فصل اول
جغرافیای طبیعی استان تهران

درس1

موقعیت جغرافیایی استان

استان ما در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ پرجمعیت ترین استان کشور یعنی استان تهران با مساحت 13688کیلومتر مربع
در دامنههای جنوبی البرز مرکزی واقع شده است .این استان از نظر موقعیت جغرافیایی بین مدارهای ْ 35تا ْ 36عرض شمالی و ْ51
تا ْ 53طول شرقی قرار دارد.
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جغرافیای طبیعی استان تهران
استان تهران به دالیل زیر یکی از مهم ترین استان های کشور است:
١ــ مرکزیت سیاسی و اداری کشور
٢ــ تمرکز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی
٣ــ تراکم و تمرکز باالی جمعیت
شبکه حمل و نقل و راههای ارتباطی (مرکز تالقی خطوط راهآهن ،جادهای و هوایی)
٤ــ دسترسی به ٔ
٥ــ تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی در تهران.

فعالیت
ــ جدول زیر را کامل کنید.
جهت جغرافیایی
استان های همسایه

شمال

غرب

شرق

جنوب

مرکزی
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درس٢

ناهمواریهای استان

ناهمواریهای استان تهران به سه بخش تقسیم میشود:
الف ــ رشته کوههای 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
بقیه آن ،در استان مازندران قرار دارد.
ٔ

شکل 2ــ١ــ ق ّلۀ دماوند و پیش کوه های سبز و زیبای آن

٤

جغرافیای طبیعی استان تهران
ــ قسمت میانی

حد شمالی استان تهران را تشکیل میدهد .در شمال غربی آن کوه های استان البرز و در شمال شرقی
این ارتفاعات کوهستانی ّ
آن ارتفاعات فیروزکوه قرار دارد.

ــ قسمت جنوبی

مهم این قسمت می توان
سومین بخش از البرز مرکزی است که رودخانه های کرج و جاجرود آن را قطع کرده است .از کوههای ّ
لواسانات و شمیرانات را نام برد.

شکل 3ــ١ــ نقشۀ ناهمواریهای استان تهران به تفکیک شهرستان

ب ــ بخشهای مرکزی و کوهپایههای جنوبی البرز که زمین های این ناحیه به سبب داشتن شیب مالیم و خاک های آبرفتی برای
کشاورزی مناسب است.
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شکل ٤ــ١ــ محصول گوجه فرنگی از دشت ورامین

ج ــ دشتهای استان تهران ،با شیبی مالیم از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شدهاند .این دشت ها به علت هموار بودن،
شرایط مناسبی را برای تجمع فعالیتهای انسانی فراهم آوردهاند.

ارتفاع
١260ــ7٥١
١790ــ١270
2330ــ١800
2920ــ23٤0
٤١90ــ2930

20000
متر

شکل ٥ــ١ــ نقشۀ طبقات ارتفاعی استان تهران
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درس٣

آب و هوای استان

ب ــ فصل تابستان

الف ــ فصل بهار

ت ــ فصل زمستان

پ ــ فصل پاییز
شکل ٦ــ١ــ مناظر چهار فصل استان تهران
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سه عامل مؤثر در تنوع آب و هوای استان تهران عبارتند از:
رشته کوه البرز در شمال استان

به نمودار شکلهای 7ــ 1و  8ــ 1توجه کنید .آیا میتوانید بگویید باالترین و پایینترین میانگین دما درفصل تابستان و زمستان
متعلق به کدام ایستگاههای شهرستان استان تهران است؟
 8سانتی گراد
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شکل 7ــ١ــ نمودار میانگین دما در چند ایستگاه
هواشناسی استان تهران در فصل زمستان
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-٤

 ٥0سانتی گراد
٤0
30
20
١0
شکل  8ــ١ــ نمودار میانگین دما در چند ایستگاه
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هواشناسی استان تهران در فصل تابستان

ورامین مهرآباد فیروزکوه
تهران

چیتگر

آبعلی

0

جغرافیای طبیعی استان تهران

فعالیت
١ــ با توجه به نمودار شکلهای ٧ــ ١و  ٨ــ ،١ایستگاه های هواشناسی استان تهران را برحسب دما در جدول
زیر بگنجانید.
میانگین باالترین دما در تابستان

میانگین پایین ترین دما در زمستان

٢ــ با ثبت دمای یک ماه شهرستان ّ
محل زندگی خود با توجه به اطالعات هواشناسی در اخبار استان ،میزان
میانگین دما را بهصورت ستونی نمایش دهید.
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شکل ٩ــ١ــ نقشۀ همبارش استان تهران

همه مناطق
نقشه همبارش استان تهران را نشان می دهد .با توجه به این نقشه میتوان گفت که توزیع مکانی بارش در ٔ
شکل ٩ــٔ ،١
آن یکسان نیست و دارای تغییرات چشمگیری بین نواحی شمالی و جنوبی است.
ــ بهنظر شما ،بارش در استان تهران از غرب به شرق و از شمال به جنوب چه تغییری میکند؟
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تقسیمبندی انواع آب و هوای استان تهران

١ــ کوهستانی :در دامنههای جنوبی البرز با زمستان های نسبتاً طوالنی و سرد و تابستانهای خنک مانند ارتفاعات
توچال و پاالن گردن
2ــ کوهپایهای :دارای آب و هوای نیمه مرطوب و سرد با زمستانهای نسبتاً طوالنی مانند فیروزکوه و دماوند
3ــ بیابانی و نیمهبیابانی :با زمستانهای کوتاه و تابستانهای گرم و خشک مانند ورامین و رباطکریم
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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شکل ١0ــ١ــ تصاویری از سه نوع آب و هوای استان تهران

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 ویژگیهای آب و هوایی استان تهران ،زمان مطلوب و مناسب در استان تهران از نظر گردشگری را میتوان به شرح
زیر بیان کرد:
الف ــ دامنههای جنوبی البرز که مشرف به استان تهران است و در اطراف رودخانهها ،دریاچه های پشت سد و دریاچههای
طبیعی ،چشمهها و آبشارهای زیبا برخوردار است ،بهویژه در فصل بهار و تابستان میتواند 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 دامنهها ،درهها و شیبهای البرز جنوبی،
موقعیتی مساعد برای ورزشهای زمستانی از جمله اسکی روی برف فراهم میآورد.
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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درس٤

منابع طبیعی استان

پوشش گیاهی استان تهران

پوشش گیاهی همواره از آب و هوا ،وضعیت ناهمواری ،خاک و منابع آب تأثیر میپذیرد و نقش تعیین کننده در حفظ حیات و
تعادل محیط زیست دارد .در استان تهران ،انواع جنگلهای «طبیعی» و «دستکاشت» وجود دارد.
ــ جنگلهای طبیعی :در نقاط مختلف استان اینگونه جنگلها پراکندهاند؛ در دامنههای جنوبی البرز ،ارتفاعات تهران
گونه های گیاهی مانند بادام کوهی ،پسته ،انجیر و زرشک بهچشم میخورد.

الف) جنگلهای دست کاشت (پارک جنگلی) سرخه حصار

ب) جنگلهای طبیعی مسیر امامزاده داود

شکل ١3ــ١ــ جنگلهای استان

ــ جنگلهای دستکاشت :طی سالهای اخیر ،فضاها و پارکهای جنگلی جدید در استان تهران بهوجود آمده است .بزرگترین
آنها عبارتاند 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 ،سرخهحصار و توسکا وجود دارد .درختان این پارک ها عمدتاً کاج ،اقاقیا و زبان گنجشک هستند.
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جغرافیای طبیعی استان تهران
مراتع

در مناطق شمالی استان ،بارش بیش از  ٣٠٠میلیمتر در سال ،دمای کافی ،خاک مساعد و ویژگی های خاص توپوگرافی پوشش
گیاهی مناسبی را بهصورت مراتع بهاری و تابستانی در کوه و دشت برای دامپروران محلی و عشایری بهوجود می آورد .گونههای گیاهی
عمده در این مناطق عبارتاند از بنه ،گز ،خاکشیر ،شیرینبیان ،قیاق ،گون ،آویشن ،خزه و کنگر.

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

خوشبختانه در سالهای گذشته به همت سازمان جنگلها و مراتع ،و سازمان حفاظت محیط زیست استان ،اقدامات زیادی برای
رویه دام بهعمل آمده است که در تقویت و بهبود رشد پوشش گیاهی استان تأثیر بسزایی داشته
احیای مراتع و جلوگیری از چرای بی ٔ
است.

زندگی جانوری

دامنه کوهها و دشتها برخوردار است که مهمترین آنها در پارک ها و مناطق حفاظت
استان تهران از تنوع زندگی جانوری در ٔ
شده عبارتاند از:
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شده جاجرود در شمال شرق استان که حدود  70هکتار وسعت دارد و مشتمل بر پارکهای محلی خجیر
1ــ
ٔ
مجموعه حفاظت ٔ
گربه پاالس ،1روباه ،کفتار ،گرگ ،گراز،
و سرخهحصار است .این مجموعه ،انواع گونههای جانوری چون قوچ ،میش ،کل ،بز کوهیٔ ،
آهو ،انواع مار و پرندگانی چون کبک ،دلیجه ،2شاهین سانان و انواع گنجشکسانان رادر خود پناه داده است.
2ــ در پارک ملی الر واقع در ارتفاعات شمالی استان عالوه بر گونههای ذکر شده ،خرس قهوهای و ماهی قزلآالی خالقرمز
نیز دیده میشود.

شکل ١٥ــ١ــ یکی از گونههای گنجشکسانان

شکل ١6ــ١ــ غزال یکی از گونههای جانوری استان تهران
اندازه یک گربه خانگی است و دارای حدود  60سانتی متر طول (بدون احتساب
1ــ گربه پاالس یا مانول یک گربه سان وحشی کوچک بومی آسیای میانه است .این جانور به
ٔ

دم  25سانتی متری اش) و به طور متوسط  3/6کیلوگرم 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.

1٤

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

جغرافیای طبیعی استان تهران
بیابان

علل ایجاد و گسترش بیابانها در استان تهران
دو منشأ طبیعی و انسانی را میتوان عوامل اصلی ایجاد بیابان در استان تهران دانست:
الف ــ عوامل طبیعی:

١ــ تأثیر فشار زیاد جنب حارهای
٢ــ دوربودن از منابع رطوبتی

شکل ١٧ــ١

ب ــ عوامل انسانی :هر سرزمین ،توان و ظرفیت معینی دارد .حال اگر میزان بهرهوری بیشتر از توان آن سرزمین باشد،
تعادل طبیعی بههم میخورد و زندگی گیاهی ،جانوری و انسانی در معرض خطر قرار میگیرد .نواحی خشک و نیمهخشک از نظر توان
طبیعی بسیار ضعیف و حساساند .فعالیتهای انسانی نابخردانه ،توان این نواحی را به سرعت کاهش میدهد و موجب گسترش بیابانها
و وقوع بیابانزایی میشود.
حد جمعیت در واحد سطح و کاربری زمین است.
بیشترین مشکل استان تهران ،بیابان زایی و تراکم بیش از ّ
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 بهوقوع پیوسته است؛
نتیجه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و افت شدید سطح سفرههای آب زیرزمینی و به دنبال
ب) تخریب سرزمین که در
ٔ
پدیده فرونشست زمین هستیم که در صورت
آن ،نشست زمین پدید آمده است .در بخش های جنوب و جنوب غربی تهران شاهد
ٔ
رویه آن ،در آیندهای نزدیک مناطقی از تهران به بیابان تبدیل خواهد شد.
گسترش بی ٔ
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اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
١ــ اﻳﺠﺎد ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ
٢ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮز آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
اداره راهآﻫﻦ در اﺑﺮدژ وراﻣﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﮐﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﺎﺑﺎنزداﻳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ٔ
ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی روان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل )ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻗﻄﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻬﺮان ــ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ )اﺣﺪاث ﺑﺎدﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﺣﺼﻴﺮ و ﻏﻴﺮه و ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎوم
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎغ ،١آﺗﺮﻳﭙﻠﮑﺲ ،٢ﮔﺰ و اﺳﮑﻨﺒﻴﻞ (٣ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺴﻴﺮ راه آﻫﻦ از ﻫﺠﻮم آن ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ و ١١٠
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ١٨ــ١ــ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎن در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺗﻴﺮه اﺳﻔﻨﺎﺟﻴﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ای ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﺗﻴﺮه ﺗﺎج ﺧﺮوﺳﺎن ،زﻳﺮ ٔ
١ــ ﺗﺎغ ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﭽﻪ از ٔ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻨﺲ ﺗﺎغ وﺟﻮد دارد.
٢ــ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻔﻨﺎﺟﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ای؛ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﮑﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻐﺬی ﺑﺮای دام ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮐﺎﻓﯽ؛ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
٣ــ درﺧﺘﭽﻪ ای اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎن و در ﺷﻨﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻣﻨ ٔﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ
ﺷﻨﺰارﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن؛ ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ؛ داﻣﻐﺎن؛ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

١٦

