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بیشتر بدانیم  

از زمان تصویب قانون تقسیمات کشوری در سال 1٣16 تاکنون در تقسیم بندی استان، تغییرات زیادی به وجود 
آمده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان اصفهان دارای 25 شهرستان1، 51 بخش، 107 شهر، 1٣1 
دهستان است. مساحت استان بیش از 107 هزار کیلومتر مربع و از نظر سهم، حدود 6/6 درصد از کّل کشور است. 
و شهرستان خمینی شهر  نائین  که شهرستان  به طوری  است؛  متفاوت  بسیار  یکدیگر  با  استان  وسعت شهرستان های 
به ترتیب بزرگ ترین و کوچک ترین شهرستان های استان اند. فاصلٔه مرکز استان با دورترین شهرستان ها در جهت های 
مختلف جغرافیایی نسبتاً یکسان اند و این موقعیت جغرافیایی، دسترسی شهرستان ها را به مرکز استان متوازن می کند 

)شکل 1 ــ2(. 

1ــ در زمان تألیف کتاب )تابستان 1٣88( شهرستان نائین به دو شهرستان نائین و خور و بیابانک تبدیل شد.

تقسیمات سیاسی استاندرس چهارم

فعالیت گروهی ١ـ2  
با توجه به شکل 1 ــ2 پاسخ دهید: 

1 ــ شما در شهرستان .... بخش .... شهر .... دهستان ..... روستای ...... زندگی می کنید. 
ـ   شهرستان  شما از چند بخش، شهر و دهستان تشکیل شده است؟  2 ـ
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شکل ١ ــ٢ــ نقشهٴ تقسیمات سیاسی استان اصفهان به تفکیک شهرستان )١٣٨٨(



١٨

شکل ٢ ــ٢ ــ ميدان امام (نقش جهان) در ١٥٠ سال قبل

شکل ٣ ــ٢ــ ميدان امام (نقش جهان) ــ وضعيت کنونی

شيوه های زندگی در استاندرس پنجم

١ ــ زندگی شهری 
با دقت به شکل های ٢ــ٢ و ٣ ــ٢ نگاه کنيد. به نظر شما، اصفهان گذشته چه تفاوتی با اصفهان امروز دارد؟ شهر محل زندگی 

شما چطور؟
دراستان اصفهان با توجه به شرايط پستی و بلندی می توان محّل استقرار شهرها را به سه گونه طبقه بندی کرد: 

١ ــ شهرهای واقع در ناحيۀ کوهستانی: با توجه به شکل ٦ــ٢کدام شهرهای استان در اين ناحيه قرار دارند. آب و هوای 



١٩
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سرد اين نواحی همراه با کمبود زمين های هموار، طوالنی بودن روزهای يخبندان، مشکالت حمل و نقل و … محدوديت هايی برای 
شهرنشينی و گسترش شهرها در اين ناحيه ايجاد کرده است. از سوی ديگر بهره گيری از نقش ييالقی و قابليت های استراحتگاهی به 
ويژه در سال های اخير به عنوان يکی از مناسب ترين فعاليت ها برای شهرهای کوهستانی محسوب می شود؛ مانند ايجاد دهکدٔه تفريحی 

در چادگان.

شکل ٤ ــ٢ــ دهکدۀ تفريحی چادگان

٢ــ شهرهای واقع در ناحيۀ کوهپايه ای: شهرهايی مانند نطنز، ميمه، دهاقان، قمصر، باغبهادران و ... در شمار شهرهای 
کوهپايه ای محسوب می شوند. محّل استقرار اين شهرها به گونه ای است که به دليل ارتفاع کمتر از نقاط کوهستانی و شيب مناسب، 
محدوديتی برای فعاليت های انسانی ايجاد نمی کنند. ويژگی خاص جغرافيايی اين شهرها غالباً عبارت اند از، شيب ماليم و سهولت در 

حمل و نقل، منابع آب مناسب و بهره مندی از آب و هوای معتدل. 
٣ ــ شهرهای واقع در دشت های استان: اين شهرها در ناحئه مرکزی، شمالی و شرقی استان پراکنده شده اند و می توان آن ها 

را به دو گروه تقسيم کرد. 
بعضاً  و  استان اند  مرکزی  شهرهای  از  دشت  ناحئه  در  واقع  شهرهای  بيشتر  زاينده رود:  رودخانۀ  اطراف  شهرهای  الف) 
نجف آباد،  خمينی شهر،  مانند  استان  پرجمعيت  شهرهای  اکثر  يافته اند.  استقرار  آن  از  کمی  فاصلٔه  در  يا  زاينده رود  رودخانٔه  حاشئه  در 

فالورجان، اصفهان و … از اين جمله اند (شکل ٥ــ٢).
اردستان، نايين و … از جملٔه اين  بيدگل،  شهرستان  های آران و  شهرهای واقع در دشت های شمالی و شرقی استان:  ب) 
اقليم  متکی اند.  خدماتی  و  صنعتی  فعاليت های  و  غيرزراعی  توليدات  بر  بيشتر  کشاورزی  امکانات  محدوديت  دليل  به  که  هستند  شهرها 

خشک و گرم اين شهرها بر نوع معماری و الگوهای شهرسازی آن اثر دارد. 



٢٠
ـ  نقشهٴ پراکندگی سکونتگاه های شهری استان اصفهان شکل ٦ ــ٢ ـ

ـ    شهرستان آران و بيدگل  شکل ٥ ــ٢ ـ
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فعاليت گروهی ۲ـ۲  
با توجه به شکل ٦ ــ٢ آيا پراکندگی نقاط شهری در همه جای استان اصفهان يکسان است؟ چرا؟ 

بيشتر بدانيم  

شکل گيری اصفهان جديد: اصفهان در زمان شاه عباس اول به پايتختی ايران انتخاب شد و در معماری آن آميزه ای 
از باغات متعدد، مادی های فراوان، پل های چند منظوره، کاخ ها، مساجد بزرگ و زيبا، مدارس، بازار، خيابان های وسيع 
و ...، با رعايت اصول مکان گزينی بهينه، زيباشناختی، پايداری شهر، حفظ مسائل زيست محيطی و حفظ بافت قديم در 
کنار بافت جديد شکل گرفته است. بزرگانی چون شيخ بهايی و استاد علی اکبر اصفهانی که خود برنامه ريز، فيلسوف، 

عارف، معمار و شهر ساز بوده اند، در طراحی و ساخت چنين فضاهايی نقش اصلی را به عهده داشته اند. 

ـ  تنديس استاد علی اکبر اصفهانی يکی از سازندگان شهر اصفهان در زمان صفويه  شکل ٧ ــ٢ ـ

ـ   سربينهٴ حمام عليقلی  آقا، هر بخش متعلق به طبقۀ اجتماعی خاصی بوده است.  شکل ٨ ــ٢ ـ
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در آن زمان، قالب کلی شهر از محله های جداگانه ای تشکيل می شد (مانند محلٔه بيد آباد، طوقچی و جلفا در 
و  زورخانه  مدرسه،  حمام،  کاروان سرا،  بازار،  مسجد،  مانند  خدماتی  مراکز  دارای  خانه ها،  بر  عالوه  که  اصفهان) 
قهوه خانه بود و اين امر باعث می شد مردم در کمترين زمان و کوتاه ترين فاصله بتوانند نياز های خود را برطرف کنند 
(بازار و حمام عالوه بر اين که بخشی از نيازهای انسان ساکن در شهرها را برطرف می کردند، با محيط جذاب و بزرگ 

خود محلی برای ارتباطات اجتماعی و فرهنگی به شمار می رفتند) (شکل ٨ ــ٢).
خانه ها به عنوان فراوان ترين عنصر شهری به گونه ای ساخته می شدند که بيشترين هماهنگی را با محيط طبيعی 
و فرهنگی خود دارا باشند. در طراحی آنها، استفاده از پديده های اقليمی مانند باد، خورشيد و ... به خوبی در نظر 
گرفته می شد تا خانه با مصرف حداقل انرژی در تابستان و زمستان، شرايط مناسبی را برای زيستن ساکنانش فراهم 
زيبا سازی  ساختمان)،  درون گرايی  و  همسايگان  به  نسبت  شنيداری  و  ديداری  اشراف  (عدم  خلوت  به  توجه  آورد. 
(استفاده از باغچه، حوض آب، گچ بری، شيشه های رنگارنگ، آينه کاری و ...)، تفکيک فضای خصوصی، تفکيک 
فضای زمستانی و تابستانی و اختصاص هر فضا به کاربری خاص، از موارد ديگری بود که در ساخت خانه ها به آن 

توجه می شد. 

شکل ٩ ــ٢ ــ کاشان شهر خانه های بی نظير با کارايی، زيبايی و هندسۀ شگفت آور

فعاليت گروهی ٣ـ۲  
تاريخچٔه شکل گيری شهر محّل سکونت خود را بررسی کرده، گزارش آن را به کالس ارائه کنيد. 
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رشد  و  جمعيت  افزايش  شطرنجی،  و  متقاطع  خيابان های  ايجاد  موتوری،  نقلئه  وسايل  ورود  با  همزمان  اخير،  سال  صد  در 
شهرنشينی، مصرف گرايی، ورود الگوهای شهرسازی غير بومی، سيمای شهرهای اصفهان دگرگون شد و در اغلب آن ها بافت غير بومی 
محله ها  نقش  کمرنگ شدن  موجب  جديد  منطقه بندی  شهرها،  اين  در  آورد.  وجود  به  را  دوگانه  حالتی  سنتی  و  اصيل  بافت  کنار  در 

شد. 

روز سوم ارديبهشت روز تولد شيخ   بهايی، روز اصفهان نام گذاری شده است. 

ـ  بافت شطرنجی شهر کاشان شکل ١٠ ــ٢ـ

به دنبال توسعٔه بی روئه شهرها و افزايش درصد شهرنشينی در دهه های اخير، شهرهای استان اصفهان با مشکالت فراوانی 
و  تجاری  ساختمان های  به  کشاورزی  کاربری های  تبديل  و  تغيير  آن،  تخريب  و  طبيعی  محيط  بر  زياد  فشار  زياد،  شلوغی  مانند 
مسکونی، کمبود و گرانی مسکن، حاشيه نشينی، افزايش روز افزون وسايل نقلئه موتوری (ترافيک)، آلودگی، پسماندها و پساب ها 

مواجه شده اند. 

 آيا می دانيد
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ـ    زندگی روستايی در استان  ٢ ـ
از گذشته های دور تاکنون روستاهای استان اصفهان با طبيعت زيبای خود به عنوان يکی از مهم ترين مراکز توليدات اقتصادی و 
فرهنگی به شمار می آيند و به رغم توسعٔه شهر نشينی همچنان اهميت خود را حفظ کرده اند. جامعٔه روستايی سهم بزرگی در سازندگی و 
توسعٔه استان دارد و ناديده گرفتن جايگاه آن در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به ويژه استفاده از فرهنگ و دانش بومی) می تواند 
توسعٔه کشور را با مشکالت جدی مواجه کند. تعداد کل روستاهای استان ٣٠٠٥ عدد است که ١٦/٥ درصد جمعيت استان را به خود 
اختصاص داده اند. از اين تعداد ٥٥ درصد در ناحئه دشت واقع شده اند. طی سال های ٨٨ــ١٣٧٥ مجموعه ای از روستاها در محدودٔه 
شهرها قرار گرفته اند يا به شهرهای مستقل تبديل شده اند. روستاهای استان اصفهان را می توان براساس معيار های متفاوتی از جمله 

قابليت های طبيعی، شرايط آب و هوايی، تراکم جمعيت و پراکندگی جغرافيايی تقسيم بندی کرد. 

ـ  بافت جديد شهری (منظريۀ خمينی شهر) شکل ١١ ــ٢ـ

فعاليت گروهی ۴ـ۲  
١ ــ مسائل اساسی شهر شما چيست؟  نام ببريد.

٢ ــ چند راهکار مناسب برای کاهش يا رفع مشکالت شهر خود بيان کنيد. 



٢٥

جغرافيای انسانی استان

شکل ١٣ ــ٢ــ روستايی در منطقه جرقويه، اين روستا چه شکلی دارد؟

شکل ١٢ ــ٢ــ نقشهٴ پراکندگی سکونتگاه های روستايی استان اصفهان ــ١٣٨٥
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ـ  روستای کوهستانی در سميرم  شکل ١٤ ــ٢ ـ

ـ  نوسازی روستاها در استان ــ سميرم شکل ١٥ ــ٢ـ

فعاليت گروهی ۵ـ۲  
١ــ با توجه به نقشٔه پراکندگی سکونتگاه های روستايی استان، آيا می توانيد نحؤه پراکندگی روستاها در نواحی 

مختلف استان را مشخص کنيد؟ 
٢ــ به نظر شما چه تفاوتی بين شکل و فعاليت های اقتصادی روستا در اين نواحی وجود دارد؟ 
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شکل ١٦ ــ٢ــ زندگی کوچ نشينی در استان اصفهان 

ـ   زندگی عشايری در استان   ٣ ـ

فعاليت گروهی ۶ـ۲  
شما با کدام يک از مشکالت زندگی روستايی آشناييد؟ آيا می توانيد آنها را برای دوستانتان بازگو کنيد؟

 آيا می دانيد
کوچ نشينان مردمانی هستند که با کمترين هزينه های اقتصادی، بيشترين توليد و فايدٔه اقتصادی را برای کشورمان 

دارند. 

دامداری،  بخش  در  پويا  و  مولد  جامعه ای  توانسته اند  طبيعی،  محدوديت های  وجود  با  اصفهان  استان  آزادٔه  کوچ نشينان 
صنايع دستی و کشاورزی ايجاد کنند. اين مردم سخت کوش با کوچ متوالی در طول سال، عالوه بر تأمين معاش خود، در توليد انواع 
ادبيات،  درزمينٔه  ديگر،  سوی  از  دارند.  مؤثری  بسيار  فعاليت  کشاورزی  محصوالت  و  صنايع دستی  پروتئينی،  و  لبنی  محصوالت 
موسيقی، آداب و رسوم ويژه و خصايص اجتماعی منحصر به فرد و نيز حفظ سنت های ايرانی ــ اسالمی و مديريت مراتع و عرصه های 
شمار  به  فرهنگی  گردشگری  مهّم  جاذبه های  از  کوچ نشينی  زندگی  می کنند.  ايفا  را  بسزايی  نقش  کشور  مرزهای  پاسداشت  و  طبيعی 

می آيند. 
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کوچ نشينان استان اصفهان طبق آمار سال ١٣٨٧ با جمعيتی بالغ بر ٩٦٠٥ خانوار و ٥٢٩٨٤ نفر از سه ايل قشقايی، بختياری 
و عرب جرقويه تشکيل شده اند که با داشتن ١٢٧٦٠٠٠ رأس دام از ١/٤ ميليون هکتار مراتع استان بهره برداری می کنند. در دهه های 
شهرضا،  سميرم،  مانند  ييالقی  مناطق  مجاور  روستاهای  و  شهرها  در  آنان  بيشتر  و  شده  کاسته  استان  کوچ نشين  ازجمعيت  اخير، 
به  تمايل  کوچ نشينان  اغلب  گرفته،  صورت  مطالعات  به  توجه  با  دارد.  ادامه  همچنان  روند  اين  و  شده اند  ساکن  فريدن  و  فريدونشهر 

يکجا نشينی و اسکان دارند؛ زيرا خدمات رسانی به کوچ نشينان اسکان يافته بسيار آسان تر و با هزينٔه کمتری امکان پذير است. 
ورود فّناوری های جديد مانند خودرو و وسايل ارتباط جمعی، تغييراتی را در شيؤه زندگی و کوچ اين مردم ايجاد کرده است؛ 
برای مثال، آنان ترجيح می دهند برای کوچ به جای طی کردن، راه های بسيار خطرناک و طوالنی، از کاميون برای حمل دام و اسباب 

و اثاثئه خود استفاده کنند. 

ـ  دامداری، مهم ترين فعاليت کوچ نشينان شکل ١٩ــ٢ـ

ـ  مدرسۀ کوچ نشينان  ـ  دانش آموزان کوچ نشين شکل ١٧ ــ٢ـ شکل ١٨ ــ٢ـ
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شکل ٢١ــ٢ــ نقش بسيار چشمگير زنان در زندگی کوچ نشينانشکل ٢٠ــ٢ــ ورود فّناوری ارتباطی در زندگی  کوچ نشينان

شهرستان   مشاهده  و  استان  تفکيک  به  را  استان  کوچ نشينان  زمستان  و  تابستان  گذران  محّل  می توان  ١ ــ٢  جدول  به  توجه  با 
کرد. 

 برای مطالعه 
جدول ١ ــ٢ــ محّل ييالق و قشالق کوچ نشينان استان اصفهان 

قشالقييالقنام ايل 

استان خوزستان فريدونشهر ــ چادگانبختياری 

ـ بوشهر ــ کهگيلويه و بوير احمدسميرم ــ شهرضا ــ دهاقان قشقايی استان  های فارس ـ

عرب 
جرقويه 

استان های چهارمحال و بختياری ــ 
ـ اصفهان  فارس ـ

شهرستان های اصفهان ــ جرقوئه سفلی و عليا و آباده 



٣٠

 آيا می دانيد
     کوچ نشينان استان اصفهان:

   ساليانه بيش از ١١٠٠٠ واحد انواع صنايع دستی (قالی، گليم، گبه و ...) توليد می کنند. 
1 واحد دامی استان را در اختيار دارند. 
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   حدود ٧٥٠٠ تن گوشت قرمز در سال توليد می کنند. 
    انواع فراورده های لبنی (شير، ماست، کره و ...) توليد می کنند. 
    در بيش از ١٥٠٠٠ هکتار زمين، توليدات زراعی و باغی دارند. 

فعاليت گروهی ۷ـ۲  
١ ــ مسائل و مشکالت عمدٔه زندگی کوچ نشينان چيست؟ 

٢ ــ راهکارهای مناسب برای کاهش مشکالت کوچ نشينان کدام اند؟ 


