دماوند جزء لهجه های مازندرانیـ 

فارسی است و بیشتر با لهجٔه مازندرانی تکلم می کنند. 
 نمونه هایی از  ضرب المثل های مردم تهران

ضرب المثل گونه ای از بیان است که معموالً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ها نهفته است. بسیاری از این 
داستان ها از یاد رفته اند به طوری که پیشینٔه برخی از َمثَل ها بر بعضی از مردم روشن نیست؛ با این حال، در سخن به کار می رود. 

١ــ هم از آش قم افتادیم هم از شوربای کاشان
2ــ دیفال موش داره موش هم گوش داره

فعالیت
چند نمونه از ضرب المثل های رایج در بین مردم تهران را جمع آوری کنید. 

١ــ 
2ــ
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منطقٔه تهران که در شمال غرب فالت مرکزی ایران قرار گرفته است، از زمان های دور و ادوار پیش از تاریخ، منطقه ای مسکونی 
کاوش های  و  بررسی ها  گرفت.  سراغ  می توان  آن  کنار  و  گوشه  در  را  تاریخ  از  پیش  فرهنگ های  رد پای  که  به طوری  است،  بوده 
باستان شناسی از یک سده قبل تا به امروز، بسیاری از مراکز فرهنگی در دشت تهران را مشخص و معلوم ساخته و نشان می دهد که 

این دشت حداقل از نیمٔه دوم هزارهٔ دوم )عصر آهن( تا به امروز مسکونی بوده است. 
تاریخ افسانه ای تهران به »شیث بن آدم« و »هوشنگ پیشدادی« می رسد. در عهد ساسانیان، کیش زرتشت در ری رواج یافت و 
چندین آتشگاه بزرگ در شمال و جنوب تهران ایجاد شد. نخستین آتشگاه در قصران در فاصلٔه 30 کیلومتری مرکز تهران رو به روی یکی 

از ارتفاعات کوه توچال قرار داشت. 
در کتاب »تهران عصر ناصری« آمده است: تهران قبل از قرن شش هـ.ق. یکی از روستاهای کم اهمیت بود و شهر ری که تقریباً 
در شش کیلومتری تهران قرار داشت، کانون عظیم تمدن و فرهنگ قدیم این خطّه به شمار می رفت؛ تا این که با هجوم ویرانگر مغول، 

جنگ های داخلی، کشمکش های مذهبی و تفرقه اندازی های فرقه های مذهبی و ...، ری رو به ویرانی نهاد. 
در کتاب »معجم البلدان« آمده است: تهران قریه ای است معظم و والیت ری دارای باغات زیاد به اشجار و ثمرات خوب و 
فراوان و سکنه در خانه های سرداب مانند به سر می برند. تا حملٔه مغول، هنوز هم تهران به صورت قریه ای نه چندان معتبر باقی مانده 
بود و مانند دیگر قراء ری، زیر نظر خوارزمشاهیان اداره می شد. یاقوت حموی، سیاح بزرگ عرب، هنگام فرار از دست مغوالن در 

سال 6١٧ هـ.ق. از این قریه یاد کرده است. 
پس از زلزله های متناوب و نیز حملٔه مغوالن، تهران به تدریج از شکل روستا بیرون آمد و به شهرکی تبدیل شد که دارای چهار 
امامزاده و چند بقعٔه متبرکه بود. به عنوان اولین امامزاده های تهران باید از امامزاده زید، یحیی، اسماعیل و سید نصرالدین نام برد. در 
این دوره، کشاورزی و باغداری توسعه پیدا کرد و این امر نظر مهاجمان و ساکنان روستاهای اطراف تهران را به خود جلب کرد. این 

وضع تا پایان دوره های ترکمانان و اوایل صفویه ادامه داشت. 

تهران دورۀ صفویه
این دوره از حیات شهر تهران، از زمان شاه طهماسب صفوی )9٤8  ــ930 هـ.ق( آغاز می شود. شاه طهماسب صفوی که 
به دلیل مدفون بودن جّد اعالی صفویان ــ امامزاده حمزه ــ در جوار حضرت عبدالعظیم بارها از قزوین به زیارت این اماکن مقدسه 
می رفت، نخستین بار در سال 9٤٤ هـ.ق. از قریه آباد تهران دیدار کرد و از آن خوشش آمد و به شکارگاه های آن عالقه مند شد و 

چندین بار در سفرهای خود در آن قریه اقامت گزید.
)به عدد  برج  با ١١٤  بارویی  بود،  آن  محیط  گام  که 6000  تهران  پیرامون  در  داد  دستور  هـ.ق.  در سال 96١   او سرانجام 
سوره های قرآن مجید( بنا کنند و در هر برج، سوره ای از کالم اللّه مجید را برای تبرک پنهان سازند. برج ها با فاصلٔه منظم از یکدیگر به 
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این شرح پدید آمد: سمت جنوبی ٤0 برج، سمت شمالی 3١ برج، سمت غرب 22 برج و سمت شرق 2١ برج. 
تهران ابتدا از نظر وسعت اندکی بزرگ تر از چند شهر آن روزگار بود و از چهار طرف دروازه هایی به این شرح داشت:

٭ جنوب: دروازه اصفهان یا دروازه حضرت عبدالعظیم در مدخل کنونی بازار عباس آباد، خیابان مولوی
٭ شمال: دروازه شمیران در مدخل کنونی خیابان پامنار

٭ غرب: دروازه قزوین در مدخل کنونی بازارچٔه قوام الدوله،میدان وحدت اسالمی )شاهپورسابق(
٭ شرق: دروازه دوالب درمدخل کنونی بازارچٔه نایب السلطنه خیابان ری.

شاه طهماسب عالوه بر آبادانی تهران، باغ ها و بناهای حکومتی متعددی در آن بنا کرد. پس ازمرگ شاه طهماسب، جانشین او، 
شاه اسماعیل دوم، نیز توجه خاصی به تهران داشت.

شهر تهران تا پایان سلسلٔه صفویه مسیر رو به ترقی و توسعه را طی کرد. 

تهران دورۀ افشاریه 
در آغاز زمامداری نادرشاه، تهران در راه توسعه گام برمی داشت.با آن که در این دوره پایتخت ثابتی وجود نداشت و مرکزیت 
حکومتی و اداری هم در اصفهان بود، تهران برای نادرشاه اهمیت نظامی یافت و توجه او به تهران به گونه ای جلب شد که در سال 

١١52 هـ.ق. فرزند خود، رضاقلی میرزا را به حکومت تهران مأمور کرد و تمام والیت به سیطرٔه وی درآمد. 

تهران دورۀ زندیه 
با غلبٔه زندیان و پیروزی کریم خان زند بر محمد حسن خان قاجار و فتح تهران در سال ١١٧2 هـ.ق. کریم خان زند در تهران به 
سلطنت رسید. در این دوره، اندک رونقی در اوضاع و احوال تهران پدید آمد. کریم خان زند برای آبادانی تهران کوشش های بسیار 
کرد. دو محلٔه بزرگ به نام های عودالجان و چال میدان از ترکیب محله های کوچک سابق به وجود آمد و بیشترین جمعیت شهر را در 

خود جای داد. کاروانسراها، دکان ها و محل کار بازرگانان و پیشه وران در بخشی متمرکز شد و به مرور بازار تهران پدید آمد. 
کریم خان به علت درگیری و کشمکش با محمد  حسن خان قاجار و کاستن حمایت ترکمن ها از محمد حسن خان، مجبور شد 
به شیراز برود؛ از این رو، در سال ١١٧6 هـ.ق. حکومت تهران را به غفورخان واگذار و پایتخت را از تهران به شیراز منتقل کرد. 
اهمیت تهران از همین زمان شروع شد. در پایان دورٔه زندیان، تهران سیمای شهری یافت و از زمانی که لشکریان قاجاریه به سرکردگی 

مجنون خان پازوکی آن را گشودند )١١99 هـ.ق( به صورت شهری کامل جلوه گر شد. 

تهران دورۀ قاجاریه 
در سال ١200 هـ.ق. آقامحمد خان قاجار، این شهر جدید التأسیس را که تا آن زمان جنبٔه نظامی داشت، به پایتختی انتخاب 
کرده، پس از تحکیم پایه های حکومت خود در سال ١209 هـ.ق. رسماً در این شهر تاجگذاری کرد. از این زمان، نهادهای حکومتی 

در تهران استقرار یافت. 
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آقا محمد خان برخالف دیگر پادشاهان، عالقٔه چندانی به ساخت بناهای عظیم و باشکوه نداشت؛ به طوری که از زمان وی تنها 
عمارت تخت مرمر باقی مانده است. جمعیت شهر تهران را در این دوره 25000 نفر تخمین زده اند. 

پس از آقامحمد خان، فتحعلی شاه )١265 ــ١2١2 هـ.ق( بناها و عمارت هایی جدید در تهران ساخت؛ برای مثال می توان به 
توسعه و تزیین عمارت تخت مرمر، احداث تخت مرمر در وسط میدان، مسجد شاه، مسجد عزیزالدوله، مدرسٔه مروی و چندین باغ از 

جمله باغ نگارستان اشاره کرد. 
در این دوره، بسیاری از زمین های داخلی شهر به مرور به خانه، قصر و بنای دولتی و سفارتخانه و ... تعلق گرفت. در دورٔه 
محمد شاه با آوردن آب کرج به تهران و تثبیت مالکیت زمین و باال رفتن مهاجرت ها، آبادانی شهر چشمگیر شد. در زمان محمد شاه، احداث 
ـ از آثار این دوره  ـ  »بین الحرمین«ـ  بناهای جدید همچنان ادامه داشت. ضلع جنوبی مسجد جامع تهران و بازار بین این مسجد و مسجد شاهـ 
است. در جنوب تهران نیز دروازهٔ دیگری به نام دروازه محمدیه در میدان »پاقاپوق محمدیه« یا میدان اعدام ساخته شد. دروازهٔ دیگری نیز 

که افغان ها به نام دروازه ارگ یا دروازه دولت در مدخل خیابان »باب همایون« ساخته بودند، مرمت و بازسازی شد. 
با گسترش شهر تهران، ناصرالدین شاه،  در دورٔه حکومت ناصرالدین شاه، جمعیت تهران حدود ١50/000 نفر بود. همراه 

»میرزا یوسف مستوفی الممالک«، صدر  اعظم، و »میرزاعیسی«، وزیر، را مأمور طراحی نقشٔه شهر تهران کرد. 
در این دوره به سبب ادارٔه کشور و سازمـاندهی درست، بـه دستور میرزاتقی خـان امیر کبیر محلٔه ارگ بـا کوشش معمار با سابقه 

و برجسته ای به نام »عبدالله خان معمارباشی« توسعه یافت و بناهای جدید در آن احداث شد. 
در هستٔه مرکزی شهر، اندک اندک بازار تهران شکل نهایی به خود گرفت و راسته بازارها، تیمچه ها، کاروانسراها و سراهای 

متعدد ایجاد شد. به این ترتیب، تهران سیمای شهرهای سنتی ایران را یافت و توسعٔه جدید و مهاجرت های بسیار پدید آمد. 

شکل ١ــ4ــ نقشۀ تهران در اوایل دورۀ ناصری
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تهران دورۀ پهلوی 
در سال های آغازین سلطنت رضاشاه که پویش شهر نشینی شکل تازه ای به خود گرفته بود، جمعیت شهر تـهران بـار دیـگر 
رو به فزونی نهاد؛ از این رو، دست اندرکاران به فکر گسترش بناهای شهر افتادند. در سال ١309، شهردار وقت که خواهان نوسازی 
و توسعٔه شهر تهران بود، بدون توجه به اهمیت تاریخی بناها تمام حصارها، برج و بارو و دروازه ها را ویران کرد؛ اما محله های پیرامون 
این دروازه ها باقی ماندند. از میان محله های باقی مانده می توان محلٔه سنگلج، چال میدان، خانی آباد، گود زنبورک خانه، پامنار، دروازه 

قزوین، عودالجان و ... را نام برد. 

شکل ٢ ــ4ــ مناطق ٢٢ گانه شهر تهران
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بیشتر بدانیم  

وجه تسمیه محله های تهران
 عودالجان: این محله واقع در محدودٔه خیابان های پامنار )از غرب(، سیروس )از شرق(، چراغ برق )امیرکبیر( 

)از شمال( و بوذرجمهری )از جنوب( بوده است.
 چال میدان: نام چال میدان به زمان های بسیار قدیمی تر باز می گردد. به دلیل وجود دو مرکز بسیار قدیمی 
آیین تشیع در این مناطق )بقعه امامزاده یحیی و بقعه امامزاده سیداسماعیل( و نیز شکل گیری و توسعه آیین تعزیه خوانی 

و روایت نهضت عاشورا و نیز تمرکز مراکز اقتصادی آن زمان محله بازار در مجاورت این منطقه توسعه یافت.
 سنگلج: َسنِگلَج یکی از محله های قدیمی شهر تهران است. محله سنگلج از ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان 
بهشت تا بازار قوام الدوله و از غرب تا خیابان وحدت اسالمی و 30 تیر و از شرق تا خیابان خیام امتداد داشته است. 
برخی نام سنگلج را دگرگون شده »سنگ رج« دانسته اند. رج به معنی ردیف است و اصطالح سنگ رج مربوط به تقسیم 

آب با پاره های سنگ بوده است.
 پل چوبی: قبل از اینکه شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، دور شهر دروازه هایی بنا شده بود تا دفاع 
از شهر ممکن باشد، یکی از آن ها دروازه شمیران بود با خندق هایی پر از آب در اطرافش که برای عبور از آن از پل 
چوبی استفاده می شد امروزه از این دروازه و آن خندق پر از آب اثری نیست، اما این محل همچنان به نام پل چوبی 

معروف است.
 ونک: نام ونک تشکیل شده است از دو حرف )ون( که نوعی درخت است )زبان گنجشک( و حرف )ک( 

که به صورت صفت ظاهر می شود.
 فرحزاد: این منطقه به دلیل آب و هوای فرح انگیزش به همین نام معروف شده است.

 جوادیه: بسیاری از زمین های جوادیه متعلق به آقای فردانش بوده که اهالی محل به او جواد آقا بزرگ لقب 
داده بودند. مسجد جامعی نیز توسط جواد آقا بزرگ در این منطقه بنا شده است که به نام مسجد فردانش هم معروف 

است.
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سابقۀ تاریخی شهرستان های استان تهران
 ری: ری یکی از نقاط باستانی ایران با آثاری از هزاره های چهارم و پنجم قبل از میالد است. دربارٔه پیدایش شهر باستانی 
ری، مانند دیگر شهرهای باستانی، افسانه های متفاوتی وجود دارد. بنای آن، گاه به شیث بن آدم )ابوالبشر(، گاه به منوچهر، پادشاه 

افسانه ای ایران، و گاه به هوشنگ، پسر کیومرث، نسبت داده می شود.  
با آمدن سپاهیان اسالم به دین اسالم گرویدند.  به بعد بر این شهر گذاشته شد و مردم این شهر  نام ری از دورٔه ساسانیان 
در دورٔه اسالمی، ری پناهگاه فرمانداران بنی امیه بود. بر پایٔه اسناد و مدارک تاریخی، با آن که شهر ری بر اثر زلزله هایی چند 
)چون زلزله  236 ق. 850 یا 85١ م.( ویران شد و یورش ترکان نیز بر آن آسیب های فراوان وارد آورد، همچنان پایدار ماند. 
ری در سال 6١٧ هـ.ق. مورد حملٔه وحشیانٔه مغوالن قرار گرفت و عالوه بر قتل  عام مردم، بناهای آن نیز با خاک یکسان شد. 
ری اندکی بعد از آن، دوباره رو به آبادانی گذاشت و بار دیگر در سال ٧86 هـ.ق. بر  اثر حمله سپاهیان تیمور به ویرانه ای بدل 

شد.

 ورامین: عالوه بر تپه ها و محوطه های تاریخی مربوط به قرون پیش از میالد، آثار فراوانی از قرون هفتم و هشتم هـ.ق. در 
این شهرستان دیده می شود. آبادانی ورامین پس از ویرانی ری توسط مغوالن و تیموریان شروع شد. مردم ری پس از خرابی این شهر به 
ورامین نقل مکان کردند. این شهر همواره یکی از مراکز تجمع شیعیان بوده است. ورامین که امروزه یکی از شهرهای بزرگ استان تهران 

و به عنوان یکی از شهرک های اقماری عمده مطرح است. 

شکل 3 ــ4ــ برج طغرل
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 دماوند: در کتیبٔه شاپور و کتیبٔه پایکولی از زمان نرسی )302 ــ293م.( از ساتراپ های دماوند نام برده شده است. چند 
به  پایه  بدون  قرمز رنگ  دو ظرف سفالین  دماوند  نزدیک شهر  قبل  دهٔه 
و  بود  سرگوزن  شکل  به  ظرف  از  قسمتی  که  آمد  به  دست  اتفاقی  طور 
نیز در همین مکان، دو سکه از فرهاد دوم )١38 پ.م.( و مهرداد دوم 
)١23ــ  88پ.م.( اشکانی کشف شد. همچنین، روی یک مهر ساسانی 
که در دماوند کشف شد، نام »دمباوند« حک شده است. این مهر اکنون 
در موزٔه شهر کلکته هند نگهداری می شود. در متون اسالمی نیز نام این 
محل به صورت »دنباوند« آمده است. شاهنامٔه فردوسی را می توان در 
شمار اسناد قدیمی که از دماوند نام برده است، به حساب آورد. فردوسی 
آشیانٔه سیمرغ،  را  دماوند  و کوه  برده  نام  این شهر در شاهنامه  از  بارها 
در  30  هـ.ق.  سال  در  دماوند  است.  دانسته  رستم،  پدر  زال،  آموزندٔه 
زلزله های  وجود  با  شد.  فتح  مسلمانان  دست  به  عثمان  خالفت  زمان 
زیادی که در دماوند روی داده و خرابی های زیادی که به  بار آورده است، 
عالی  موقعیت  حاصلخیز،  خاک های  خوب،  هوای  و  آب  سبب  به  اما 
آن  جا  در  همیشه  زندگی  مرکزی  فالت  و  مازندران  بین  در  واقع  نظامی 

رواج داشته است. 
 

شکل 4 ــ4ــ مسجد جامع ورامین

شکل 5 ــ4ــ برج شبلی دماوند
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شکل 6ــ4ــ برخی از مکان های تاریخی و مذهبی استان تهران

یکی از دروازه های قدیم تهرانعمارت الماس )مجموعۀ کاخ گلستان(

مسجد سپهساالر )شهید مطهری(کاخ گلستان

تکیه دولت )مراسم تعزیه(

عمارت دوشان تپه تعزیه

کاخ شهرستانک
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شهر تهران به دلیل مرکزیت سیاسی، نقش بسیار ارزشمندی در دفاع از کیان اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس بر عهده 
داشت. استان تهران اگرچه از نظر جغرافیایی دور از مرزها به  سر می برد، ولی به واسطٔه پایتخت بودن و پشتیبانی خطوط جبهه، تقریباً 
مانند شهرهای مرزی مورد حمالت هوایی قرار می گرفت. تهران به دلیل برخورداری از استعدادهایی در زمینٔه جذب و انتقال نیرو 
نسبت به سایر شهرها موقعیت ویژه ای داشت، به همین جهت، از اّولین شهرهایی بود که در آغاز جنگ تحمیلی مورد حمله قرار گرفت. 
وجود پادگان های متعدد و فرودگاه های نظامی، خود استعداد با لقوه ای برای جذب نیروهایی شده بود که در بدو پیروزی انقالب به دامن 

مردم پناه آورده بودند و پس از آغاز جنگ، عمدٔه آن ها به پادگان ها برگشتند و به دفاع از سرزمین مقدس خود پرداختند.
استان تهران با برخورداری از جمعیت کثیری نسبت به سایر استان ها و دارا بودن پادگان ها و مراکز دفاعی متعدد، به طور طبیعی 
نقش بسیار خطیری در دفاع از میهن اسالمی بر عهده داشت. با آغاز جنگ تحمیلی علیه جمهوری نوپای اسالمی، حضور داوطلبانه 
و فعال نیروهای مردمی، بسیاری از مشکالت را حل کرد. عالوه بر آن، حضور ارزشمند نیروهای مردمی در قالب نیروهای داوطلب، 
از پایگاه های بسیج ادارات و مساجد نیز شکوه دیگری از این عظمت را نشان داد که اوج آن را در اعزام سراسری یکصد هزار نفری 

سپاه حضرت محّمد )ص( شاهد بودیم. 

شکل 7  ــ٤ــ اعزام سراسری یکصد   هزار نفری سپاه حضرت محّمد )ص( از شهر تهران

دفاع مردم تهران از ایران اسالمیدرس١١
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در این میان می توان از مساجد به عنوان مهم ترین پایگاه جذب نیرو نام برد؛ به طوری که اّولین پایگاه های بسیج نیز در مساجد 
شکل گرفت. وجه مشترک تمامی نیروهای داوطلب، ارتباط با مساجد و پایگاه های بسیج محالت بود که مساجد نقش اصلی پشتیبانی 
خطوط نبرد را نیز بر عهده داشتند و مطمئن ترین و آسان ترین راه کمک  رسانی مردم به جبهه ها محسوب می شدند. ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت که ریشه در مذهب و پویایی مساجد داشت نیز موجب تداوم این فعالیت ها می شد و هر فردی که شهید می شد، ضمن آنکه 
همگی در مراسم تشییع آن شهید حضور فعال داشتند، از نظر روحی نیز ضربٔه مهلکی بر دشمنان وارد می آوردند و افراد بیشتری را 

راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل می کردند که در آن، حضور جوانان بسیار چشمگیر بود. 
از دیگر کمک  های مردمی به رزمندگان عالوه بر اهدای کاال، می توان به اهدای خون نیز اشاره کرد. مردم هر وقت احساس 
می کردند به خون آن ها نیاز است، دریغ نمی کردنـد. همچنین، آنـان با شرکت فعال در راهپیمایی هـا به مناسبت های مختلف، بـه رغم 

بمب گذاری ها و حمالت هوایی دشمن، موجب تقویت روحیٔه رزمندگان می شدند و دشمنان را مأیوس می کردند.

             شکل 8  ــ٤ــ شهید کالهدوز                                         شکل 9ــ٤ــ شهید ستاری                                                      شکل 10 ــ٤ــ شهید فالحی

شخصیت هـای برجستٔه زیـادی را می تـوان از تـهران نـام بـرد کـه 
سنگرهای خود را در مجلس شورای اسالمی، مدرسه و … ترک کردند و 
به جبهه ها شتافتند و به درجٔه رفیع شهادت نائل آمدند؛ از آن جمله می توان 
شهید مصطفی چمران را نام برد. همچنین از میان سرداران سپاه و ارتش 
کشوری،  کالن  مسئولیت های  وجود  با  که  بودند  برجسته ای  افراد  نیز 
سنگرها را بر صندلی ها ترجیح دادند و همچون سایر رزمندگان به خطوط 
مقدم جبهه رفتند؛ از جمله تیمسار ولی ا... فالحی، شهید ستاری، شهید 
حسن باقری، شهید کالهدوز و شهید سید مرتضی آوینی )شهید اهل قلم( 

شکل 11ــ٤ــ شهید دکتر مصطفی چمرانروایتگر »روایت فتح«.
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اللّه طالقانی یاد کرد. او شکنجه های بسیاری در زندان طاغوت کشید و از یاران       از روحانیان ممتاز می توان از مرحوم آیت 
امام خمینی )ره( و اّولین امام جمعٔه تهران پس از انقالب بود. آیت اللّه طالقانی شاگردان بسیاری برای مبارزه با رژیم ستم شاهی تربیت 

کرد که شهید چمران یکی از کسانی بود که در مجالس درس ایشان شرکت می کرد.

                                          شکل 12ــ٤ــ شهید حسن باقری                                                                            شکل 13ــ٤ــ شهید آوینی

شکل 15ــ٤ــ جهان پهلوان تختیشکل 1٤ــ٤ــ مرحوم آیت الٰلّه طالقانی
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مردم تهران نه تنها در صحنٔه دفاع حضور فعال داشتند بلکه با تشکیل ستاد معین بازسازی، همچنان حضور خود را در صحنه 
حفظ کردند و در زمینٔه آبادسازی مناطق آزاد شده به خصوص خرمشهر، به تالش  های خود ادامه دادند.

شکل 16ــ٤ــ نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبری

شکل 17ــ٤ــ حرم مطهر امام خمینی )ره(

نسبت  به  اعزام رزمنده  و  تقدیم شهدا  تابع شهرستان ها هم در  بلکه گاهی روستاهای  نبود؛  تهران  ایثارگری، خاّص شهر  این 
جمعیت گوی سبقت را از تهران می  ربودند. در این میان شهرستان ورامین را با سابقٔه تاریخی حماسه 15 خرداد سال 1342 می توان 
نام برد؛ مبدأ این حرکت، شهرستان پیشوا بوده است. در واقع در استان تهران تقریباً روستایی را نمی توان یافت که شهیدی تقدیم 

انقالب نکرده باشد.
اکنون نیز جای آن دارد که با پاس داشتن خون شهدای گرانقدر، حفظ دستاوردهای رشادت های آن عزیزان و ادامٔه راه آن ها، 

رضایت خداوند بزرگ را نیز فراهم آوریم.



فصل پنجم

توانمندی های استان تهران
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توان ها و جاذبه  های گردشگری استان تهران
استان تهران با بیش از 12میلیون نفر جمعیت، دروازٔه ورود به تمدن کهن ایران به شمار می رود. تهران به دلیل قرار گرفتن 
در دامنه  های البرز و برخورداری از چشم اندازهایی چون دامنه  های کوهستانی ، پارک های جنگلی و کویری، غارهای متعدد و 

دیگر ویژگی های طبیعی و آثار تاریخی، از موقعیت خاصی برای توسعٔه جهانگردی برخوردار بوده است. 
 مساجد بسیاری در استان تهران وجود دارد که هم به لحاظ معماری و هم از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارند. مدرسه عالی 
شهید مطهری )سپه ساالرسابق( و مسجد امام )مسجد فتحعلی شاه یا مسجد شاه سابق( در بازار تهران که در زمان قاجاریه به وجود 

آمده، از این جمله است.
استان تهران با داشتن نزدیک به 70 واحد دانشگاهی )دولتی و خصوصی( بیش از ٥٠ درصد کل مراکز آموزش عالی کشور 
را در خود جای داده است. برخی از این دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی از قدیمی ترین، بزرگ  ترین و معتبرترین مراکز آموزشی 

کشور محسوب می شوند. یکی از عوامل جذب جمعیت در استان تهران، وجود مراکز متعدد آموزش عالی در این شهر است.
از مراکز مهّم مذهبی استان تهران می توان مقبرٔه با شکوه حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در شهرستان ری، همچنین آرامگاه 

امام  خمینی )ره( در جنوب شهر تهران، کلیساها و بیش از پانصد بقعه و امامزاده را نام برد.

قابلیت های محیطی، علمی و فرهنگی استاندرس١٢

فعالیت

ـ  ٥   ـ  ٥                                                                                                               شکل 2ـ                                                              شکل ١ـ

اسامی مکان های زیر را بنویسید.
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ـ  ٥   ـ  ٥                                                                                                               شکل 4ـ                                                              شکل 3ـ

 مدرسۀ قدیمی دارالفنون: نخستین و بزرگ ترین مدرسه به سبک جدید است که در سال ١226 هجری شمسی در شهر 
تهران به دست بانی نیک اندیش آن، میرزا تقی خان امیرکبیر، بنیان گذاشته شد. بسیاری از چهره  های نامدار علمی، ادبی و هنری 
ایران از دانش آموختگان این مدرسه  اند. مدارس ماندگار البرز و هروی نیزکه از جمله قدیمی ترین مدارس کشور هستند در تهران قرار 

دارند.
 کتابخانه  ها: استان تهران و به ویژه شهر تهران بیشترین تعداد کتابخانه را در خود جای داده است. کتابخانٔه مجلس که قدمت آن 
به ١٠٠سال پیش می رسد، از جمله معروف  ترین کتابخانه  های تهران است. کتابخانٔه عالمه دهخدا، کتابخانٔه ملی و کتابخانٔه حاج آقا حسین 

ملک از جملٔه دیگر مراکز فرهنگی استان تهران هستند.

ـ  ٥    شکل ٥ـ
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فعالیت

ـ  ٥  ــ کتابخانۀ ملی  شکل 6ـ

ـ  ٥  ــ مدرسۀ دارالفنون شکل 7  ـ

در مورد یکی از دانش آموختگان مشهور مدرسٔه دارالفنون گزارشی کوتاه تهیه کنید.
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جاذبه  های گردشگری در استان تهران به دو بخش تقسیم می شود:

١ــ جاذبه  های طبیعی
دامنٔه  در  رودبارقصران  فیروزکوه،  شمیرانات،  چون  یی  ا ن  ه شهرستا
کوه   های البرز با دشت ها، دره  ها و دامنه  های پر از گل  های وحشی در هر فصل 
پذیرای  ان  تابست فصل  در  ه  ژ وی به  و  ورد  می   آ وجود  به  را  اصی  خ از  د چشم ان

گردشگران بسیار زیادی است.
با  که  بر  گرفته  در  های خروشان  را رودخانه   تهران  استان  غرب و شرق 
احداث سد بر روی آن ها دریاچه  های بزرگ و زیبایی به وجود آمده است که 

مناسب انواع ورزش  ها و تفریحات آبی هستند.

ـ  ٥  ــ   موزۀ  ایران باستان شکل 8  ـ

ـ ٥ ــ تنگه واشی شکل 9ـ
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ـ  ٥  ــ درختی کهن در ورامین شکل 11ـ

ـ  ٥  ــ پارکی زیبا در تهران شکل 10ـ
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ـ  ٥  ــ پیست اسکی دیزین شکل12ـ

پذیرای  البرز  به فلک کشیدٔه  ایران در دامنٔه کوه  های سر  بزرگ ترین پیست   های اسکی  آبعلی  پیست اسکی دیزین، توچال و 
دوستداران ورزش  های مفرح زمستانی هستند.

این  از  یکی  واشی  تنگه  است،  استان  این  گردشگری  جاذبه  های  دیگر  از  طبیعی  آبشارهای  و  دریاچه  ها  غارها، چشمه  ها، 
ـ  ٥ (. جاذبه هاست که در فصل تابستان زیباترین چشم اندازهای طبیعی را به نمایش می گذارد )جدول ١  ـ

غار رودافشان در 62 کیلومتری جادٔه دماوند یکی از زیباترین غارهای استان تهران در نزدیکی روستای رودافشان واقع شده 
است.
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 برای مطالعه 
جدول ١ــ٥  ــ معرفی برخی از جاذبه  های طبیعی شهرستان های استان تهران

جاذبه  های طبیعینام شهرستانردیف
ــاسالم شهر1
ــپاکدشت2
پارک های جنگلی سرخه حصار و خجیرتهران3

دماوند4
دریاچٔه آهنگ، چشمه اعلی، چشمٔه آبعلی، دریاچٔه تار، غار رودافشان،  پیست اسکی آبعلی،

درخت کهن  سال روستای چنار غرب
درخت کهن  سال روستای وجه آبادرباط کریم5
چشمه علیری6

شمیرانات7
آبشارهای لواسان، منظریه، دوقلو، ناران و کفترلو، پیست اسکی دربند، شمشک، دره  های سولقان، فرحزاد، کن، 

درکه، دربند، اوشان و فشم، گالب دره، پارک جمشیدیه، رودبار قصران و لواسانات، غار اسبول و هملون
دشت شقایق اختر آبادشهریار8
تنگه واشی، غار وهین و بورنیک، چشمه خمدهفیروزکوه9

ــقدس10
پارک ملی و منطقٔه حفاظت شدٔه کویرورامین11

ـ  ٥  ــ مسیر آبشار شکر  آب شکل ١3ـ
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بیشتر بدانیم  

قرار گرفتن استان تهران در دامنٔه رشته  کوه  های البرز و نیز پیشینٔه تاریخی استان، مسیرهای گردشگری فراوانی 
را به وجود آورده است؛ مانند:

مسیر الر ــ هراز: شامل جاذبه  های طبیعی بسیار زیبایی مانند غار گل زرد، رودخانٔه هراز، چشمٔه آب گرم 
الریجان، روستاهای السم، وانا و مکان  های تاریخی مانند کاروانسرای شاه عباس است.

مسیر شهریار:  شامل بوستان  ها و باغ های بسیار زیبا، اماکن زیارتی مانند مقبرٔه لوط پیامبر و روستاهای متعدد 
است.

از دیگر مسیرها می توان به مسیر فشم ــ میگون، فیروزکوه، دماوند، ورامین و . . . اشاره کرد.

 برای مطالعه 
جدول 2ــ٥ ــ معرفی برخی از جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگی شهرستان های استان تهران

جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگینام شهرستانردیف

1
اسالم شهر

)یادگار کهن(١
تپٔه باستانی واوان ــ یخچال جعفرآباد ــ امامزاده اسماعیل ــ

امامزاده طاهر

2
پاکدشت

)شهر گل و گیاه(
کاروانسرای خاتون آباد ــ آب انبار حیدرآباد ــ امامزاده سید جلیل ــ پل قدیمی جیتو ــ تپه و قلعٔه 

محمودآباد ــ عمارت ناصریه

١ــ عناوین ذکر شده برای هر شهرستان را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به کار برده است.

2ــ جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگی استان تهران
 کاخ ها و عمارت  ها: در تهران کاخ  ها و عمارت  های زیادی وجود دارد که جزء جاذبه  های فرهنگی آن محسوب می  شود؛ مانند: 

مجموعٔه کاخ گلستان، کاخ موزهٔ سعد آباد و کاخ بهارستان.
 موزه  ها: در موزه  های تهران می توان بیشتر آثار کشف شده از گوشه و کنار ایران را مشاهده کرد. نزدیک به 6٠ موزه در استان 

تهران وجود دارد که می توان از آن جمله به موزهٔ ملی، موزهٔ جواهرات و موزهٔ فرش ایران اشاره کرد.
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3
تهران

)قلب تپندٔه ایران(

موزه  ها: ملک ــ سکه ــ ملی ــ تاریخ طبیعی ــ رضا عباسی و …
اماکن فرهنگی ــ مذهبی: مسجد و مدرسٔه شهید مطهری)سپهساالر( ــ مدرسٔه دارالفنون ــ مدرسٔه 

البرز ــ کلیسای سرکیس مقدس و …
بناهای تاریخی: میدان آزادی ــ خانٔه وثوق ــ خانٔه مستوفی الممالک ــ کاخ گلستان ــ کاخ سعدآباد ــ 

عمارت کوشک ــ بازار تهران و …
پارک ها: ساعی ــ ارم ــ ملت ــ پارک آبی آزادگان و  …

میادین: میدان حر ــ فردوسی ــ حسن آباد و …

4
دماوند

)بام ایران(
مسجد جامع دماوند ــ برج شبلی ــ امامزاده  هاشم ــ هتل آبعلی

5
رباط کریم

)سرزمین تپه  های باستانی(
امامزاده ابوطالب ــ قلعه سنگی ــ آسیاب آبی ــ کاروانسرای حاج کمال ــ پل بازارک

6
ری

)میراث دار کهن ایران(
آستان حضرت عبدالعظیم )ع( ــ مرقد امام خمینی )ره( ــ  تپٔه میل )آتشکدٔه ری( ــ تپٔه چشمه علی ــ بقعٔه 

ابن با بویه ــ بازار تاریخی ری ــ برج طغرل ــ ارگ سلجوقی

7
شمیرانات

)نگین البرز(
امامزاده صالح )ع( ــ روستای آبنیک ــ بازار تجریش ــ کاخ موزٔه سعد آباد ــ کاخ مظفری ــ 

باغ فردوس ــ موزٔه پروفسور حسابی

8
شهریار

)سرزمین خوش آب و هوا(
امامزاده محسن ــ تپٔه فردوس ــ تخت سلیمان ــ پل آبرسان ورامینک ــ موزٔه شهریار

9
فیروزکوه

)شهر ییالقی(
امامزاده اسماعیل ــ قلعٔه فیروزکوه ــ کاروانسرای گدوک ــ رباط سنگی امین آباد ــ روستای مزداران ــ 

حجاری  های تنگ واشی ــ قلعٔه الجورد ــ تپه و قلعٔه باستانی پیرکمر ــ غار وهین روستای آتشان

قلعه حسن خان ــ امامزادگان ابوالحسن و علی ــ ابوعبداللّه حسینقدس10

11
ورامین

)وارنای کهن(
ـ  ـ برج عالء الدولهـ  ـ کارخانٔه قند ورامینـ  ـ روستای خاوهـ  ـ امامزاده جعفر پیشوا )ع(ـ  مسجد جامع ورامینـ 

بند علیخان ــ تپٔه شغالی ــ کاروانسرای قصر بهرام ــ قلعٔه ایرج
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 برای مطالعه 

ـ  ٥  ــ اسامی برخی از موزه  های استان تهران جدول 3ـ

نوع اثرنام موزهردیف
مینیاتورآبکار1
شیشه و سفالآبگینه و سفالینه  های ایران2
اشیای مربوط به هزارٔه قبل از میالدایران باستان3
آثار هنریآزادی4
مینیاتوراستاد  بهزاد5
خودرو، زمان، پولبنیاد6
مدارک علمی، تحصیلی ، نوشته  ها و... و آثار متعلق به جناب آقای دکتر حسابیدکتر حسابی7
گونه  های گیاهیتاریخ طبیعی8
گونه  های مختلف جانوریآثار طبیعی و حیات وحش ایران9

تمبرتمبر10
طال و جواهرجواهرات ملی11
سکه  های باستانیپول12
باستانی، تاریخی و هنریرضا عباسی13
آثار دورٔه پهلویکاخ سبز14
سکهسکه15
آثار هنری هنرمندان در مورد شهید، شهادت و آثار متعلق به شهداشهدا16
آثار موسیقی استاد ابوالحسن صباصبا17
قالی، قالیچه، فرش و بافتهفرش18
معماری، هنرکاخ گلستان19
آثار دورٔه پهلویکاخ نیاوران20
مردم شناسی و هنرهای سنتیمردم شناسی21
آثار استاد کمال الملک ، تمبر، فرش، قلمدانملی ملک22
سالح دوره  های مختلفنظامی23
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عکس های دورٔه قاجارعکس خانه24
آثار نقاشی هنرمندان ایرانیهنرهای زیبا25
هنرهای تجسمیهنرهای معاصر26
مینیاتور و آثار هنرهای سنتیهنرهای ملی27
روش های تولید برقصنعت برق28
سیر خطوط در ایرانخط و کتابت میرعماد29
نقاشی و مینیاتور استاد فرشچیانفرشچیان30
قالی، نقاشی، خط و آثار دوره  هایصاحبقرانیه31

قاجار، پهلوی و صفوی
آثار باستانی و هنرهای تجسمیجهان نما32
آثار دورٔه قاجار و پهلوی و هدایای بعضی کشورهاکاخ احمد شاهی33
نقاشی های دورٔه قاجارنگارخانه34
اشیا و تابلوهای اروپایی هدیه شده به دربار قاجارحوضخانه35
عکس های دورٔه قاجارعکس خانه36
نقاشی پشت شیشهنقاشی پشت شیشه37
آثار دورٔه پهلویکاخ ملت38
هنری، تخصصیهنر ملل39
انواع گوناگون گل و گیاهگیاهان دارویی سنتی40

ـ  ٥  ــ کوشک احمد شاه در مجموعۀ کاخ موزۀ نیاوران شکل ١4ـ
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 اماکن تاریخی: تپه  های باستانی، کاروانسراها، غارها و کتیبه  های تاریخی، آب انبارها و حمام های قدیمی، بقعه  ها، میادین وقلعه ها 
ـ  ٥(. و برج  های تاریخی از جمله جاذبه  های دیگر استان تهران است )جدول 2ـ

ـ  ٥  ــ کاخ شمس العماره در مجموعۀ کاخ موزۀ گلستان شکل  ١٥ـ

ـ  ٥  ــ میدان حسن آباد شکل ١6ـ
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 بازارها: در تهران تعداد زیادی بازار، مراکز خرید و نمایشگاه  های تجاری و هنری وجود دارد که درفصول مختلف سال موجب 
جذب گردشگران به این استان می شود. بازار سنتی تهران، بازار بین الحرمین، تیمچٔه امین اقدس و …، از جمله بازارهای قدیمی تهران اند 

که عالوه بر حفظ اهمیت تجاری، از اهمیت تاریخی نیز برخوردارند.

ـ  ٥  ــ بازار بزرگ تهران شکل ١7ـ

ـ  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ــ مصلی بزرگ امام خمینی )ره( ـ  ٥  ـ شکل ١8ـ

بر پایی نمایشگاه  های متعدد و گوناگون در تمام طول سال، مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه دائمی گل و گیاه و 
ـ هنری نیز از دیگر جاذبه  های استان تهران برای گردشگران است. برگزاری جشنواره  های فرهنگیـ 
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شکل ١9ــ٥  ــ آبشار سنگان جادۀ امامزاده داوود
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استان تهران یکی از قطب های اقتصادی کشوراست. تجمع کانون های اقتصادی در این استان و موقعیت سیاسی و اداری و 
نیز مرکزیت آن باعث شده است  که بخش عمدٔه امکانات در محدودٔه آن متمرکز شود. نمودار زیر، شاغالن را درسه بخش کشاورزی، 

صنعت و خدمات در استان تهران نمایش می دهد.

الف ــ توانمندی های کشاورزی
در بـافت اقتصادی استان تـهران، بـخش کشاورزی از جـایگاه چشمگیری بـرخوردار است امـا همان گونـه کـه نمودار 
است.  داده  اختصاص  به خود  را  اندکی  بخش ها سهم  دیگر  با  مقایسه  در  بخش کشاورزی  می دهد،  نشان  ـ  ٥(  )شکل 20ـ باال 

چرا؟
استان تهران را از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به دو ناحیه می توان تقسیم کرد:

١ــ ناحیۀ کوهستانی؛ شامل نواحی شمالی استان مانند فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران و … است. مردم 
این ناحیه به علت ناهمواری های سطح زمین و آب و هوای نسبتاً سرد، بیشتر به فعالیت های باغداری و دامداری می پردازند که از 

مهم ترین فراورده های آن می توان سیب، گردو، گیالس،زرد آلو و هلو را نام برد.

ـ ٥ ــ نمودار درصد شاغالن در بخش های مختلف اقتصادی استان شکل 20ـ

توانمندی های اقتصادی استاندرس١٣
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کشاورزی  برای  بخش  این  است.  کریم  رباط  و  ورامین، ری، شهریار  البرز؛ شامل  جنوبی  کوهپایه های  و  2ــ دشت ها 
مساعد است؛ زیرا از منابع آب های سطحی و زیرزمینی برخوردار است اما زمین هایی که در نزدیکی شوره زارها واقع شده اند، برای 

کار کشاورزی مناسب نیستند.

ـ ٥ ــ باغ سیب در شهرستان دماوند شکل 2١ـ

ـ ٥ ــ فعالیت های کشاورزی در اطراف شهر ری شکل 22ـ
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محصوالت عمدٔه این بخش را گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه ای، گوجه فرنگی، خیار، سبزی ها، سیب زمینی، نباتات علوفه ای، 
انگور، چغندر قند و پنبه تشکیل می دهد. از نواحی مهّم آن می توان به دشت شهریار و ورامین اشاره کرد.

ـ ٥ ــ کشت گلخانه ای شکل 23ـ

کشت گلخانه ای نیز در استان رونق زیادی پیدا کرده  و از این نظر، استان به بزرگ ترین قطب تولید محصوالت گلخانه ای تبدیل 
شده است. در گلخانه ها، محصوالتی چون صیفی جات و گل وگیاه های زینتی کاشته می شود.

دامداری: دره ها و دامنه های ارتفاعات البرز با مراتع سرسبز و غنی، موقعیتی مناسب را برای فعالیت های دامداری در سطح 
استان تهران به وجود آورده اند.دامداری، هم در دشت ها و هم در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای، رواج دارد؛  ولی سهم آن در اقتصاد 

استان ناچیز است. 
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اشکال عمدٔه دامداری دراین استان شامل گاوداری های صنعتی بزرگ، پرورش طیور، مرغ داری ها، پرورش زنبورعسل و 
پرورش ماهی است.

ـ ٥ ــ مرکز دامداری صنعتی شکل 24ـ

ب ــ توانمندی های صنعتی
استان تهران به دالیل زیر به عنوان یکی از کانون های عمدٔه صنایع کشور مطرح  شده است:

١ــ مرکزیت سیاسی شهر تهران
2ــ تمرکز جمعیت،ثروت،درآمد و نیرو های متخصص در استان تهران

٣ــ وجود زیرساخت های مناسب همچون دسترسی به شبکٔه حمل و نقل
٤ــ برخورداری از قابلیت های مناسب نظیر نزدیکی به بازار بزرگ مصرف.

توسعٔه این صنایع بیشتر در امتداد راه های ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران ــ کرج، تهران ــ ساوه و تهران ــ قم متمرکز 
است.
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ـ ٥ ــ شرکت خودروسازی سایپا شکل 2٥ـ

ـ ٥ ــ تولید اتومبیل در کارخانۀ ایران خودرو شکل 26ـ
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بیشتر بدانیم  

 صنایع استان را برحسب نوع تولید می توان به گروه های زیر تقسیم کرد: 
١ــ صنایع غذایی 2ــ صنایع نساجی و چرم ٣ــ صنایع کانی و غیر فلزی ٤ــ صنایع فلزی ٥ ــ صنایع شیمیایی و دارویی 6 ــ صنایع 

برق و الکترونیک 7ــ صنایع سلولزی.

ــ صنایع غذایی: شامل کارخانٔه کاغذسازی، روغن نباتی، لبنیات پاستوریزه، فراورده های گوشتی، تصفیٔه 
قند، بیسکویت سازی، نان ماشینی، نوشابه سازی، کنسروسازی، مرباسازی و… است.

ــ صنایع نساجی و چرم: شامل ریسندگی و بافندگی پنبه ای و پشم و تریکو است.
ــ صنایع کانی و غیر فلزی: این رشته از صنایع، مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی خانه ها و شیشه تهیه 

و تولید می کند.
ــ صنایع فلزی: این رشته از صنایع، انواع خودرو، لوازم خانگی مانند بخاری، کولر، اجاق گاز، یخچال، 
را  فلزی  فراورده های  از  دیگر  بسیاری  و  پنجره  پروفیل،  لولٔه  فشار،  تحت  مخازن  نیز  و  لباس شویی و…  ماشین 
تولید می کنند و در غرب تهران در دو سوی مسیر تهران ــ کرج و شرق تهران، به سوی جادٔه تهران ــ آبعلی قرار 

دارند.
ــ صنایع شیمیایی و دارویی: شامل کارخانه ها و کارگاه هایی است که به تولید دارو، مواّد بهداشتی، مواّد 
ضد عفونی کننده، الستیک و پالستیک، رنگ های ساختمانی و صنعتی، پاک کننده های جامد و مایع، فراورده های 

نفتی، روغن موتور و سموم دفع آفات نباتی می پردازند.
ــ صنایع برق و الکترونیک: شامل مؤسسه هایی است که با تولید و مونتاژ وسایل برقی و الکتریکی، کابل، 

باتری و المپ سروکار دارند.
ــ صنایع سلولزی: شامل مؤسسه هایی است که در تولید کاغذ مقوا، کارتن، کیسه و پاکت کاغذی، کاغذهای 

بهداشتی و تولیدات چوبی مانند نئوپان، فیبر، کبریت و… فعالیت دارند.

معادن
استان تهران نزدیک به 200 معدن فعال دارد برخی از مواّد معدنی موجود در این معادن عبارت اند از:

شن و ماسه ــ سنگ الشه ــ سنگ آهن ــ سنگ گچ ــ سولفات سدیم ــ باریت ــ سنگ سیلیس ــ کالوئن ــ 
ـ گل سرشور ــ  ـ بنتونیتـ  ـ دولومیتـ  ـ سنگ تزیینیـ  ـ منگنزـ  ـ زغال سنگـ  ـ بوکسیتـ  ـ سنگ باالستـ  خاک نسوزـ 

سنگ فسفات ــ نمک ــ تالک ــ مارن و سنگ توف.
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صنایع دستی استان تهران 
صنایع دستی استان تهران با توجه به بافت اجتماعی و تنوع قومی، به سه دستٔه شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شود. 

١ــ صنایع دستی شهری: عمده ترین صنایع دستی استان را قلم زنی روی، مس و برنج، خراطی و سبدبافی، خاتم کاری، 
عمدتاً  را  آن  اندرکاران  دست  و  ندارند  منطقه  در  طوالنی  سابقه ای  این صنایع  می دهد.  تشکیل  سفالگری  و  بافی  قالی  شیشه گری، 

مهاجران تشکیل می دهند.
2ــ صنایع دستی روستایی: به طور عمده این نوع صنایع، خانگی و غیردائمی اند و بخش عمدٔه آن ها را قالی بافی، سفالگری، 
حصیربافی و گلیم بافی تشکیل می دهد. قالی بافی گسترش قابل توجهی نسبت به سایر مشاغل دارد و در مناطق غیر شهری دماوند و 

شمیرانات دایر است.
به طور خانگی و فصلی انجام  3ــ صنایع دستی عشایری: قدیمی ترین نوع صنایع دستی استان است که تولید آن عموماً 
اینک  به ترکیب قومی منطقه، در میان صنایع دستی استان جایگاهی ویژه دارد و هم  با توجه  این نوع از صنایع دستی،  می پذیرد. 
که  ایرانی  ساخته های  از دست  بخش  این  دست اندرکاران  می شود.  محسوب  استان  دستی  مثبت صنایع  و  برجسته  نقاط  از  یکی 
بافت انواع قالی و قالیچه، جاجیم و گلیم، چنته١، رویه پشتی، جوال2، خورجین٣ و نیز رنگرزی و ریسندگی پشم را در انحصار 
خود دارند، گروهی از عشایر لر، قشقایی، شاهسون و… هستند که در دهه های اخیر از زادگاه خود به تهران، ری، ورامین و کرج 

مهاجرت کرده اند.

١ــ چنته: کیسه ای که درویشان و شکارچیان با خود دارند و در آن توشه و لوازم خود را می گذارند.
2ــ جوال: کیسه ای بزرگ است که از پارچه خشن ساخته می شود.

٣ــ خورجین: کیسه مانندی که بر پشت چهارپایان می گذارند که از دو طرف آویزان شده و اجناس خود را در آن قرار می دهند.

ـ ٥ ــ نمونه ای از بازار صنایع دستی تهران شکل 2٧ـ



توانمندی های استان تهران 

8٣

ـ ٥ ــ فروشگاهی در منطقۀ دربند شکل 28ـ

پ ــ توانمندی های بخش خدمات
بخش خدمات در استان تهران، مهم ترین بخش فعالیت اقتصادی محسوب می شود و به دالیل زیر، نقش عمده ای در اقتصاد 

کالن کشور را داراست.
١ــ عهده دار بودن نقش توزیع کاال در سطح ملی
2ــ بهره  گیری از پایانه های بزرگ زمینی و هوایی

٣ــ تمرکز خدمات بازرگانی و تجاری
٤ــ نقش مسلط در عرصٔه خدمات ملی و بین المللی

٥ ــ برخورداری از وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص
6 ــ مشارکت فعال بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی

7ــ توان باالی اشتغال زایی بخش خدمات باتوجه به حجم وسیع سرمایه گذاری آن.
از میان فعالیت های خدماتی استان ، عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل حمل   ونقل بیشترین سهم را دارا هستند.



فصل ششم
شکوفایی استان تهران 

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357 نقطٔه عطف وتحول عظیمی بود که کلیٔه شئون فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشور 
را تحت تأثیر قرار داد و نظام ادارٔه امور کشور را متحول کرد.

ادارٔه امور جامعه بر مبنای دین مقدس اسالم از دستاوردهای اساسی انقالب شکوهمند اسالمی است.گرچه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، دشمنان داخلی و خارجی با به راه انداختن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سعی در نابودی انقالب نوپای ما داشته اند، 
اما با مقاومت و از خودگذشتگی مردم و با هدایت و رهبری معمار کبیر انقالب، حضرت آیت اللّه خمینی )ره(، همٔه برنامه های شوم 

دشمنان نقش بر آب شد و انقالب اسالمی در مسیر جدیدی از بازسازی و سازندگی با رهبری حضرت آیت اللّه خامنه ای قرار گرفت.
در برنامه های اّول و دوم توسعٔه کشور، بازسازی صدمات ناشی ازجنگ تحمیلی و بازسازی نظام اداری و اقتصادی کشور 
مدنظر قرار گرفت. همچنین، باتدوین برنامه های بعدی توسعٔه کشور و اجرای آن، ساختار اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی و 
امور زیربنایی دگرگون شد و موفقیت هایی در زمینه های مختلف علمی ، پزشکی، تحقیقات زیر بنایی و استفاده از انرژی های نو در زمینٔه 

کشاورزی و پزشکی، پرتاب ماهوارهٔ تحقیقاتی امید به فضا و انرژی صلح آمیز هسته ای حاصل آمد.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  شاهد توسعٔه همه جانبه دراستان تهران در بخش های مختلف صنعتی، عمرانی، آموزشی، علمی 

و فرهنگی و همچنین ورزشی، بهداشتی و درمانی بوده ایم.
دراین قسمت از درس، به بررسی وضعیت موجود استان از نظر عمرانی، آموزشی و فرهنگی، بهداشت و درمان می پردازیم.

فعالیت های عمرانی در استان تهران
روند رو به رشد جمعیت )16درصدجمعیت کشور( و نیاز به خدمات مختلف، زمینه را برای توسعٔه فعالیت های عمرانی دراین 

استان فراهم کرده است.
فعالیت های عمرانی در دو بخش شهری و روستایی صورت گرفته است. این فعالیت ها شامل راه وترابری وحمل ونقل، صنعت 
متراکم  آبیاری، همچنین کشت های  انرژی، آب وفاضالب، کشاورزی و سیستم های جدید  ارتباطات، پست، صداوسیما،  و معدن، 

)گلخانه ای( و عملیات مربوط به حفظ آب وخاک است.
١ــ راه وترابری و حمل ونقل: با فراهم کردن امکانات زیربنایی، دسترسی الزم برای سهولت حمل و نقل بار و مسافر، 
صورت  استان  در  موجود  مسافربری  های  پایانه  و  هوایی  ریلی،  بخش  سه  در  انقالب،  از  پس  های  سال  طی  مضاعفی  های  تالش 
گرفته است.وجود حمل ونقل زمینی شامل حمل ونقل ریلی، آزاد راه، بزرگراه و جاده های آسفالته و حمل  ونقل هوایی، فرودگاه 

دستاوردهای استان تهران پس از پیروزیدرس١٤

شکوهمند انقالب اسالمی
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بیشتر بدانیم  

بین المللی مهرآباد و فرودگاه امام خمینی )ره(، این استان را نسبت به سایر استان های کشور از نظر خدمات ترابری و حمل ونقل 
متمایز کرده است.

شکل ١ــ6ــ راه های ارتباطی شهر تهران

راه های ارتباطی یکی از عوامل توسعٔه صنعتی در استان تهران محسوب می شود. بعد از انقالب اسالمی، توجه 
زیادی به احداث راه های استان صورت گرفته است؛ به طوری که در سال 1360 طول شبکه راه های استان )آزادراه، 
بزرگراه، راه های اصلی و فرعی و راه های روستایی( معادل  2417  کیلومتر بوده در حالی که تا پایان سال 1387به 

4983 کیلومتر رسیده است که نشان دهندهٔ رشد بسیار باالی آن است.

پایانه های مسافربری  براساس آمار و اطالعات طی چندین سال گذشته، بیشترین تعداد حمل مسافر از طریق 
موجود دراستان بوده است. حمل مسافر از طریق راه آهن نسبت به سال 1375 به سه برابر افزایش یافته است.
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آغاز به کار متروی تهران در سال 1378 نقطٔه عطفی در توسعٔه شبکٔه ریلی استان محسوب می شود که روزانه هزاران مسافر را 
جابه جا می کند.

شکل 2ــ6 ــ ایستگاه راه آهن تهران

شکل 3ــ6 ــ پل جوادیه
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بیشتر بدانیم  

2ــ صنعت و معدن در استان تهران: شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی، اداری و اقتصادی کشور، محور اصلی شکل گیری 
و تأسیس صنایع کارخانه ای جدید بوده است.

بنابراین، شکل گیری و رشد صنایع کارخانه ای کشور با رشد صنعتی استان تهران آمیختگی کاملی دارد و استان تهران از ابتدای 
شکل گیری این صنایع، قطب و محور اصلی صنعتی شدن کشور است.

پس از انقالب اسالمی تاکنون، 16 شهرک صنعتی فعال خصوصی و عمومی زیرنظر شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل 
شده است.

در معادن استان تهران استخراج زغال سنگ، منگنز، سنگ آهک و سنگ گچ متداول است. معادن در حال بهره برداری تا پایان 
سال 1386، بالغ بر 89 معدن بوده است.

ارتباطات
توسعٔه ارتباطات در استان تهران قابل توجه بوده و در سه بخش مخابرات، پست و صدا وسیما مورد بررسی 

قرار گرفته است.
مخابرات: مخابرات یکی از بخش هایی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی از شکوفایی خاصی برخوردار 
شده است. تعداد تلفن نصب شدٔه استان طّی سال های 1365 تا 1385 ده  و نیم برابر افزایش یافته و در یک دورٔه زمانی 

ده ساله )از سال 1375 تا 1385(، ضریب نفوذ تلفن همراه برای هر 100 نفر، به 36/5 تلفن همراه رسیده است.
تعداد تلفن همراه تا سال 1385، 4901491 و تعداد تلفن ثابت 5704273  بوده است.

پست: تحوالت وسیعی در ارسال و مراسالت پستی استان به وقوع پیوسته است. واحدهای پستی اعم از 
ادارات پست وتلگراف و دفاتر پستی شهری و روستایی در  سال 1360، به 180واحد پستی و تا پایان سال 1385، به 

248 واحد افزایش یافته است. ساالنه بیش از پانصد میلیون نامه و امانات پستی در استان جابه جا می شود.

شکل 4ــ6
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شکل 5ــ6 ــ نیروگاه برق در تهران

جهت  در  نیرومند  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  جمعی  ارتباط  وسایل  و  رسانه ای  ارتباطات  صداو سیما: 
فرهنگ سازی، نقش مؤثری را در توسعٔه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به عهده دارد.

براساس آمار واطالعات موجود در طّی سال های 1375 تا 1385، تعداد ایستگاه های رادیویی موج متوسط، 
تلویزیون و اف. ام از 154 ایستگاه به 355 ایستگاه )2/3 برابر( و هم چنین، تعداد مجموع فرستنده های اصلی از 277 

به 1015  فرستنده افزایش یافته است.

3ــ انرژی
الف ــ برق: تحوالت چشمگیری در صنعت برق کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی به وجود آمده است. استان تهران در 

ایجاد و بهره گیری از نتایج این تحوالت نقش مؤثری داشته است.
به استان تهران است. فقط در سال 1385، در مجموع 19894 هزار مگاوات  بزرگ ترین ظرفیت تولید برق کشور مربوط 

ساعت انرژی برق تولید شده است که نسبت به تولید سال 1360، 6/7 برابر افزایش یافته است.
تولید سرانٔه برق استان تهران درسال 1385، به 1482 کیلووات ساعت رسیده است که از رشد تولید برق در این استان حکایت 

دارد.
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مصرف برق خانگی نسبت به مصارف بخش های عمومی ، صنعتی و کشاورزی سهم بیشتری به خود اختصاص داده است.در این 
استان، نزدیک به پنج میلیون مشترک برق وجود دارد و مقدار انرژی برق در سال 1385، 27865 هزار مگاوات ساعت بوده است.

ب ــ گاز: تا قبل از انقالب اسالمی فقط محدودٔه کوچکی از شهر تهران از گاز شهری بهره مند بوده است، درحالی که در 
فاصلٔه سال های 1357 تا 1387 بیش از 98 درصد از جمعیت استان تحت پوشش گاز قرار گرفته اند.

از مجموع 55 شهر استان تهران در سال 1386، ٤٤ شهر گازرسانی شده و 275 منطقٔه روستایی نیز از نعمت گاز خانگی 
بهره مند شده اند.

4ــ آب و فاضالب شهری: گسترش ظرفیت تأسیسات آبرسانی به شهرها وصنایع و بهره برداری اصولی از منابع آب موجود 
از طریق احداث تأسیسات آبگیری، پمپاژ، انتقال و تصفیه خانه ها صورت می گیرد.

حجم آبی که استحصال شده و وارد شبکٔه توزیع شده است، بالغ بر 15085 میلیون مترمکعب بوده است.
در حال حاضر 97/6 درصد جمعیت استان تحت پوشش آب شرب شهری قرار دارند.

تعداد تصفیه خانه های فاضالب شهری در سال 1387، یازده مورد با ظرفیت 417هزار مترمکعب بوده است.

جدول ١ــ6 ــ شاخص های عمدۀ توزیع آب شهری استان تهران

1387سال 1358واحدشاخص

722316850کیلومترطول شبکٔه توزیع آب

81580حلقهتعداد چاه ها

209230هزار متر درساعتظرفیت ایستگاه های پمپاژ

٥ــ کشاورزی و دامداری: کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی از نظر تأمین منابع غذایی، ایجاد اشتغال و 
درآمد در کشور محسوب می شود.

هرچند کشاورزی استان در دهه های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و توسعٔه شهرها با محدودیت هایی مواجه بوده است، اما 
با اجرای عملیات آب وخاک و استفاده از روش های نوین کشاورزی و آبیاری، بهره مندی از طریق بازار مصرف تهران، دسترسی 

مناسب به بازار جهانی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین کشت های متراکم )گلخانه ای(، رشد قابل توجهی داشته است.
استان تهران 1/1 درصد زمین های زیرکشت محصوالت زراعی و2/9 درصد باغات کشور را داراست.

کشت گلخانه ای نیز در سال های اخیر رونق زیادی پیداکرده و با ایجاد مجتمع های گلخانه ای از سال 1383 تاکنون، کشت 
متراکم محصوالت زراعی وکشت های گل وگیاه زینتی توسعه یافته است.
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 برای مطالعه 

شکل 6 ــ6 ــ محصوالت کشاورزی استان

جدول 2ــ6  ــ سطح زیر کشت محصوالت زراعی وباغی استان تهران )سال های 1358تا 1387( به هکتار

سال 1387سال 1358شاخص

124630377708سطح  کل زیرکشت

95680295708سطح زیرکشت محصوالت زراعی

2895082000سطح زیرکشت محصوالت باغی

دامداری: تولید محصوالت دامی استان طّی سال های 1358تا 1387 از بیست و  یک هزار تن به یک میلیون و دویست هزار 
تن بالغ گردید.

دامداری های صنعتی با ایجاد مجتمع های صنعتی دام پروری رشد بسیاری پیدا کرده و از سال 1383 تاکنون به 9 مجتمع رسیده 
است.

همچنین تعداد کشتارگاه های صنعتی دام و  طیور از دو کشتارگاه درسال 1357، به 35 کشتارگاه در  سال1387 افزایش یافته است.
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عمران روستایی: توسعٔه زیرساخت های روستایی وارائٔه خدمات زیربنایی اجتماعی، یکی از اقداماتی است که می تواند نقش 
عمده ای درتوسعٔه سکونتگاه های روستایی داشته باشد و موجب رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و درآمد و به طور 

کلی، رفاه اقتصادی و اجتماعی روستاییان شود.
اجرای طرح های مختلف زیربنایی از جمله بهسازی بافت فیزیکی روستاها، تأسیسات آموزشی و بهداشتی، برق رسانی،آب رسانی 

به عنوان خدمات و فعالیت هایی محسوب می شوند که در تثبیت جمعیت در روستاها نقش به سزایی دارند.
یکی از برنامه های نظام جمهوری اسالمی پس ازپیروزی انقالب، توسعه وعمران روستاها و محرومیت زدایی از مناطق روستایی 
بوده است. دراین جهت، اقدامات مؤثری در استان تهران برای خدمات رسانی و عمران روستاها انجام شده است. براساس اطالعات 

موجود، طرح های هادی توسعٔه روستایی، پس از انقالب اسالمی تدوین و اجرا شد.
در فاصلٔه سال های 1358 تا 1387 برای 921 روستای استان، عملیات اجرای شبکٔه آب رسانی انجام شد و به این ترتیب، میزان 

برخورداری جمعیت روستایی استان از شبکٔه آب آشامیدنی از 14/5 درصد به 98 درصد رسیده است.
عملیات آب وخاک وتأمین آب کشاورزی: با توجه به محدودیت منابع آب دراستان تهران، درطول سال های پس از انقالب 
با اجرای پروژه های آب وخاک و استفادٔه بهینه از منابع آب موجود در توسعٔه سطح زیرکشت و تولیدات محصوالت زراعی و باغی، 

گام های بلندی برداشته شده است.
جهت مصرف بهینٔه آب درکشاورزی، سیستم های مختلف آبیاری نیز دراین استان وجود دارد که می تواند در کاهش تلفات آب 

در بخش کشاورزی مؤثر باشد.
در استان تهران، حدود 2٥ هزار هکتار از اراضی، زیر پوشش آبیاری تحت فشار  قرار دارد.

 برای مطالعه 
جدول 3 ــ6 ــ شاخص عمدۀ بخش عمران روستایی استان تهران

سال 1387سال 1358واحدشاخص
1541075روستاتعداد روستاهای دارای شبکٔه آب آشامیدنی

4620165661مترمکعبظرفیت مخازن آب آشامیدنی

3081394روستاتعداد روستاهای باالی 20خانوار بهره مند از برق

7933400کیلومتراحداث و بهسازی و آسفالت راه های روستایی

0322روستاتعداد روستاهای بهره مند از گاز



شکوفایی استان تهران پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

9٣

بیشتر بدانیم  

دستاوردهای آموزشی، فرهنگی و هنری
فعالیت های آموزشی در استان تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی: آموزش رسمی در کشور به دو 

بخش، عمومی  و عالی، تقسیم می شود:
ــ آموزش عمومی: شامل دوره های ابتدایی، متوسطه نظری و فنی وحرفه ای است.مسئولیت اجرای آن در 

استان برعهدٔه ادارهٔ کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های استان تهران است.
نفر دانش آموز در مقاطع مختلف  این استان در سال تحصیلی 87 ــ1386 در مجموع دارای 2453357  
بوده  دختر  دانش آموز  نفر  و1،209،337  پسر  دانش آموز  نفر   1،244،020 تعداد،  این  از  که  است  بوده  تحصیلی 

است.
براساس آمار سال تحصیلی 87 ــ1386 کلیٔه کارکنان آموزشی، دفتری و اداری استان تهران 144،798 نفر 

بوده است.
در این استان، عالوه بر وجود مدارس دولتی، در دوره های مختلف تحصیلی، مدارس غیرانتفاعی نیز وجود 

دارد.
91/8 درصداز جمعیت 6 ساله و بیشتر در استان تهران باسوادند.

ــ آموزش عالی: در استان تهران، در سال ١٣8٥ مجموع  348،455 نفر در مرکز آموزش عالی و دولتی و 
250،591 نفر در دانشگاه های آزاد اسالمی در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل بوده اند.

فعالیت های فرهنگی وهنری: استان تهران تا سال 1386 دارای 98 سینما با ظرفیت 41800 نفر و23 سالن 
نمایش با ظرفیت 3478 نفر بوده است.

از دیگر محصوالت فرهنگی در استان، روزنامه و مجله است که به ترتیب، 103 و1974 عنوان در سال 1386 
به ثبت رسیده است.

02روستاتعداد روستاهای دارای دفع بهداشتی فاضالب

0551روستاتعداد روستاهای باالی 50 خانوار دارای طرح هادی

0250روستاتعداد طرح های هادی اجراشده

0318روستاروستاهای مشمول عملیات صدور سند اماکن روستایی
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شکل ٧ــ6 ــ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

اماکن مذهبی در استان تهران براساس آمار سال 1386، به تعداد399 مکان متبرکه بوده است. در این استان، 
3565 مسجد و 601 حسینیه برای انجام فرایض دینی و مذهبی وجود دارد. همچنین، تعداد 19 مکان مذهبی مربوط 

به اقلیت های مذهبی در شهر تهران وجود دارد.

فعالیت های ورزشی دراستان تهران
استان تهران طّی سی سال گذشته به خصوص از دهٔه 1370، شاهد رونق فعالیت های ورزشی بوده است.تعداد 
فضاهای ورزشی روباز و سر پوشیدٔه استان از 276 مورد در سال 1368 به 2768 مورد درسال 1387 رسیده است، 

اما به علت افزایش جمعیت، رشد سرانٔه فضای ورزشی برای هر نفر 0/23 در سال 1387 بوده است.

شکل 8  ــ6 ــ استادیوم آزادی تهران
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فعالیت های بهداشت و درمان در استان تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، اهمیت به بخش بهداشت و درمان به دلیل آثار مستقیم و نسبت آن به 

سالمت جسمی و روانی افراد جامعه مورد توجه قرار گرفت.
از این رو، تعداد بیمارستان های دولتی وخصوصی استان از 141 بیمارستان درسال 1360، به 157 بیمارستان 
با رشد 50 درصدی از 20471 تخت در سال  در سال 1386 افزایش یافت. همچنین تعداد تخت های بیمارستان 

1360، به 30087 تخت در سال 1386 رسید.
طبق آمار موجود، سرانٔه جمعیتی تخت بیمارستان به 446 نفر می رسد که با در   نظر گرفتن جمعیت، سرانٔه نسبتاً 
مطلوبی است. همچنین با توجه به تعداد پزشکان شاغل در مراکز دولتی بخش بهداشت و درمان استان تهران در سال 

1386، درحال حاضر نسبت جمعیت به پزشک شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان 2835 نفر است.

جدول 4ــ6 ــ امکانات بخش بهداشت و درمان استان و مقایسۀ تغییرات آن در سال های 1360 و 1386

سال1386سال 1360عنوان

141157تعداد بیمارستان های دولتی وخصوصی

2047130087تعداد تخت های بیمارستانی )فعال(

2261308درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک

134890آزمایشگاه

4141949داروخانه

140299خانه های بهداشت

18974860تعداد پزشکان شاغل در مراکز دولتی

فعالیت های بهزیستی نیز در جهت حمایت و مراقبت از خانواده ها و افرادی که به دالیل مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، جسمی و ذهنی، توانایی الزم را برای ادارهٔ زندگی ندارند، انجام می گیرد.

در حال حاضر، تعداد110 واحد بهزیستی و 117 واحد توانبخشی در سطح استان به فعالیت مشغول اند.
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ترسیم چشم انداز آیندٔه استان تهران به دلیل قابلیت های مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و همچنین برخی از محدودیت های 
طبیعی و انسانی موجود، دارای حساسیت خاّص خود است.

قابلیت های استان
این استان مرکز سیاسی ــ اداری، قضایی و مدیریتی کشور محسوب می شود و دارای کالن شهر تهران است و 
حدود یک سوم از انواع صنایع بزرگ، صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی کشور را به خود اختصاص 

داده است.
وجود شبکه های مناسب ارتباطی، زمینی و هوایی با توجه به فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، حمل  و  نقل 

ریلی به کلیٔه نقاط کشور و جهان، زمینه ای مناسب برای توسعٔه همه جانبه را فراهم کرده است.
استان تهران بزرگ ترین بازار مصرف کشور برای تولیدات مختلف و استقرار واحدهای عمدٔه تهیه و توزیع 

کاالی کشور به شمار می آید.
هم چنین، این استان توان تأمین انرژی برای انواع فعالیت ها را دارد و دارای زیرساخت های گستردٔه بازرگانی 

و تجاری در سطح ملی است.
از قابلیت های دیگر استان برای تعیین چشم انداز آینده می توان برخورداری از منابع سرمایه ای، نیروی انسانی 
متخصص و ماهر، استقرار مراکز عمدٔه پژوهشی و تحقیقاتی و آموزش عالی، تمرکز فعالیت های ورزشی، فرهنگی و 

هنری، برخورداری از جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی وتأسیسات تفرجگاهی و غیره را نام برد.

اختصار  به  که  است  توسعه  امر  در  تنگناهایی  و  محدودیت ها  دارای  مختلف  توان های  و  قابلیت ها  بر  عالوه  استان،  این  در 
عبارت اند از:

محدودیت ها و تنگناها
ــ محدودیت ناشی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی

ــ کمبود زمین برای توسعٔه شهرهای موجود
ــ وجود گسل های فعال و لرزه خیزی در این استان

ــ وجود اراضی بیابانی و کویری و ضعف پوشش گیاهی

چشم انداز آیندۀ استاندرس١5
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ــ وجود پدیدٔه وارونگی دما
ــ تمرکز و تراکم زیاد جمعیت

ــ استقرار خطوط انتقال انرژی و انبار های ذخیرٔه سوخت در مراکز تجمع جمعیت.

بنابراین، در توسعٔه همه جانبٔه استان تهران باید به قابلیت ها و محدودیت های موجود توجه کافی داشت و با استفاده از مدیریت 
صحیح منابع انسانی وطبیعی می توان تنگناها و مشکالت را به حداقل کاهش داد.

اهداف بلندمدت
اهداف بلند مدت توسعٔه همه جانبٔه استان تهران مانند سایر استان های کشور عبارت اند از:

ــ اعتالی معرفت دینی، ساماندهی فعالیت های فرهنگی، توزیع متعادل امکانات در سطح استان
ــ دست یابی به تعادل فضایی و مهار وکنترل رشد جمعیت و جلوگیری از گسترش بی رویٔه شهرها

ــ سالم سازی محیط زیست
ــ حفظ و احیا برای بهره برداری مناسب از منابع طبیعی
ــ سازماندهی ترافیک در ترددهای شهری و بین شهری

ــ ساماندهی فعالیت های صنعتی
ــ ترویج شیوه های جدید کشاورزی با تأکید بر کشت های متراکم

ــ رشد و توسعه جایگاه زنان در سطوح باالی مدیریتی و تصمیم گیری
ــ ارتقای ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی جامعه.

گفتنی است استان تهران با الهام از چشم انداز توسعٔه کشور می تواند با به کارگیری موارد زیر، استانی پیشرو در بین استان های 
مختلف باشد:

راهبردهای بلندمدت
ــ اصالح الگوی مصرف در زمینه های مختلف از جمله آب و انرژی

و واگذاری  مدیریت و خدمات شهری  افزایش مشارکت های مردمی در  برای  فراهم کردن زمینه های الزم  ــ 
فعالیت ها به بخش های خصوصی

ــ ایجاد شرایط ویژه در مجموعٔه شهری تهران برای جلوگیری از مهاجرت
ــ بسترسازی برای ایجاد توسعٔه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای ساکنان استان با تأکید بر تقویت زمینه های 
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فعالیت

گذران اوقات فراغت
ــ توسعٔه شهری براساس ضوابط زیست محیطی

ــ توسعه و بهینه سازی شبکه های حمل ونقل به ویژه درنقاط شهری
ــ اصالح ساختار صنعتی در استان

ــ بهره گیری از جاذبه های طبیعی و انسانی جهت تبدیل استان تهران به یکی از قطب های گردشگری
ــ گسترش شهرک های صنعتی واقتصادی کردن تولید کاال وخدمات

ــ کاهش خسارت انسانی در اثر حوادث مختلف و گسترش بیمه های اجتماعی.
همچنین، کاهش آالینده های محیطی به خصوص برای شهر تهران، توسعٔه فعالیت های آموزشی وپژوهشی سطح 
باالی تخصصی و درنهایت، اعمال مدیریت توسعه ای یکپارچه برای کالن شهر تهران و ارتباط آن با سایر استان ها، از 

موارد توسعٔه همه جانبه هستند.

»محل زندگی من«

دانش آموز عزیز
به منظور یادگیری بهتر و شناخت عمیق تر شما از استان محل زندگی تان، فعالیت هایی برای شما طراحی شده است. 
شما می توانید با راهنمایی معلم، برخی از این فعالیت ها را به طور انفرادی و برخی دیگر را به طور گروهی انجام دهید. سپس 

کارهای خود را به معلم تحویل دهید تا در پوشه کار شما بگذارد و بر مبنای آن، آموخته های شما ارزشیابی شود.
برای انجام این فعالیت ها هم از مطالب کتاب درسی و هم سایر منابع اطالعاتی استفاده کنید. امید است انجام 

فعالیت ها برای شما لذت بخش باشد.
موفق باشید

نام استان محل زندگی: نام و نام خانوادگی دانش آموز:     
نام شهرستان:         

              نام شهر / روستا:
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به نام خدا
مدیر محترم مؤسسه جوانه سبز کاشت و صنعت

با سالم؛
در پاسخ به نامه شما به اطالع می رساند

.................................

انفرادی

گروهی

فصل اول 
و

 دوم

١ــ یک مؤسسه کشت و صنعت در حال مطالعٔه استان شما برای انجام فعالیت های کشاورزی 
است. این مؤسسه از شما درخواست کرده است تا درباره وضعیت ناهمواری ها، آب و هوا 
و آب استان گزارشی کوتاه برایشان بفرستید. شما در دو الی سه صفحه به طور خالصه انواع 
ناهمواری ها و آب و هوای استان و همچنین وضعیت منابع آب را برای این مؤسسه توضیح 

دهید و سپس چند منطقه مستعد برای کشاورزی را به آنها معرفی کنید.
نامه را به معلم تحویل دهید.

٢ــ با استفاده از کاغذ کالک یا پوستی و نقشه های کتاب یک نقشه استان را کپی و ترسیم کنید. 
روی نقشه مرز شهرستان های استان را مشخص کنید. در اطراف نقشه نام استان های مجاور 
را بنویسید. شهرستان محل زندگی خود را رنگ آمیزی کنید. محل تقریبی شهر یا روستای 
محل زندگی تان را با راهنمایی معلم عالمت بزنید. تعداد کل جمعیت استان را در باالی نقشه 
بنویسید. پرتراکم ترین و کم تراکم ترین شهرستان های استان را از نظر جمعیت با رنگ یا هاشور 

مشخص کنید.

بازدید و مطالعه پوشش گیاهی و زندگی  به  ٣ــ یک گروه اکوتوریست )طبیعت گرد( عالقمند 
گفتگویی  با شما  مطالعه شان  از شروع  قبل  می خواهند  آنها  هستند.  استان شما  در  جانوری 
داشته باشند و شما آنها را راهنمایی کنید و جاذبه های طبیعی را برایشان شرح دهید. به طور 
گروهی، با استفاده از مطالعه کتاب درسی و سایر منابع اطالعاتی )کتاب، مجله، روزنامه، اینترنت 
و …( گزارشی از وضعیت پوشش گیاهی و زندگی جانوری استان تهیه کنید و حتی االمکان 
چند عکس نیز به آن ضمیمه کنید. سپس در کالس به طور نمایشی، گروه شما، توضیحات الزم 

را برای گروه اکوتوریست ارائه و با یکدیگر گفتگو کنید. 

انفرادی



١00

فصل سوم 
و

 چهارم

١ــ به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه با راهنمایی معلم یک یا چند مورد از فعالیت های زیر 
را انجام دهید:

ــ با استفاده از کتاب درسی و سایر منابع یکی از جنبه های فرهنگی زادگاه و استان محل زندگی 
خود را مطالعه کنید. )غذای محلی، سرودها و موسیقی محلی، زندگینامٔه یکی از شخصیت های 
اینترنتی اداره کل  پایگاه  علمی، فرهنگی، مذهبی، آداب و رسوم و جشن ها، لباس و …( از 
میراث فرهنگی استان خود نیز کمک بگیرید. اطالعات جمع آوری شده را در پوشه ای گذاشته 

و به معلم بدهید.           

                                                                                    
شهرستان(  یا  روستا  )شهر/  زندگی تان  محل  در  را  مقدس  دفاع  شهید  چند  یا  یک  نام  2ــ 
شناسایی کنید. دربارٔه چگونگی شهادت وی پرس و جو کنید و در صورت امکان از طریق 
را  وی  شهادت طلبی  علل  و  وصیت نامه  ویژگی ها،  او،  اقوام  یا  خانواده  با  گفتگو  و  دیدار 

یادداشت و به کالس گزارش کنید.              

                                                                   
٣ــ به مناسبت دهه فجر یا روز معلم، نمایشگاه »استان شناسی« ترتیب دهید. کارها را بین خود 
تقسیم کنید.در نمایشگاه می توانید از نقشه های استان، معرفی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی 
به صورت عکس و اسالید و فیلم و ماکت ها، نمایش غذاها؛ صنایع دستی و آداب و رسوم، 
تدارک  بازدید کنندگان  اظهارنظر  برای  نیز  دفتری  کنید.  استفاده  و …  دیواری  روزنامه های 

ببینید.        

                                                                                                    
٤ــ به همراه معلم از یکی از آثار و بناهای تاریخی ــ فرهنگی محل زندگی خود بازدید کنید و 

گزارش بازدید را بنویسید.     

                                                                               

گروهی

انفرادی

گروهی

گروهی
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فصل پنجم 
و

ششم

١ــ فرض کنید که یک دوست مکاتبه ای که در یکی از کشورهای همسایه منطقه زندگی می کند، 
پیدا کرده اید. این فرد قرار است به دلیل مأموریت اداری پدرش در یک ماه آینده به ایران سفر 
کند و دوست دارد به همراه خانواده اش از استان شما نیز بازدید نماید. او از شما خواسته است 
که مهم ترین مناطق دیدنی )طبیعی ــ فرهنگی( محل زندگی شما و همچنین استان را به او معرفی 
کنید. همچنین نام و تلفن تعدادی از مراکز اقامتی )هتل، مهمانسرا و …( را شناسایی و برایش 

نامه ای با ذکر موارد باال بنویسید و در کالس بخوانید.      

2ــ با راهنمایی معلم یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهید:
به  کنید  دعوت  استانداری(  بخشداری،  )شهرداری،  کارشناسان  یا  مسئولین  از  یکی  از  ــ 
کالس بیاید و دربارٔه اقدامات عمرانی انجام شده برای شما صحبت کند. شما می توانید از قبل 

سؤاالتی را برای پرسش از این فرد یادداشت کنید.
ــ با یکی از مسئولین یا کارشناسان شهرداری / بخشداری یا استانداری در محل زندگی خود مصاحبه 
کنید. با راهنمایی معلم و معرفی نامه از مدرسه و تعیین وقت قبلی به یکی از نهادهای مذکور مراجعه 

کنید. قبل از مراجعه موضوع و محورهای مصاحبه را یادداشت و با معلم مرور کنید.

٣ــ ابتدا چند مشکل یا کمبود را در محل زندگی یا استان خودتان شناسایی کنید و در برگه کاغذ 
بنویسید. سپس روی یک برگه دیگر یک یا چند پیشنهاد برای حل آن مشکل بنویسید. پیشنهادها 

باید منطقی و قابل اجراء باشد. مطالب را در کالس بخوانید و سپس به معلم تحویل دهید. 
٤ــ شهر یا روستای محل زندگی خودتان را در ده سال آینده مجسم کنید. به نظر شما چه 
تغییراتی ممکن است در زمینه های طبیعی، انسانی و اجتماعی در محیط زندگی شما پدید 

بیاید. روی یک برگه کاغذ در چند سطر مطالب را بنویسید و به معلم بدهید.

گروهی یا 
انفرادی

انفرادی

انفرادی

دوست عزیز …
سالم؛   امیدوارم
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با تشکر از:
ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش شهر تهران

ــ استانداری تهران
ــ سازمان جنگل ها و مراتع استان تهران

ــ مرکز آمار ایران
ــ اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان تهران

ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

منابع مورد استفاده
ــ سالنامه آماری نفوس و مسکن استان تهران ،  1385ــ1375

ــ گزارش آمایش سرزمین استانداری تهران، 1388
ــ سالنامه آماری سازمان هواشناسی، 1387ــ1370
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