
 

 

 

 شهرستان مالرد

 



 

 

 شهرستان قدس -استان تهران

دقیقه و در  28شمالی و  درجه عرض  35دقیقه تا  43درجه تا  35دقیقه و از  20درجه طول شرقی و   51تا  50: مختصات  

 کیلومتری غرب 40

 :تهران استان

 شهر مالرد و صفادشت 2 شهرها:

 بخش مرکزی و صفادشت 2 بخش:

 1388سال تاسیس:

 سجاد برنجی فرماندار:

 377292 جمعیت :

 کیلومتر مربع 845 مساحت :

 متر 1162 ارتفاع از سطح دریا:

 021:پیش شماره تلفن

 معرفی:

 8/6درصد از جمعیت و   2شهرستان مالرد به لحاظ نزدیکی به پایتخت سیاسی کشور و مرکز استان تهران با دارا بودن حدود        

 درصد وسعت استان نقش مهمی در تحقق اهداف و سند چشم انداز استان برعهده دارد. 

سیر         ست که روند و م ستان یکی از ویژگی ها و فاکتورهای مهمی ا شهر ضعیت اقلیمی  ست.     و سعه را تحت تاثیر قرار داده ا تو

درجه سااانتیگراد بودهب به لحاظ ماکرو اقلیمب   35میلی متر و متوسااد دما  260بالغ بر  95-96میانگین بارش در طول سااال 

اسااتقرار منهقه در کمربند کشاان و نیمه کشاان فالی داکلی ایران و جنوب رشااته کوه های العرزب موقعیت اقلیمی مالرد را 

 یر قرار داده به طوریکه آب و هوا در زمسااتان نسااعتا ساارد و در تابسااتان گرم اساات و می توان آن را جز اقلیم گرم وتحت تاث

  کشن طعقه بندی کرد.

داروکانه شعانه   5الوه بر این مراکز مرکز می باشد. ع  13 این شهرستان فاقد بیمارستان بوده و تعداد مراکز بهداشتی و درمانی     

کانه بهداشااات به اراخه کدمای بهداشاااتی و درمانی به شاااهروندان و  17پایگاه اورژانس بیمارساااتانی و همننین  9روزی و 

روستاییان می پردازد.



 

 

 

 

 مخاطرات و آسیب پذیری:

    مالرد را بدنعال داشت که در استان   ریشتری   2/5وجود و فعالیت اکیر گسل های منهقه از جمله ماهدشت که زلزله

 تهران نیز احساس شد.

     سایی و فعالیت شیمیایی      25شنا شیمیایی طعق برنامه مدیریت حوادث  صنعتی مواد  ب  فعالیت  96کارکانه/ کارگاه 

 جایگاه سوکت بنزین/ گاز که دارای ریسن کهر باال می باشند 14

 ه از مکان های مهم  و حساس می باشند.  چندین پادگان نیز در محدوده شهرستان قراد دارند ک 

   طغیان آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چندین ساااال متوالی بنا به دالیل متعدد از جمله فعالیت مرغداری های غیر

مجازب عدم رعایت فاصاااله مجاز بین مرغداری هاب تردد کارگران شااااغل در بین مرغداری ها از مشاااکالی دامنگیر             

 سالهای اکیر می باشدشهرستان مالرد در 

          صنعتیب مراکز سنتی و  ستانب فعالیت تعداد کثیری دامداری  شهر ستایی بودن بافت  حیوان گزیدگی نیز به دلیل رو

تربیت سگب  وسعت زیاد باغ های میوه و فعالیت سفره کانه های سنتی در این شهرستان از عوامل ازدیاد مخاطرای        

 زیستی در منهقه محسوب می شوند.

 سال        به دلی سرکن نیز در  ستان طغیان بیماری هایی نظیر  شهر ستان رخ داده      95ل مهاجرپذیری باالی  شهر در 

 است.

        سازه ای از ستانداردهای  ساز غیرمجاز و عدم رعایت ا مهاجرپذیری باالب سهح درآمد پایینب تراکم جمعیتب ساکت و 

الی بسیاری بدنعال کواهد داشت و نیازمند  معضالی منهقه می باشد که در صوری رکداد مخاطراتی نظیر زلزله مشک

 تدابیر کاص می باشد.

  اکوان ا  در شهرستان مالرد  16وجود/ فعالیت بزرگترین مرکز ترک اعتیاد ا  ماده 

 

 تسهیالت:

  کشاورزیمحصوالی 

 پرورش طیور 

 نزدیکی به شهر تهران



 

 

 


