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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 محّل 
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 درکی جامع و همه جانبه پیدا کنید. 
کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن 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 وگو، بینشی عمیق از این مسائل پیدا کنید و راه حل های این مشکالت 

را بیابید. 
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  محیط زندگی خود محسوب می شوید. 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. 
انسانی،  نیروی  جنگل،  نه،  رودخا کوه،  بیابان،  هوا،  و  آب  است؛  فرصت  محیط  در  موجود  امکانات  همٔه  که  نکنید  فراموش 
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 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 در می 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



دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله( ، در خصوص استان اصفهان )١٣٨٠/٨/٨( 
اصفهان دارای خصوصیات متعّددی است؛ اما برجسته ترین آن ها، علم و ایمان و جهاد شجاعانه و هنر و صنعت است. پانصد 
سال است که هر کس در هر دوره ای به این شهر نگاه می کند، این خصوصیات را می بیند. شخصیت های علمی برجستٔه این شهر، امثال 
مجلسی و وحید بهبهانی ــ که البته اصفهانی است  ــ و فقهای بزرگ و فالسفٔه عالی قدر و نامداری که یا متعلّق به این شهر یا فرآورده و 
تربیت شدٔه حوزه های علمی این شهرند، در یک شمارش معمولی و در مّدت کوتاه قابل احصاء نیستند. ایماِن مردم اصفهان همیشه زبانزد 
بوده است. در دوران ستم شاهی، من مکّرر به اصفهان آمده بودم. حّتی در همان دوران که همٔه دستگاه ها و دست ها سعی می کردند مظاهر 
برافراشته بود. در دورٔه  به شکل های مختلف و در بخش های متعّدد  دینی را کمرنگ و محدود کنند، در اصفهان پرچم های دینداری 

کسادی بازار دین و رواج غربگرایی و غربزدگی، عوامل فرهنگی مخرب نتوانست روی مرد و زن اصفهان اثر منفی بگذارد. 
از لحاظ جهاد شجاعانه، اصفهان نمونه است. جنگ هشت ساله و دورٔه دفاع مقّدس، نام اصفهان را در سر لوحٔه افتخارات 
نام آوران جانباخته از این مردم، در میدان های مختلف این  انسانی خود دارد. فقط هم دورٔه دفاع مقّدس نیست؛ شهدای اصفهانی و 
فداکاری ها را کرده اند؛ شهید آیت  اللّٰه مدّرس دریک میدان، شهید آیت  اللّٰه بهشتی در یک میدان و شهید خّرازی و شهید هّمت و امثال 
این عزیزان در میدان دیگر. این شهدای نامدار ــ که فهرست طوالنی ستارگان شهید این شهر و این استان را نمی شود به این آسانی فراهم 
کرد ــ آن چنان نام اصفهان را ابدی ساختند و در شمار برجسته ترین مناطق کشورمان از لحاظ جهاد شجاعانه ثبت کردند که هیچ نقطٔه 

دیگری در این جهت، با این شهر و این استان رقابت نمی کند. 
هنر و صنعت این شهر هم زبانزد همه و در برخی از بخش ها، در دنیا یگانه و نمونه است. امروز اصفهان بحمد  اللّٰه مرکز عمده ای 
از مراکز صنایع کشور است؛ دیروز هم این طور بود، آینده هم این طور خواهد بود. در فردای تاریخ و آیندٔه شما جوانان این کشور نیز 
باید همین خصوصیات برجسته، ِان شاء  اللّٰه  با قّوِت بیشتر رشد کند. از گذشته نام می بریم تا وظیفٔه خود را برای آینده بدانیم. این جا باید 
همچنان شهر علم، ایمان، جهاد شجاعانه و هنر و صنعت باقی بماند و من می دانم که با این همه استعداد درخشان در این شهر و استان، با 

این روحیه های شاد و دل های درخشان از نور معرفت و با این احساسات جوشان، به فضل خدا همین طور خواهد شد. 



تصویر ماهواره ای از استان اصفهان
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 شبکهٴ مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای 
به رنگ سفید دیده  لم یزرع  بایر و  تیره و اراضی  به رنگ سبز  باغات و اراضی جنگلی  به رنگ سبز روشن،  محصول، 

می شوند.
)عکس از سازمان فضایی ایران(
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شکل ١ ــ١ ــ نقشهٴ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان 

موقعیت جغرافیایی استاندرس یکم
    

»دوست داشتن وطن نشانٔه ایمان است.« پیامبر اکرم )ص( 

موقعیت نسبی و وسعت: استان ما در قلب ایران جای گرفته است و مانند فرزندی در آغوش مادر خویش آرمیده است. اگر 
به شکل ١ ــ١ توجه کنیم، در می یابیم که استانمان با استان های مختلفی همسایگی دارد. این استان ها کدام اند؟ 
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جغرافيای طبيعی استان

 

شکل ٢ ــ١ ــ تصوير ماهواره ای استان اصفهان 

استان اصفهان با وسعت بيش از ١٠٧ هزار کيلومتر مربع ششمين استان پهناور کشور محسوب می شود. وسعت زياد اين استان 
در کشور باعث شده است تا ويژگی های طبيعی و انسانی گوناگونی در آن شکل گيرد؛ به طوری که می توان آن را ايران کوچک ناميد. 
موقعيت استان از ديدگاه ارتباطی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دارای اهميت فوق العاده ای است؛ به گونه ای که اين استان به کانون 
تجمع بزرگ ترين و حساس ترين مراکز علمی، صنعتی، نظامی و اقتصادی کشور تبديل شده است. آيا می توانيد برخی از اين مراکز را 

نام ببريد؟

به شکل ٢ــ١ نگاه کنيد. اگر از ارتفاع حدود ٧٠٠ کيلومتری به استانمان بنگريم و مرزهای سياسی شهرستان های آن را نيز 
در ذهن خود مجسم کنيم، اين شکل ديده می شود. اين تصوير به وسيلٔه يکی از ماهواره های مطالعاتی تهيه شده است. آيا می توانيد 

پديده های جغرافيايی بزرگ موجود در شهرستان خود را روی شکل پيدا کنيد؟ 

 ٩٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠  ٠ متر ٩٠٠٠٠ 



٤

شکل ٣ــ١ــ چشم اندازی از کوه های بلند استان (فريدون شهر) 

«اوست پروردگاری که زمين را گسترانيد و در آن، کوه ها و رودهايی را قرار داد و اين ها آياتی است برای آنانی 
که می انديشند.»

قرآن کريم 
 

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گيری آن هادرس دوم

زمين شناسی استان 
براساس شواهد زمين شناسی، بيش از ٦٥ ميليون سال قبل (دوران دوم زمين شناسی) سراسر استان ما در کف اقيانوس بزرگی 

به نام تتيس جديد قرار داشت. 
در طول ميليون ها سال، بسته شدن اقيانوس و فرورفتن تدريجی پوستٔه آن زير پوستٔه ايران باعث وقوع آتشفشان های زيردريايی 
در مقياس بسيار بزرگ (از سهند تا بزمان) و تشکيل رشته کوه های مرکزی ايران و استان اصفهان (کوه های کرکس و …) شده است. 
همزمان با اين اتفاقات برخورد صفحٔه عربستان به صفحٔه ايران باعث وقوع چين خوردگی های فراوان در اين بخش از کشور شده است 
که نتيجٔه نهايی آن بسته شدن کامل اقيانوس تتيس و باال آمدن اين قسمت از ايران و تشکيل رشته کوه های زاگرس است. بخش هايی 
که کمتر تحت تأثير چين خوردگی و آتشفشان قرار گرفته اند، امروزه به صورت دشت درآمده اند. وجود فشارهای بسيار زياد بر پوستٔه 

زمين، شکستگی ها و گسل های زيادی را در استان به وجود آورده است. 



٥

جغرافيای طبيعی استان

از زمان تشکيل ناهمواری ها تاکنون، عوامل فرسايش دهنده (بارش، سيالب، باد، يخبندان و ...) شکل ناهمواری های استان 
را به طور دائم تغيير داده و از ارتفاع کوه ها کاسته و مواد حاصله را در دشت ها بر جای گذاشته است که نتيجٔه آن، شکل امروزی 

ناهمواری های استان است. آيا می توان آثار و شواهد اين فرسايش را مشاهده کرد؟

سيمای ظاهری ناهمواری های استان اصفهان 
از نظر شکل ظاهری ناهمواری های طبيعی استان اصفهان را می توان به دو ناحئه بزرگ تقسيم کرد: 

١ ــ ناحئه بلند (کوه ها و پايکوه ها)
٢ــ ناحئه هموار (دشت ها و چاله ها)

١ ــ ناحيۀ بلند (کوه ها و پايکوه ها): با نگاهی به شکل ٤ ــ١ می توان دريافت که ناحئه کوهستانی و پايکوهی استان به  دو 
قسمت عمده، ناحئه کوه های زاگرس استان و ناحئه کوه های مرکزی استان، قابل تقسيم است. 

شکل ٤ ــ١ ــ نقشۀ ناهمواری استان 

١٠٠    ٥٠     ٢٥    ٠ کيلومتر



٦

ـ    زاگرس کم ارتفاع   (نجف آباد)  ـ   زاگرس مرتفع  (خوانسار)                                                                  شکل ٦ــ١ ـ                                شکل ٥  ــ١ ـ

تا  آذربايجان  استان  از  که  است  کشيده ای  آتش فشانی  ارتفاعات  شامل  مرکزی  رشتٔه  استان:  مرکزی  کوه های  ناحيۀ  ب ) 
سيستان و بلوچستان امتداد دارد. بخشی از اين رشته در استان ما قرار گرفته است. بخش هايی از شمال غرب، مرکز و جنوب شرق 
استان در محدودٔه شهرستان های کاشان، آران و بيدگل، نطنز، اردستان، نائين و بخش های محدودی از شمال شهرستان اصفهان و 
برخوار و ميمه، ناحئه کوه های مرکزی استان را تشکيل می دهند. کوه های اين ناحيه گرچه از لحاظ جهت همانند زاگرس اند، جنس 
عمدٔه سنگ های سازندٔه اين ارتفاعات، آتش فشانی است و ارتفاع آن ها کمتر از زاگرس است. قله های زيبای کرکس (با ارتفاع ٣٨٩٥ 
متر)، مارشنان و اردهال (با ارتفاع ٣٤٦٠ متر) از جمله بلندترين قله های اين ناحيه اند. ارتفاع گرفتن اين بخش از بيابان های مرکزی 
کشور باعث تعديل آب و هوا و خلق توانمندی ها و چشم اندازهای بسيار زيبای طبيعی شده است. عالوه بر آن، آذرين بودن ساختارهای 

زمين شناسی اين ناحيه، معادن زيادی را در اين قسمت از استان به وجود آورده است. 

الف ) ناحيۀ کوه های زاگرس استان: اين ناحيه شامل بخش های وسيعی از غرب، جنوب غرب و جنوب استان است. با توجه 
به شکل ٤ــ١ آيا می توانيد شهرستان های واقع در اين ناحيه را نام ببريد؟

ارتفاعات اين ناحيه، بخشی از ساختار کوهستانی بسيار بزرگ زاگرس است که به شکل رشته کوه های منظم و موازی با جهت 
ـ جنوب شرقی ديده می شوند. ارتفاع کوه های اين ناحيه از شرق به غرب بيشتر می شود؛ به طوری که بلندترين ارتفاعات  غالب شمال غربیـ 
در شهرستان های فريدون شهر، سميرم و فريدن قرار دارند (شاهان کوه با ارتفاع بيش از ٤ هزار متر بلندترين نقطٔه استان در   شهرستان 
فريدون شهر، کوه های دنا با ارتفاع حدود ٤ هزار متر در شهرستان سميرم و کوه های دامنه و داالن کوه در شهرستان فريدن). هرچه به سمت 
مرکز استان پيش می رويم، به تدريج از ارتفاع کوه ها کاسته می شود؛ به طوری که در اطراف شهرهای اصفهان (کوه های کاله قاضی و 
صفه)، شهرضا (کوه های دمال) و نجف آباد (کوه های پنجی)، اين رشته ها به کوه های پراکنده يا رشته های کم ارتفاع تبديل شده که بخشی 

از پيش کوه های زاگرس محسوب می شوند. وجود اين کوه ها چه تأثيراتی بر اين شهرها دارد؟



٧

جغرافيای طبيعی استان

شکل ٧ ــ١ ــ ارتفاعات کرکس (نطنز در دامنۀ کرکس) 

ـ     چشم اندازهايی از زيبايی های کرکس شکل ٨ ــ١ ـ

پ ) کوه های استان و تأثير آن بر زندگی انسان: آفرينش کوه ها زمينه ساز بهره مندی انسان از نعمت های فراوان الهی شده 
است و در صورت عدم وجود کوه ها، هيچ يک از آن ها در اختيار ما قرار نمی گرفت. کوه ها باعث تعديل دما و بارش در  استان ما 
شده است. کوه ها به عنوان دريافت کننده و ذخيره کنندٔه آب عمل می کنند؛ به گونه ای که تمامی منابع آب سطحی و زير زمينی مستقيم 
يا غير مستقيم از آب دريافت شده توسط کوه ها تغذيه می کنند. غنی ترين منابع گياهی و جانوری استان در ناحئه کوهستانی قرار دارد. 
کوه ها توليد کنندٔه خاک اند. بسياری از منابع معدنی استان در ناحئه کوهستانی قرار دارد. آيا می توانيد از ديگر آثار مثبت کوه ها بر 

زندگی انسان، برای شهرستان محل زندگی خود مثال هايی را مطرح کنيد؟ 



٨

شکل ٩ ــ١ ــ چشم اندازی از سميرم در فصل زمستان

٢ــ ناحيۀ هموار (دشت ها و چاله ها): براساس شکل ٤ ــ١، دشت ها و چاله ها بيشتر در قسمت های مرکزی، شرقی و جنوب 
شرقی و شمالی استان ديده می شوند. بيشترين مساحت شهرستان های آران و بيدگل، نطنز، اردستان، نائين، اصفهان، برخوار و ميمه را 
سرزمين های هموار تشکيل می دهند. اين دشت ها همزمان با تشکيل کوه ها به  وجود آمده اند و ميليون ها سال از عمر آن ها می گذرد ولی در 
طول زمان دائماً در حال تغيير و تحول بوده اند. آب و باد دو عامل اصلی تغيير شکل و فرسايش دشت ها هستند. برخی از اين دشت ها در 
گذشته درياچه های کم عمقی بوده اند که به دليل تغييرات آب و هوايی، اندک اندک خشک شده اند و آثار آن امروزه به شکل اليه هايی از نمک 

در سطح زمين ديده می شوند؛ مانند: کويرهای استان در جرقويه، آران و بيدگل. 

ـ    دشت های وسيع استان (ميمه)  ـ  شکل ١٠ ــ١ 



٩

جغرافيای طبيعی استان

انجام  و  انسان  استقرار  محل  ديرباز  از  شيرين  آب  و  حاصلخيز  خاک  از  برخورداری  دليل  به  استان  دشت های  از  بعضی 
فعاليت های کشاورزی بوده است؛ مانند دشت های حاشئه زاينده رود، دشت مهيار، دشت گلپايگان و دشت فالورجان. دشت های 
استان حتی جاهايی که به شوره زار و کوير تبديل شده اند (چاله های استان)، برخوردار از نعمت های فراوان طبيعی اند که بسياری از 
آن ها دست نخورده باقی مانده و فقط بخشی از اين توانمندی ها مورد استفاده قرار گرفته است. معدن نمک خارا در کوير جرقويه، 
ذخاير سيليس در تپه های ماسه ای اطراف ورزنه، منابع نفت و گاز در آران و بيدگل، معادن پتاس در خور و منگنز در کوير اردستان 
فقط نمونه ای از اين توانمندی ها هستند. از جمله توانمندی های اين ناحيه که تاکنون کمتر بدان توجه شده است، عبارت اند از: ثروت 
عظيم انرژی خورشيدی، انرژی باد، زيست بوم های گياهی و جانوری و توانمندی های گردشگری. وجود چنين توانمندی هايی، نويد 

آيندٔه درخشان و افق اميد بخشی را برای اين ناحيه دارد. 

ـ    معدن پتاس خور و بيابانک (استخراج پتاس از آب های کوير)  شکل ١١ ــ١ ـ

فعاليت گروهی ١ـ١  
١ ــ چاله ها و دشت های موجود در شهرستان محّل زندگی شما کدام اند؟ در حال حاضر، چه استفاده هايی از 
آن به عمل می آيد؟ محدوديت ها و مشکالت آن چيست؟ آيا می توان استفاده های ديگری از آن ها به عمل آورد؟ گزارشی 

تهيه کرده، به کالس ارائه کنيد. 



١٠

شکل ١٢ ــ١ ــ چشم انداز آب  و هوايی استان (بارش برف سنگين در چادگان) 

آب و هوای استاندرس سوم

استان ما دارای آب و هوای گوناگونی است. عوامل مختلفی در تنوع آب و هوايی استان دخالت دارند که می توان آن ها را به 
دو گروه تقسيم کرد: 

الف ) عوامل درون استانی؛ مانند: ارتفاع زمين، زاوئه تابش خورشيد و وجود پوشش های متنوع سطح زمين (پوشش گياهی، 
آب، شنزار، شهرها و ...) 

ب ) عوامل برون استانی؛ مانند: توده های هوا، و پديده های آب و هوايی در ديگر نقاط جهان (ذوب يخ های قطبی)
از ميان عوامل نام برده شده، دو عامل ارتفاع زمين و توده های هوايی، بر شکل گيری و تنوع آب و هوايی در استان بيشترين 

تأثير را دارند. 

ارتفاع زمين 
در درس گذشته آموختيم که در استان اصفهان مناطق بسيار بلند و مرتفع (با بلندی بيش از ٤٠٠٠ متر) در کنار مناطق کم ارتفاع 

همان  يقين  به  می گرداند؛  زنده  را  مرده  زمين های  باران،  وسيلٔه  به  چگونه  که  بنگريد  خداوند  رحمت  آثار  «به 
خداوند، مردگان را دوباره زنده خواهد کرد.»

قرآن کريم 



١١

جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  

و پست (با ارتفاع کمتر از ٧٠٠ متر) ديده می شود. وجود اختالف زياد ارتفاع باعث اختالف در ميزان بارش و دمای مناطق مختلف 
استان شده است؛ به طوری که مناطق غربی و جنوبی حداکثر بارش و حداقل دمای متوسط استان را دارند؛ در حالی که مناطق کم 

ارتفاع حداقل بارش و حداکثر دما را به خود اختصاص داده اند. 

ـ   نقشۀ ميانگين هم دمای ساالنۀ استان شکل ١٣ ــ١ ـ

نطنزاردستان

کاشان

گلپايگانميمه

داران
فريدون شهر اصفهان

شهرضا

سميرم

نائين
شرق اصفهان  

    خور    و بيابانک

  ١٢ــ١٠ 
  ١٤ ــ١٢ 
  ١٦ ــ١٤ 
   ١٨ــ١٦ 
  ٢٠ ــ ١٨

کبوتر آبادسلسيوس

توده های  نفوذ  مانع  کشيده  و  بلند  رشته هايی  صورت  به  استان  غرب  منتهی اليه  در  زاگرس  ارتفاعات  وجود 
مرطوب به داخل استان می شود ولی حداکثر رطوبت اين توده ها را به شکل باران و برف جذب می کند. زمستان  های 
سميرم  و  (فريدون شهر  است  استان  جنوبی  قسمت  و  قسمت  اين  بارز  مشخصات  از  پربارش  و  سرد  بسيار  طوالنی 
دارای کمترين دمای ميانگين ساليانه، حدود ٩ درجٔه سلسيوس در استان هستند). تابستان های اين مناطق کوتاه و 
بسيار مطبوع است و به دليل وجود چشمه سارهای زيبا و چشم اندازهای سر سبز و جذاب، پذيرای طبيعت گردانان 
فراوانی است. برخالف مناطق مرتفع هر چه به سوی مناطق کم ارتفاع پيش برويم، دمای هوا افزايش می يابد. بارش، 
کمتر و تبخير، بيشتر می شود (تبخير بين ٢٠ تا ٤٠ برابر بارش). در اين مناطق، زمستان کوتاه و کم بارش و تابستان 
غبار در برخی مناطق به حرکت ماسه های  همچنين، وزش توفان های گرد و  بسيار گرم و خشک و طوالنی است. 

روان کمک می کند. 



١٢

 شکل ١٤ ــ١ ــ نقشۀ هم بارش ساالنۀ استان 

نطنزاردستان

کاشان
ميمه

گلپايگان
داران

فريدون شهر اصفهان

شهرضا

سميرم

شرق اصفهان  نائين

    خور    و بيابانک
١٤٠ــ٨٦ 
١٩٤ ــ١٤٠ 
٢٤٧ ــ١٩٤ 
 ٣٠١ــ٢٤٧ 
٣٥٥ ــ٣٠١
٤٠٩ ــ٣٥٥
 ٤٦٢ ــ٤٠٩
٥١٦ ــ٤٦٢
٥٧٠ ــ٥١٦

کبوترآباد

ميلی متر

بحث کنيد
چه ارتباطی بين اين دو نقشه (تصاوير ١٣ــ١ و ١٤ ــ١) وجود دارد؟ فکر کرده، در کالس طرح کنيد. 

توده های هوا 
از  مؤثر تر  هوا  توده  چند  ميان،  اين  از  ولی  می شوند  اصفهان  استان  وارد  سال  مختلف  فصول  در  متعددی  هوای  توده های 
مديترانه رطوبت جذب می کند که عامل  ديگر توده هاست. تودٔه هوای غربی که معتدل و مرطوب است، از اقيانوس اطلس و دريای 
اصلی بارش های پاييزی، زمستانی و بهاری است. توده هوای سودانی که از جنوب غربی در فصل زمستان وارد استان می شود، از 

دريای    سرخ و خليج فارس رطوبت جذب کرده، بارش های خوبی را در استان ايجاد می کند. 
وارد استان شده، باعث افت شديد  تودٔه هوای بسيار سرد و خشک سيبری نيز در اوج فصل زمستان از شمال شرقی بعضاً 
دما و وقوع يخبندان های شديد می شود. در برخی سال ها، شدت سرمای اين توده به حدی می رسد که به گياهان و تأسيسات شهری 
خسارت وارد می کند. (سرمازدگی نخلستان های خور و بيابانک در زمستان ١٣٨٧). در تابستان، کّل استان تحت تأثير توده هوای 

گرم و خشک ايران مرکزی قرار می گيرد. 
مجموع تأثير گذاری ارتفاع و توده های هوا باعث  شکل گيری چند نوع متفاوت آب و هوا در استان اصفهان شده است که 

عبارت اند از: 



١٣

جغرافيای طبيعی استان

بيشتر بدانيم  

شکل ١٦ ــ١ ــ گلباد شرق استان (نائين) شکل ١٥ ــ١ ــ گلباد غرب استان (داران)   

١ ــ آب و هوای بيابانی در بخش های شرقی و شمالی استان با دمای زياد و بارش بسيار کم 
٢ ــ آب و هوای نيمه بيابانی در کوهپايه های مرکزی جنوبی و غربی استان که بارش آن بيشتر از ناحئه بيابانی است و دمای آن 

کمتر است. 
٣ ــ آب و هوای نيمه مرطوب در ارتفاعات بلند غربی و جنوبی استان با بارش نسبتاً زياد و دمای کم. 

يکی از مشخصه های آب و هوايی در استان، وزش بادهای گوناگون است. جهت غالب بيشتر بادهای استان به ويژه در فصول 
پاييز، زمستان و بهار غربی و جنوب غربی است. در ماه های گرم سال جهت بادها تغيير می يابد و بيشتر از شرق، شمال شرق و شمال 

می وزند. چه تفاوتی بين اين بادها با بادهای ماه های سرد وجود دارد؟ 

يکی ديگر از عناصر بسيار مهم در آب و هوای استان، وجود ساعات آفتابی زياد در بيشتر مناطق استان است؛ به 
شکلی که روزهای آفتابی در بيشتر مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان به بيش از ٣٠٠ روز در سال می رسد. اين شرايط، 
توانمندی بسياری برای توليد انرژی خورشيدی در استان ايجاد کرده که می تواند جايگزين مناسبی برای سوخت های فعلی 

باشد ولی متأسفانه کمتر به آن توجه شده است. 
نابودی  و  گلخانه ای  گازهای  توليد  در  به ويژه  هوا  و  آب  بر  انسان  تأثير  افزايش  دليل  به  اخير،  سال های  در 
جهان  مختلف  مناطق  در آب و هوای  چشمگيری  تغييرات  زمين،  کرٔه  دمای  افزايش  نتيجه  در  طبيعی و  پوشش های 
وقوع  تعداد  افزايش  به  می توان  تغييراتی  چنين  نشانه های  از  است.  شکل گيری  حال  در  اصفهان  استان  جمله  از 
و  همسايه  کشورهای  از  تابستان  در  که  غباری  و  گرد  توفان های  وقوع  استان،  آبی  ذخاير  کاهش  و  خشکسالی ها 
بيابان های مرکزی کشور بر استان ما تأثير می گذارند، يخبندان های شديد که در دهه های گذشته سابقه نداشته است 

و ... اشاره کرد. 

سرعت باد
 (کيلومتر بر ساعت)

سرعت باد
 (کيلومتر بر ساعت)



١٤

ـ    چگونگی باروری ابرها در استان  شکل ١٧ ــ١ ـ

برای مديريت بهتر آثار پديده های آب و هوايی و مقابله با شرايط نامطلوب ايجاد شده توسط برخی از آنها، در سال های اخير اقدامات 
مؤثری در استان انجام شده است که از آن جمله می توان طرح باروری ابرها،هشدارهای ادارهٔ هواشناسی استان به   شهروندان در مورد وقوع 

مخاطرات آب و هوايی و هماهنگی دستگاه های اجرايی جهت مقابله با مخاطرات پس از وقوع آن ها، رانام برد. 
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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

جغرافيای انسانی استان

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



٢٢

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



٢٤

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



٢٦

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؟ 



٢٧

جغرافيای انسانی استان

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. 



٢٨

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



٢٩

جغرافيای انسانی استان

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. 

4
   

   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؟ 
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شکل ٢٢ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت شهرستان  های استان )سال ١٣٨٥( 

استان اصفهان در سه دهٔه گذشته به واسطٔه تحوالت اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری های بزرگ ملی و توسعه یافتگی، جمعیت 
غیربومی قابل توجهی را از سایر استان ها و حتی کشورهای دیگر به سوی خود جذب کرده است. به عالوه، رشد تولید محصوالت 
کشاورزی و وجود خدمات نسبتاً مناسب در تمامی زمینه ها از مهم ترین عوامل رشد جمعیت استان بوده است. تردیدی نیست که این 
عوامل در کنار افزایش طبیعی به رشد سریع جمعیت استان کمک کرده است. میانگین رشد جمعیت استان طّی دهٔه ٨٥ ــ 13٧٥ برابر 
با 1/٥ درصد بوده است. جمعیت موجود در استان اصفهان در تمامی نواحی به یک میزان پراکنده نشده اند. برخی از نواحی استان با 

وجود مساحت نه چندان زیاد، جمعیت زیادی را درخود جای داده اند؛ چرا؟ 

نائین

آران و بیدگل

اردستان

اصفهان

شهرضا

سمیرم

کاشان

فریدون شهر

گلپایگان
شاهین شهر و میمه

نجف آباد

مبارکه
تراکم نسبی جمعیت

)نفر در کیلومتر مربع(
٢٥ــ١
١00ــ٢6
٢00ــ١0١
٥00ــ٢0١
١000ــ٥0١

بیشتر از ١000

نطنز

خوانسار
فریدن برخوار

خمینی شهر
فالورجان

لنجان

دهاقان

چادگان
تیران و کرون

جمعیت استاندرس ششم

جمعیت استان اصفهان طبق آخرین سرشماری رسمی  در سال 1390 برابر با 4/٨٧9/2٥6 نفر بوده که ٨3/٥ درصد آن در نقاط 
شهری و بقیه در نقاط روستایی و عشایری سکونت داشته اند. در این سال شهرستان های اصفهان، کاشان، خمینی شهر و نجف آباد به 

ترتیب پرجمعیت ترین و شهرستان های خوانسار و چادگان به ترتیب کم جمعیت ترین شهرستان های استان بوده اند. 
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 برای مطالعه 

جدول ٢ــ٢ــ جمعیت و نرخ رشد جمعیت استان اصفهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال های ٨٥ ــ ١٣٥٥ 

میانگین رشد جمعیت )درصد( جمعیت )هزار نفر( سال 

شهری و 
روستایی 

شهری و سال روستایی شهری 
روستایی 

روستایی شهری 

ــــــــ١3٥٥2١٥٨١٤٩١٦٦٧

٦٥٤/2٧٤/٦33/٤ــ ١3٦٥32٧٨23٤٦٩32١3٥٥

١/٨٨ -٧٥١/٨١2/20 ــ ١3٧٥3٩233١2٥٧٧١١3٦٥

0/١٤ -٨٥١/٥١١/٨٨ ــ ١3٨٥٤٥٥٩3٧٩٩٧٦0١3٧٥

جدول ٣ــ٢ــ پیش بینی جمعیت استان اصفهان و شاخص های عمده از ١٣٨٥ تا ١٤٠٠ 

میانگین رشد سالیانهمیانگین سنینسبت جنسیجمعیت )هزار نفر( سال

ــ١3٨٥٤٥٥٩١0٥2٦/٤

١3٩0٤٨2٦١0٤/٨2٩١/١٤

١3٩٥٥١١٤١0٤/٦3١/٧١/١٧

١٤00٥3٧١١0٤/٤3٤/٥١/00

 ساختمان سنی و جنسی جمعیت در استان 
جمعیت استان اصفهان برخالف سال های ٦٥ــ١3٥٥ که روند روبه رشد داشته و تا ٤٤ درصد افزایش یافته، از سال ١3٦٧ 
روبه کاهش رفته و در سال ١3٧٥ به 3٦/٧ درصد و در سال ١3٨٥به 22 درصد رسیده است که این مسأله در آینده مشکالتی را به 

دنبال خود داشت از جمله می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی در استان اشاره کرد. 
به تدریج دچار پیری خواهد شد و در نهایت مشکالت  پیدا کند، جمعیت استان  اگر سیاست کنترل جمعیت در استان ادامه 
دیگری دربرخواهد داشت. اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی استان به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت 
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فعالیت گروهی ٨ـ2  

شکل ٢٣ــ٢ــ هرم سنی جمعیت استان اصفهان )مقایسه سال های ١٣8٥ ــ ١٣٧٥(

کند. زیرا این پدیده مانعی اصلی برسر راه توسعه اقتصادی استان خواهد بود. 
شکل ٢3ــ٢ هرم سنی جمعیت استان در سال های ٨٥   ــ ١3٧٥را نشان می دهد. قاعدٔه هرم سنی استان ما مانند بسیاری از 
استان های کشور، پهن است، اما سیاست های کنترل جمعیت سبب شد که تعداد موالید و نرخ رشد جمعیت کاهش یابد اگر این روند 
ادامه یابد به تدریج با کاهش جوانان و کم شدن نیروی فعال استان، در سال های آینده با پیری جمعیت مواجه خواهیم بود که یکی از 
آثار آن کاهش نیروی فعال استان است. به نظر شما پیری جمعیت چه پیامدهای منفی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان درپی 

خواهد داشت؟ 

١ــ با توجه به هرم سنی، ویژگی های جمعیتی استان اصفهان را در دو دهٔه ٨٥ ــ ١3٧٥ با یکدیگر مقایسه 
کنید.  



٣٤

بيشتر بدانيم  

شکل ٢٤ــ٢ــ انبوهی جمعيت در ميدان امام (نقش جهان) اصفهان

مهاجرت 
مهاجرت در استان اصفهان به دو شکل، مهاجرت های داخل استانی و مهاجرت های خارج استانی، انجام می گيرد. در طول 
سال های ٨٥ ــ ١٣٧٥ در استان ما مجموعاً بيش از چهارصدهزار نفر محّل سکونت خود را ترک و در محلی غير از اقامتگاه قبلی 
خود ساکن شده اند؛ از اين تعداد، ٥٣ درصد از استان خارج شده اند و بقيه بيشتر از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کرده اند. 
همچنين، در اين مدت بيش از ٥٤٠ هزار نفر به استان ما مهاجرت کرده که ٦/٥ درصد آن ازخارج از کشور بوده اند که درنتيجه، 
استان ما را به صورت يکی از مهاجرپذيرترين استان های کشور درآورده است. عمدٔه اين مهاجران برای يافتن کار به استان اصفهان 

می آيند. 

بررسی وضعيت مهاجرت به استان اصفهان نشان می دهد که به ترتيب بيشترين مهاجران به استان از استان تهران 
٢٢ درصد، خوزستان ٢١ درصد، چهارمحال بختياری ٢١ درصد، فارس ٧ درصد و لرستان ٤ درصد بوده است. 
خارج شدگان از استان نيز بيشتر به استان های تهران، خوزستان، چهارمحال بختياری و فارس مهاجرت کرده اند (٣٥ 

درصد به تهران، ٩درصد خوزستان، ٨درصد به چهارمحال بختياری، ٧درصد به فارس و ٤ درصد به يزد). 
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٣٥

با آن که در طول سال های ٨٥ ــ ١٣٤٥ استان اصفهان همواره مهاجرپذير بوده است اما مقايسٔه شهرستان های مختلف نشان 
ـ ١٣٧٥ شهرستان برخوار و ميمه بيشترين مهاجرپذيری را  می دهد که وزن آنها در پذيرش مهاجر يکسان نيست. در فاصلٔه سال های ٨٥ـ 
به خود اختصاص داده و البته ساير مناطق صنعتی استان نيز عمدتاً مهاجرپذير بوده اند. در مقابل، مناطق کوهستانی (به ويژه فريدون شهر 

و فريدن) و مناطق حاشئه بيابان و کوير مهاجرفرست بوده اند؛ چرا؟ 

  شکل ٢٥ــ٢ــ نقشۀ ميزان مهاجرت بين شهرستان های استان 
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 برای مطالعه 
جدول ٤ــ٢ــ جمعیت استان اصفهان برحسب جنس و وضعیت سکونت ــ سال ١٣90

روستایی شهری جمع جمع کل 

جمع جمع زن مرد جمع نام شهرستان 

4٥٥92٥6233٥3992223٨٥٧3٧9٨٧2٨٧٥٨٨90استان اصفهان
19٨6٥421019٧4096٨6021٧٨٨٥6٧19٧9٧٥اصفهان

44٧0922٥٧12213٨2٧2291٧410اردستان 
3٥1٨41٧٨111٧3٧3169341٨2٥0دهاقان

344٧61٧09٥1٧3٨112٥3621902چادگان 
64469323٨6320٨32360440٨0٥تیران و کرون 
904924612٨44364٧663٥13٨٥6آران و بیدگل

13493٨٧030٧646311061092٨٨29مبارکه 
226٧٥٨116162110٥94191٨2034936لنجان 

٨40٨1426٧2414096٥6٥٧1٨424گلپایگان 
30263٧1٥٥00٨14٧6292٧290329٧34کاشان 
143903٧4٨416906211٥2٥02٨٥1٨شهرضا

232644120٨06111٨3٨14٥٥96٨٧04٨فالورجان 
3939٧192٧02012٧1٨٨٧٧20٥1٥فریدون شهر

٨36٨941٥29421603٨3٨044٧9٨فریدن
٧304٥36٧1436331369٨93٥16٨سمیرم

2٨٧26٥1496٨313٧٥٨22٧٧٥429٧23خمینی شهر
2٧9٧٧٨43٥921361٨6241٥٨43٨194برخوار و میمه

44٥٥122٧٧421٧٧٧3023214319نطنز
2٨243٥14401113٨4192٥3٧٥٥2٨6٧٥نجف آباد
٥٥٧٥٥2٧9332٧٨223٧1461٨609نائین 

32٥٧٥16166163492131311202خوانسار



فصل سومفصل سوم
الت زيست محيطي در استان الت زيست محيطي در استانمنابع طبيعي و مش منابع طبيعي و مش



٣٨

بيابان های استاندرس هفتم

 بيش از ٣٠ درصد مساحت استان را بيابان ها تشکيل می دهند (٣/٣ ميليون هکتار) که در شهرستان های خور، نائين، نطنز، اردستان، 
آران و بيدگل، کاشان و اصفهان پراکنده شده اند. شهرستان نائين بيشترين و شهرستان نطنز کمترين مساحت بيابانی را به خود اختصاص 
داده اند. فقط بخشی از مساحت اين بيابان ها را تپه های ماسه ای تشکيل می دهند که با اشکال زيبای خود بينندگان زيادی را به سوی خود 
می کشانند؛ برای مثال می توان تپه های ماسه ای اطراف ورزنه و جرقويه را نام برد. همچنين، مساحت محدودی از بيابان ها (در گود ترين 

محل) به کوير تبديل شده اند که سطوحی کامالً صاف و پوشيده از نمک و رس را به وجود آورده اند؛ مانند: کوير مرنجاب و گاوخونی. 

شکل ١ ــ٣ ــ چشم اندازی از بيابان های استان 

شکل ٣ ــ٣ــ کويرــ زمينی صاف پوشيده از نمک و رس (خور و بيابانک) شکل ٢ ــ٣ــ تپه های ماسه ای بيابانی (حسن آباد جرقويه) 



٣٩

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

شکل ٤ ــ٣ــ جندق شهری در ناحيۀ بيابانی با خانه های سازگار با محيط 

بسياری از روستاها و برخی از شهرهای استان در ناحئه بيابانی قرار گرفته اند. آيا می توانيد تعدادی از آن ها را نام ببريد؟
چرا بيابان های استان بيشتر در شمال، شرق و مرکز استان ديده می شوند؟ 

از جمله توانمندی های بيابان های استان عبارت اند از:
پتاس  انارک،  روی  و  سرب  موته،  در  طال  مانند  غير فلزی  و  فلزی  معدن های  انواع  وجود  معدنی:  توانمندی های  ١ ــ 

خور، و نفت و گاز آران و بيدگل 
٢ ــ توانمندی های گياهی: وجود انواع گياهان مرتعی و علوفه ای، صنعتی و دارويی

٣ ــ توانمندی های مرتعی: وجود مراتع وسيع جهت پرورش انواع دام ها 
ـ تحقيقاتی: وجود مناطق دست نخورده و بکر، چشم اندازهای طبيعی، سازندهای زمين شناسی، گونه های  ٤ ــ جاذبه های علمیـ 

گياهی و جانوری بسيار ويژه، و شب هايی با آسمان صاف 
و  گياهی  زندگی  بهار،  فصل  در  ويژه  به  طبيعی  زيبای  چشم اندازهای  خلوت،  و  سکوت  وجود  گردشگری:   جاذبه های  ٥ ــ 

جانوری ويژه، تپه های ماسه ای، آسمان پر ستاره شب و جاذبه های فرهنگی اين ناحيه 
٦ ــ توانمندی  در توليد انرژی های سالم و ارزان مانند انرژی خورشيد و انرژی باد 

٧ ــ توانمندی  در پرورش شتر، شترمرغ، بز و ديگر دام های کوچک و توليد انواع داروها از سّم مار و عقرب



٤٠

ـ  شهرضا  شکل ٥ ــ٣ــ پرورش شتر مرغ در ناحيۀ بيابانی ـ

شکل ٦ ــ٣ ــ پرورش شتر در ناحيۀ بيابانی ــ خور و بيابانک 

ـ  نائين  ـ کشت محصول پسته در ناحيۀ بيابانی ـ شکل ٧ ــ٣ ـ



٤١

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

شکل ٨ ــ٣ ــ کشت پنبه در ناحيۀ بيابانی ــ ورزنه 

شکل ٩ــ٣ــ رو در رويی انسان با بيابان ــ کاشان

فعاليت گروهی ۱ـ۳  
آيا در شهرستان  محّل زندگی شما بيابان وجود دارد؟ توانمندی های آن را فهرست کنيد. 

آيا اقداماتی برای اصالح يا احيای بيابان ها انجام شده است؟



٤٢

«مرگ يک بوتٔه سبز مرگ ما انسان هاست.» 

آن بخش از يک زيست بوم طبيعی که قابل استفاده برای چرای دام باشد، «مرتع» (چراگاه) ناميده می شود. مراتع را بر  اساس 
ميزان توليد علوفٔه خشک در يک سال به سه گروه خوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندی می کنند. بيشتر مساحت مراتع استان ما را 
1 آن را مراتع خوب تشکيل می دهد. به ن ظر شما، مراتع خوب در چه قسمتی از استان يافت می شوند؟ 

3
مراتع متوسط و ضعيف، و فقط 

اگر به نقشٔه مراتع و جنگل های استان توجه کنيم (شکل ١١ــ٣) خواهيم ديد که بين ميزان بارش منطقه و کيفيت مراتع آن رابطٔه مستقيم 
وجود دارد؛ به گونه ای که بهترين مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هر چه به سمت نواحی خشک پيش می رويم، از کيفيت 

مراتع کاسته می شود. 

شکل ١٠ ــ٣ ــ ببينيم و تفسير کنيم 

مراتع و جنگل های استاندرس هشتم



٤٣

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

ـ   نقشۀ پراکندگی پوشش گياهی استان اصفهان  شکل ١١ ــ٣ـ

محيط ها  انسان در اين  ناآگاهانٔه  آنيم که برخی دخالت های  شاهد  متأسفانه  استان،  مراتع برای  زياد  بسيار  با وجود اهميت 
کرد:  اشاره  زير  موارد  اقدامات می توان به  اين  شده است که از جملٔه  استان  مراتع  بخش هايی از  انهدام  تخريب و  باعث 

ـ چرای بيش از حد ظرفيت مراتع  ١ ـ
٢ ــ چرای دام ها در خارج از فصل چرا 

٣ ــ تبديل مراتع به زمين های کشاورزی و ديمزارها
٤ ــ قطع بوته  ها، آتش سوزی های غير عمدی و بهره برداری نادرست از بوته ها

مـراتـع  از  بخشی  احيـای  و  تـرمـيم  به  کوچ نشينان  و  روستـانشينان  کـمک  با  دولتـی  نهـادهای  اخيـر،  سال هـای  در 
شده،  تخريب  مراتع  کامل  بازسازی  شاهـد  فعاليت ها  اين  به  دادن  وسعت   با  است  اميد  کرده اند.  اقدام  استان  تخريب شدٔه 

باشيم. 

         ١٢٠      ٩٠   ٦٠      ٣٠      ١٥      ٠کيلومتر

راهنما

کار نشده
ديم
آبی

مخلوط باغ و زراعت

متراکم
نيمه متراکم
کم متراکم

مخلوط مرتع و ديم

مصنوعی

باير

اراضی زراعی

نيمه متراکم

اراضی مرتعی

اراضی جنگلی

اراضی باير



٤٤

ـ   کاشت درخت و بازسازی مراتع و جنگل های استان شکل ١٢ ــ٣ ـ

فعاليت گروهی ٢ـ۳  
چنانچه در پيرامون محّل زندگی شما مرتع وجود دارد، بررسی کنيد چه استفاده ای از آن به عمل می آيد؟ چه 

اقداماتی برای حفظ آن انجام می شود؟ چه استفاده های ديگری می توان از آن به عمل آورد؟ 

جنگل کامل ترين نوع پوشش گياهی و زيست بوم است. در مناطقی از استان که بارش بيش از ٥٠٠ ميلی متر بوده، به شرط 
وجود خاک مساعد و جهت گيری مناسب ناهمواری ها، جنگل طبيعی به وجود آمده است. چنين شرايطی به طور بسيار محدود وجود 
دارد؛ از اين رو، جنگل های طبيعی استان فقط در بخش کوچکی از ارتفاعات زاگرس در شهرستان فريدونشهر و ارتفاعات دنا در 
شهرستان سميرم ديده می شوند. مساحت کّل اين جنگل ها حدود ١٠٠ هزار هکتار است که از نوع جنگل های کم تراکم زاگرس با 

درختانی از نوع بلوط، بنه، بادام، داغداغان، گردو، ارس و ... است. 



٤٥

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

ـ  جنگل های طبيعی استان (پشت کوه فريدون شهر)  شکل ١٣ــ٣ ـ

اصفهان  و  نطنز  نائين،  اردستان،  کاشان،  شهرستان های  از  بخش هايی  در  استان  (مصنوعی)  کاشت  دست  جنگل های 
مساحت  می شود.  ديده  جنگل ها  اين  از  نمونه ای  سبز  کمر بند  عنوان  به  اصفهان  شهر  حاشئه  در  همچنين،  شده اند.  ايجاد 
است.  اوکاليپتوس  و  کاج  گز،  تاغ،  جنگل ها  اين  گياهی  غالب  گونه های  است.  هکتار  هزار   ٣٢٠ از  بيش  جنگل ها  اين  کل 
و  آب  تعديل  طبيعی،  اکوسيستم های  تقويت  روان،  ماسه های  حرکت  کنترل  بيابان ها،  رشد  کنترل  هدف  با  جنگل ها  اين 
در  اقداماتی  چنين  می شوند.  ايجاد   ... و  غباری  و  گرد  طوفان های  کنترل  خاک،  حفظ  زير زمينی،  آب های  تغذئه  هوا، 
فعاليت های  و  اشتغال  درصد  افزايش  و  فقر  کاهش  و  نواحی  اين  روستايی  جمعيت  حفظ  باعث  می تواند  استان  بيابانی  ناحئه 

گردد. اقتصادی 

 آيا می دانيد
روز ١٥ اسفند ماه روز درختکاری است؟ 



٤٦

شکل ١٤ ــ٣ ــ جنگل های دست کاشت ــ اردستان 

فعاليت گروهی ٣ـ۳  
چنانچه در شهرستان محّل زندگی شما جنگل وجود دارد، آثار مثبت آن را بررسی کنيد. چه عواملی حيات 

اين جنگل ها را تهديد می کند؟ 



٤٧

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

 «در جمهوری اسالمی ايران، حفاظت از محيط زيست و حيوانات وحشی يک وظيفٔه عمومی است.» 
قانون اساسی

شکل ١٥ ــ٣ــ ساخت آبشخور برای حيوانات وحشی ــ کاله قاضی

زيست بوم های حفاظت شده استاندرس نهم

بيشتر بدانيم  

 استان اصفهان بيشتر به جهت داشتن آثار تاريخی و باستانی مشهور است؛ در حالی که اگر به محيط طبيعی 
آن کمی دقت کنيم، خواهيم ديد که زيست بوم های بسيار متنوع و شايان توجهی با گوناگونی خيره کننده از گياهان و 
جانوران که برخی از گونه های آن منحصر به استان اصفهان است، در آن مشاهده می شود. در اين درس، سعی خواهيم 

کرد که در جهت حفظ اين محيط های ارزشمند، شناختی اجمالی دربارٔه مناطق حفاظت شدٔه استان به دست آوريم.



٤٨

شکل های ١٥ــ٣ و ١٦ــ٣ را مقايسه کرده، بگوييد کدام عمل منطقی تر است؟ 

ـ  اصفهان  شکل ١٦ ــ٣ ــ تاالر شاخ، کاخ ظل السلطان ـ

سازمان حفاطت محيط زيست استان برای حفظ زيست بوم های طبيعی، مناطقی را با عناوين پارک ملی، منطقٔه شکار ممنوع، 
پناهگاه حيات وحش مشخص کرده و تحت نظارت خود قرار داده است.در چنين مناطقی شکار، صيد، تعليف دام، تخريب محيط و 

قطع گياهان ممنوع است؛ مگر در شرايط بسيار ويژه. 

شکل ١٧ ــ٣ــ نقشۀ مناطق حفاظت شدۀ تحت مديريت استان اصفهان

 و برزک



٤٩

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

بيشتر بدانيم  

شکل ١٨ ــ٣ ــ آهوی ايرانی در پناهگاه حيات وحش موته 

مناطق حفاظت شدٔه استان عبارت اند از: 
الف) پارک ملی و پناهگاه حيات وحش کاله قاضی: اين منطقه در جنوب تا جنوب شرقی شهر اصفهان 
به صورت دو  رشته کوه موازی به نام کاله قاضی و شيدان و دشت های پيرامون آنهاست. تعداد زيادی کل و بز و آهو 

در اينجا زندگی می کنند. 
ب) پناهگاه حيات وحش موته: اين منطقه در شمال غرب استان، بين استان های اصفهان و مرکزی، قرار 
ايجاد  باعث  منطقه  زياد  ارتفاع  اختالف  است.  شده  تشکيل  دشت  و  کوه  قسمت  دو  از  پناهگاه  اين  است.  گرفته 

رويشگاه های متنوع گياهی و تنوع گونه های جانوری شده است. 

پ) پناهگاه حيات وحش قميشلو: اين پناهگاه حّد فاصل شهرستان های تيران و کرون، برخوار و ميمه و 
نجف آباد قرار دارد. تنوع چشم انداز های طبيعی اين محل، موجب تنوع پوشش گياهی و حيات جانوری آن شده 

است.
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ـ  قوچ اصفهان در منطقۀ قمیشلو )گونه ای بی نظیر در جهان( شکل 19 ــ3ـ

ـ گرگ، حیوانی بسیار مفید برای حفظ تعادل تعداد جانوران ــ منطقۀ شکار ممنوع کرکس  شکل 20 ــ3 ـ

ت( منطقۀ شکار ممنوع کرکس: این منطقه در جنوب شهرستان نطنز و شمال شهرستان برخوار و میمه قرار 
گرفته و یکی از بهترین زیست بوم های ایران مرکزی از لحاظ تنوع زیستی است. 

ث( منطقۀ شکار ممنوع حنا: در جنوب شهرستان سمیرم، دریاچٔه پشت سد حنا همراه با بلندی ها و دشت های 
اطراف آن، محیط بسیار مناسبی را برای حیات وحش به ویژه پرندگان مهاجر فراهم آورده اند. در این منطقه، عالوه بر 

جانوران خشکی زی گروهی از آبزیان از جمله انواع ماهیان زندگی می کنند. 
ج ( منطقۀ شکار ممنوع عباس آباد: این منطقه در مرکز شهرستان خور و بیابانک قرار گرفته است و شامل 
دشت ها و کوه های خشک و نیمه خشک وسیعی است. این منطقه به دلیل این که زیستگاه یوزپلنگ، گربٔه شنی و روباه 
شنی و کاراکال )گربٔه وحشی( است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یوزپلنگ ایرانی و گربٔه شنی دو گونه جانور 

منحصر به فرد در ناحیٔه بیابانی استان اند. 
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ـ  یوزپلنگ ایرانی  ـ 3ــ گربۀ شنیشکل 21 ــ3 ـ شکل 22 ـ

چ( منطقۀ شکار ممنوع کهیاز: این منطقه در شهرستان اردستان قرار گرفته و از کوه های کهیاز و سیاه کوه 
و دشت های اطراف آن تشکیل شده است. 

شکل 23 ــ3 ــ هوبره پرنده ای ارزشمند و در حال انقراض ــ منطقۀ کهیاز

جنوب  در  رود  زاینده  رودخانٔه  مسیر  منتهی الیه  در  ارزشمند  تاالب  این  گاوخونی:  بین المللی  تاالب  ح( 
شرقی استان قرار گرفته است. اطراف تاالب انواع گیاهان رطوبت پسند و دورتر از آن، گیاهان خشکی پسند زندگی 
می کنند. همچنین، تعداد زیادی از پستانداران و خزندگان پیرامون تاالب زندگی می کنند ولی آن چه اهمیت این تاالب 
را دو چندان کرده است، وجود انواع پرندگان مهاجر به این تاالب است که بخشی از سال را به منظور تولیدمثل در آنجا 
سپری می کنند. متأسفانه، این تاالب به دلیل عدم رسیدن آب زاینده رود در سال های اخیر، در حال خشک شدن است 

که در صورت وقوع چنین مسئله ای، استان از لحاظ زیست محیطی دچار مشکالت فراوانی خواهد شد. 

شکل 24 ــ3ــ پرواز فالمینگوها در سال پر آبی بر روی تاالب گاوخونی
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در مناطق هشتگانٔه نام برده شده، پستاندارانی مانند کل، ُبز، قوچ، میش، گرگ، روباه، کفتار و پرندگانی مانند عقاب، شاهین، 
کبک، تیهو و خزندگانی مانند انواع مارها، سوسمارها و الک پشت زندگی می کنند. همچنین، از نظر زندگی گیاهی انواع گیاهان علفی 

مانند درمنه، بوته های مختلف به ویژه گون، درختانی مانند تاغ، گز، بادام کوهی و انواع گیاهان دارویی به طور عمده دیده می شود. 

فعالیت گروهی ٤ـ٣  
در نزدیکی محّل زندگی شما، کدام منطقٔه حفاظت شده وجود دارد؟ گونه های گیاهی و جانوری غالب آن کدام 

است؟ آیا خطراتی گیاهان و جانوران این منطقه را تهدید می کند؟ 

 برای مطالعه 
یوزپلنگ آسیایی )ایرانی(: یوزپلنگ آسیایی یکی از اعضای خانواده گربه سانان است. این گونه یکی از نادرترین 
گربه سانان جهان به شمار می رود. این جانور که زمانی زیستگاه آن در اکثر مناطق دشتی غرب آسیا پراکنده بود، بیش از 20 

سال است که ایران آخرین پناهگاه آن در دنیا به شمار می رود. جمعیت یوزپلنگ در ایران حداقل 50 قالده است.
کوتاه،  پوزه  گرد،  و  آمده، سر کوچک  باال  باریک، شکم  و  بدنی کشیده  بلند،  پای  و  دارای دست  یوزپلنگ 
گوش های کوتاه و گرد است. رنگ پشت این حیوان زرد متمایل به نارنجی ــ قرمز و زیر بدنش سفید است و موهای 
زبر و نسبتاً بلندی دارد. سطح بدن یوزپلنگ از خال های گرد، سیـاه و توپر پوشیده است. در ناحیه صورت این حیوان 

دو نوار سیاه رنگ دیده می شود که از گوشه چشم به سمت 
گوشه دهان امتداد دارد که خط اشک نامیده شده و یکی از 

مهم ترین شاخص های یوزپلنگ محسوب می شود.
نبود  حیوان،  این  طعمه های  شدید  رفتن  بین  از 
از  شکارچیان  و  مردم  شناخت  عدم  و  حفاظتی  طرح های 
و  شدید  کاهش  با  را  آن  گربه سان،  این  اکولوژیک  ارزش 

بحران جمعیت روبرو کرده است.
در  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  پیشنهاد  به 

جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل، پیراهن های اعضای تیم ملی ایران به تصویر یوزپلنگ ایرانی مزین شد. این حیوان 
میراث طبیعی کشورمان به حساب می آید. 

منطقه شکار ممنوع عباس آباد استان اصفهان از زیست بوم های یوزپلنگ ایرانی محسوب می گردد.
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منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

شکل ٢٥ ــ٣

خداوند آب را سرچشمهٴ زندگی قرار داد. اّولين تمدن های بشری در کنار منابع آب شکل گرفت.
وجود آب همواره آبادانی و زندگی و نبود آن، تباهی و ويرانی را به دنبال داشته است. از آنجا که کشور ما در 
يک منطقٔه خشک و کم آب قرار گرفته است، نياکان ما عالوه بر انجام اقدامات بسيار هوشمندانه جهت توليد، اکتشاف 

و استخراج آب همواره از خداوند جهت حفظ ايران زمين از خشکسالی استمداد طلبيده اند. 

منابع آب در استاندرس دهم

منابع آب استان را می توان به دو گروه تقسيم کرد: 
الف) آب های سطحی؛ شامل: رودها، درياچه های پشت سدها، و تاالب ها 

ب) آب های زير زمينی؛ شامل: چاه ها، قنات ها و چشمه ها
الف) آب های سطحی استان: بخشی از گردش آب در طبيعت به شکل آب های سطحی است. رودها، درياچه های پشت 
سدها و تاالب ها، آب های سطحی را تشکيل می دهند. به طور کلی، به دليل بارش کم، بيشتر رودهای استان به شکل اتفاقی (تا چند روز 
پس از بارش آب دارند) يا فصلی (فقط مدتی از سال را آب دارند) ديده می شوند. فقط بخش کوچکی از ارتفاعات بلند غربی و جنوبی 
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استان است که به دلیل بارش زیاد به ویژه بارش برف می توانند رودهای دائمی را تغذیه کنند. از جملٔه این رودها می توان به زاینده رود، 
پالسجان، ماربر، مرغاب، سولیکان، گلپایگان و هرگان اشاره کرد. 

شکل 26 ــ3 ــ نقشۀ رودخانه های استان اصفهان

زاینده رود: زاینده رود )زنده رود ــ زرین رود( مهمترین شریان آبی ایران مرکزی است. حیات اقتصادی و اجتماعی بخش 
بزرگی از استان اصفهان، مستقیم و غیر مستقیم به زاینده رود وابسته است تا آن جا که اصفهان را هدیٔه زاینده  رود می دانند. زاینده رود 
و پل های افسانه ای آن همیشه منشأ الهام هنری شعرا، نقاشان و دیگر هنرمندان بوده است. سرشاخٔه اصلی این رود که از چشمه ها 
و رواناب های دامنه های شرقی زرد  کوه بختیاری )چشمٔه دیمه و آب کوهرنگ( سرچشمه می گیرد، از ضلع جنوب غربی )شهرستان 
چادگان( وارد استان اصفهان می شود و به دریاچٔه پشت سد زاینده رود می پیوندد. پس از سّد زاینده رود، رودخانه مجددًا وارد استان 
چهار محال و بختیاری شده، پس از طّی حدود 50 کیلومتر از محّل شهرستان لنجان دوباره وارد استان اصفهان می شود و با جهتی 

غربی شرقی به سوی شهر اصفهان حرکت می کند. 



٥٥

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

بين المللی  آغوش تاالب  در  حرکت می کند و  گاو خونی  شرقی به سوی تاالب  اصفهان، با جهت جنوب  شهر  عبور از  بعد از 
گاو خونی برای هميشه آرام می گيرد. همچنين، برای استفاده از آب زاينده رود، عالوه بر سّد بزرگ زاينده رود (سّد چند منظوره که 

در  سال ١٣٤٦ به بهره برداری رسيد)، چندين سّد انحرافی روی رودخانه ايجاد شده است. 

شکل ٢٧ــ٣ــ چشم اندازی از زاينده رود در اصفهان 

شکل ٢٨ ــ٣ ــ سّد زاينده رود ــ چادگان



٥٦

بيشتر بدانيم  

ميانگين آبدهی (دبی) رودخانه در شرايط عادی، حدود ٤٠ تا ٥٠ متر مکعب در ثانيه است ولی اين مقدار در همه جای مسير و 
در   سال های مختلف يکسان نيست و بسته به ميزان برداشت آب، تغذئه رودخانه و نفوذ آب در زمين متفاوت است. اين رودخانه بعضی 

ـ  ١٣٧٨ و سال های ٨٨  ــ١٣٨٧ کامالً خشک است. سال ها پر آب و برخی سال ها مانند سال های ٧٩ ـ

شکل ٢٩ ــ٣ــ بخشی از طومار شيخ بهايی

در طول تاريخ هميشه نظام هوشمندانه ای برای برداشت آب از زاينده رود وجود داشته است که براساس آن مردم 
سراب، ميان آب و پاياب زاينده رود حّق آبٔه خود را به طور مشخص در فصول مختلف سال از رودخانه به دست می آورده اند. 
يکی از جامع ترين نظام های تقسيم آب زاينده رود، طرحی موسوم به «طومار شيخ بهايی» است که براساس آن، آب اين 
رودخانه با توجه به نياز آبی مردمان پيرامون آن به ٣٣ سهم تقسيم و سهم هر منطقه از طريق مادی های بزرگ و کوچک از 

رودخانه جدا و در اختيار آن ها قرار می گرفت (مثالً، سهم شهر اصفهان از ٣٣ سهم برابر ٤ سهم است). 
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منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

در دهه های اخير با طراحی و ساخت شبکٔه بزرگی از کانال های بتنی، آب زاينده رود تا دشت های دور دست (دشت مهيار، دشت 
آبياری  زير پوشش  زمين  هکتار  باعث شده است تا حدود ١٠٠ هزار  اقدامات  مجموعٔه اين  برده می شود.  شتين) نيز  جرقويه و رو د 

زاينده رود قرار گيرد. 
عالوه بر زمين های کشاورزی، صنايع بزرگ استان (ذوب آهن، فوالد مبارکه و ...) نيز بخش عمدٔه آب مصرفی خود را که 
بسيار زياد است، از زاينده رود برداشت می کنند. آب آشاميدنی بيش از ٤٠ شهر و روستای بزرگ و کوچک استان نيز به طور  مستقيم 

از زاينده رود تأمين می شود. 
جهت افزايش آب زاينده رود و تأمين نيازهای روز افزون آبی بخش صنايع، شهر و کشاورزی استان اصفهان و استان های 
کوهرنگ (تونل  به    تونل  موسوم  تونل هايی  طريق  از  دز  و  کارون  سرشاخه های  آب  از  قسمت هايی  گذشته،  قرن  نيم  طول  در  مجاور 
تونل چشمٔه  رسيد)،  نزديک به    بهره برداری خواهد  آينده ای  ٣ در  شمارٔه  تونل  رسيده است و  بهره برداری  ٢ که به  ١ و  شماره های 
لنگان و طرح بسيار بزرگ انتقال آب به فالت مرکزی ايران به نام طرح بهشت آباد از دل زاگرس به سوی مرکز استان هدايت شده 

است. 

ـ يکی از تونل های کوهرنگ (تونل اّول) ــ چلگرد شکل ٣٠ ــ٣ ـ

ب ) آب های زير زمينی استان: بارش، نفوذ و ذخيره  سازی آب در زير زمين، سفره های آب زير زمينی را تشکيل می دهد. در همه جای 
استان مقدار اين آب ها يکسان نيست. چرا؟

در برخی مناطق استان، آب های زير زمينی به صورت خود جوش از درون چاه ها باال می آيند که به آن ها چاه های آرتزين گويند؛ 
زير زمينی  منابع آب  قنات (کاريز) از  کندن چاه و  با  قديم  مردم از  نيز  استان  مناطق  برخی  در  ورزنه.  حاشئه  در  آرتزين  مانند چاه های 
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بیشتر بدانیم  

از گذشت قرن ها، هنوز حیات  بعد  که  قنات وجود دارد  از ٤ هزار رشته  بیش  ما  استان  بهره برداری می کردند. درحال حاضر، در 
بسیاری از روستاها و شهرها به ویژه در ناحیٔه بیابانی استان به آبدهی آن ها بستگی دارد. برخی از این قنات ها مانند قنات دو طبقٔه مون 
در اردستان و قنات وزوان میمه از شاهکارهای سازه های آبی زیر زمینی جهان است. عالوه بر قنات، تعداد ٤٦٢٠٠ حلقه چاه عمیق، 

نیمه عمیق و سنتی نیز در امر بهره برداری از آب های زیر زمینی فعال اند. 

شکل 31 ــ3ــ شمای یک قنات

الیۀ آبدار
خشکه کار

مراتع

زمین زراعی

مظهر قنات
سطح زمین میله ها

خشکه کار تره کار
پشته مادر چاه

مخروط افکنه  
 منطقۀ تغذیه  

سطح ایستابی

  سنگ بستر )سنگ کف(  
تره کاربخش های مختلف قنات  

کل آب مصرفی در استان اصفهان برابر با ٧/٣ میلیارد متر مکعب است که از این مقدار 91 درصد در بخش 
کشاورزی، ٦ درصد در شهرها و روستاها  و حدود ٣ درصد در بخش صنعت استفاده می شود. ٧٢   درصد کل آب 

مصرفی از منابع آب زیر زمینی تأمین می شود.

ـ شکاف های ایجاد شده در اثر نشست زمین بر اثر برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی ــ دشت مهیار   شکل 32 ــ3ـ
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منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

بيشتر بدانيم  

مسائل و مشکالت آب استان: استان ما در محدودٔه آب و هوای گرم و خشک قرار دارد؛ از اين رو، منابع آب شيرين استان 
ظرفيت محدودی دارند. از آن جا که جمعيت استان رو به رشد است، اين امر باعث رشد نيازهای آبی استان در بخش صنايع کشاورزی 
و آشاميدن می شود (نياز آبی استان در سال ١٤٠٠ به ١٠ ميليارد متر مکعب می رسد). عالوه بر آن، بخشی از منابع آبی به  دليل آلودگی، 
ديگرقابل استفاده نيستند. خشک سالی های مکرر نيز به عوامل قبلی کمک می کند تا استان را وارد شرايط خطرناکی به   نام بحران آب 

کنند و زنگ های خطر کاهش منابع آب را برای استان  به صدا درآورند. چه بايد کرد؟ 

برای مديريت شرايط بحرانی استان، الزم است تمامی مردم و مسئوالن در سطح استان به صورت يکپارچه در 
سه سطح توليد آب، توزيع آب و مصرف آب اقداماتی را به شرح زير انجام دهند:

ـ  در بخش توليد آب:  ١ ـ
 مهار حداکثر آب های سطحی استان 

 توسعٔه همه جانبٔه طرح های آبخيزداری و آبخوان    داری 
 افزايش بهره وری استفاده از آب به ويژه در بخش کشاورزی و صنعت 

 کاهش مقدار تبخير آب از سطح درياچه های پشت سد 
 تصفئه پساب های شهری و صنعتی و باز مصرف مجدد آن ها 

 انتقال آب از مناطق پر آب کشور مانند کوه های زاگرس به داخل استان. 
ـ  در بخش توزيع آب:  ٢ ـ

 اصالح و نوسازی شبکه های انتقال آب شهری 
 جداسازی آب آشاميدنی و آب غير آشاميدنی در شهرها 

 عايق سازی تمام شبکه های انتقال آب در بخش کشاورزی و جلوگيری از هدر رفتن آب در موقع انتقال از 
منبع به مزرعه.

٣ــ در بخش مصرف: 
 آموزش و فرهنگ سازی عمومی جهت استفادٔه بهينه از آب (در حال حاضر، سرانٔه مصرف آب هر ايرانی 

حدود ٢ برابر مصرف جهانی است)
 تغيير در الگوهای کشت و شيوه های آبياری موجود (کشت گياهان مقاوم به کم آبی و استفاده از آبياری تحت 

فشار و جلوگيری از هدر رفتن آب به شکل تبخير و نفوذ در جريان عمليات کشاورزی)
 استفاده از صنايع با نياز آبی کمتر يا استفاده از آب در يک چرخٔه بسته 
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 استفاده از کشت گلخانه ای جهت صرفه جویی در مصرف آب و خاک 
 تعیین تعرفه های سنگین آب بها برای اسراف کنندگان در مصرف آب

 ایجاد تعادل بین میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی و میزان تغذیٔه آن ها

  شکل 33 ــ3 ــ تصفیه  خانۀ آب اصفهان )بابا شیخ علی( 

آب آشامیدنی در استان: از مقدار کّل آب مصرف شده در 
استان )٧/٣ میلیارد متر مکعب(، 444 میلیون متر مکعب به مصرف 
آشامیدن جمعیت شهری و روستایی استان می رسد. از این مقدار، 
٣00 میلیون متر مکعب از زاینده رود و 144 میلیون متر مکعب از منابع 

آب زیر زمینی استان برداشت می شود. 

فعالیت گروهی 5ـ3  
قبض های آب مصرفی خود را در طول یک سال گذشته جمع آوری و بررسی کنید. سپس پرسش های زیر را 

پاسخ دهید. 
1 ــ میزان مصرف کل خانوادهٔ شما در طول سال چند متر مکعب بوده است؟ 

2 ــ سرانٔه مصرف آب خانوادٔه شما چقدر است )متوسط مصرف یک خانواده 20 متر مکعب در ماه است(؟
٣ ــ بیشترین مصرف آب متعلق به کدام فعالیت  ها در خانواده است؟ 

4 ــ چه اقداماتی جهت کاهش مصرف آب در خانواده می توان انجام داد؟ 

بیشتر بدانیم  

امروزه روش های تصفیٔه مختلفی بر حسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آن ها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند. از روش لجن فعال در شهرهای اصفهان، شاهین شهر، صفائیه و بهارستان مورد استفاده قرار گرفته است و در 

سایر شهرهای استان روش برکه تثبیت و الگون هوادهی برای تصفیه استفاده شده اند. 
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شکل ٣٤ ــ٣ ــ آلوده شدن خاک توسط پساب صنايع 

چرا بايد از خاک محافظت کنيم؟
در استان اصفهان، چندين نوع خاک وجود دارد. هر کدام از اين خاک ها استعداد ويژه ای دارد؛ برخی برای کشاورزی،برخی 
برای مرتع داری و برخی برای صنعت مناسب اند و به عنوان مادٔه معدنی و برخی را فقط بايد محافظت کرد؛ زيرا هر نوع بهره برداری از 
آن باعث فرسودگی و انهدام آن می شود. از تمامی خاک های استان فقط ١٠ درصد قابليت کشاورزی دارند و ٩٠ درصد ديگر را بايد 

برای کاربردهای غير کشاورزی در نظر گرفت. 

خاک های استاندرس يازدهم

ـ  نقشۀ پراکندگی خاک در استان شکل ٣٥  ــ٣ ـ

راهنمای نقشه
خاک های ناحيۀ کوهپايه ای
خاک های ناحيۀ کوهستانی
خاک های ناحيۀ کويری
خاک های ناحيۀ هموار

٠ ٢٥٠٠٠٠١:٢٧٦٢٦٢١
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با توجه به شکل ٣٥ ــ٣، خاک های استان را می توان به چند گروه تقسيم کرد: 
١ ــ خاک های ناحيۀ کوهستانی: اين خاک ها در کوهستان های غرب، جنوب و شمال استان پراکنده شده اند. در بسياری از 
بخش های اين ناحيه، خاک ها به دليل عمق کم و سنگالخی بودن، برای کشاورزی مناسب نيستند و فقط می توان به عنوان مرتع داری 

از آن ها استفاده کرد. 
٢ ــ خاک های ناحيۀ کوهپايه ای: بيشتر مساحت استان را ناحئه کوهپايه ای تشکيل می دهد. در صورت وجود آب شيرين، 

اين خاک ها برای توليد غالت بسيار مناسب اند. 
٣ ــ خاک های ناحيۀ هموار: اين ناحيه شامل دشت های استان می شود. خاک های رسوبی و آبرفتی در اين ناحيه به ويژه در 
اطراف زاينده رود بسيار حاصلخيزند که از جمله بهترين خاک های جهان برای توليدات کشاورزی محسوب می شوند. مناطقی مانند 
اصفهان، فالورجان و خوراسگان در اين ناحيه قرار دارند که در يک سال می توان چندين نوبت محصول از آن خاک برداشت کرد. 
٤ ــ خاک های ناحيۀ کويری و بيابانی: اين ناحيه شامل کم ارتفاع ترين بخش های استان است. به دليل وجود نمک زياد در 
اين ناحيه، خاک های اين ناحيه برای کشاورزی مناسب نيستند و فقط بايد محافظت شود تا زيست بوم های ضعيف شکل گرفتٔه روی 

آن تخريب نشوند. 
نخلستان ها و پسته زارها، مزارع و روناس، مزارع پنبه و جو که گياهانی مقاوم به شوری اند، در قسمت هايی از اين ناحيه که 

دارای خاک نسبتاً بهتر و امالح کمترند، ديده می شوند. 

ـ   تغيير کاربری زمين های کشاورزی و تبديل آن به مناطق مسکونی ــ اصفهان شکل ٣٦ ــ٣ـ

عوامل تهديد کنندٔه خاک در شهرستان محّل زندگی شما کدام اند؟ 

فعاليت گروهی ٦ـ۳  
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مسائل و مشکالت زيست محيطی استاندرس دوازدهم

اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری اسالمی، حفاظت از محيط زيست وظيفٔه عمومی است؛ از اين رو،  
فعاليت های اقتصادی و غير آن که به آلودگی يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست بينجامد، ممنوع است».

الف)آلودگی هوا
آيا می دانيد روز ٢٩ دی ماه چه مناسبتی دارد؟ چرا چنين مناسبتی در نظر گرفته شده است؟ 

هوا  وارد  گاز  و  جامد  مايع،  شکل  به  مواد  اين  است.  هوايی  آالينده های  انواع  توليد  انسانی،  فعاليت های  منفی  آثار  از  يکی 
می شوند. در استان اصفهان، به دليل تنوع فعاليت های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) منابع متعددی به عنوان آاليندٔه هوا 

فعال اند که در يک تقسيم بندی می توان آنها را به دو گروه اصلی تقسيم کرد:
١ ــ منابع آلوده کنندٔه ساکن (ايستا)؛ مانند: صنايع، نيروگاه ها، واحدهای تجاری، واحدهای خدماتی و واحدهای مسکونی.

و  هـواپيماهـا  کـاميون ها،  شخصی،  خـودروهـای  حمل و نـقل،  وسايـل  مـانند:  (پـويـا)،  غير ساکن  آلـوده کنندٔه  منابع  ٢ ــ 
موتورسيکلت ها.

١ ــ منابع آلوده کنندۀ ساکن (ايستا): استان ما دومين قطب صنعتی کشور است. برخی از بزرگ ترين صنايع کشور در  استان 
ما، مستقر شده اند. بيش  از ٤٣ شهرک و مجتمع صنعتی بزرگ و کوچک و بيش از ٣٠ واحد صنعتی بزرگ مانند فوالد، ذوب آهن، 
بين  کوچکی  محدودٔه  در  صنايع  اين  بيشتر  می کنند.  فّعالّيت  استان  اين  در  و ...  پلی اکريل  سيمان،  پااليشگاه،  نيروگاه،  پتروشيمی، 
صنايع  اين  بيشتر  ديگر،  سوی  از  شده اند.  متمرکز  ولنجان  مبارکه  شهر،  خمينی  نجف آباد،  ميمه،  و  برخوار  اصفهان،  شهرستان های 
دارای آلودگی های بيش از حّد استانداردند که ناشی از فّناوری قديمی آن هاست. مصرف زياد سوخت های فسيلی، عدم استفاده از 
فيلترهای تصفئه آلودگی، استقرار بيشتر صنايع در مسير بادهای غالب به سوی مناطق مسکونی، استقرار برخی از آنها در محدوده های 
شهری و سکونتگاهی (کارخانٔه سيمان، کارخانٔه قند، تصفيه  خانٔه فاضالب، کوره های آجرپزی و کوره های توليد گچ) و فّناوری قديمی 
از مشخصات اين صنايع است (در اين منطقه، در بيشتر از ٧٠ درصد اوقات سال، هوای آرام و پايدار ديده می شود که توأم با وارونگی 

دمايی نيز است. ٢٦٣ روز در سال وارونگی مشاهده می شود).
توليد هزاران تن انواع گازهای سمی، غبارهای خطرناک، دود و بوهای ناراحت کننده توسط اين صنايع، زندگی و سالمت ميليون ها 
نفر از جمعيت استان را در اين منطقه (٧٠ درصد جمعيت استان در اين منطقه زندگی می کنند) تهديد می کند. وجود بيش از ٦٠٠ هزار 

واحد مسکونی با مصرف زياد سوخت هايی مانند نفت و گاز، خود به عنوان منبع بزرگی از آلودگی هوای شهرها قابل توجه است. 
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شکل ٣٨ ــ٣ ــ کارخانۀ قند در داخل محدودۀ شهر مسکونی  شکل ٣٧ ــ٣ ــ نيروگاه و پااليشگاه نزديک به مناطق مسکونی  

شکل ٣٩ ــ٣ ــ کارخانۀ سيمان در داخل محدودۀ مسکونی اصفهان  

عامل  آن،  پيرامون  اصفهان و  شهر  در  خودرو  دستگاه  ميليون  يک  از  بيش  تردد  غير ساکن (پويا):  آلوده کنندۀ  منابع  ٢ ــ 
اصلی آلودگی هوای اين منطقه (بين ٧٠ ــ٦٠ درصد آلودگی هوا) محسوب می شود. گفتنی است ساليانه بيش از ١٥٠ هزار دستگاه 
باالتر از حّد  آنها  نيستند؛ مصرف سوخت  جديد  خودروهای موجود دارای فّناوری  بيشتر  مجموعه اضافه می شود.  خودرو به اين 

استاندارد است؛ زيرا متوسط عمر بااليی دارند و از سوخت های غير استاندارد استفاده می کنند.
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بیشتر بدانیم  

 ،)CO( ویژگی های ناوگان حمل و نقل ما را به مرکز تولید انواع گازهای سمی و کشنده مانند مونو اکسید کربن
دی اکسید کربن )CO2(، دی اکسید گوگرد )SO2( دی اکسید نیتروژن )NO2( و سرب تبدیل کرده است. ترکیب این 
گازها با بخار آب موجود در هوای شهرها باعث تولید اسیدهای خطرناکی همچون اسید کربنیک، اسید نیتریک و اسید 
سولفوریک می شود که به صورت ذرات مایع بسیار ریز در فضای شهرها معلق می مانند و از طریق تنفس وارد بدن 

انسان می شوند و آثار زیانباری را ایجاد می کنند. آیا می توانید برخی از این آثار را نام ببرید؟

ـ  ترافیک سنگین و تأثیر آن در افزایش آلودگی در شهر اصفهان شکل 40 ــ3 ـ

ـ  اصفهان  ـ   توسعۀ فرهنگ دوچرخه سواری شکل 41 ــ3 ــ تابلوی اعالم میزان آلودگی هوا ـ شکل 4٢ ــ3ـ
)ارائۀ دوچرخۀ رایگان در شهر اصفهان( 

برای مقابله با آلودگی هوای شهرهای استان چه اقداماتی را می توان انجام داد؟ 
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فعاليت گروهی ٧ـ٣  
آيا در محّل زندگی شما، هوا آلوده است؟  عوامل ايجاد آن کدام اند؟ چه اقداماتی برای کنترل آن انجام شده 

است؟ شما به عنوان يک شهروند، چه کمکی برای رفع اين مشکل می توانيد انجام دهيد؟ 

آلودگی آب
به شکل زير توجه کنيد. چه می بينيد؟

شکل ٤٣ ــ٣ــ ببينيم و بينديشيم

شکل ٤٤ ــ٣ ــ ببينيم و بينديشيم (زاينده رود، تابستان ١٣٨٨)

اين شکل بخشی از تاالب گاو خونی را در سال ١٣٨٦ نشان می دهد. گروه زيادی از آبزيان رودخانٔه زاينده رود و تاالب در اثر 
مسموميت آب رودخانه، جان خود را از دست داده اند. آيا آثار اين آلودگی به انسان نيز منتقل می شود؟ 
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زاينده   رود مهم ترين منبع آب سطحی در استان است. گرچه حيات اقتصادی و اجتماعی بخش عمده ای از استان به اين جريان 
آبی بستگی دارد ولی به داليل متعدد، اين رودخانه به وسيلٔه انسان آلوده می شود. 

منابع اصلی آاليندٔه زاينده رود عبارت اند از: 
الف) آالينده های کشاورزی: انتقال پساب های کشاورزی از طريق جريانات سطحی يا زير زمينی به زاينده رود در طول مسير 
رودخانه باعث ورود مقدار زيادی مواد شيميايی شامل ازت، فسفر و سموم آفت کش به رودخانه می شود. زهکشی های متعدد در طول 
مسير، آب خارج شده از زمين های کشاورزی را به زاينده رود می ريزد (زهکشی رودشتين، سگزی). استفادٔه بيش از حّد کشاورزان از 

کودهای شيميايی و آفت کش ها باعث وجود مقدار زيادی از اين مواد در زه آب ها می شود و در نهايت، به زاينده رود می رسد. 
ب ) آالينده های صنعتی: آب به عنوان شست وشو دهنده و خنک کننده وارد کارخانه ها می شود و پس از خروج از آن، حاوی 
انواع ترکيبات شيميايی، مواد معدنی و فلزات سنگين است که در صورت ورود به منابع آبی می تواند باعث آلودگی آنها شود. تمرکز 
شديد صنايع سبک و سنگين در اطراف زاينده رود باعث انتقال مقدار زيادی آالينده به اين رودخانه می شود که در سال های اخير 

با  توجه به مراقبت های انجام گرفته و تعطيلی برخی صنايع، از مقدار آن کاسته شده است. 

شکل ٤٥ ــ٣ــ ورود پساب تصفيه خانۀ فاضالب جنوب اصفهان به زاينده رود  

رنگ های  و  مختلف  شوينده های  ميکروب ها،  و  انگل ها  شيميايی،  مواد  حاوی  شهری  پساب های  شهری:  آالينده های  پ) 
شيميايی هستند که هر کدام از آنها می توانند باعث آلودگی آب شوند. 
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شکل ٤٦ ــ٣ــ ببينيم و بينديشيم  

تمرکز تعداد زيادی شهر و روستا در اطراف زاينده رود باعث انتقال پساب های بيشتر اين مراکز به طور مستقيم يا غير مستقيم به 
زاينده رود می شود (شهر اصفهان به تنهايی ٣٦٠ هزار متر مکعب پساب در شبانه روز توليد می کند). به جز اصفهان که دارای سيستم 
جمع آوری و تصفيه خانٔه پساب شهری است، ديگر روستاها و شهرهای اطراف زاينده رود، پساب های خانگی خود را يا از طريق چاه 

يا از طريق لوله هايی که مستقيماً به زاينده رود ختم می شوند، دفع می کنند. 

تخلئه پسماندهای جامد شهری در کنار و داخل رودخانه های استان در بسياری از شهرستان ها باعث آلودگی آب آنها می شود. 
آب های  آلودگی  باعث  می شود،  تخليه  چاه ها  داخل  در  صنعتی  واحدهای  و  صنعتی  شهرک های  صنعتی  پساب های  که  در   مناطقی 
زير زمينی منطقه می شود. همچنين، در مناطقی که زباله های شهری در زمين دفن می شوند، شيرابٔه آن ها می تواند باعث انتقال آالينده ها 

به    آب های زير زمينی شود. 

فعاليت گروهی ٨ ـ٣  
١ــ بررسی کنيد که آب های سطحی و زير زمينی محّل زندگی شما توسط چه آالينده هايی تهديد می شوند؟ 

٢ــ آيا راهکاری برای حفظ منابع آب می توان پيشنهاد داد؟ 
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پسماند (زباله)

چرا در جهان امروز پسماند ها را به عنوان طالی کثيف می شناسند؟ 

شکل ٤٧ ــ٣  

بيشتر بدانيم  

به چيزهايی که ما دور می ريزيم (جامد، گاز و مايع ــ به جز پساب) و به نظرمان ديگر قابل استفاده نيست، «پسماند» 
(زباله) می گويند. 

پسماندها به پنج گروه تقسيم می شوند که عبارت اند از: 
فرسوده  قطعات  ضايعات،  انواع  مانند  صنعتی  مراکز  در  توليد شده  مواد  شامل  صنعتی:  پسماندهای  ١ ــ 

و...؛
٢ ــ پسماندهای کشاورزی: شامل سموم و کودهای شيميايی؛

٣ ــ پسماندهای بيمارستانی: کلئه پسماندهای بيمارستانی؛ 
٤ ــ پسماندهای ويژه: مانند پسماندهای خطرناک شامل اشيای تيز و برنده (تيغ، سوزن، سرنگ و ...)، انواع 
باطری ها، انواع المپ ها، قطعات و تجهيزات الکترونيکی، انواع داروها، فيلم و عکس های راديولوژی، انواع شيشه ها و 
ـ  از خانه بيرون می بريم، يک جا  ـ هر يک شب در ميانـ  لوازم آرايشی. اين پسماندها نبايد با پسماندهايی که در سطل زبالهـ 

جمع شود بلکه بايد در کيسه های ويژه نگهداری و به وسيلٔه مأموران در روز از سطح شهر جمع آوری شوند. 



٧٠

 آيا می دانيد

شکل ٤٨ ــ٣ ــ کارخانه توليد کود آلی (کمپوست) در اصفهان

٥ ــ پسماندهای عادی: اين پسماندها شامل دو گروه می شود: 
الف) پسماندهای خشک: (قابل بازيافت) شامل انواع الک، پالستيک، کاغذ، شيشه، قوطی و بطری که در 
روز به وسيلٔه مأموران بازيافت جمع آوری می شوند. اگر اين مواد در طبيعت رها شوند، تا صدها سال تجزيه نمی شوند 

(مثالً بطری های نوشابه PET ٣٠٠ تا ٧٠٠ سال درطبيعت تجزيه نمی شوند) و محيط را به شدت آلوده می کنند. 
ب) پسماندهای تر: شامل انواع پسماندهای مواد غذايی، ضايعات سبزی، ميوه ها و... . اين پسماندها سريع 
فاسد می شوند و می توان برای توليد کود گياهی (کمپوست) از آنها استفاده کرد. اين پسماندها هر ٤٨ ساعت يک بار 

شب هنگام به وسيلٔه مأموران جمع آوری می شود. 

ـ  جداسازی پسماندهای خشک، تر و ويژه از يکديگر در خانه خدمت بزرگی به حفظ و ارتقای سطح بهداشت  ١ـ
و سالمت جامعه است.

٢ ــ بر اثر عدم جداسازی پسماندهای خانگی در شهر اصفهان، روزانه بيش از صدتن مواد قابل بازيافت همراه 
با پسماندهای عادی دفن می شوند که دفن اين مواد عالوه بر آلودگی محيط زيست باعث نابودی ثروت ملی می شود. 
حجم اين مواد شامل ٣٣ تن نايلون و نايلکس، ٢٣ تن کاغذ و مقوا، ٧ تن ظروف آب معدنی و نوشابه، ٩ تن شيشه، 

١٨  تن فلز و ١٤ تن الک و پالستيک است. 
به نظر شما، ارزش اقتصادی اين مواد چقدر است؟ 
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بحث کنید
1 ــ از پسماندها چه استفاده هایی می توان کرد؟ 

٢ ــ جهت کاهش میزان تولید پسماند و حفظ محیط زیست چه اقداماتی می توان انجام داد؟ 

شکل 4٩ ــ3 ــ ایستگاه ثابت دریافت مواد بازیافتی از شهروندان اصفهان

فعالیت گروهی ٩ ـ٣  
در محّل زندگی شما، پسماندهای تولید شده چگونه جمع آوری و دفع می شود؟ گزارشی در کالس ارائه کنید. 

آیا می توانید برای رفع مشکالت احتمالی، پیشنهادهایی به مسئوالن اجرایی شهرستان ارائه کنید؟ 

مخاطرات طبیعی در استان 
آخرین هفتٔه مهرماه هر سال چه مناسبتی دارد؟ 



٧٢

بيشتر بدانيم  

استان ما در بخشی از کرٔه زمين قرار گرفته است که محّل وقوع پديده های بسيار متنوع آب و هوايی و زمين شناسی 
دور  گذشته های  از  استان  اين  ساکنان  اين رو،  از  است؛  و ...  يخبندان  خشکسالی،  توفان،  سيل،  زمين لرزه،  مانند 
هميشه با اين پديده ها روبه رو بوده اند و تالش کرده اند تا با اقداماتی زندگی خود را با آن ها سازگار کنند. در اين درس 

با برخی از مهم ترين مخاطرات طبيعی استان آشنا می شويم. 

الف) زمين لرزه 
ــ هشتم آذرماه هر سال، چه مانوری در مدارس انجام می شود؟

ــ آيا خانه و مدرسٔه شما در مقابل زمين لرزه مقاوم است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه می توان آن را مقاوم سازی کرد؟ 
بخش عمدٔه کشور ايران روی کمر بند لرزه خيز کرٔه زمين قرار گرفته است؛ از اين رو، استان ما نيز منطقه ای لرزه خيز محسوب 
می شود. هر سال شاهد وقوع پديدٔه زمين لرزه در جای جای استان پهناورمان با درجات مختلف هستيم. علت اصلی وقوع زمين لرزه 

در استان، وجود فشارهای درونی زمين در اثر حرکت پوستٔه عربستان و ايران و نيز وجود گسل های فعال است. 
از نظر بزرگی و فراوانی زمين لرزه ها، استان را می توان به سه ناحيه تقسيم کرد: 

١ــ ناحئه شمالی، شمال شرقی و شرق استان؛ اين ناحيه، محّل وقوع زمين لرزه هايی با بزرگی زياد و فراوانی کم است. کدام 
شهرستان های استان در اين ناحيه قرار دارند؟ 

٢ــ ناحئه زاگرس استان؛ در اين ناحيه، زمين لرزه هايی با بزرگی بين ٤ تا ٥ ريشتر و فراوانی زياد رخ می دهد. شهرستان های 
اين ناحيه کدام اند؟ 

٣ــ ناحيه ای بين دو ناحئه باال قرار دارد که تعداد و بزرگی زمين  لرزه های آن کمتر از ديگر نواحی است.  
شهرستان محّل زندگی شما در کدام ناحيه قرار گرفته است؟ آيا تاکنون زمين لرزه در آن اتفاق افتاده است؟ 

به سؤال زير پاسخ دهيد: 
ــ آمادگی در مقابل زلزله مستلزم چه نوع اقداماتی است؟ 

ب) سيالب
در کشور و استان ما سيل يکی از عوامل اصلی ايجاد خسارت به زمين های کشاورزی، تأسيسات صنعتی و سکونتگاه های 

شهری و روستايی است. 
در کتاب جغرافيا با انواع سيالب ها و داليل ايجاد آنها آشنا شديم. سيالب های ايجاد شده در ناحئه بيابانی استان بيشتر به صورت 
آب گرفتگی های وسيع پس از رگبارهای شديد و در نواحی کوهستانی و اطراف رودخانه ها به صورت طغيان رودخانه و آب گرفتگی ديده 

می شود. بيشترين خطر سيالب در اطراف مسيل ها، مخروطه افکنه ها و حاشئه رودخانه ها در استان وجود دارد.
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بيشتر بدانيم  

شکل ٥٠ ــ٣ ــ مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زمين لرزه 

شکل ٥١ ــ٣ ــ آب گرفتگی معابر شهر اصفهان در اثر سيالب

در سال های اخير، جهت مديريت سيالب در استان، طرح جامع سيل استان تهيه و اقداماتی در اين زمينه انجام 
شده است که عبارت اند از: 

ـ اجرای طرح های متعدد آبخيز داری و آبخوان داری در نقاط سيل خيز استان  ـ



٧٤

ــ تعيين و ابالغ حريم رودخانه و مسيل ها 
ــ اجرای طرح های دفع آب های سطحی و هدايت مسيل های شهری 

ــ اجرای انواع سيل   بندها در حاشئه روستاها و شهرها 
ـ تهئه نقشٔه پهنه بندی خّط سيالب در استان و هشدار به مناطق پرخطر قبل از وقوع سيل.  ـ

شکل ٥٢ ــ٣ ــ فعاليت های آبخيزداری در استان جهت تقويت و حفاظت منابع آب و خاک و جلوگيری از سيالب 



٧٥
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فعاليت گروهی ۱۰ ـ٣  
در شهرستان محّل زندگی شما، احتمال وقوع کدام نوع از سيل ها بيشتر است؟ آيا تاکنون سيل مخربی اتفاق 

افتاده است؟ چه اقداماتی برای مديريت سيل در شهرستان شما انجام شده است؟ 

پ) خشکسالی
 يکی از مشخصه های آب و هوايی بيشتر مناطق استان ما پديدٔه خشکسالی است. اين پديده هميشه در طول تاريخ با شدت و 

ضعف و دفعات در استان ما اتفاق می افتاده است. 
بيشتر از ٧٥ درصد مساحت استان ما از بارشی کمتر از ١٥٠ ميلی متر برخوردار است؛ از اين رو، جزء مناطق خشک و بسيار 
خشک محسوب می شود. در چنين مناطقی عالوه بر آن که بارش بسيار کم است، ميزان آن در سال های متفاوت بسيار متغير است و 
نوسان زيادی دارد؛ بنابراين، ممکن است ميزان بارش در چند سال مناسب باشد ولی پس از آن، برای يک يا چند سال مقدار آن به شدت 
کاهش يابد؛ از اين رو، نبايد فراموش کنيم که هميشه بايد منتظر خشکسالی باشيم. تحقيقات نشان می دهد که در استان ما هر پنج  سال يک 
خشکسالی ضعيف و هر ده سال يک خشکسالی متوسط و هر بيست سال يک خشکسالی شديد به وجود می آيد. خشکسالی سال های 
ـ ١٣٧٩ و ٨٧ ــ١٣٨٦ از شديد ترين آن ها بود که به خشک شدن زاينده رود، خشک شدن بعضی از رودها، چشمه ها، قنات ها و از بين  ٨٠ ـ
رفتن درختان کهنسال انجاميد. افت شديد آب های زير زمينی، کاهش ذخائر آب موجود در پشت سدها، افزايش فرسايش بادی، وقوع 

طوفان های گرد و غبار از ديگر آثار خشکسالی در استان ما بوده است. 

شکل ٥٣ ــ٣ــ خشک شدن زاينده رود ــ سال ١٣٨٨
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بيشتر بدانيم  

برای مقابله با چنين شرايطی، اقداماتی در سطح استان انجام می گيرد که بعضی از آن ها عبارت اند از: 
١ ــ مديريت توزيع آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و آشاميدنی

٢ــ اجرای طرح های تأمين آب برای استان مانند پروژه های انتقال آب، ذخيره سازی آب در سطح و زير زمين 
٣ ــ افزايش بهره برداری بهينه از منابع آب موجود (افزايش راندمان مصرف آب) 

٤ ــ پرداخت کمک های مالی به خسارت ديدگان ناشی از خشک سالی. 

عالوه بر مخاطرات گفته شده، مخاطرات ديگری نيز در استان ما ديده می شود که در مقياس کوچک تر و محلی به وجود می آيد؛ 
مانند: يخبندان های بهاره، رانش و لغزش زمين، طوفان های ماسه و بيابان زايی. 

شکل ٥٤ ــ٣ــ سرمازدگی و يخ زدگی نخلستان های خور و بيابانک  



فصل چهارمفصل چهارم
توانمندي هاي استان اصفهان توانمندي هاي استان اصفهان 



٧٨

بيشتر بدانيم  

گردشگریدرس سيزدهم

«بگو: ای پيامبر، در زمين سير و سفر کنيد و ببينيد که خدا چگونه موجودات را از نيستی به هستی آورد (خلق 
کرد) و سپس به عالم ديگری رهسپار می کند. به درستی که خدا بر هر چيزی تواناست.» 

(سورٔه عنکبوت/ آئه ٢٠)

صنعت  تنها  بر   ٢٠٢٠ سال  تا  قرار می گيرد و  جهان  پردرآمد  صنايع  جدول  صدر  در  آينده  پايان دهٔه  تا  گردشگری  آيا می دانيد 
پردرآمد جهان، يعنی نفت پيشی می گيرد؟ 

آيا باور می کنيد بودجه ای که در جهان به مسافرت و تفريح اختصاص می يابد، سه برابر بودجه ای است که صرف امور دفاعی می شود؟ 
گردشگری در بهبود کيفيت سطح زندگی مردم، افزايش درآمد کشور، ايجاد فرصت های شغلی، توسعٔه بخش های کشاورزی و 
صنعت، بهسازی و توسعٔه زيربناها، توزيع متعادل تر ثروت، ايجاد زمينه های توسعه در مناطق عقب مانده، افزايش آگاهی مردم، تعامالت 
فرهنگی، برقراری صلح و تحکيم روابط بين المللی، تقويت سنت های ملی، رونق صنايع دستی، از بين بردن خستگی جسمی و روحی، 

پی بردن به عظمت آفرينش و درک مفاهيم زيباشناختی تأثير می گذارد. 

امروزه در جهان گونه های مختلف گردشگری ديده می شود که عبارت اند از: 
بيابان،  ستاره  ديدن شب های پر  سواری،  شتر  ماسه،  کايت سواری، اسکی روی  شامل  بيابانی  گردشگری  ١ــ 

سکوت و آرامش بيابان 
٢ــ گردشگری کوهستانی شامل اسکی روی برف، کوهنوردی، صخره نوردی 

٣ــ گردشگری فرهنگی و هنری شامل آثار باستانی و تاريخی، موزه ها، جشنواره ها، مردم شناسی، لباس شناسی، 
غذاهای محلی و گردشگری دينی

٤ــ گردشگری اجتماعی شامل ديدار و شناخت اقوام، طوايف و مذاهب ديگر و ديدار اقوام و آشنايان 
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شکل ١ــ٤ــ امامزاده هالل بن علی ــ آران و بيدگل

ـ   ٤   ــ خانه ای قديمی در کاشان ـ  ٤    ــ آب انباری در کوهپايه شکل ٢ـ شکل ٣ـ

و  تخصصی  ــ  علمی  نمايشگاه های  سمينارها،  کنفرانس ها،  تحصيل،  شامل  آموزشی  ــ  علمی  گردشگری  ٥ــ 
آموزش های رزمی 

دوران  استراحت  معدنی و  استفاده از آب  مناسب،  در آب و هوای  بيماری ها  درمان  شامل  درمانی  گردشگری  ٦ــ 
نقاهت 

٧ــ اکوتوريسم شامل ديدار از پارک های حيات وحش و مناطق حفاظت  شده، کوهستان، جنگل، بيابان وکوير، 
غارنوردی و …. 



٨٠

شکل ٤ــ٤ــ شترسواری در بيابان ــ روستای مصر

شکل ٥ــ٤ــ پيست اسکی فريدون شهر ـ گردشگری ورزشی 

شکل ٦ــ٤ــ زندگی کوچ نشينان ــ گردشگری عشايری 



٨١
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با مطالعٔه درس به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
گردشگری را بيشتر می توان رواج داد؟ جاذبه های آن را  شهرستان محّل زندگی شما، کدام گونه های  ١ــ در 

مشخص کرده، گزارشی تهيه و در کالس ارائه کنيد. 

فعاليت گروهی ۱ـ۴  

ويژگی های گردشگری در ايران 
ايران براساس ضوابط يونسکو جزو ١٠ کشور برجستٔه باستانی و  تاريخی جهان قرار دارد و غنای جاذبه های گوناگون دراين 

کشور باعث شده است که آن را جهانی در يک مرز بنامند. 
شهر  دارد.  خود  با  را  ادوار  همٔه  از  بديعی  آثار  که  است  ايران  فرهنگ  و  تمدن  تاريخ،  قدمت  به  منطقه ای  اصفهان  استان 
اصفهان به همراه شهرهايی چون کاشان، نطنز، آران و بيدگل و نائين به واسطٔه برخورداری از قدمت تاريخی و وجود آثار بی بديل 
کمتر  و  آورده  فراهم  جهانی  و  ملی  قلمرو  در  را  اسالمی  شهرسازی  و  معماری  موزٔه  جامع ترين  گرانبها،  تاريخی  و  مذهبی  فرهنگی، 
کسی با اوصاف آن ناآشناست. با اين وضعيت، استان اصفهان دارای شرايط ممتاز بوده و از مراکز عمدٔه سياحتی کشور و جهان 

شناخته می شود. 
استان اصفهان از نظر ورود گردشگر خارجی، پس از تهران رتبٔه دوم را در سطح کشور داراست. 

استان اصفهان با توجه به تنوع رشته های صنايع دستی، وجود کارگاه های بسيار، هنرمندان طراز اول، دارای رتبٔه اول درکشور 
بوده است؛ به طوری که از ٤٠٠ رشتٔه شناخته شده، بيش از ١٨٠ رشتٔه آن به استان اصفهان تعلق دارد. شايان ذکر است که ازحيث 
دريافت نشان کيفيت و مرغوبيت صنايع دستی، استان اصفهان با دريافت ٢٢ مهر اصالت يونسکو از مجموع ٤٥ مهر اصالت در مقام 

اول کشور قرار دارد١. 
منطقٔه   ١٣٨ مجموع  از  گردشگری  نمونٔه  منطقٔه   ٦٠ تصويب  با  گردشگری  نمونٔه  مناطق  تعداد  حيث  از  استان  اين  همچنين، 
تصويب  گردشگری  هدف  روستاهای  عنوان  به  روستا   ٢٨ تعداد  اصفهان،  استان  در  است.  اّول  رتبٔه  دارای  کشور،  گردشگری 

شده اند.٢
استان اصفهان با داشتن ١٥٧٨ اثر ثبت شده در مقايسه با ٢٦٦٦٦ اثر ثبت شده در کشور، دارای مقام پنجم است٣. 

١ــ عمليات ثبت پنج مورد از صنايع دستی شامل قلم کار نقاشی، جلد معرق، مخملبافی، گالبتون سازی و زری بافی به نام اصفهان در آيين نامٔه يونسکو در دست انجام است. 
٢ــ جدول روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان (برای مطالعه). 

٣ــ براساس طرح شناسايی آثار فرهنگی ــ تاريخی در سطح استان که از سال ١٣٨٤ آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. 
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شکل ٧ــ٤ــ چشم اندازی از روستای گردشگری ابيانه  

 برای مطالعه 
جدول١ــ٤  ــ روند ورود گردشگران به استان طی سال های ١٣٨٠ــ ١٣٨٦

١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦واحد شاخص حوزه 
تعداد گردشگر داخلی گردشگری 

ورودی به استان 
١٥٢٢١٧٢٤٧٦٦٦٢٤٧٥٩٩٢٥٠٥٨٦٢٦٤٦٠٦٢٩٤٦٣٥٣٠٨٢٩٢نفر 

تعداد گردشگر خارجی 
ورودی به استان

٤٢٢٢٩٤٢٥١٤٣٠٧٣٠٤١٨٥٦٤٦٣٨٤٤٢٨٤١٥٣٦١٤نفر 
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توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

در اين استان، شهر اصفهان با برخورداری از ويژگی های معماری اصيل ايرانی ــ اسالمی و حفظ بن مايه های 
هويت تاريخی در سنت شهرسازی و همچنين توسعٔه روابط بين فرهنگی در قالب عقد خواهر خواندگی با ١٣ ١ شهر از 

شهرهای بزرگ دنيا همواره گزينه ای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود. 

توانمندی های استان اصفهان در زمينه گردشگری 
و  اقتصادی  زيرساختی،  رفاهی،  جمعيتی،  طبيعی،  لحاظ  از  که  دارد  گردشگری  زمينٔه  در  فراوان  توانمندی های  اصفهان 

جذابيت های فرهنگی و تاريخی، آن را از ساير مناطق ايران متمايز می سازد.
١ــ با تالش دفتر روابط بين الملل شهرداری از سال ١٣٦٨، هماهنگی های الزم برای عقد قرارداد خواهرخواندگی با ١٣ شهر معروف دنيا فراهم آمده و مقدمات عقد قرارداد 

خواهر خواندگی با ٤ شهر ديگر در حال انجام است. 
ـ  ايتاليا، کواالالمپور ــ مالزی، سنت پترزبورگ ــ روسيه، ياش ــ رومانی، هاوانا ــ کوبا، ايروان ــ ارمنستان، فرايبورگ ــ آلمان، بارسلونا ــ اسپانيا،  ـ  چين، فلورانس  ـ شيان   ـ
کويت ــ کويت و الهور ــ پاکستان، بعلبک ــ لبنان،داکار ــ سنگال خواهر خوانده هستند و کراکو ــ لهستان، تسالونکی ــ يونان، ليون ــ فرانسه و استانبول ــ ترکيه در حال انجام است. 

شهرهای قدس، بيروت و کربال نيز تقاضای خواهرخواندگی با اصفهان را دارند. 

شکل ٨ ــ٤ــ خواهرخوانده های شهر اصفهان

ايروان ــ ارمنستان

ـ اسپانيا بارسلوناـ 

الهور ــ پاکستان

فلورانس ــ ايتالياسن پترزبورگ ــ روسيه
ياش ــ رومانی

کواالالمپور ــ مالزی

شيان ــ چين

ـ کويت کويت ـ 

ـ   هاوانا ـ
کوبا

فرايبورگ ــ 
آلمان



٨٤

برخی از اين توانمندی ها به شرح زير است:
• مرکزيت استان با داشتن موقعيت مناسب از نظر دسترسی به ساير نقاط کشور

• شرايط و توانمندی های ارتفاعات استان
• برخورداری از اقليم متنوع (چهار فصل)

• وجود زاينده رود بزرگ ترين رودخانٔه مرکزی ايران. 

 شکل ٩ــ٤ــ کليسای وانک ــ اصفهان  

 شکل ١٠ــ٤ــ گز اصفهان      

 فراوانی آثار تاريخی و فرهنگی در اصفهان موجب شده که آن را موزه شهر ايران بنامند و اين شهر به عنوان پايتخت فرهنگی 
جهان اسالم در سال ٢٠٠٦ انتخاب شود. 

عالوه بر موارد ذکر شده چه عواملی موجب شده است که استان اصفهان از توانمندی های بااليی برای جذب گردشگر برخوردار 
باشد؟ 
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

در استان اصفهان فرصت های مناسبی برای جذب گردشگر وجود دارد؛ بعضی از این فرصت ها عبارت اند 
از: 

 امکانات برتر اصفهان در زمینٔه بهداشت و درمان با وجود پزشکان مجرب که به آن نقش فرامنطقه ای و ملی 
می دهد و زمینٔه جذب افراد جهت درمان را فراهم می آورد )توریسم درمانی(؛ 

 تکمیل پروژهٔ خط آهن اصفهان ــ شیراز که با توّجه به در دست اجرا بودن پروژٔه خط آهن شیراز ــ عسلویه 
قدرت محور تهران ــ اصفهان ــ شیراز را افزایش می دهد. 

 وجود آثار تاریخی بسیار که قابلیت شناسایی و ثبت دارند و امکان بهره برداری از آن ها در زمینه های آموزشی، 
فرهنگی و اقامتی.

 امکان تجدید حیات صنایع دستی و بومی با توجه به وجود هنرمندان و هنرستان های حرفه ای
 امکان بهره گیری بهتر از فضای اطراف زاینده رود با اجرای طرح بهینه سازی حاشیٔه زاینده رود در حّد فاصل 

پل مارنان تا پل شهرستان
 وجود زمینٔه مناسب به منظور انجام مطالعات در معماری و شهرسازی ایرانی 

 قابلیت برگزاری جشنواره ها در اصفهان
 قابلیت گسترش برگزاری نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی اصفهان

 پروژهٔ ساخت بزرگ ترین مجموعٔه تحقیقات و توسعه در کشور با عنوان شهرک علمی و تحقیقاتی که در 
سال های آینده، اصفهان را به یک قطب علمی تبدیل خواهد کرد و به تدریج فضا را برای ایفای نقش علمی ــ تحقیقاتی 

در مقیاس جهانی فراهم می سازد. 
اند؛ زیرا  به اصفهان جزء گردشگران فرهنگی  گردشگران ورودی  بازارهای گردشگری استان اصفهان: 
تمایل آن ها بیشتر بازدید از آثار تاریخی ــ فرهنگی به جای مانده است. دیدن جاذبه های طبیعی و دیدار از دوستان و 

آشنایان به ترتیب اهداف بعدی آنان است. 
گردشگران خارجی ورودی به استان اصفهان بیش از همه از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه اند و 
کشورهای ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در مراتب بعدی قرار دارند. دومین بازار گردشگری استان در قارهٔ آسیا و ناحیٔه 
شرق آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد که ژاپن در این ناحیه مهم ترین کشور محسوب می شود. سپس ناحیٔه خاورمیانه 
است که سه کشور عربستان سعودی، بحرین و کویت مهم ترین کشورهای این منطقه اند؛ پس از آن، آمریکا و در نهایت، 
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آفريقا پايين ترين سهم را دارند. 
از نظر زمان گردشگری از کّل حجم ورودی گردشگران خارجی، مرداد ماه رتبٔه اول و ارديبهشت رتبٔه دوم را 
به خود اختصاص داده اند و ماه های آذر و دی کمترين حجم را دارا هستند که در اين زمينه، شرايط اقليمی و زمان 

تعطيالت ساليانٔه گردشگران خارجی از عوامل مؤثر محسوب می شود. 
به  فرست  گردشگر  منطقٔه  بيشترين  اغلب  که  تهران  استان  از  غير  به  نيز  استان  به  ورودی  داخلی  گردشگران 
اصفهان است، در ميان ساير استان ها متغير بوده، اما اکثرًا به ترتيب، از استان های خراسان، آذربايجان شرقی، مازندران 
و گيالن، فارس، همدان و کرمان اند. شهريور ماه رتبٔه اول و فروردين ماه رتبٔه دوم را از کّل حجم ورود گردشگران 
داخلی به خود اختصاص داده و ماه های آذر و دی به ترتيب کمترين حجم گردشگر را دارند. تعطيالت دانش آموزی 
و تعطيالت رسمی کارمندان و کارکنان دولت، مراسم آيينی از قبيل عيد نوروز و شرايط اقليمی از جمله عوامل مؤثر 

در اين تغييرات به حساب می آيند. 
موانع گردشگری استان: با وجود امکانات فراوان، موانعی برسر راه توسعٔه پايدار گردشگری اصفهان پديد 

آمده است که اگر به صورت علمی شناسايی شوند به خوبی قابل رفع اند. برخی از اين موانع به قرار زير است: 
ــ اجرا نشدن کامل طرح های جامع و راهبردی برای توسعٔه صنعت گردشگری در اصفهان 

ــ عدم مشارکت فّعال بخش خصوصی درتوسعٔه گردشگری 
ــ ناشناخته ماندن برخی اماکن سياحتی 

ــ بهره گيری نکردن از شيوه های نوين در اطالع رسانی و معرفی اصفهان 
ــ تخريب ناآگاهانٔه انسانی در آثار تاريخی و فرهنگی و کم اطالعی و کم تجربگی در حفاظت و مرمت آنها 

ــ معرفی، تبليغات و بازاريابی ناکافی صنايع دستی و نداشتن بانک اطالعات در مورد ميزان و نوع محصول و 
نيازها و سليقه های اين صنايع و عرضٔه نامناسب برخی از رشته های صنايع دستی 

پـول  حمل  به  نياز  بـدون  بتواند  گردشگـر  که  جهانی  اعتـباری  کارت های  سيستم  از  برخورداری  فقـدان  ــ 
مصرف  سرانـٔه  بودن  انـدک  و  گـردشگری  از  کافی  درآمد  کسب  در  ناتوانی  نتيجه،  در  و  کند  استفاده  آنها  از  نقـد، 

گـردشگران 
و  خودرو  بی روئه  افزايش  زياد،  ترافيکی  گره های  وجود  پذيرايی،  و  اقامتی  مراکز  نامناسب  پراکندگی  ــ 
موتورسيکلت، کمبود پارکينگ های مناسب و نبود نظارت منظم و مستمر بر کيفيت و قيمت ارائٔه خدمات در مراکز 

مرتبط با گردشگری 
ــ فراهم نشدن امکانات الزم برای پرکردن اوقات فراغت گردشگران. 
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 
جدول٢ــ٤  ــ روستای هدف گردشگری استان اصفهان

قابليت و جذابيت های ويژه نام شهرستاننام روستارديف
معماری سنتیآب و هوای مطلوبمناظر طبيعی

***نطنزابيانه١
ــ**شهرضااسفرجان٢
**ــدهاقانپوده٣
ــ**نجف آبادجاجا٤
*ــــنجف آبادحسنيجه٥
ــ**سميرمخفر٦
**ــکاشاندره ٧
*ــــنجف آباددم آب ٨
ــ**سميرمدنگزلو٩
ــ**برخوار و ميمهسه١٠
***نطنزطرق١١
*ــــآران و بيدگلعلی آباد١٢
***کاشانمشهد اردهال١٣
*ــــاصفهانقورتان١٤
*ــــاصفهانقهی١٥
ــ**برخوار و ميمهکلهرود١٦
***نايينگرمه عروسان١٧
ــ**نطنزبرز١٨
ــ**نطنزکمجان١٩
ــ**نطنزطره٢٠
ــ**نطنزهنجن٢١
ــ**نطنزيارند٢٢
*ــ*نايينمهرجان٢٣
**ــچادگانمشهد کاوه ٢٤
*ــــاردستاننيسيان٢٥
ــ**لنجانهاردنگ٢٦
کاشاننشلج٢٧
مرق ـ دهستان ٢٨

***کاشانبابا افضل
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 برای مطالعه 
ـ   مهم ترين جاذبه های گردشگری استان  ـ  ٤  ـ جدول ٣ـ

مهم ترين جاذبه های گردشگری نام شهرستان 

آران و بيدگل

کوير و کاروان سرای مرنجاب، درياچٔه نمک، چاله های سمبک (حسام بک) وشقيه (چهار طاق) (طريقٔه کاشت 
مورچان  قلعٔه  ديگل،  قلعٔه  نوش آباد،  سيزان  قلعٔه  نوش آباد،  زيرزمينی  شهر  تره بار)،  و  هندوانه  فرد  به  منحصر 
کهرشاهی،  قلعٔه  ابوزيدآباد،  کاروان سرای  شهر،  سفيد  تسمی جان  و  امين آباد  قاسم آباد،  قلعه های  علی آباد، 
زيارتگاه شاهزاده قاسم، امامزاده هاشم بن علی، امامزاده محمد هالل بن علی، امامزاده هادی، زيارت کاغذی، 
امامزاده ابوزيدآباد، زيارت بی بی زينب يزدل و بی بی سکينه خاتون سفيد، مسجد نقشينه، مسجد مدرسه، مسجد 
جامع  مسجد  علی،  مسجد  ابولؤلؤ،  مسجد  مالشکراللّٰه،  مسجد  سنگ،  مسجد  بزرگ،  ميدان  مسجد  قاضی، 
ريگ،  درب  مدرسه  آب انبارهای  و  عنايتی  توده،  محمد،  حاجی  حمام های  محمدآباد،  جامع  مسجد  نوش آباد، 
ريگ  درب  و  ورقاده  جامع  مسجد  يخچال،  و  پخش  آب  دراز،  کوچه  ميدان  سرگنگه،  شهاب،  حاج آقا  توده، 

نوش آباد، حمام و انبار خواجه ابوزيدآباد، آب انبار يزدل و آب انبار سفيد.  

اردستان 

مسجد جامع اردستان، مقبرٔه اميراويس يا (سنگ سفيد)، مسجد امام حسن مجتبی، مسجد خسرو، خانه صدر 
(نقاشی)، مسجد دربند، مسجد ماليعقوب و قنات های بسيار مشهور زواره، مسجد جامع زواره، مسجد پامنار يا 
بنکويه، حسينيه ی بزرگ و کوچک، مجموعٔه بازار، مجموعٔه مقبره ميربهاالدين حيدر، حصار و يخچال زواره، 
خانٔه هشت بهشت (نيری)، قالع سنگ شب و حکيم باشی، خانٔه ارباب حسين مهابادی، خانٔه شهيد مدرس در 

سرابه کهر، کاخ چهلستون روستای سرهنگ آباد و امامزاده سيدکمال الدين حسين روستای شهر آب. 

اصفهان 

مسجد جمعه (جامع)، مسجد شيخ لطف اللّٰه، مسجد جامع کبير عباسی، کاخ عالی قاپو، کاخ چهلستون، کاخ هشت 
بهشت، مدرسٔه چهارباغ، پل شهرستان (جی)، پل اللّه ورديخان (سی و سه پل)، پل خواجو (بابارکن الدين)، ميدان 
نقش جهان، خيابان چهارباغ، بازار اصفهان، آتشگاه، منارجنبان، کليسا و موزٔه وانک، تخت فوالد، کوهپايه: 
قلعٔه کهنه، قلعٔه شجاع، قلعٔه حاج امين، مسجد جامع کوهپايه، مسجد جامع هرند، کاروان سرای عباسی کوهپايه، 
مسجد  جشوقان،  دالور  مسجد  تاالر،  مسجد  معصوم،  مسجد  آجری،  مسجد  سگزی،  عباسی  کاروان سرای 
امامزاده  قاسم،  امامزاده  جزه،  امامزاده  فشارک،  امامزاده  جبل،  امامزاده  کوهپايه،  قديمی  بازار  زفره،  جامع 
و  جامع  مسجد  آب انبار  جعفر،  حاج محمد  آب انبار  ورزنه،  قديمی  پل  ورزنه،  جامع  مسجد  ورزنه:  کوهپايه. 
آب انبار حاج ميرزا روستاهای اطراف مانند جبل، زفره، فشارک، سنگ زبر و تودشت (مناطق ييالقی)، چشمٔه 
آب گرم زفره (ورتون)، مزرعٔه حاج حسن (محّل تهئه فيلم های سينمايی)، تاالب بين المللی گاوخونی، شهر سبا يا 
شهر گابت، امامزاده شاه زين العابدين، قلعٔه ديزی، قلعٔه کوير، قلعٔه گوشت (چشت)، قلعٔه شاخ کنار و شاخ ميان، 
پناهگاه  (جيرجيرنی)،  نيمه شعبان  جشن  مراسم  فارفان،  روستای  شاه،  رباط  رنگينده،  روستای  قورتان،  قلعٔه 

حيات وحش موته، پناهگاه حيات وحش (پارک ملی) کاله قاضی و پناهگاه حيات وحش کرکس. 

برخوار و ميمه 
مسجد جامع گز، مسجد سين، منارٔه سين، کاروان سرای گز، موزٔه مردم شناسی گز و برخوار و مرقد حضرت 

قاسم بن موسی بن جعفر در مورچه  خورت. 
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تيران و کرون 
مسجد جامع سليمان، مسجد خان يا امام حسن مجتبی، مسجد سيد (جامع)، مسجد سنگی، مسجد جامع اران، 

مسجد جامع عسگران، منطقٔه قميشلو، قلعٔه تاريخی روستای جاجا، داالنکوه و سد خميران. 

چادگان 
قيه (صخره)  علی،  حيدربن  امامزاده  آهنگر،  کاؤه  مقبرٔه  کاوه،  مشهد  زرتشتيان،  آتشکدٔه  و  سمندگان  روستای 
و  کاوه)  مشهد  قديم  (نام  باستانی  کودليه  بقايای  علوی  سادات  به  منسوب  سبز)  هميشه  (درخت  گگ قاج  و 
قبرستان های معروف آن و مجسمه های شيرسنگی (٤٠عدد) خانٔه آنالويی، مسجد پنج تن و دهکدٔه زاينده رود. 

کهندژ، ايوان يزدگرد، مسجد جامع خمينی شهر، آرامگاه سيد محمد، تپٔه آتشگاه، و گورستان زارع آباد. خمينی شهر 

خوانسار 

مسجد جامع خوانسار، خانٔه ابهری، خانٔه حبيبيان، آتشکدٔه تير، معبد هيکل، بقعٔه امامزاده احمد بن علی النقی، 
جيدا،  چشمٔه  پير،  چشمٔه  مشهور،  بسيار  تعزيه خوانی  مراسم  بيگم،  مريم  مدرسٔه  اباعدنان)،  (شيخ  پيربابا  بقعٔه 

چشمٔه مرزنگوش، چشمٔه قبله، چشمٔه علی خان، چشمٔه حسينيه، چشمٔه يهودی ها، و تپٔه نوگل. 

سميرم 
جامعٔه عشايری ايل قشقايی، قلعٔه سنگی (دژيهمن)، ميله های سنگی، مجموعٔه آسياب و حمام کمال الملک وزير 
(خانعلی)، شبستان مسجد جامع (معروف به مسجد آخوند)، آبشار سميرم دخمه های باستانی قلعٔه سميرم، تخت 

سليمان (آب ملخ)،سدحنا، چال قفا، چشمٔه نار، چشمٔه بابا زرنگ کمه و غار دنگزلو. 

دهاقان 

چشمه های زينعلی، بابا شاه حسين، چشمٔه سروردی، چشمٔه قنات نوی، ارتفاعات جنوبی دهستان موسی آباد، 
چشمه های سورمنده و باغ سرخ، چشمٔه مردنگ، درٔه شاه (درٔه پيروزی)، چشمٔه علی (مناظر طبيعی)، مسجد 
مير، مسجد جامع دهاقان، مقبرٔه باباشاه حسين، خانه های تاريخی حسينقلی خان خطامی، پل تاريخی دهاقان 
منطقٔه  و  پوده  مسجد  (آبی)،  رحيم بيگ  مسجد  آسياب  همگين،  تاريخی  سّد  آب بر،  پل  يا  سطل  پل  به  معروف 

آستانه. 

شهرضا 

اسفرجان،  باغ های  پرک آباد،  دره شاه،   ، موروک  سورمنده،  بودجان،  ماهی،  حوض  حيدر،  چشمه  سر،  سياه 
هونجان، زرچشمه، دزج، قمبوان (جاذبه های تفريحی)، امامزاده شاه رضا، کاروان سرای شاه رضا، مسجد جامع، 
درخت  اسفرجان،  آسياب های  پوده،  سوق  چهار  و  حسينيه  جامع،  مسجد  مجموعٔه  مهيار،  کاروان سرای 
امامزاده  اکبر،  سيدعلی  شاه  بقعٔه  امين آباد،  حمام  و  کاروان سرا  عرب ها،  محلٔه  اسفرجان  در  ساله   ٥٠٠ گردو 

محمدابراهيم، قلعه کهرويه. 

دشت دامنه، بيشه زارهای زيبای روستای فراموش جان، چشمه های زرين رود، چهل چشمه، آبشار روستای فريدن 
نوغان، شکارگاه های داالن کوه و آرامگاه شيخ ابوسليمان دارانی. 

فريدون شهر 
آبشار پونه، چشمٔه لنگان، تنگ حنا، پارک معلم، چشمٔه تنگوله، غار گوگان، دشت الله های واژگون، تونل درٔه 
سيستان، جوب دختر، سراب آبلت، غار اشکاف تله، سنگ گورهای باستانی در روستای قهستجان، امامزاده 
سيدصالح، امامزاده تاج علی روستای کاهگان، کوه پيرهشتاد، غار فريدون شهر (کلبيس کب)، آبشار دورک و 

آبشار طرزه. 

برج های فالورجان  مجموعه  و  برج  چهار  بزرگ  برج  محمود،  بابا  پل  ورگان،  پل  پيربکران،  بقعٔه  اشترجان،  جامع  مسجد 
منحصر به فرد روستای کلسيان معروف به چهل برج. 



٩٠

کاشان 

تپه های سيلک،آتشکده يا چهارطاقی خرم دشت، چشمٔه سليمانئه فين، مسجد جامع يا مسجد جمعه، قلعٔه جاللی، 
سلطانی،مدرسه و مسجد درب يالن، مسجد و مدرسٔه  مسجد عمادی، مسجد وزير، مسجد تبريزی ها، مدرسٔه 
بزرگ  بازار  گمرک،  يا  شريف خان  سرای  امين الدوله،  تيمچٔه  زين الدين،  منارهٔ  ولی،  گذربابا  مسجد  آقابزرگ، 
کاشان،باغ فين، حمام مالقطب، حمام عبدالرزاق خان، حمام سلطان امير احمد، خانٔه بروجردی، خانٔه طباطبايی، 
خانٔه عامری ها، خانٔه حاجی سيدآقا، خانٔه ميرزاابوالفضل حکيم باشی، خانٔه تهامی يا آقالو، آب انبار ميرسيدعلی، 
آب انبار بزرگ محل سرپله، آب انبار گذر نو در بازار، مجموعٔه تاريخی مشهد اردهال، بقعٔه امامزاده حبيب بن 
موسی بن جعفر (ع)، بقعٔه شاه يالن، بقعٔه طاهر و منصور، بقعٔه امامزاده ميرنشانه، بقعٔه قاسم بن موسی بن جعفر(ع)، 
محتشم  آرامگاه  شجاع الدين،  بابا  به  معروف  ابولؤلؤ  بقعٔه  زنجير،  درب  امامزاده  بقعٔه  تاج الدين،  خواجه  بقعٔه 
کاشانی، مراسم قالی شويان. نياسر: چشمٔه اسکندريه، چشمٔه قريه، باغ تاالر، تاالر غار رئيس، حمام و آسياب 
نياسر، جشنوارهٔ گل و گالب، آتشکدهٔ نياسر. قمصر: چشمٔه آب معدنی صالح، محراب مسجد ده، بقعٔه امامزاده 
ميرداوود،مسجد جامع قمصر، بقعه ی امامزاده در محلٔه پايين، بقعٔه امامزاده شاهسواران،بقعه حکيم بابا افضل.

مسجد گلپايگان  گوگد،  ارگ  سيدالسادات،  امامزاده  بقعٔه  تن،   ١٧ امامزاده  بقعٔه  گلپايگان  منارٔه  گلپايگان،  جامع  مسجد 
جامع سرآور، بقعٔه امامزاده ابوالفتح، سد گلپايگان، و امامزادٔه ناصربن علی 

دهکدٔه ساحلی، آرامگاه پيربکران، گورستان های کليميان، مسجد جامع زرين شهر، پل کله، قلعٔه کافر، امامزاده لنجان 
شاهزاده ابراهيم، قسمتی از قرآن دست نويس سعيدآباد در منطقٔه جم. 

مبارکه 
پارک  سرارود،  ساحلی  پارک  خان لنجان،  آسياباد،  قلعٔه  و  کبوتر  برج  محمديه،  امامزاده  مقبرٔه  فهجير،  قلعٔه 
شهدای زينلی، پارک الله، پارک سلمان، محالت قديمی مختاری ها، حيدرآبادی ها، حاجی ها، قلعٔه سليمان، 

قلعه نو، محلٔه رسی ها، محالت اقماری قهنويه، دهنو، محمديه، شيخ آباد، سرارود و اسماعيل ترخان.

نائين 
نارنج قلعه، مسجد جامع نائين، مسجد بابا عبداللّٰه، مسجد جامع قديمان، مسجد خواجه خضر، مسجد سرکوچه 
محموديه، مسجد جامع محمديه، مسجد جامع بافران، حسينيه های نائين، خانه پيرنيا، بازار نائين، کاروان سرای 
نيستانک، کاروان سرای انارک، بنای چارطاقی انارک، خانٔه تاريخی فاطمی. خور: مسجد عرب ها و مسجد 

نارو. 

نجف آباد 

مسجد  جوزدان،  جامع  مسجد  علويجه،  سنگی  دژ  طبيعی)،  (جاذبه های  گالون  پلنگ  و  بلند  کوه  اوره،  کوه 
برج های  (آق غالم علی)،  صفا  دوقلوی  برج های  جلوگير،  و  هسنيجه  کاروان سرای  آقا،  عصارخانه  جامع دهق، 
جوی خارون، امامزاده ساره مريم معروف به چهل دختران در جوزدان، امامزاده شمس الدين محمد در علويجه، 

بقعٔه پيرمحمد جوزدان، و امامزاده عبداللّٰه در نهضت آباد. 

نطنز

روستای ابيانه، پارک چشمه سرابان، بيشه زارهای اوره، طامه، هنجن، يارند، کمجان، برز، طرق، طار، کشه، 
مسجد  محمد،  شاهزاده  عباس و  آقاعلی  امامزادگان  گروه آباد،  سلطان  امامزاده  ميالجرد،  باستانی  سايت  فرده، 
جامع نطنز، محراب مسجد مير، قلعٔه کوهاب و کاروان سرای ابوالمعالی، قلعٔه رباط سنگ، گنبد باز، حسينئه 
و  عباس آباد  کاخ  تاج آباد،  کاخ  طرق،  قلعٔه  افوشته،  حمام  و  شربت خانه  مجموعٔه  افوشته،  روستای  شهر،  مرکز 

آتشکده. 
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 برای مطالعه 

به نظر شما، جایگاه اقتصادی استان ما در بین دیگر استان ها چگونه است؟ 
استان اصفهان به دلیل برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و وجود ظرفیت های علمی، فنی و تخصصی از یک   سو و تنوع 
توانمندی های محیطی از سوی دیگر، از شرایط مناسبی جهت رشد و توسعٔه اقتصادی برخوردار است. این توانمندی ها سبب شده 
است که استان ما در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان یک استان سرآمد در کشور مطرح باشد. سهم 

بخش های مختلف اقتصادی استان را در جدول ٤ــ٤ می توان مشاهده کرد. 

شکل ١٢ــ٤ــ سهم استان از اشتغال در بخش های عمدۀ اقتصادی، سال ١٣٨٧

توانمندی های اقتصادیدرس چهاردهم

ـ  ٤  ــ سهم و رتبۀ استان اصفهان از بخش های عمدۀ اقتصادی به نسبت کل کشور ــ سال ١٣٨5 جدول ٤ـ
 

بخش های عمدۀ اقتصادی سال
خدمات ساختمان معدن صنعت کشاورزی 

رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم 
1٣٨٥٥/٨061٤/7٥20/161٣9/٨2٣٥/90٣



٩٢

بيشتر بدانيم  

 آيا می دانيد

توانمندی های کشاورزی استان اصفهان 

  شکل ١٣ــ٤ــ توانمندی های کشاورزی استان

و  اشتغال  ايجاد  استان،  خودکفايی  سالم،  مواّدغذايی  تأمين  در  حياتی  نقش  ايفای  دليل  به  بخش  اين  کشاورزی١:  بخش 
بهره مندی صحيح از مواهب الهی مانند آب و خاک، در اقتصاد استان نقش بسيار مهمی دارد. 

کشاورزان استان اصفهان به عنوان کشاورزان کارامد، باتجربه و سخت کوش هميشه به عنوان کشاورزان نمونه در کشور مطرح 
بوده اند و دايرٔه فعاليت آنها حتی فراتر از استان اصفهان، به ساير استان های کشور نيز گسترش يافته است. 

توزيع جغرافيايی زمين های کشاورزی در استان متأثر از ويژگی های آب و هوايی، سيمای طبيعی، پستی و بلندی ها و کيفيت 
خاک است. اين ويژگی ها باعث شده است که حدود ٥٠ درصد از زمين های کشاورزی استان شامل ٢٨ درصد از مساحت کل استان 

باشد. عمدٔه زمين های زيرکشت اصفهان در حاشئه زاينده رود و بخش هايی از شهرستان های غربی و جنوبی استان قرار دارند. 

استان اصفهان بالغ بر ٦٩ فرآوردٔه کشاورزی را به ساير استان ها و حتی ديگر کشورها صادر می کند.

 

از ميزان ٦ ميليون تن توليدات بخش کشاورزی استان (در سال ١٣٨٦)، ٧٥ درصد به زراعت، ١٥ درصد به 
امور دام و ١٠ درصد به امور باغبانی اختصاص داشته است. 

١ــ کشاورزی شامل زراعت، باغداری، دام داری و دام پروری، پرورش ماکيان، پرورش زنبور عسل، جنگل داری و پرورش آبزيان است. 
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پراکندگی جغرافيايی نواحی کشاورزی استان اصفهان 
نواحی کشاورزی استان به سه ناحيه تقسيم می شوند که عبارت اند از: 

١ــ ناحئه دشت (اطراف زاينده رود، گلپايگان و …) که به علت وجود آب های سطحی و زيرزمينی و خاک مساعد، از مهم ترين 
نواحی کشاورزی استان است. 

٢ــ ناحئه کوهستانی و کوهپايه ای (سميرم، فريدن، فريدون شهر و …) 
٣ــ ناحئه بيابانی (اردستان، نائين، کاشان، خور و بيابانک و …) 

شکل ١٤ــ٤ــ توليد برنج و پياز در استان 

هر  در  شده  توليد  محصوالت  اين رو،  از  متفاوت اند؛  يکديگر  با  آب  منابع  و  خاک  کيفيت  هوا،  و  آب  نظر  از  ناحيه  سه  اين 
با  زاينده رود  حاشئه  در  کشاورزی  زمين های  حاصل خيزترين  دارند.  هم  با  زيادی  تفاوت های  محصول،  هر  توليد  ميزان  و  ناحيه 
کوهستانی،  دشت های  از  محدودی  تعداد  برخالف  است.  شده  واقع  خشکسالی)  سال های  (به جز  فراوان  آب  و  آبرفتی  خاک های 
اغلب خاک های ناحئه کوهستانی استان به دليل شيب زياد و عمق کم، شرايط مناسبی برای کشاورزی ندارند. در قسمت بيابان های 
شرقی و شمالی، به دليل شوری خاک و محدوديت آب (شور و ناکافی بودن آب)، انجام فعاليت های کشاورزی با مشکالت فراوانی 

روبه روست. 
بيشترين مساحت زمين های کشاورزی نسبت به کّل مساحت استان مربوط به فالورجان و کمترين مربوط به نائين است. به رغم 
اين محدوديت ها، وجود تنوع آب و هوا، از اقليم سرد فريدون شهر، فريدن، سميرم گرفته تا آب و هوای گرم و خشک خور و بيابانک 
و نائين، آران و بيدگل و کاشان و نيز مهارت کشاورزان اين استان باعث شده است تا بخش هايی از استان برای کشت گياهان مختلف 
از جمله محصوالت مخصوص مناطق سردسير نظير سيب زمينی، سيب درختی و غالت تا محصوالت و باغات گرمسيری مانند خرما و 
محصوالتی که به آب کمتری نياز دارند (مانند پسته، زعفران و …) مناسب شود و حتی در برخی از توليدات رتبه های نخست کشوری 

را به خود اختصاص دهد. 



٩٤

از مجموع زمين های کشاورزی مورد بهره برداری استان در سال ١٣٨٦، سهم زمين های آبی ٩٠/٢ درصد و زمين های زيرکشت 
ديم ٩/٨ درصد است. ديم کاری استان بيشتر شامل گندم و جو بوده و مناطق ديم کاری استان، محدود به قسمتی از جنوب و شمال غرب 

استان است. 

شکل ١٥ــ٤ــ کشت زعفران در استان

 شکل ١٦ــ٤ــ برداشت سيب زمينی در استان ــ شهرستان فريدن 

 شکل ١٧ــ٤ــ برداشت پنبه در استان ــ شهرستان نائين  



٩٥

توانمندی های استان

باغداری 

ـ ٤ ــ انار اردستان     شکل ١٩ــ ٤ ــ گالبی نطنز    شکل ١٨ـ

توليد محصوالت باغی به شدت تحت تأثير شرايط آب و هوا است؛ به طوری که در سال های پربارش که همراه با سرمای بهاره 
نباشد، توليد محصوالت باغی با عملکرد مناسب روبه رو خواهد بود. 

از مهم ترين اين محصوالت می توان به ميوه های هسته دار، دانه دار، بادام، گردو، پسته، خرما و … اشاره کرد. بيش ترين سطح 
باغات استان به شهرستان سميرم و کمترين آن به شهرستان فريدن اختصاص دارد. آيا می دانيد چرا؟ 

شهرستان های  بيشترين سهم توليدات باغی استان را به خود اختصاص داده اند و  در بين ميوه ها سيب درختی، انار و انگور 
سميرم، اردستان و تيران و کرون باالترين درصد توليد را دارايند. استان اصفهان از نظر توليد ميوه های دانه دار و هسته دار در کشور 

به ترتيب رتبٔه پنجم و چهاردهم را داراست. 

 آيا می دانيد
برخی از ميوه های توليد شده در استان از بهترين کيفيت در سطح جهانی برخوردار است. 



٩٦

نمونه ای ديگر از فعاليت های کشاورزی در استان اصفهان کشت گلخانه ای است که به صورت مجتمع های گلخانه ای در اغلب 
نقاط استان مورد بهره برداری قرار می گيرد. اين نوع کشت به دليل صرفه جويی در مصرف آب و خاک، امکان اجرای آن در تمامی 
فصول سال و کنترل آسان شرايط کشت، در سال های اخير به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است. تنوع توليدات گلخانه ای 
در استان و کيفيت جهانی برخی از توليدات آن مانند گل و گياه که به بازارهای خارجی صادر می شود، بر اهميت اين شيؤه کشت افزوده 
است. استان از نظر کشت گلخانه ای با توليد ساليانه ١٣٦ هزار تن، رتبٔه دوم کشور را داراست. کشت گياهان دارويی و باغات زيتون 

نيز از ديگر فعاليت های کشاورزی در استان است. هم چنين شهر برزک به عنوان بزرگ ترين قطب توليد شاه توت کشور است. 
گفتنی است توليد گل محمدی و اسانس آن در شهرستان های کاشان، آران و بيدگل از شهرت جهانی برخوردار است. 

                                                       شکل ٢٠ــ٤ــ به اصفهان                                                                                    شکل٢١ــ٤ــ سيب سميرم

شکل ٢٢ــ٤ــ کشت گلخانه ای در استان ــ شهرضا 



٩٧

توانمندی های استان

شکل ٢٣ــ٤ــ دامداری و مرغ داری صنعتی در استان ــ گلپايگان 

فعاليت گروهی ٢ ـ٤  
١ــ مهم ترين محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببريد.

٢ــ کدام صنايع تبديلی در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما می توانند ايجاد شوند يا وجود دارند؟ 

دام پروری در استان 

 آيا می دانيد
استان اصفهان با دارا بودن هشت درصد از توليدات دام و طيور در کشور، در رتبٔه سوم کشور قرار دارد. 

از مهم ترين دام های استان می توان گاو، گوسفند، بز و شتر را نام برد که بيشترين افزايش توليد مربوط به گاو و کمترين آن مربوط 
به بز است. هرچند در تمامی انواع دام ها در استان دارای رشد سرمايه گذاری زياد بوده ايم، اما در بين سرمايه گذاران در بخش دام پروری، 

دام های سنگين مورد توجه بيشتری بوده است. در شهرستان محّل زندگی شما، پرورش کدام يک از انواع دام رايج است؟ 

پرورش ماهی در استان اصفهان در سال های اخير توسعٔه زيادی يافته است. توليد آبزيان در استان در دو گروه، ماهيان خوراکی 
سرد آبی (قزل آال) و ماهيان گرم آبی (کپور، آمور و …) و ماهيان زينتی، تقسيم می شود. امروز بيش از ٢٠٠ مزرعٔه پرورش ماهيان سرد 
آبی و گرم آبی با ظرفيت ٢٧٠٠ تن ماهی در استان فعاليت می کنند. از مناطق مستعد استان در زمينٔه پرورش ماهيان سرد آبی، می توان 
به فريدون شهر، سميرم، فريدن، چادگان، خوانسار و گلپايگان اشاره کرد. پرورش ماهيان گرم آبی عمدتاً در منطقٔه مرکزی و شرق استان 

انجام می پذيرد. همچنين، شهرستان کاشان در پرورش انواع ماهيان زينتی، رتبٔه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. 



٩٨

بيشتر بدانيم  

   شکل ٢٤ــ٤ــ پرورش زنبور عسل ــ خوانسار 

پرورش زنبور عسل نيز از ديگر اقدامات توليدی در استان ما محسوب می شود. استان اصفهان از نظر تعداد 
کندوی مدرن حائز مقام اول و از نظر سرانٔه توليد عسل هر کندو (با ميانگين توليد ١٠ــ ٨ کيلوگرم در هر کندو)، سومين 
استان کشور است. زنبورداری دراستان به عنوان يک شغل اصلی است که طبق آمار سال ١٣٨٧، به جز تعداد ٣٣٠٠ 
صنعت  اين  جانبی  مشاغل  از  نيز  خانوار   ١٥٠٠ از  بيش  مشغول اند،  زنبورداری  به  مستقيم  به طور  که  زنبوردار  نفر 
ارتزاق می کنند. شهرستان های نجف آباد، شهرضا و خوانسار به ترتيب بيشترين مقدار توليد عسل را به خود اختصاص 

داده اند (عسل خوانسار در استان از معروفيت برخوردار است). 



٩٩

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

توانمندی های صنعتی استان 
الف) صنايع ماشينی

شکل ٢٥ــ٤

صنايع استان اصفهان دارای قدمت تاريخی است. صنعت کاران اصفهان از مشهورترين صنعت کاران ايرانی به 
شمار می آيند. استان پهناور اصفهان به دليل برخورداری از نيروی انسانی متعهد، عالقه مند به کار و توليد، متخصص، 
کاردان و خالق، همچنين با بهره مندی از شرايط طبيعی مناسب مانند آب و هوای مساعد، منابع طبيعی فراوان، ايمنی نسبی 
در مقابل مخاطرات طبيعی، موقعيت جغرافيايی مرکزيت کشور و وجود راه های ارتباطی مناسب، يکی از مهم ترين کانون ها 
و قطب های صنعتی کشورمان به شمار می آيد و از جايگاه ويژه ای در صنعت کشور برخوردار است. عالوه بر آن، وجود 
علمی خاصی را به بخش  دانشگاه ها، مراکز علمی و دانشکده های متعدد و مرتبط با علوم صنعتی (به ويژه فوالد) چهرهٔ 

صنعت استان بخشيده است و اين استان را به دومين قطب صنعتی کشور تبديل کرده است. 

 شکل ٢٦ــ٤ــ عبا بافی در نايين 



١٠٠

ـ  ٤ مشخص می شود که تعداد زيادی از مهم ترين و بزرگ ترين صنايع توليدی نظير مجتمع فوالد مبارکه،  با توجه به شکل ٣٠ـ
ذوب آهن، پلی اکريل، صنايع نظامی، صنايع شيميايی، پااليشگاه صنايع نفت و پتروشيمی، هواپيما سازی، صنايع غنی سازی اورانيوم، 
نيروگاه، صنايع سيمان، صنايع نساجی و چرم سازی، برق و الکترونيک، صنايع چوب، صنايع خودرو و موتور متحرکه، صنايع دارويی 
و بهداشتی، صنايع غذايی و ... در استان اصفهان قرار گرفته اند. برای نمونه، مجتمع فوالد مبارکٔه اصفهان بزرگ ترين مجتمع صنعتی 
کشورمان (با ظرفيت توليد ٤ ميليون تن از انواع محصوالت فوالدی و با اشتغال ٧٢٠٠ نفر) همراه با کارخانٔه ذوب آهن اصفهان به 

عنوان کارخانه های فوالد مادر در کشور محسوب می شوند. 

 شکل ٢٧ــ٤ــ قلمزنی در اصفهان قديم 

  شکل ٢٩ــ٤ــ ذوب آهن اصفهان    شکل ٢٨ــ٤ــ مجتمع فوالد مبارکه 



١٠١

توانمندی های استان

شکل ٣٠ــ٤ــ نقشهٴ پراکندگی واحدهای صنعتی در استان

 کيلومتر

 آيا می دانيد
بيشترين تمرکز صنايع در کجاست؟ چرا؟ 

شهرک های صنعتی
ايجاد محيط های مناسب جهت استقرار صنايع به صورت مجتمع ها، شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی از جمله اقداماتی 
است که جهت توسعٔه صنايع انجام شده است. اين فضاها دارای محدوده و مساحت معين برای استقرار مجموعه ای از واحدهای 
آسان تر  خدمات رسانی  سکونتگاهی،  و  شهری  محيط های  از  صنايع  خارج شدن  صنايع،  تمرکز  هدف  با  فّناوری  و  پژوهشی  صنعتی، 

به صنايع و کاهش هزينه های سرمايه گذاری در صنعت است. 



١٠٢
 شکل ٣٢ــ٤ــ شهرک صنعتی جی ــ اصفهان 

 شکل ٣١ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی شهرک های صنعتی استان 

مرز استان
مرز شهرستان
راه آهن
آزادراه
بزرگراه
راه اصلی
راه فرعی
مسير رودخانه
مرکز استان
مرکز شهرستان
نقاط شهری
شهرک های صنعتی فعال
شهرک های صنعتی در حال ساخت

به نظر شما آيا مکان گزينی شهرک های صنعتی به خوبی انجام شده است؟ چرا؟ 



١٠٣

توانمندی های استان

فعاليت گروهی ٣ ـ٤  
١ ــ مهم ترين صنايع ماشينی شهرستان خود را نام ببريد. 

٢ ــ داليل استقرار آن ها در شهرستان شما چيست؟ 
٣ ــ با توجه به شرايط جغرافيايی گفته شده، شهرستان محّل زندگی شما برای ايجاد چه صنايعی مناسب تر است؟ 

با هم کالسی های خود در اين زمينه تبادل نظر کنيد. 
 

ب) صنايع دستی

شکل ٣٣ــ٤ــ نمونه هايی از صنايع دستی استان



١٠٤

فعاليت گروهی ٤ ـ٤  

محصوالت  تنوع  و  کيفيت  و  توليد  مقدار  و  حجم  حيث  از  و  بوده  ايران  دستی  صنايع  توليد  مرکز  بزرگ ترين  اصفهان  استان 
دستی (از ٤٠٠ رشته فعاليت در کل کشور، حدود ١٨٠ رشته به استان اصفهان تعلق دارد)، رتبٔه اول کشور را به خود اختصاص داده 
است. گفتنی است که از حيث دريافت نشان کيفيت و مرغوبيت صنايع دستی، استان اصفهان با دريافت ٢٢ مهر اصالت يونسکو از 
مجموع ٤٥ مهر اصالت، در مقام اّول کشور قرار دارد. عمليات ثبت پنج مورد از صنايع دستی شامل قلم کاری، معرق، مخملبافی، 

گالبتون سازی و زری بافی به نام اصفهان در آيين نامٔه يونسکو در دست انجام است. 
صنايع دستی استان دارای اهميت صادراتی فراوانی است و در ايجاد اشتغال، استفاده از مواد اوليه مورد نياز موجود درمنطقه، 

افزايش ثروت ملی، انتقال فرهنگ و پرکردن اوقات بيکاری فصلی روستاييان نقش مهمی به عهده دارد. 

شکل ٣٤ــ٤ــ قالی بافی در استان ــ نائين 

١ ــ مهم ترين صنايع دستی شهرستان خود را نام ببريد و داليل اهميت آن را بررسی کنيد. 
ـ  راهکارهای مناسب برای توسعٔه صنايع دستی در شهرستان خود را فهرست وار بنويسيد.  ٢ ـ



١٠٥

توانمندی های استان

  آيا می دانيد

معادن استان اصفهان 

 شکل ٣٥ــ٤ــ صنعت نمدمالی در اصفهان قديم 

دهم تيرماه روز صنعت و معدن نام گذاری شده است. 

 خداوند برای استان اصفهان سفرٔه معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان به خوبی از آن ها استفاده 
می شود. 

استان اصفهان از نظر سرمايه گذاری در بخش معدن رتبٔه دوم، از نظر تعداد معادن فعال رتبٔه دوم، از نظر ميزان استخراج ساليانه 
رتبٔه سوم و از نظر ذخاير مکشوفه رتبٔه ششم را در کشور داراست. 



١٠٦

پراکندگی جغرافيايی محورها و قطب های معدنی استان: 
محورها و قطب های معدنی استان به چهار گروه تقسيم بندی می شوند: ١ ــ معادن سنگ های تزيينی (سنگ  چينی، مرمر و ...)، 
٢ ــ معادن مصالح ساختمانی (سنگ گچ، آهک و ...)، ٣ ــ معادن غير فلزی (خاک نسوز و ...)، ٤ ــ معادن فلزی (طال، آهن، سرب 

و ...). جدول ٥ــ٤ نشان دهندٔه توزيع جغرافيای قطب های معدنی استان اصفهان است. 

  شکل ٣٦ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی معادن فعال استان 

راهنمای نقشه
سنگ تزيينی
معادن فلزی

معادن غير فلزی
مصالح ساختمانی

راه های اصلی استان
مرز شهرستان

درياچه ــ مرداب



١٠٧

توانمندی های استان

 برای مطالعه 
ـ  ٤ ــ پراکندگی معادن موجود در استان به تفکيک شهرستان  جدول ٥ ـ

نوع معدننام شهرستانرديف
مصالح ساختمانی (سنگ الشه)، مواد معدنی غير فلزی شامل آهک صنعتیمبارکه١
 سنگ الشٔه آهکی و مرمريتلنجان٢
 سنگ چينی، مرمريت،سنگ گچ، آهک، خاک نسوز، طال، خاک کاشیبرخوار و ميمه٣
تراورتن، سنگ آهک، مرمريت، گرانيت، دولوميتاصفهان٤
غير فلزی، سرب و رویفالورجان٥
مرمريت، سنگ گچ، تراورتن، گرانيت، آهن، آهک و مارن، سرب و رویکاشان٦
سرب و روی، مصالح ساختمانی و سنگ تزيينی (سنگ الشٔه آهکی) شهرضا٧
مرمريت، سنگ الشه، سربنجف آباد٨
ــخمينی شهر٩
سرب و روی و آهن، سنگ آهکتيران و کرون١٠
خاک نسوز، مرمريت سميرم١١
گرانيت)، نائين١٢ و  گابرو  (تراورتن،  تزيينی  سنگ  و  ساختمانی  مصالح  روی،  سرب، 

آهک و خاک نسوز
ــخوانسار١٣
غير فلزی (سولفات سديم) آران و بيدگل١٤
گچ خاکی، تراورتن، گرانيت و منگنزاردستان١٥
سنگ الشه، سنگ چينیچادگان١٦
غير فلزی (دولوميت، سيليس) فريدن١٧
غير فلزی (باريت)، سنگ تزيينی (مرمريت) فريدون شهر١٨
مصالح ساختمانی، سنگ تزيينی (مرمريت، چينی، سنگ الشٔه آهکی) گلپايگان١٩
فلزی (آهن)، غير فلزی (کوارتزيت خاک صنعتی)، مصالح ساختمانی و سنگ نطنز٢٠

تزيينی (تراورتن، گابرو، گرانيت و ...) و زغال سنگ کلهرود
مصالح ساختمانی، آهک و گچدهاقان٢١
پتاس و تالک (جندق) خور و بيابانک٢٢
نمکجرقويه٢٣



١٠٨

بيشتر بدانيم  

کشور  اقتصاد  کلّی  سياستگذاری های  و  اصفهان  استان  ارتباطی  و  اقتصادی  جغرافيايی،  موقعيت  خدمات: 
زمينٔه رشد بخش خدمات را در سال های اخير در استان اصفهان به وجود آورده است. 

برخی از بخش های مهّم خدماتی در استان عبارت اند از:
  بخش بازار بورس که يکی از مهمّ ترين فعاليت های سرمايه گذاری در استان محسوب می شود. شعب بانک ها 
و رشد مناسب آن ها درجذب سپرده های بانکی و افزايش اعطای تسهيالت و گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه 

تأثير بسزايی در رشد اقتصادی استان داشته است. 
 بازرگانی خارجی در استان با تأکيد بر صادرات غير نفتی نقش مؤثری در توسعٔه اقتصادی استان داشته است. 

سهم صادرات غير نفتی استان از کّل کشور به حدود ٢ درصد رسيده است. 
 در بخش فرهنگی، اجتماعی و هنری عملکرد سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در سه حوزٔه 

گردشگری، حفظ و مرمت صنايع دستی جايگاه ارزشمندی به اين نهاد داده است. 
 برای رسيدن به اهداف و سياست های فرهنگی ــ هنری با توجه به ظرفيت های باالی فرهنگی ــ هنری استان 
اصفهان، فعاليت های اساسی در حوزٔه فرهنگ و هنر در طّی سال های اخير صورت گرفته است که از جملٔه آنها به 
ساخت و تجهيز کتاب خانه ها، مجتمع های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون های 
فرهنگی مساجد و برگزاری جشنواره ها و همايش ها در سراسر استان، و گسترش نشر کتاب و مطبوعات محلی می توان 

اشاره کرد. 

     شکل ٣٧ــ٤ــ کتاب خانۀ مرکزی شهرداری اصفهان 



١٠٩

توانمندی های استان

 صدا و سيما فراگيرترين رسانٔه ارتباط جمعی است که نقش مهمی در انتقال پيام ها و جهت دهی به فرهنگ 
توليد  و  اصفهان  مرکز  صدای  سالٔه   ٥٠ فعاليت  سيما،  استانی  شبکٔه  شکل گيری  دارد.  برعهده   استان  در  عمومی 
درموقعيت  را  سازمان  اين  اصفهان،  سيمای  شبکٔه  در  سرگرمی  و  تفريحی  آموزشی،  تربيتی،  و  ارشادی  برنامه های 

ممتازی در ميان استان های کشور قرار داده است. 

  شکل ٣٨ــ٤ــ مرکز صدا و سيمای اصفهان 

همگانی و  ورزش  توسعٔه  درجهت  استان  سالٔه  بيست  سند چشم انداز  براساس  استان  بدنی  تربيت  ادارٔه کل   
قهرمانی در رشته های مختلف متمرکز شده است. تبديل استان اصفهان به دومين قطب ورزشی کشور از افتخارات 

اين بخش خدماتی است. 
 سازمان بهزيستی با داشتن ١١٨ مجتمع خدمات اجتماعی شهری و روستايی، ٣٢ مرکز نگهداری از کودکان 
مرکز   ٣٢ بخشی،  توان  خدمات  مرکز   ١٤٧ نيازمند،  و  بی سرپرست  خانوارهای  از  حمايت  مرکز   ١٠٠ بی سرپرست، 

بازپروری معتادين و ٧ مرکز مشاورٔه ژنتيک مشغول به فعاليت است. 
حمايتی  امور  محور  سه  در  را  خود  خدمات  استان،  سطح  در  واحد   ٣٤ در  نيز  امام خمينی  امداد  کميتٔه   

محرومان، امور توانمند سازی محرومان و امور اعتماد سازی و جلب مشارکت های مردمی ارائه  می دهد. 
 خدمات چشم گير در بخش بهداشت و سالمت و تأمين اجتماعی خصوصاً برای اقشار کم درآمد و روستاييان 
در استان يکی از توانمندی های ديگر بخش خدمات است. کاهش مرگ و مير کودکان زير يک سال، کاهش مرگ و مير 
مادران باردار، گسترش پوشش تنظيم خانواده، اجرای طرح پزشک خانواده و افزايش تعداد مراکز بهداشتی درمانی از 

جمله خدمات سازمان بهداشت و درمان است. 
وجود  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز  استان  شهرستان های  همٔه  در  هم اکنون  آموزشی،  عدالت  جهت  در   

دارد. 



١١٠

 آموزش و پرورش يکی از گسترده ترين مراکز خدماتی استان است. در استان اصفهان، آموزش در دو محور 
سواد آموزی و آموزش های عمومی مطرح است. 

 فعاليت های آموزش و پرورش به دو حوزٔه آموزش و پرورش عمومی و آموزش های رسمی فنی و حرفه ای 
تقسيم می شود. رشد فزايندٔه تقاضا برای آموزش از ويژگی های مهم اين بخش در طی ٣ دهٔه اخير بوده است. از دهٔه 
بهبود  بخش  اين  در  گرفته  صورت  سرمايه گذاری های  دنبال  به  نيز  و  دانش آموزی  جمعيت  نزولی  روند  تبع  به   ١٣٨٠

جنبه های کيفی و توسعٔه پوشش تحصيلی به خصوص در مناطق محروم استان مورد توجه بيشتری قرار گرفت. 
 در بخش خدمات زير بنايی و توليدی، سازمان آب يکی از مهم ترين سازمان های خدماتی است. عرضٔه آب 
مطمئن از طريق احداث سدهای مخزنی،کنترل سيالب ها و تنظيم جريان رودخانه ها و انتقال آب از محل تأمين تا نقطٔه 
مصرف، مديريت کمی و کيفی منابع آب و کنترل آلودگی های منابع آب، حفاظت از اکوسيستم آبی و مديريت تقاضا و 

کنترل مصرف آب از جمله خدمات اين سازمان است. 
 توسعٔه شبکهٔ  آب آشاميدنی شهرها و توسعٔه شبکه جمع آوری و دفع فاضالب شهرها از فعاليت های سازمان 

آب و فاضالب است. 

  شکل ٣٩ــ٤ــ خدمات آبرسانی به روستاها در استان 

 خدمات گاز رسانی به مناطق شهری، روستايی، صنعتی، تجاری و خدماتی با سرعت هر چه بيشتری در استان 
در حال اجراست. 

 متوسط رشد ساالنٔه مصرف برق استان طّی سال های ٨٤ ــ ١٣٧٨ بيش از متوسط نرخ رشد ساالنٔه مصرف 
کشور است. توليد انرژی الکتريکی در سال ١٣٨٦ به ٢٣٤٨٢ ميليون کيلو وات ساعت رسيده است. با توسعٔه صنايع، 

مصرف برق صنعتی استان درسال ١٣٨٦ حدود ٥٥/٥ درصداز کّل مصارف است. 
مخابراتی با  سازمانی در ارائٔه خدمات  مخابرات استان اصفهان در جهت اجرای وظايف و اهداف   شرکت 
کيفيت مطلوب در زمينٔه طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری تجهيزات و تأسيسات مخابراتی مطابق مقررات اتحادئه 



١١١

توانمندی های استان

کل  از  درصد   ٦ يعنی،  است؛  درصد   ٣٣/٤ با  برابر  استان  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  برمی دارد.  قدم  مخابرات  جهانی 
کشور بيشتر است. 

 ٢٥ درصد آزاد راه ها و ٢٣ درصد بزرگراه های کشور در استان اصفهان قرار دارد و از نظر شاخص های 
حمل بار و جابه جايی مسافر، به ترتيب دارای رتبٔه اّول و چهارم در سطح کشور است. در بخش حمل و نقل ريلی، 
و  تجاری  خّط  کيلومتر   ٦٦ مانوری،  و  فرعی  خّط  کيلومتر   ١٨٧ اصلی،  خّط  کيلومتر   ٦٤٩ دارای  اصفهان  استان 
صنعتی و ٣٧ ايستگاه باز و بسته است. در بخش حمل و نقل هوايی، استان اصفهان دارای پنج فرودگاه است که فقط 
فرودگاه شهيد بهشتی در زمينٔه حمل و نقل عمومی، فعال است و ساير فرودگاه ها به صورت خصوصی و عمدتاً دارای 

کاربری نظامی اند. 
دارد.  شهری  درون  نقل  و  حمل  ناوگان  روز افزون  توسعٔه  به  مبرم  نياز  شهری  درون  سفرهای  حجم  افزايش   
هم اکنون وضعيت ناوگان حمل و نقل درون شهری کالن شهر اصفهان با اجرای طرح های عمران شهری، سرعت بخشيدن 
به اجرای عمليات پروژٔه حمل و نقل ريلی، اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری، خريد اتوبوس، تجهيز شهرها به 

سيستم کنترل هوشمند ترافيک، خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی حائز اهميت است. 
 سازمان حفاظت محيط زيست، يکی از نهادهای خدماتی استان است که با برنامه ريزی ها و اجرای اقدامات 
و  ضوابط  تدوين  و  گذاری ها  سياست  با  طرفی  از  و  می پردازد  استان  طبيعی  زيستگاه های  پاسداری  و  حفظ  به  الزم 
استانداردها در فرايند توسعٔه بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات به منظور جلوگيری از تخريب محيط زيست 

مشغول به فعاليت است. 
توسط  آنها  به  خدمات رسانی  می دهند.  تشکيل  را  استان  جمعيت  کّل  از  درصد   ١ اصفهان  استان  عشاير   
سازمان عشاير استان صورت می گيرد. تمامی خانوارهای عشاير در استان حداقل يکی از خدمات پشتيبانی(ايل راه، 

تأمين آب آشاميدنی يا سوخت) را دريافت می کنند. 

  شکل ٤٠ــ٤ــ خدمات برق رسانی 



فصل پنجمفصل پنجم
ويژگي هاي فرهنگي استان اصفهان ويژگي هاي فرهنگي استان اصفهان 

(اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي)(اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي)



ويژگی های فرهنگی استان

١١٣

بيشتر بدانيم  

آداب و رسوم مردم استاندرس پانزدهم

«ما شما را از زن و مرد آفريديم و سپس به شکل گروه ها و قبايل متعددی قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد و 
بدانيد که گرامی ترين شما نزد خداوند، پرهيزکارترين شماست.» 

(سورٔه حجرات/ ١٣) 

 
فرهنگ امری اکتسابی است که بايد  به هر نسل آموخته شود. در همٔه جوامع آموزش فرهنگ به نسل جديد، با 
انتقال سنت ها، ارزش ها، باورها و اعتقادات انجام می گيرد که ضمن حفظ بقای آن جامعه، به بازسازی و تغيير آن نيز 
می پردازند. عمومی ترين تعريف از فرهنگ، عبارت است از: نحوه و روش زندگی هر قوم و گروه که برای رفع نيازهای 
اساسی و نظم بخشيدن به زندگی اجتماعی خود، برمی گزيند. هر جامعه از طريق فرهنگ، خود را از ديگر جوامع متمايز 

می کند و به هويت١ خود و افراد جامعه، شکل می دهد. 
قابل  حواس  طريق  از  مستقيم  به طور  که  چيزهايی  (همٔه  غيرمادی  عناصر  از  است  متنوعی  مجموعٔه  فرهنگ، 

شناخت نيست) شامل: ارزش ها، هنجارها، نمادها و … 
استان  عامٔه»٢  عنوان «فرهنگ  با  آن،  از  بخشی  که  است  آن  بر  سعی  فرهنگ،  گستردگی  و  وسعت  به  توجه  با 
بررسی شود. درهر جامعه ، ادبياتی نانوشته وجود دارد که به طور  شفاهی، سينه به سينه و طّی قرن ها از پيشينيان به 
آيندگان انتقال می يابد. ضرب المثل ها، ترانه ها، الاليی ها، افسانه ها و رفتارهايی چون شيؤه غذاخوردن، لباس پوشيدن، 

برگزاری جشن ها و سوگواری ها، عناصر تشکيل دهندٔه فرهنگ عامه اند. 

در گوشه و کنار استان ما نيز آداب و رسوم متنوع و بسيار جالبی وجود دارد که ما عالقه منديم بدانيم مردم در شهر و روستاهای 
استان ما چگونه زندگی می کنند. چه زبان، گويش و لهجه هايی بين آن ها رايج است؟ چه باورها و اعتقاداتی آنها را به انجام آداب و رسوم 

خاصی سوق می دهد؟ در اين درس، تالش می کنيم با چکيده ای از اين ويژگی های فرهنگی در استان اصفهان بيشتر آشنا شويم. 
١ــ هويت (Identity): مجموعه صفات و ويژگی هايی که فرد، گروه و جامعه را از ديگران متمايز می کند؛ مانند ايرانی بودن. 

٢ــ فرهنگ عامه (Folklore): در لغت به معنای دانش تودٔه مردم است و در اصطالح، به کلئه مفاهيمی که زندگی تودٔه مردم را از تولد تا مرگ دربر می گيرد، گفته می شود. 
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زبان١، گويش٢ و لهجه٣
امروزه در جهان، گويش ها و لهجه های محلی بيانگر هويت و اصالت بومی مردم هر منطقه است که به تدريج به داليل مختلفی از 
جمله استفاده از وسايل ارتباط جمعی و غلبٔه زبان های رسمی داخلی و خارجی اين گويش ها، در حال فراموش شدن هستند. به همين 

دليل در تکلم گويش های محلی بين نسل ها تفاوت های عميقی به وجود آمده است. 
دراستان اصفهان متداول ترين زبان، همان زبان رسمی يعنی فارسی است. در طول تاريخ، تحت تأثير عوامل متعدد جغرافيايی، 
فرهنگی و اقتصادی، صورت های متفاوتی از گويش ها و لهجه ها به وجود آمده اند. اغلب اين گويش ها و لهجه ها ريشه در زبان های 

باستانی دوران مادی و پارتی دارد. 
زبان شناسان بر اين باورند که برمبنای جغرافيايی می توان لهجه های مرکزی فالت ايران را به چند گروه کلی تقسيم کرد: 

الف) لهجه های منطقٔه کاشان؛ برای نمونه: ابيانه ای، جوشقانی، زفره ای، کشه ای
ب) لهجه های پيرامون شهر اصفهان؛ از جمله: سده ای، گزی و اصفهانی
پ) لهجه های نائينی و انارکی با شباهت فراوان به لهجه های زرتشتيان يزد 

ت) لهجٔه خوری در ناحئه خور و بيابانک
برای  محدودند؛  آن  سخنگويان  که  می شود  گفت وگو  ما،  استان  در  نيز  ديگری  گويش های  و  زبان  به  فوق،  لهجه های  بر  عالوه 
مثال: زبان عبری (يهوديان در محلٔه جوبارٔه اصفهان)، ارمنی و گرجی (در شهر اصفهان، فريدن و فريدون شهر) و گويش لری بختياری 

و زبان ترکی قشقايی. 

چنانچه در محّل زندگی شما، گويش يا لهجه های محلی وجود دارد، حداقل چهار واژٔه آن را انتخاب کرده، 
گويش  نمونه  با  را  نتيجه  و  کنيد)  کامل  را  آن  مطلع  افراد  از  پرس وجو  با  نياز،  کنيد (درصورت  تکميل  را  زير  جدول 

١ــ زبان، يک نظام صوتی قراردادی است که به وسيلٔه گفتار آدمی توليد می شود و افراد جامعه آن را برای ارتباط با يکديگر به کار می برند. 
٢ــ گويش، صورت تغيير يافته ای از زبان است که برای سخنگويان آن زبان، قابل فهم نباشد. گويش ها از نظر آوايی و واژگانی باهم تفاوت بسيار دارند. 
٣ــ لهجه، صورت تغييريافته ای از يک زبان است که برای سخنگويان ديگر آن زبان، قابل فهم باشد. لهجه ها از نظر آوايی و واژگانی باهم تفاوت دارند. 

فعاليت گروهی ٢ـ٥  

فعاليت گروهی ۱ـ٥  
آشنايی، حفظ و بزرگداشت عوامل فرهنگی شهر و روستای ما چه ضرورتی دارد؟ 

………………………………………………………………………………………………



ويژگی های فرهنگی استان

١١٥

«ابوزيدآبادی» از توابع شهرستان آران و بيدگل مقايسه کنيد: 
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  …   ِاسَبه   سگ   …   َکرگ   مرغ   …   ُدت   دختر   …    َژن    زن 

افسانه ها و َمتَل ها١ 
فرهنگ عامه سرشار از حکايت ها و قصه هاست که به صورت شعر يا نثری آهنگين از بزرگ ترها برای کودکان و نوجوانان نقل 

می شده است. محتوای آنها، انواع موضوعات اخالقی، اجتماعی و تربيتی همراه با طنز و کنايه اند. 
در شهرها، روستاها و خانواده های ما در گذشته، بيان داستان يکی از راه های مهّم ارتباطی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با نوه ها 
بوده است که عالوه بر سرگرمی و ايجاد ارتباط، آموزنده و جذاب هم بوده است. اغلب اين افسانه ها و حکايت ها با ريشه های مشابه 
فقط با تفاوت های اندک در مناطق و نواحی مختلف استان نقل می شده است؛ از جمله: افسانٔه ماه پيشونی، قوزباالقوز، کالغ و روباه، 

خانٔه هفت در و نمکی،کاوه آهنگر٢ و … . 

ضرب المثل ها و کنايه ها 
ضرب المثل ها، جلوه های ارزشمند فرهنگ مردم است که در درون خود رويدادهای تاريخی، تجارب، هنجارها و ارزش های 
جامعه را دربرمی گيرد و از نسلی به نسل ديگر انتقال می يابد. اين جمالت به طور مختصر و کوتاه با آفريده ای از طنز و کنايه، مطالب 
آموزنده را به طور غيرمستقيم به مخاطبان خود انتقال می دهد. هرچند از نظر محتوايی اغلب ضرب المثل ها باهم شباهت دارند ولی در 

اغلب موارد بنابر موقعيت جغرافيايی و فرهنگی مردم واژگان و عناصر آن با يکديگر متفاوت اند. 

١ــ َمَتل، قصه های کوتاه با مضامين لطيف، سرگرم کننده و آموزنده است. 
٢ــ اين افسانه با حفظ اصل موضوع با تغييرات جزئی و گويش و لهجه های محلی برای کودکان نقل می شده است. 



١١٦

بيشتر بدانيم  

فعاليت گروهی ٣ـ٥  

بيشتر بدانيم  

به تعدادی از اين ضرب المثل ها با لهجه و گويش محلی اشاره می شود: 
بُز گَر َسِر چَشَمه َد او َاِخِر (گويش وزوانی از توابع ميمه): 

بز گر (بيمار) از سرچشمه آب می خورد (کنايه از خودخواهی فرد). 
لُقمه َقدِّ دِوند آرگی (گويش بادرودی): 

لقمه به اندازٔه دهانت بردار (کنايه از اين که حرص و طمع نداشته باش). 
ُاوجی گُه يَکيا َو ُمَنه ِگنُدش ِدرکَه (گويش نائينی): 

آب هم وقتی يکجا بماند، گندش می ُافتد (کنايه از ناپسند بودن و فعاليت نکردن). 
دودش ِد چَِم خوش َاشو (گويش بادرودی):

دودش به چشم خودش می رود (کنايه از ضرر کردن فرد). 
لی لی به الالی کسی گذاشتن (کنائه اصفهانی): 

بيش از حد با کسی مدارا کردن. 

شما نيز می توانيد به کمک بزرگ ترها، تعدادی از ضرب المثل هايی را که در محّل زندگی شما رايج است، تهيه 
کنيد (بکوشيد با گويش و لهجه محلی در کالس ارائه دهيد). 

ترانه ها: ترانه ها در فرهنگ جايگاه ويژه ای دارند؛ زيرا ترانه ها به عنوان گنجينه های ارزشمند و سندهای معتبری 
محسوب می شوند که احساسات و باورهای سياسی، اجتماعی، مذهبی و عاطفی مردم را نسبت به موضوعات مختلف 
فردی و اجتماعی بيان می کنند؛ برای نمونه، به ترانه ای که کودکان در «بازی عموزنجيرباف» می خوانند، اشاره می شود: 



ويژگی های فرهنگی استان

١١٧

  شکل ١ــ٥ــ الاليی و انتقال فرهنگ    

فردی در وسط ديگر بچه ها، می خواند و بقيه، هم صدا به او پاسخ می دهند. 
بچه ها: بله!  عموزنجيرباف؟  
بچه ها: بله!  زنجير مرا بافتی؟  
بچه ها: بله!  پشت کوه انداختی؟  

بچه ها: چی چی آورده؟ …  بابا اومده!   
اوضاع  بيانگر  که  بود  زبان ها  سر  بر  نجف آباد  در  آن  از  پس  و  قحطی  سال های  در  گذشته  در  نيز  تصنيف  اين 

نامناسب اقتصادی و اجتماعی است.  
دادم به پنبه دونه  دستبندی دونه دونه  

تو که با ما همچين کردی با ديگرون چه کردی؟  ای سال برنگردی  
الاليی ها: الاليی ها، بخشی از ادبيات شفاهی سرزمين ماست که در کنار افسانه ها و قصه ها در گذشته کاربرد 
بسيار داشته است. الاليی، آوازی است که مادران برای خواباندن کودک شيرخواره می خواندند. الاليی نخستين 
ارتباط کالمی و رابطٔه هم سخنی مادر با کودک است که برای هردو، اين موسيقی آهنگين، موجب آرامش جسم و روح 
مادر و کودک می شود. در مناطق مختلف استان اصفهان، الاليی و دوبيتی های محلی، به طور خودجوش توسط زنان 

و مردان با ذوق در وزن های ساده سروده شده است. 

وجود کودک تا آن جا برای مادر عزيز و با ارزش است که نه تنها با جان و دل از او مراقبت می کند بلکه از خدا 
و بزرگان دين هم ياری می خواهد: 

الال الاليی گهواره      تو را موال نگه داره 



١١٨

شکل ٢ــ٥ــ بازی های دسته جمعی

الال الال خدايارت      رسول اللّه نگهدارت 
نگهدار سرو جانت      جان مادر به قربانت 

برخی الاليی ها بيان دردها و رنج ها و سفر پدر و گله از روزگار است (بخشی از الاليی گلپايگان): 
الال الال گل نعنا      بابات رفته به کوه تنها 

از اين صحرا به اون صحرا     مرا بردند سوی صحرا 
بخواب ای مونس روح و روانم     بخواب ای بلبل شيرين زبانم … 

نيازمند تفريح و بازی است. بازی ها بايد بتوانند مهارت های الزم  بازی های محلی: هر کودک و نوجوانی، 
جسمانی، روانی و اجتماعی را برای زندگی آيندٔه فرد فراهم کنند. در گذشتٔه نه چندان دور، به جای بازی های جديد 
رايانه ای (کامپيوتری) امروز (با ماهيتی خشن و منفعل)، بازی های متعددی وجود داشت که کودکان و نوجوانان طّی 
اين بازی ها، ضمن تفريح، توانايی هايی را نيز کسب می کردند؛ از جمله: مهارت هم زيستی، احترام به قوانين، شادابی 
در  آينده  نقش های  ايفای  مهارت  کسب  و  ديگران  با  کردن  برقرار  ارتباط  مهارت  تقويت  جمع،  به  احترام  تحرک،  و 

زندگی. 

عين  در  بازی ها  اين  است.  می شده  اجرا  شهرها  و  روستاها  همٔه  در  مشابهی  تقريباً  و  متعدد  بازی های  نيز  اصفهان  استان  در 
اجرا  به  بزرگ ترها،  باهمراهی  حتی  مکان  و  زمان  شرايط  اقتضای  به  که  بودند  پرتحرک  بعضی  و  آرام  بعضی  زياد،  انعطاف پذيری 

درمی آمد؛ از جمله: بازی يه قل دو قل، تخم مرغ بازی، الک دولک، گرگم و گله می برم، هفت سنگ، طناب کشی و … . 



ويژگی های فرهنگی استان

١١٩

نمايش های محلی: نمايش های آئينی از زمان های گذشته در سرزمين ما مورد توجه بوده است. اين نمايش ها را می توان در دو 
گروه کلی بررسی کرد: 

الف) تعزيه و روضه خوانی: از مهم ترين انواع ارتباطات سنتی و هنرهای نمايشی است که در آن، ترکيبی از هنرها، آداب 
و عناصر مختلف به کار گرفته می شود. تعزيه در لغت به معنای «سوگواری و ياد بود عزيزان در گذشته» است و در اصطالح، به نوعی 
يادآور  وقت،  حکام  جور  و  ظلم  يادآور  تاريخی،  خاص  شرايط  با  متناسب  که  می شود  اطالق  خاص  رسوم  و  آداب  و  مذهبی  نمايش 
ستمکاری ها به امام حسين (ع) و ياران اوست. مضمون تعزيه، رويارويی دو نيروی خوب و بد، نور و ظلمت است. در تمام روستاها 
و شهرهای استان اصفهان، تعزيه به مناسبت های مختلف انجام می گيرد. در همه جای استان اصفهان به ويژه دهٔه محرم، اين مراسم 
با شور و عالقٔه وافری اجرا می شود؛ برای نمونه می توان از مراسم نخل گردانی و تعزئه روستای ابيانه، و انواع ديگر نمايش های شهر 

نياسر، بادرود، خوانسار، خمينی شهر و خوراسگان نام برد. 

شکل ٣ــ٥ــ مراسم سوگواری حضرت امام حسين (ع) ــ آران و بيدگل

شمايل گردانی نيز از پر  رونق ترين اشکال نمايش های آيينی است که طّی آن، وقايع مذهبی به ويژه قيام امام حسين (ع) و يارانش 
توسط شمايل گردانی، روی منبر يا در صحن حرم ها، امامزاده ها همراه با نوحه خوانی و سينه زنی نمايش داده می شود. شمايل گردانی نيز 

با گسترش رسانه های تصويری به ويژه تلويزيون، به شدت از اهميت آن کاسته شده است. 
ب) نقالی و پرده خوانی: از جذاب ترين و قديمی ترين نمايش های سنتی است که سابقٔه آن به قبل از اسالم هم می رسد. نقالی را 
«نقل يک واقعه يا قصه به شعر يا به نثر با حرکات حاالت و بيان مناسب در برابر جمع» تعريف کرده اند. نقالی در ايران را به سه نوع «نقالی 



١٢٠

 شکل ٤ــ٥ــ پرده خوانی   

نوع پوشش سنتی مردم استان اصفهان 
عوامل  باورها،  اعتقادات،  می شود.  محسوب  جامعه  آن  فرهنگی  خاّص  ويژگی های  از  جامعه ای  هر  پوشش  چگونگی  و  نوع 

جغرافيايی، تاريخ و اجتماعی برنوع پوشش افراد جامعه تأثير فراوان دارد. 

فعاليت گروهی ٤ـ٥  
به نظر شما، حفظ و بزرگداشت مراسم مذهبی «تعزيه»، برای حفظ فرهنگ ملی ــ مذهبی ما چه ضرورتی دارد؟ 

پهلوانی و حماسی»، «نقالی مذهبی» و «نقالی تفريحی» می توان تقسيم کرد. از مهم ترين آن ها، نقالی پهلوانی و حماسی، شاهنامه خوانی و 
قصه خوانی است که در آن داستان های منظوم شاهنامٔه فردوسی با صدای رسا و گرم، همراه با حاالت و حرکات مختلف چهره و دست 

برای تماشاگران نقل می شود. 



ويژگی های فرهنگی استان

١٢١

 شکل ٥ــ٥ــ لباس زنان و مردان اصفهانی (١٥٠ سال قبل) 

زيبايی،  سادگی،  تن پوش ها،  محلی  توليد  بدن،  پوشش  رعايت  به  توجه  با  می توان  مردم،  سنتی  پوشش  ويژگی های  مهم ترين  از 
و  پوشش  توليد  و  تهيه  امر  به  افراد  از  زيادی  تعداد  اشتغال  منطقه،  هوايی  و  آب  ويژگی های  با  تناسب  پاکيزگی،  رعايت  رنگارنگی، 
تن پوش ها، تنوع آنها و … اشاره کرد. در استان ما، پوشش و لباس از اهمّيت زيادی برخوردار است ولی با گذشت زمان، پوشش 

سنتی کمتر به کار می رود. 
لباس سنتی مردم ابيانه١: اين نوع لباس بيانگر ويژگی های جغرافيايی، باورها، اعتقادات و ويژگی های فرهنگی مردم اين 

قسمت از استان است که ريشه دراعماق تاريخ ايرانيان دارد و نشانگر سنت های زيبای ايران باستان است.

١ــ ابيانه، اين روستا در ٤٠ کيلومتری شمال غربی نطنز و ٧٠ کيلومتری جنوب کاشان در دامنٔه کوه کرکس واقع شده است. روستای ابيانه، از نظر معماری، تاريخی و فرهنگی 
در ايران از اهميت خاصی برخوردار است. 

شکل ٦ــ٥ــ لباس سنتی مردم ابيانه     



١٢٢

شکل ٧ــ٥ــ پوشش زنان ورزنه

چادر سفيد ورزنه: پوشيدن چادر سفيد، مشخصٔه منحصر به فرد شهر ورزنه است. گفته می شود که پوشيدن چادر و لباس 
سفيد در اين منطقه، داليل تاريخی و جغرافيايی دارد: اغلب زنان و دختران اين شهر به شيؤه نياکان خود، از چادر سفيد استفاده 
می کنند. شرايط آب و هوايی منطقه، شغل کرباس بافی، کشت و کار پنبه و در دسترس نبودن پارچه های شهری در گذشته، از عوامل 

مؤثر در وجود اين سنت است. 

فعاليت گروهی ٥ـ٥  
آيا در محّل زندگی شما پوشش محلی خاص وجود دارد؟ مشخصات اين لباس چه ارتباطی با محيط جغرافيايی 

و فرهنگی شما دارد؟ تصاويری از آن تهيه کنيد. 

نگاهی اجمالی به برخی مراسم خاص در استان اصفهان 
در همٔه جوامع از نشانه های حيات و بالندگی آن، وجود مراسمی است که ريشه در باورها و اعتقادات دارد. در جامعه، شهر و 
روستاهای ما نيز در عين مراسم مشابه با ساير مناطق به داليل اعتقادی، تاريخی، جغرافيايی و اقتصادی، مراسم خاصی وجود دارد 
که الزم است عالوه بر آشنايی با اين سّنت ها و آگاهی از اهداف انجام آن، در برگزاری آن ها نيز مشارکت داشته باشيم و در بزرگداشت 

آنها کوشا باشيم. 



ويژگی های فرهنگی استان

١٢٣

بيشتر بدانيم  

در اين قسمت به برخی از مراسم مذهبی ــ ملّی در سطح استان اشاره می شود. 
الف) مراسم نخل بندان (نخل گردانی)١: مردم در تمام استان اصفهان برای مراسم مذهبی به ويژه «عاشورا» 
اهميت ويژه ای قائل اند و از اول محرم، يکپارچه سياهپوش می شوند. مراسم عزاداری به صورت هيئت های زنجيرزنی، 

سينه زنی و روضه خوانی برپا می شود و در روز «عاشورا» به اوج خود می رسد. 
نخل همراه با دسته های زنجيرزن، در شهر و روستا و در مکان های متبرک و امامزاده ها به گردش درمی آيد؛ برای 
مثال در «خور و توابع آن» در روز ششم محرم، دو َعلَم زينت داده می شود که با پارچه های رنگی و دستمال ابريشمی 

سياه يزدی آراسته می شود و روزهای بعد نيز در مواردی، پوشش َعلَم ها را تغيير می دهند. 

ب ) مراسم چاووشی: در گذشته، هنگام عزيمت يا بازگشت افراد از عتبات عاليات، مشهد و سفر حج، مراسم 
چاووشی برگزار می شد. چاووشان کسانی بودند که با آداب خاصی با قرائت اشعار و ادعيه مردم و زائران را از برنامٔه 
سفر مطلع می کردند و عموم مردم نيز با تکرار کلمه يا جمالتی، او را همراهی می کردند. از مهم ترين پيامدهای اين رفتار 
اجتماعی اطالع رسانی، تقويت حّس جمعی، انجام گروهی و همدلی است؛ برای نمونه می توان به نمونٔه چاووشی مردم 

١ــ قدمت مراسم نخل گردانی يا نخل برداشتن به دورٔه صفويه می رسد. نخل به منزلٔه تابوت امام حسين (ع) بوده و بيانگر اين نيت است که اگر ما در روز عاشورای سال ٦١ 
هجری درکنار تو نبوديم، در سالروز شهادت تو، پيکر پاکت را تشييع می کنيم. 

شکل ٨ــ٥ــ مراسم نخل گردانی   



١٢٤

   شکل ٩ــ٥ــ سفرۀ هفت سين  

«بادرود» اشاره کرد که اين اشعار از زمان قاجار به بعد رايج شده است. 
کوثر کجا ز ديدٔه پراشک بهتر است  خّرم دلی که منبع َانهار کوثر است   

نام علی اکبر از آن دل رباتر است نام حسين و کرب و بال، هر دو دلرباست 
ديدم که مرقد شهدا، مشک و عنبر است رفتم به کربال به سر قبر هر شهيد   

پ ) مراسم دعای باران: مردم استان اصفهان از گذشته های دور، به دليل وضعيت آب وهوايی و کافی نبودن 
بارندگی با مشکل کم آبی روبه رو بوده اند؛ از اين رو، در سال های کم بارش، جهت نزول باران، مردم طّی مراسمی خاص 
در مساجد و امامزاده ها، با دعا و ختم قرآن از خداوند کريم درخواست «باران» می کنند. همچنين در اين مراسم از 

حيوانات اهلی قربانی می کنند و بين مردم آش نذری پخش می کنند. اين مراسم با آداب خاصی، برگزار می شود.

ت) مراسم ماه مبارک رمضان: ماه مبارک رمضان دارای آداب و احترام خاصی نزد مردم است که دربرگيرندٔه رسم های 
متعددی است؛ از جمله، رؤيت ماه نو، پيشواز ماه روزه رفتن، ختم قرآن، مراسم توسل به ائمهٔ اطهار، شب قدر و افطاری دادن. قبل 
از کاربرد راديو و تلويزيون، «سحرخيزی» از اهميت خاص برخوردار بود؛ از اين رو، يک ساعت قبل از بيدار شدن در سحر، صدای 

آوای طبلی شنيده می شد و افرادی که قصد تهئه غذا برای سحر داشتند، بيدار می شدند. 
ث) مراسم از عيد نوروز تا سيزده نوروز: با پايان فصل سرما و آغاز بهار، مردم ما در تمام نقاط، جشن می گيرند. قبل 
از تحويل سال جديد، مراسم به اشکال و آداب مختلف انجام می گيرد؛ از آن جمله است: چهارشنبه سوری، قاشق زنی، خانه تکانی و 
سبزه سبز کردن. هنگام تحويل سال، اکثر مردم به زيارت امامزادگان و اهل قبور می روند و مشغول خواندن دعا می شوند و بعد، همراه 
اعضای خانواده و بزرگ ترها درکنار سفرٔه هفت سين که خود آداب خاصی دارد، می نشينند. بعد از آن مردم جهت انجام ديد و بازديد 
به خانٔه روحانی، سيد محله يا روستا و بزرگ ترهای فاميل می روند. دراين ايام، مردم با شيرينی و آجيل از هم پذيرايی کرده، به يکديگر 

هديه می دهند و سال خوبی را برای هم آرزو می کنند. 



ويژگی های فرهنگی استان

١٢٥

روز سيزدٔه فروردين نيز مردم سبزٔه سفرٔه هفت سين را از خانه بيرون می برند. اين روز، روز بزرگداشت و احترام به طبيعت است 
و تا پايان روز، افراد خانواده و فاميل در کنار هم در دشت و سبزه زار ساعاتی را می گذرانند. 

ج) مراسم گالب گيری: گالب گيری در قمصر، برزک، نياسر، جوشقان و کاشان از قدمتی ديرينه برخوردار است که اين، خود از رواج 
کاشت گل محمدی در اين منطقه خبر می دهد و نسل به نسل از گذشتگان به فرزندان انتقال يافته است. 

  شکل ١٠ــ٥ــ گالب گيری (قمصر کاشان)

چ ) مراسم قالی شويی «مشهد اردهال»: اردهال به علت شهادت حضرت سلطان علی، فرزند امام محمدباقر (ع)، در اين محل 
به «مشهد اردهال» معروف شده است؛ به سبب حرمت تخته ای قالی که پيکر امامزاده علی را ابتدا روی آن قرار دادند و بعد به جای 
پيکر او غسل دادند، اصطالح «مشهد قالی شويان» نيز مشهور است. در سيزدهم پاييز هر سال، نمايش آيينی قالی شويان که بيانگر اعتقاد 

خالصانٔه مردم منطقه به خاندان اهل بيت است، با شور و هيجان وصف ناشدنی انجام می گيرد.

 شکل ١١ــ٥ــ مراسم قالی شويی ــ مشهد اردهال 

 آيا می دانيد
در اول ماه شعبان، هر سال داخل کعبه با گالب ناب قمصر کاشان شسته می شود. 



١٢٦

فعاليت گروهی ٦ـ٥  
 در محّل زندگی شما يا در مجاور آن، چه مراسم آيينی خاصی انجام می گيرد؟ چرا حفظ و بزرگداشت اين مراسم 

حائز اهميت است؟ 

نقش فرهنگ ياريگری در زندگی مردم استان اصفهان 
همکاری و همياری از ويژگی های مهّم جوامع سنتی است. جامعٔه سنتی ما در گذشته و حال برای مقابله با دشواری های زندگی 
اجتماعی و به داليل فقر اقتصادی، نبود امنيت، شرايط جغرافيايی سخت و تأکيد اسالم بر تعاون و ياری رساندن موجب شده است که 
مردم ما در شهرها، روستاها و ايل و طوايف، در زمان های طوالنی هر چه بيشتر به هم وابسته شوند. فرهنگ تعاون و ياريگری در همٔه 
ابعاد زندگی مردم استان ما نيز قابل توّجه است. در اين قسمت، به چند نمونه از فّعالّيت های اقتصادی (توليدی) مبتنی بر «ياريگری» 

اشاره می شود: 
باران،  طلب  مراسم  چشمه)،  و  قنات  برای  هدايا  نثار  و  (قربانی  آب خواهی  مراسم  قنات،  اليروبی  پايان  جشن های  و  اليروبی 

جوی کنی و جوی روبی و برداشت محصول، از جملٔه اين فّعالّيت های گروهی است. 

يکی از جاذبه های گردشگری فرهنگی در هر محل، مراسم آيينی است که هرساله می تواند افراد زيادی را به سوی خود جلب 
کند. 

  تحقيق کنيد
علت ورود حضرت سلطان علی، فرزند امام محمد باقر (ع)، به ايران چه بود و آن حضرت چگونه شهيد شد؟ 

بيشتر بدانيم  

به  است؛  مشهود  ما  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همٔه  در  همکاری  و  تعاون  مردم:  بين  در  تعاون  و  همکاری 
ويژه در زندگی ايلی، شهری و روستايی. در آماده کردن زمين و آب (اليروبی، جوی روبی، ساختن قنات، ساختن 
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١٢٧

   شکل ١٢ــ٥ــ اليروبی جوی های آب نمونه ای از همکاری اهالی با يکديگر ــ سميرم 

بند  و سد، بيل زنی)، در کاشت (نشاکاری، نهال کاری و …)، در برداشت (پنبه چينی، غوره چينی، ميوه چينی و …) 
نيمٔه  چون  جشن ها  مراسم  برگزاری  باران،  دعای  مراسم  نان،  پختن  نذری،  آش  (پختن  خاص  مراسم  اجرای  و 
شعبان، عيدسعيدفطر، مراسم ازدواج، آيين های سوگواری ازجمله دهٔه عاشورا، سوگواری عزيزی از دست رفته 

و …).
هرچند با مکانيزه شدن کشاورزی و صنعتی تر شدن جامعه، اين مراسم کمرنگ شده است ولی همياری و تعاون 

همچنان در فرهنگ ايرانی ــ اسالمی ما از اهميت خاصی برخوردار است. 

خانواده در استان 
انتقال  و  حفظ  اصلی  محل  خانواده  می گيرد.  شکل  فرزندپذيری  يا  ازدواج  طريق  از  که  است  اجتماعی  واحد  يک  خانواده 
آيين های  و  رسوم  و  آداب  با  همراه  معموالً  ازدواج  طريق  از  خانواده،  دو  بين  پيوند  است.  اجتماعی  سّنت های  و  هنجارها  ارزش ها، 

خاصی است. 



١٢٨

   شکل ١٣ــ٥ــ خانواده

جلوه هايی از فرهنگ استان
فرهنگ استان اصفهان هرچند بخشی از فرهنگ جامعٔه ايرانی است ولی دارای ويژگی های خاص خود نيز است. فرهنگ غنی 
اصفهان از گذشته تاکنون، آثار هنری قابل توجهی را در زمينه های متعدد به خود اختصاص داده است؛ از جمله: سبک معماری، 
موسيقی و ساخت آالت موسيقی (اتاق موسيقی در عمارت عالی قاپو)، بافت فرش دستباف، گليم و عبا (نائين، نجف آباد و کاشان) و 

پارچه های نخی (خور و ورزنه)، تهئه انواع سفال و کاشی (شهرضا) و ساير صنايع دستی و سوغات منحصر به فرد. 
روستاها و شهرهای استان ما، همه بيانگر جلوه های بيرونی فرهنگ استان اند. 

شکل ١٥ــ٥ــ معماری و فرهنگشکل ١٤ــ٥ــ صنايع دستی و فرهنگ  
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فعاليت گروهی ٧ـ٥  
سؤاالت زير را پاسخ دهيد: 

منطقه ای که شما در آن زندگی می کنيد، در کدام يک از زمينه های هنری، شهرت دارد؟ 
در مورد اهميت اثر هنری، محل زندگی خود از نظر اشتغال زايی، پرکردن اوقات فراغت، شکوفا کردن خالقيت 

و … چند جمله بنويسيد. 



فصل ششمفصل ششم
پيشينهپيشينهٴٴ تاريخي استان  اصفهان  تاريخي استان  اصفهان 

 شهر اصفهان ــ صفويه



پيشينهٴ تاريخی استان

١٣١

استان اصفهان يکی از مؤثرترين استان های کشور در شکل دهی به تاريخ اين سرزمين کهن بوده است. تاريخ استانمان در پيوند 
همه جانبه با تاريخ ايران زمين سراسر شکوه و افتخار است و در آفرينش چنين تاريخ درخشانی تمامی زنان و مردان اين استان در هر 

روستا و شهری و از هر قوم و قبيله ای نقش آفرين بوده اند. در اين درس سعی بر آن داريم تا بخشی از اين تاريخ را باهم مرور کنيم. 

پيشينهٴ سکونت انسان در سطح استان 
براساس آنچه تا امروز کشف شده است، قدمت سکونت انسان در استان اصفهان به بيش از ٤٢ هزار سال قبل می رسد. آثار 
زمان،  در آن  است که  امر  اين  مؤيد  مبارکه  شهرستان  در  قلعه بزی (حسن آباد) واقع  غارهای  در  نخستين  انسان های  آمده از  دست  به 

انسان های ساکن در اين غارها به شکار گورخر، کرگدن، اسب و گاو وحشی و ديگر حيوانات می پرداخته اند. 

شکل ١ــ٦ــ نقشۀ پراکندگی تپه های باستانی در استان 

پيشينهٴ تاريخی استاندرس شانزدهم



١٣٢

بيشتر بدانيم  

شکل ٢ــ٦ــ تپه های باستانی سيلک ــ کاشان

زده  تخمين  سال  هزار  هفت  تا  پنج  به  آنها  قدمت  که  دارد  وجود  استان  ديگر  قسمت های  در  منطقه  چندين  است  گفتنی 
مختلف  مناطق  در  انسانی  متعدد  گروه های  استقرار  از  حکايت  که  است  نوسنگی١  دورٔه  به  متعلق  محوطه ها  اين  از  برخی  می شود. 

استان دارد. 

ششم قبل از ميالد است. برخی از مکان های باستانی استان  چهارم تا هزارهٔ  بيشتر اين مکان ها مربوط به هزارهٔ 
عبارت اند از: تپٔه سيلک کاشان، محوطٔه باستانی اريسمان در شهرستان نطنز (هزارهٔ چهارم ق. م)، تپٔه آشنا در چادگان 
(هزارهٔ ششم ق. م)، تپٔه چغا حسن در گلپايگان (هزارهٔ پنجم ق.م)،گورتان اصفهان (هزارهٔ چهارم ق.م)، سبا در ورزنه 
(هزارهٔ سوم ق.م)، تپٔه جوزک تيران و کرون (هزارهٔ چهارم ق.م)، تل شاهی سميرم (هزارهٔ چهارم ق.م) و تپه های ننادگان 

فريدن (هزارهٔ چهارم ق.م). 

استان اصفهان قبل از اسالم 
آيا تاکنون چنين تنديسی را مشاهده کرده ايد. فکر می کنيد نشانگر چيست؟ 

١ــ دورٔه نوسنگی، زمان بين ٨ تا ١٠ هزار سال قبل است. 



پيشينهٴ تاريخی استان

١٣٣

    شکل ٣ــ٦ــ نماد شهر اصفهان. اين تنديس نشانه چيست؟

از اصفهان پيش از اسالم؛ يعنی زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان اطالعات زيادی در دست نيست و آثار چندانی برجای 
نمانده است ولی آن چه مسلّم است، از آنجا که استان اصفهان از لحاظ جغرافيايی در مرکز ايران واقع شده است، وجود دشت های 
وسيع و حاصل خيز و در برخی از مناطق، منابع آب فراوان ــ مانند زاينده رود ــ جاذبه هايی در آن ايجاد کرده است؛ از اين رو، تمامی 
حاکمان در طول تاريخ نسبت به آن توّجه ويژه داشته اند و تالش همه جانبٔه آنها اين بوده است که تسلط خود را بر اين منطقه حفظ کنند. 
در دوران اساطيری، وجود داستان هايی مانند ماجرای کاؤه آهنگر همان چهرٔه آزاده که عليه ستم ضحاک قيام کرد و به کمک فريدون 
ملت ايران را از بند اسارت آزاد کرد و هم اکنون نيز در منطقٔه فريدن در روستايی به نام مشهد کاوه، آرامگاهی منسوب به اين قهرمان 
ملی ديده می شود، نشان از مرکزيت قدرت سياسی در اين قسمت کشور دارد. وجود دژی بسيار بزرگ همانند اهرام مصر به نام کهندژ 
سارويه در حاشئه اصفهان امروزی که آثار آن تا هزار سال قبل هنوز برجای بوده و امروزه بخشی از آن درکنار پل شهرستان به نام تپه 
اشرف باقی مانده است و نيز بقايای آتشکدٔه منسوب به عصر ساسانيان در ماربين اصفهان (کوه آتشگاه)، نمونه ای از آثار برجای مانده 

از پيش از اسالم است. 

شکل ٤ــ٦ــ تپه اشرف باقی ماندۀ بنای کهن سارويه (نزديک پل شهرستان اصفهان)



١٣٤

بيشتر بدانيم  

در زمان فرمانروايی مادها، ايران دارای سه ايالت بزرگ بود که يکی از اين ايالت ها بخش بزرگی از غرب استان 
اصفهان امروزی ايالتی به نام پارتاکن يا پارتيکان فريدن، فريدون شهر و چادگان امروزی به مرکزيت گابای (گی، جی) بود. 
اشکانيان، حکومت ايران  شناخته می شده است. در عهد  گابای يا گی  هخامنشيان به نام  امپراتوری  زمان  اصفهان در 
ملوک الطوايفی بود و بر هريک از قسمت های مهم و وسيع آن، حکمرانی که لقب شاه داشت، فرمانروايی می کرد. در آن 
زمان، اصفهان يک ساتراپ (استان) به شمار می آمد. در دورهٔ امپراتوری ساسانيان، آبادی های فراوانی در سطح استان 
اصفهان وجود داشته که آثاری از آنها باقی مانده است؛ مانند قلعه های متعدد ساسانی در آران و بيدگل (قلعٔه شرقی)، در 
سميرم (تل نقاره و تل ده نا و گور دخمٔه طاقچه بت)، در فريدن (تپه خويگان)، در نائين (چهارطاقی شيرکوه، قلعٔه شيرکوه و 
چهارطاقی نخلک)، در نياسر کاشان (چهارطاقی نياسر)، در اصفهان (بنای آتشگاه و پل شهرستان) و بسياری آثار ديگر. 
در اين زمان، شهر اصفهان را سپاهان يا محّل تجمع سپاه می ناميدند که واژهٔ اصفهان از آن گرفته شده است. سپاهان محّل 

سکونت و قلمرو خاندان های مهّم حاکم و فرمانروايان و دژ مستحکمی برای ساسانيان بود. 

شکل ٥ــ٦ــ چهارطاقی نياسر، مرکز انجام مراسم آيينی و اندازه گيری نجومی و تقويم نگاری در گذشته 



پيشينهٴ تاريخی استان

١٣٥

اصفهان پس از ورود اسالم تا عهد حاضر 
اسالم از سال ٢٣ هجری قمری وارد استان اصفهان شد. مردم اين استان همانند ديگر ايرانيان از دين اسالم استقبال کردند. 
وجود بقاع سادات و امامزادگان در جای جای اين استان، نشان از عشق و ارادت ديرينٔه اين مردم نسبت به پيامبر بزرگوار اسالم و 

خانوادٔه گران قدر آن حضرت دارد. 

شکل ٦ــ٦ــ امامزاده اسحاق ــ خوراسگان 

اصفهان در دورٔه اسالمی رونق قابل توجهی يافت و با اتصال برخی از مناطق، محالت و روستاهای مجاور به محلٔه يهوديه و 
جی (محالت اولئه اصفهان) به عنوان يکی از شهرها و مراکز مهّم سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران شهرت و اعتبار ويژه ای پيدا کرد 

ولی اوج اعتبار و رونق اصفهان را در چند دورٔه خاص می توان مشاهده کرد: 
١ــ دورۀ حکومت آل بويه: اصفهان از ابتدای حکومت آل بويه تا انقراض آن (٣٢٠ــ ٤٤٨ هـ.ق) همواره از مراکز مّهم 
حکومتی آنان به شمار می آمد. در اين دوره، اصفهان به پايتختی حسن ملقب به رکن الدوله انتخاب شد. او در عمران و آبادانی شهر 
تالش زيادی کرد. ديوار بسيار  بزرگ اطراف شهر اصفهان که تا چند سال قبل در بيرون دروازٔه طوقچی تا دروازٔه جوباره آثاری از آن 
باقی مانده بود، از اقدامات عمرانی آن زمان است. جانشينان رکن الدوله، يعنی مؤيدالدوله و عالء الدوله، نيز در آبادانی شهر تالش های 
بسيار از خود نشان دادند. صاحب بن عباد (مدفن او در محلٔه طوقچی اصفهان است)، وزير مؤيد الدوله، از دانشمندان به نام زمان 
خود بود که در توسعٔه فرهنگ و دانش زمان خود نقش مؤثری داشته است. همچنين، در آن زمان، مسجد جورجير يا جامع صغير که 

در زمان صفويه به مسجد حکيم تغيير نام داد و نيز سراهای عالی و مساجد بسيار ساخته شد. 
در  ارزشمندی  آثار  سلجوقيان  زمان  از  يافتند.  تسلط  اصفهان  بر  سلجوقيان  ديالمه،  از  پس  سلجوقيان:  حکومت  دورۀ  ٢ــ 
اين  رأس  در  سلجوقيان  پايتخت  عنوان  به  اصفهان  يافتند.  بسيار  آبادانی  استان  شهرهای  از  بسياری  و  است  مانده  باقی  استان  سراسر 
بسيار  اصفهان  آبادانی  و  عمران  در  تاج الملک  و  طوسی  خواجه نظام الملک  مانند  سلجوقيان  دانشمند  وزرای  گرفت.  قرار  پيشرفت ها 



١٣٦

ميدان عتيق (در محّل فعلی ميدان قيام اصفهان) نيز از ميادين بزرگ عصر خود محسوب می شد که از آثار دورٔه سلجوقيان بود. 
اين ميدان به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده بود ولی به همت مسئوالن شهر اصفهان در حال بازسازی است. 

٣ــ دورۀ حکومت صفويه: اصفهان پايتخت دولت صفوی بود. 

شکل ٧ــ٦ــ مسجد جامع شهرضا باقی مانده از زمان سلجوقيان 

شکل ٨ــ٦ــ محراب الجايتو ــ جامع اصفهان 

کوشش کردند. بناها ی بسياری ساخته شد که هنوز بسياری از آن ها پابرجاست. همچنين احداث چهارباغ ملکشاهی، آثار بسيار ارزشمند 
معماری و هنر اسالمی به ويژه در مسجد جامع اصفهان مانند گنبد نظام الملک و گنبد تاج الملک که به نظر باستان شناسان جهانی از آثار 
اعجاب انگيز محسوب می شوند، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره، مسجد جامع شهرضا، مسجد جامع گلپايگان نيز از جمله آثار 

ارزشمند معماری اين دوره است. 
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١٣٧

و  آباد  شهری  پايتخت،  عنوان  به  آن  انتخاب  تا  سلسله  اين  تأسيس  از  پس  اصفهان  شهر  که  درمی يابيم  صفويه  تاريخ  مطالعٔه  با 
پرجمعيت بوده است. شاه عباس اول صفوی در اين انديشه بود که پايتخت را از شمال غرب به مرکز ايران منتقل سازد تا از دشمن 
صفويان يعنی دولت عثمانی فاصله داشته باشد؛ از اين رو، درسال ١٠٠٠ هجری قمری، پايتخت را از قزوين به اصفهان منتقل کردند. 
تا سال ١١٣٥ هجری قمری، يعنی سال سقوط صفويه، اصفهان نه تنها در مرکز ايران بود بلکه تمام شرايط مورد نياز برای يک پايتخت 

بزرگ را در خود داشت. به نظر شما، کدام شرايط برای پايتخت شدن اصفهان وجود داشت؟ 

شکل ٩ــ٦ــ ميدان امام (نقش جهان) 

فراهم  اصفهان  سمت  به  نزديک  و  دور  از  گروه ها  و  اقوام  جذب  برای  زمينه  پايتخت،  عنوان  به  اصفهان  انتخاب  از  پس 
به  دانشمندان  و  فالسفه  هنرمندان،  شعرا،  معماران،  صنعتگران،  از  زيادی  تعداد  هم چنين  ارامنه)  و  گرجی ها  گرديد(مهاجرت 
بخشيد  شهر  اين  به  را  عظمتی  و  شکوه  آنچنان  اصفهان،  در  صفويه  قدرت  تمرکز  همراه  به  افراد  اين  حضور  آمدند.  اصفهان 
آن،  اطراف  در  و  شد  ساخته  اصفهان  جديد  شهر  مرکز  در  جهان  نقش  بی نظير  و  باشکوه  ميدان  شد.  مشهور  جهان  نصف  به  که 
هريک  قيصريه  سردر  و  عالی قاپو  کاخ  شيخ لطف اللّه،  مسجد  امام)،  (مسجد  عباسی  جامع  مسجد  مانند  مجلل  ساختمان های 
به عنوان شاهکاری از معماری ايرانی ــ  اسالمی مورد توجه جهانگردان و سفرنامه نويسان شرق و غرب عالم قرار گرفت. ايجاد 
پل های  ايجاد  فرح آباد)،  و  سعادت آباد  جلفا،  خواجو،  عباس آباد،  يا  (تبريزی ها  متعدد  محالت  باال،  و  عباسی  باغ  چهار  محور 
جمله  از  چهارباغ  مدرسٔه  مانند  بزرگ  مدارس  و  جريب  هزار  باغ  مانند  زيبا  و  بزرگ  باغ های  ساخت  زاينده رود،  برروی  متعدد 

افزود.  پيش  از  بيش  اصفهان  عظمت  به  که  بود  اقداماتی 



١٣٨

کاشان،  مثالً  می خورد؛  به چشم  صفويه  دورٔه  از  آثاری  نيز  استان  روستاهای  حتی  و  شهرها  ساير  در  اصفهان  شهر  از  غير  به 
خوانسار، نجف آباد (ايجاد شهر در زمان صفويه)، کوهپايه و نائين. 

شکل ١٠ــ٦ــ تنديس شيخ بهايی (ورودی شهر نجف آباد) 

شکل ١١ــ٦ــ کاخ نمکدان که در زمان قاجاريه از بين رفته است. 
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فعاليت گروهی ۱ـ۶  
آثار تاريخی باقی مانده در محل زندگی خود را بررسی کرده، گزارش آن را به کالس ارائه کنيد. 

شکل ١٢ــ٦ــ کاخ آيينه خانه که در زمان قاجاريه از بين رفته است. 



١٤٠

تمدن  بشری،  فرهنگ  به  را  فراوانی  ارزشمند  شخصيت های  و  توانمند  چهره های  تاکنون  دور  گذشته های  از  اصفهان  استان 
اسالمی و جامعٔه ايرانی ارائه کرده است. 

آزادی،  و  عدالت  راه  مبارز  آهنگر،  کاؤه  و  است  بوده  سامان  اين  مردم  از  اسالم،  بزرگوار  پيامبر  صديق  يار  فارسی،  سلمان 
دانشمندان  از  بسياری  بودند،  اسالمی  فنون  و  علوم  پيشگامان  از  ايرانيان  که  اسالمی  تمدن  درخشش  اوج  در  بود.  پرتيکان  مردم  از 
رشته های مختلف از اين استان برخاسته يا زندگی علمی خود را در اين سامان گذرانده اند. در قرن چهارم هجری قمری، شخصيت های 
برجسته ای چون حمزٔه اصفهانی، صاحب بن عباد، حافظ ابونعيم، ابن مسکويه، ابوالفرج اصفهانی، ابن سينا (گرچه در اصفهان متولد 
نشد ولی بيشتر آثار علمی او در اين شهر شکل گرفت و شاگردان معروفی را در اين شهر تربيت کرد) مدت زيادی به تأليف، پژوهش و 
تربيت شاگردان در اين شهر پرداختند. از دورٔه سلجوقيان تا شروع دورٔه صفويه استان اصفهان علما و شعرای بسياری را به خود ديد 
که از آن جمله می توان به خواجه نظام الملک (مؤسس مدارس نظاميه)، راغب اصفهانی، عماد الدين کاتب، غياث الدين جمشيد کاشانی، 

جمال الدين عبدالرزاق و کمال الدين اسماعيل که هر کدام از مشاهير عصر خود بوده اند، اشاره کرد. 

شکل ١٣ــ٦ــ محّل تدريس بوعلی سينا در اصفهان ــ خيابان ابن سينا

نمونه ای از شخصيت ها و نام آوران استاندرس هفدهم
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شکوه کم نظير اصفهان در عصر صفويه تنها به ابعاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی محدود نمی شد. پرورش و تجلی بزرگان در 
رشته های مختلف، حکايت از يک عصر طاليی در اين دوره دارد. چهره های ممتازی مانند شيخ بهايی، ميرداماد، ميرفندرسکی، عالمه 
مجلسی، مالصدرا، فاضل اصفهانی، آقا حسين خوانساری، حکيم شفايی، صائب تبريزی، محتشم کاشانی، علی رضا عباسی، علی اکبر 

اصفهانی، محمدرضا امامی که هرکدام نه تنها در استان بلکه در کل کشور و جهان اسالم تأثيرگذار بودند. 
از اواخر دوران صفويه تا پايان قاجار چند تن از دانشمندان استان، منشأ تحوالت علمی و فرهنگی در کشور بوده اند که از 
و  خان قشقايی  جهانگير  (صهبا)،  قمشه ای  حکيم  بيدآبادی،  آقامحمد  اصفهانی،  وحيد  اردستانی،  محمدصادق  به  می توان  جمله  آن  

سيدمحمدباقر درچه ای اشاره کرد. 
شخصيت ها و چهره های برجستٔه دوران اخير نيز در استان ما کم نبوده اند. از ميان آن ها می توان بزرگانی  چون ميرزای نائينی، 
سيدابوالحسن مديسه ای اصفهانی، آيت الله سيدحسن مدرس، حاج آقا رحيم ارباب، سيدحسن وحيد دستگردی، جالل الدين همايی، 

محيط طباطبايی زواره ای، پروفسور عبدالجواد فالطوری و شهيد آيت الله دکتر بهشتی را نام برد. 
عالوه بر مردان نام آور در تاريخ اين استان بزرگ، بانوانی در صحنٔه علم، هنر و اخالق در دامن اين استان پرورش يافته اند که 
می توان به بزرگانی چون ام الفارسيه (اولين ايرانی مسلمان)، فاطمه جوزدانی، آمنه بيگم مجلسی، مريم بانو نائينی، هما امامزاده (اولين  

پزشک زن ايرانی از شهرضا)، بی بی جان کاشانی و بانو مجتهده امين اشاره کرد. 

شکل ١٤ــ٦ــ مقبرۀ دانشمند بزرگ بانو مجتهده امين ــ تخت فوالد اصفهان

در عرصٔه هنر، استان اصفهان زبانزد ايرانيان است. ظرافت، زيبايی و خالقيت از ويژگی های هنرنمايی مردان و زنان اين استان 
ميرعماد،  اصفهانی،  علی اکبر  امامی،  محمدرضا  عباسی،  رضا  علی  ورزنه،  عماد  اصفهانی،  حيدر  استاد  همچون  اساتيدی  است. 

محمدغفاری کاشانی (کمال الملک)، حبيب اله فضائلی و استاد محمود فرشچيان، نمونه هايی از هنرمندان اين استان اند. 



١٤٢

بيشتر بدانيم  

شکل ١٥ــ٦ــ استاد محمود فرشچيان نقاش و طراح معروف معاصر 

فعاليت گروهی ٢ـ۶  
از زندگی نامه و آثار شخصيت هايی که از محّل زندگی شما برخاسته اند، گزارشی تهيه و در کالس ارائه کنيد. 

مردم استان در طول تاريخ 

در  مردم  اين  بوده اند.  کشور  مردمی  و  ملی  حرکت های  پيشگامان  از  هميشه  تاريخ  طول  در  اصفهان  مردم 
جنبش های فکری، فرهنگی و سياسی دورٔه معاصر نيز نقشی شايسته ايفا کرده اند؛ از جمله در واقعٔه تحريم تنباکو و نيز 

نهضت مشروطيت و تحوالتی که در بيداری ايرانيان در عصر حاضر مؤثر و تعيين کننده بوده است. 
از  تن  دو  که  اين  ويژه  به  کردند.  ايفا  را  مهمی  و  بارز  نقش  اصفهان  استان  مردم  نفت،  شدن  ملی  جريان  در 
سيد  و  کاشانی  سيدابوالقاسم  آيت اللّٰه  يعنی،  بودند؛  استان  اين  مردم  از  ساز،  تاريخ   حرکت  اين  رهبران  و  پيشتازان 
انقالب  شروع  و   ١٣٤٢ ماه  خرداد  پانزده  قيام  در  استان  اين  شهرهای  ساير  و  اصفهان  تأثير  صفوی.  نواب  مجتبی 



پيشينهٴ تاريخی استان

١٤٣

و  جان فشانی  دليل  به  ايران  در  نظامی  حکومت  اولين  بود.  چشمگير  بسيار  (ره)  خمينی  امام  رهبری  به  اسالمی 
ايستادگی مردم اصفهان در مقابل رژيم پهلوی در مرداد ماه ١٣٥٧ به وقوع پيوست و اتحاد، ايثار و مقاومت مردم تا 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بهمن ماه ١٣٥٧، اين استان را به يکی از بزرگ ترين پايگاه های انقالب اسالمی 

تبديل ساخت . 

نقش مردم استان در دفاع مقدس
مردم استان در سال های دفاع مقدس ضمن حضور فعال و مؤثر در بسياری از عمليات ها (فرماندهی لشکر امام حسين، تيپ 
نجف اشرف، تيپ کربال) در پشتيبانی از جبهه ها و رزمندگان اسالم (در قالب کاروان های وحدت و شهيد بهشتی) نقش تعيين کننده 
داشته اند. امام دربارٔه مردم اين استان می فرمايد: در کجای دنيا می توانيد جايی را مانند اصفهان پيدا کنيد. تقديم ٢٣ هزار شهيد و ٤١ 
هزار جانباز و ٣٤٦٠ آزادٔه سرافراز بخشی از ايثارگری ها و افتخارات مردم اين استان محسوب می شود. وجود سرداران افتخارآفرين 
و حماسه ساز همانند شهيد حاج حسين خرازی (فرماندٔه لشکر امام حسين «ع»)، شهيد ابراهيم همت (فرماندٔه لشکر محمد رسول اللّٰه 
تهران)، شهيد مصطفی ردانی پور، شهيد عبداللّه ميثمی، شهيد آقابابايی، شهيد احمد کاظمی و بزرگان ديگری درعرصٔه دفاع مقدس 

همگی نشان از حضور افتخارآميز مردم استان در ميدان های تعيين سرنوشت ملت ايران دارد. 

شکل ١٦ــ٦ــ تصوير برخی از سرداران شهيد استان اصفهان



١٤٤

شکل ١٧ــ٦ــ نمايی از گلستان شهدای اصفهان

مجموعٔه چنين ارزش های کم نظير تاريخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان باعث شد تا اين شهر در سال ١٣٨٥ از سوی سازمان 
کنفرانس اسالمی، به عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شود. هم چنين در حال حاضر به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 

اسالمی نامگذاری شده است. جهت حفظ و گسترش اين ميراث ارزشمند چه بايد کرد؟



فصل هفتم

شکوفایی استان  اصفهان  

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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انقالب اسالمی عالوه بر رشد ارزش های واالی انسانی، دست یابی به جامعه ای برخوردار از اقتصاد پیشرفته ، توانا در تولید 
علم و فن، و متکی به انسان هایی توانمند و پویا را هدف خود قرار داده است. 

اهداف متعالی انقالب در استان، همراه با ارزش مداری، استعداد علمی و هنر، اعتماد به نفس و توانمندی انسانی مردمان استان 
در راستای تالش و مدیریت های مؤثر در صحنه های مختلف، اصفهان را طالیه دار توسعٔه علم، فرهنگ، هنر و اقتصاد در کشور ساخته 

است، که آثار آن را در جای جای استان می توان مشاهده کرد.

دستاوردهای استاندرس هجدهم

فعالیت گروهی 1ـ7  
ــ از افتخارات استان اصفهان در سی سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، کدام یک را به یاد دارید؟ با کمک 

دبیرتان تعدادی از آن ها  را نام ببرید. 
ـ از یادآوری این افتخارات چه احساسی دارید؟  ـ

الف( بخش اقتصادی 
توسعٔه اقتصادی استان اصفهان نقش ارزنده ای در رشد اقتصادی کشور داشته است. در این جا با پاره ای از فعالیت های 

اقتصادی ارزشمند استان در سی سالٔه اخیر آشنا می شویم. 
و  سرمایه گذاری  توسعٔه  هدف  با  بورس  بازار  پیدایش  استان  اقتصادی  بخش های  از ضروری ترین  یکی  اقتصاد کالن:  ــ 
مشارکت اقتصادی بوده است. بورس اصفهان در اسفند ماه 13٨2 رسماً کار خود را آغاز کرده و با رشدی معادل 23/5 درصد در 

سال 13٨٧ به باالترین ارزش معامالت در چند سال اخیر رسیده است. آیا می دانید کار بورس چیست؟ 
ــ بانکداری، صندوق های حمایتی: اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گسترش شعب بانک ها، رشد تسهیالت اعطایی 

و افزایش جذب سپرده ها نزد بانک های استان، از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است. 
ایجاد صندوق های حمایتی در اجرای عدالت اجتماعی و تسهیالت برای اشتغال و ازدواج نقش مهمی داشته است. 

آیا در شهر شما صندوق حمایتی وجود دارد؟ 
یکی از خدماتی را که این صندوق به مردم ارائه می دهد، به دوستانتان معرفی کنید. 
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حمایت  و  استان  صادرات  هدایت  طرح  کشور،  غیر نفتی  صادرات  توسعٔه  راهبرد  سند  تدوین  خارجی:  بازرگانی  ــ 
دولت به راه اندازی خوشه های صادراتی در استان کمک کرده تا میزان صادرات غیر نفتی استان رشد چشم گیری داشته باشد. 

ب(   بخش فرهنگی، اجتماعی و خدماتی 
اصفهان، مهد فرهنگ و ادب ایران، در بسیاری از فعالیت های بنیادی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در سی سال اخیر پیشتاز 

بوده است. 
هتل های  به  ورودی  خارجی  گردشگران  مجموع  از  می دانید  آیا  گردشگری:  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  ــ 
این  به هتل های استان اصفهان وارد می شوند و استان اصفهان دومین رتبه را در سطح کشور در  11/5 درصد آن ها  کشور، 

خصوص دارد. 
توسعٔه گردشگری در  نمونه گردشگری در  به عنوان هدف گردشگری، تصویب 6٠ منطقٔه  گفتنی است که وجود 2٨ روستا 
و  گردشگری، حفظ  محورهای  با  ایران  نقشٔه  تولید  گردشگری،  محور   2٨ تعریف  این،  بر  عالوه  است.  بوده  مؤثر  اصفهان  استان 
احیای رشته های صنایع دستی و ارائٔه سامانٔه اطالعات مکانی آثار تاریخی و فرهنگی استان و طرح ملی تور  الکترونیکی سبب افزایش 

گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان شده است. 

شکل 1ــ7ــ روستایی در فریدن 

ــ صدا و سیما: اصفهان اّولین استان در کشور است که شبکٔه استانی سیما در آن شکل گرفته است. همچنین، صدای مرکز 
استان نزدیک به نیم قرن سابقٔه فعالیت دارد. از سال 13٧4 افتتاح شبکٔه 5 سیمای استان به توسعٔه این سازمان کمک چشم گیری کرده 

است. در حال حاضر، کّل استان زیر پوشش شبکٔه صدا و سیما قرار دارد. 
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ــ فرهنگ و هنر: اکثر شهرستان های استان اصفهان دارای حداقل یک فضای فرهنگی است. 
ــ آیا فضاهای فرهنگی ای را که در محّل زندگی شمایند، می شناسید؟ 

ــ چند کانون پرورش فکری در شهرستان شما مشغول فعالیت اند؟ 
استان اصفهان از نظر تعداد کتاب خانه ها در کشور مقام اول، از نظر تعداد کانون پرورش فکری مقام اول و از نظر تعداد سینما 

مقام دوم کشور را داراست. اصفهان مرکز بسیاری از جشنواره  ها و همایش های فرهنگی و هنری کشور قلمداد می شود.
ـ  تربیت بدنی: استان اصفهان به جهت قابلیت های نیروی انسانی و امکانات ورزشی، دومین مرکز ورزشی کشور به شمار می آید.  ـ
سیر تکاملی تعداد اماکن ورزشی، رشد متوسط ساالنٔه سرانٔه فضاهای ورزشی و افزایش ورزشکاران، و تیم های ورزشی و مربیان، ناشی از 

سیاست های تشویقی پس از انقالب بوده است که در سطح ملی و جهانی افتخارات فراوانی برای استان و کشور کسب کرده اند. 
توانبخشی،  خدمات  گسترش  به  غیر بیمه ای  حمایت های  و  خدمات  ارائٔه  و  تدابیر  اتخاذ  با  بهزیستی  سازمان  بهزیستی:  ــ 
حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد اقدام 
کرده است. وجود 14٧ واحد توانبخشی، 32 مرکز بازپروری1 معتادان و ٧ مرکز مشاورٔه ژنتیک2 از افتخارات خدماتی این سازمان 

بوده است.
و  نوع مؤسسات غیر انتفاعی  از  انقالبی  نهادی  به عنوان  استان،  امام خمینی: 34 واحد کمیتٔه مشغول در  ـ کمیتۀ امداد  ـ
عام المنفعه، خدمات خود را در جهت سه محور امور حمایتی از محرومان، امور توانمند سازی محرومان و امور اعتماد سازی و جلب 

مشارکت های مردمی دنبال می کند.

1ــ در 3٨ مرکز بازپروری معتادان استان، مهارت هایی برای زندگی سالم و طبیعی به معتادان آموخته می شود تا همراه با درمان بیماری و اعتیاد خود قادر به بازگشت به خانواده و 
جامعه باشند؛ گرچه طول درمان اعتیاد، طوالنی و فرایند آن، پیچیده است. 

2ــ مرکز ژنتیک در استان به زوج هایی که در آستانٔه ازدواج  اند و به همسرانی که قصد بچه دار شدن را دارند، مشاورٔه ژنتیکی برای سالمت فرزند آیندٔه آن ها ارائه می دهد. انجام 
آزمایشات ژنتیکی و توصیٔه متخصصان این مرکز، ضریب خطر وجود معلولیت ها را در کسانی که ازدواج فامیلی داشته یا سابقٔه معلولیت و بیماری های ارثی در فامیل داشته اند  بررسی و 

کنترل می کند. 

  شکل ٢ــ7ــ جشن نیکوکاری  
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بیشتر بدانیم  

ــ آموزش فنی  و حرفه ای: 56 مرکز فنی و حرفه ای ثابت و دولتی در استان به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
بازار کار در بخش های مختلف اقتصادی مشغول اند. همگام کردن سطح مهارت نیروی کار با تغییر و تحوالت فّناوری 

و نیاز بازار کار، فراهم  آوردن شرایط کار آفرینی و خالقیت، از اهداف این بخش است. 

با سایر استان ها پس از  با سوادی ٨٧/53 درصد در سال 13٨5 در مقایسه  با نرخ  ــ آموزش و پرورش: استان اصفهان 
تهران، سمنان و یزد قرار دارد و درصد باسوادی جمعیت زنان استان 3/9 درصد باالتر از متوسط کشور است. 

در سال های اخیر، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در استان، در جهت بهبود کیفیت و کمیت آموزشی فعالیت زیادی 
کرده اند. 

احداث مدارس روستا مرکزی، خدمات آموزشی رایگان به خانواده های کم در آمد، اجرای مسابقات، جشنواره ها و همایش های 
دانش آموزی و گسترش واحدهای مرکز تحقیقات معلمان و انجمن علمی معلمان، از جمله اقدامات شایستٔه آموزش و پرورش بوده 

است. 

پ( بخش زیربنایی و تولیدی
ــ آب: عرضٔه آب سالم و کافی برای تأمین نیازهای اساسی همراه با مدیریت پایدار کّمی و کیفی منابع آب، از وظایف مهمّ این 
ـ 13٨٠ ظرفیت  بخش است که از طریق احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های پر آب استان تأمین می شود. طّی سال های ٨6  ـ

ذخیره سازی سدها روندی صعودی داشته است. 
ــ آب و فاضالب: در حال حاضر ٨2 شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی و 2٨ شهر استان تحت پوشش خدمات 
جمع آوری و دفع فاضالب است. طول شبکٔه آبرسانی شهرهای استان که در سال 135٧ برابر 15٠ کیلومتر بوده به 1٧6٠ کیلومتر در 

سال 13٨6 رسیده است. 

ــ بهداشت و درمان: در سایٔه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزایش 
شاخص های توسعٔه انسانی در دو دهٔه اخیر چشم گیر بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت، تدابیری اندیشیده  شده است؛ از 
جمله، اصالح نظام سالمت در قالب پزشک خانواده، کاهش مرگ و میر در کودکان طی سال های ٨6  ــ13٨1، کاهش مرگ مادران 

باردار و گسترش پوشش تنظیم خانواده. 
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بیشتر بدانیم  

ــ صنعت و معدن: سهم استان از ارزش افزودٔه بخش صنعت کّل کشور در سال 13٨5، 14/٨ درصد است 
که بعد از تهران رتبٔه دوم را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال رتبٔه دوم، استخراج 

ساالنه رتبٔه سوم و ذخایر مکشوفه رتبٔه ششم را در کشور داشته است. 
افزایش رشد اشتغال در بخش صنعت، تکمیل 69 شهرک و ناحیٔه صنعتی، اجرای طرح های عمدٔه معدنی، از 

جمله اقداماتی است که حاکی از قابلیت های تولیدی به ویژه صنعتی در استان اصفهان است.
ــ نفت: پاالیشگاه اصفهان در بین 9 پاالیشگاه کشور از لحاظ سقف تولیدات فراورده های نفتی حائز رتبٔه 
دوم بعد از پاالیشگاه آبادان است. بیشترین سهم از تولیدات استان به ترتیب مربوط به نفت گاز و نفت کوره است. این 
نهاد در جهت تغییر ساختار پاالیش از سیستم ساده به سمت سیستم های پیچیده  شامل فرایندهای تبدیل و کاهش ته 

مانده ها و بهبود کیفی محصوالت نیز گام هایی برداشته است.
٨6 شهر  به   13٨٧ در سال  دو شهر  از   135٧ در سال  استان  شدٔه  گازرسانی  تعداد شهرهای  گاز:  ــ 
رسیده است. استان اصفهان از نظر مصرف کنندگان گاز طبیعی، رتبٔه سوم را پس از تهران و خراسان رضوی 

داراست. 
ــ برق: تعداد روستاها ی برق دار شده از 2٨3 روستا از سال 135٧ به 16٠4 روستا افزایش یافته است. در 
ابتدای انقالب اسالمی،  سهم استان از مصرف برق کشور ٧ درصد بوده و با توسعٔه صنایع عمده در استان، مصرف 

برق صنعتی در سال 13٨6 حدود 55/5 درصد از کّل مصارف را دارا بوده است. 
افزایش تعداد مشترکان برق خانگی، تعداد روستاهای برق دار شده و حرکت به سمت توسعٔه فضای رقابتی در 

بخش توسعٔه صنعت برق از سیاست ها و استراتژی های بخش برق در استان بوده است. 
ــ مخابرات: دسترسی به امکانات خدماتی مخابرات تا سال 135٧ از نظر کمیت و کیفیت بسیار محدود 
بوده است؛  به طوری که در سال 135٧ تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در کّل استان معادل 2٨ روستا 
بوده که این تعداد در شش ماهٔه اول سال 13٨٧ به 1٧٠2 روستا رسیده است. شرکت مخابرات استان اصفهان 
اتحادیٔه  مقررات  مطابق  مطلوب  کیفیت  با  مخابراتی  ارائٔه خدمات  در  اهداف سازمانی  و  وظایف  اجرای  در جهت 
ثابت سهم بیشتری  اینترنت، تلفن همراه و تلفن  با افزایش ضریب نفوذ  جهانی مخابرات گام برمی دارد. از طرفی، 

از کشور را داراست. 
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ــ حمل و نقل: استان اصفهان با دارا بودن 11٠٠٠ کیلومتر راه، نقش مهمی را در بخش حمل و نقل کشور ایفا می کند. 25 
درصد آزاد راه ها و 23 درصد بزرگراه های کشور در این استان قرار گرفته است. در بخش حمل و نقل ریلی، استان اصفهان دارای 
649 کیلومتر خّط اصلی است. در بخش  هوایی نیز با پنج فرودگاه در استان وجود دارد، که فقط فرودگاه شهید بهشتی در زمینٔه حمل 

و نقل عمومی و مسافربری فعال است. 
کاهش تلفات جاده ای و شناسایی و اصالح نقاط پر حادثه، افزایش ظرفیت شبکٔه راه های استان، برقراری تردد امن با کاهش 

زمان و هزینٔه سفر از اقدامات مهّم این بخش است. 
ــ حمل و نقل درون شهری: تا پایان شش ماهٔه اول سال 13٨٧ سهم حمل و نقل عمومی در کالن شهر اصفهان 6٨ درصد 
ـ  135٨( جمعیت شهری استان حدود 2/15 برابر شده؛ در حالی که تعداد وسایل حمل و نقل عمومی  بوده است. طی 3٠ سال )٨5  ـ

به بیش از 59 برابر رسیده است. 

شکل ٣ــ7 ــ پل روگذر غیر مسطح امام خمینی )ره(   

افزایش حجم سنگین سفرهای شهری هر روز بیشتر از گذشته، راه اندازی سیستم های حمل و نقل زیر زمینی مانند مترو، 
به  آقاخانی  تونل زیر گذر شهید  مانند طرح  تونل ها و پل های زیر گذر را ضروری ساخته است. اجرای طرح های عمرانی شهری 
از بزرگ ترین و  به طول 5 کیلومتر  امام خمینی  تونل شهری در کشور(، پل رو گذر غیر مسطح خیابان  طول 11٠٠ متر )نخستین 
پیشرفته ترین پل های رو گذر کشور است. احداث قطار شهری در کالن شهر اصفهان، یکی از مناسب ترین راه کارها جهت کاهش 
حجم ترافیک درون شهری در محور شمال ــ جنوب شهر است. در حال حاضر، احداث شش خّط مترو به طول 2٠/2 کیلومتر 

در دستور کار قرار دارد. 
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ت( بخش محیط زیست 
45٧,311 هکتار از مساحت استان را پناهگاه ها و پارک های ملی کاله قاضی، قمیشلو، موته و کرکس تشکیل داده است. 

در مدیریت زیست بومی انسانی، شهر اصفهان جزء هشت کالن شهر آلوده از نظر هواست. لذا دومین طرح جامع کاهش و کنترل 
آلودگی هوا در سطح کشور پس از تهران، به شهر اصفهان اختصاص یافته است. 

      شکل ٤ــ7ــ نقشۀ خطوط متروی شهر اصفهان 

خّط شمالی ــ جنوبی
خّط شرقی ــ غربی
خط جنوب غرب
خّط اصفهان ــ شاهین شهر
خّط اصفهان ــ بهارستان



153

شکوفایی استان اصفهان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بیشتر بدانیم  

ــ کشاورزی و منابع طبیعی: سهم ارزش افزودٔه بخش کشاورزی در استان طّی سال 13٨5، ٨/54 درصد 
بوده که معادل 6 درصد ارزش افزودٔه بخش کشاورزی کشور را تشکیل می دهد. تولیدات محصوالت زراعی، باغی 

و محصوالت دامی در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است. 
اجرای طرح های آب و خاک حاکی از توّجه به افزایش بازدهی های آبیاری و استفادٔه بهینه از منابع آب و خاک 
است. توسعٔه باغات در اراضی شیب دار مستعد، مطالعه و مکان یابی مجتمع های گلخانه ای و دامداری، تأمین بهداشت 
عمومی جامعه، مبارزه با بیماری های مشترک دام و انسان، احیای نخلستان ها در شهرستان نائین، از دیگر اقدامات 
این سازمان بوده است. امروزه ما در استان در تولید محصوالتی مانند سیب زمینی، پیاز، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
و تخم مرغ به خودکفایی رسیده ایم. این محصوالت عالوه بر صدور به سایر نقاط کشور، به خارج از کشور نیز صادر 

می شوند. 
تالش در جهت تحقق توانمندی )قابلیت(های آبزی پروری در استان و توجه بیشتر به ایجاد مجتمع های پرورش 

ماهی و شیالت در مناطق مستعد، آیندهٔ روشنی را در این بخش ترسیم می کند. 

گسترش فضای زیست بوم های طبیعی همراه با افزایش تعداد ایستگاه های سنجش هوا در شهرستان های استان، ایجاد یک 
ایستگاه سنجش آلودگی آب بر روی زاینده رود، تعیین محّل دفن پسماندهای ویژٔه استان، نصب تجهیزات سنجش آلودگی در صنایع 

بزرگ از جمله فعالیت های این سازمان است.
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تعالی  و  رشد  مسیر  در  قرار گرفتن  و  انسانی  و  طبیعی  قابلیت های  داشتن  با  اصفهان  اندیشیده اید؟  استان  آیندٔه  به  حال  به  تا 
درعرصه های مختلف، گام های بلندی را برداشته است. چشم انداز استان در افق 14٠4 افتخار دیگری بر سند افتخارات ماست. 

چشم انداز بیست سالۀ گردشگری استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اصالح بافت قدیم و احیا، نوسازی و بهسازی آن 

٭  متنوع سازی محصوالت بخش گردشگری در جهت توسعٔه پایدار و حداکثر رسانیدن درآمد حاصل از بخش گردشگری
٭  مطالعه و اجرای طرح های جامع گردشگری استان، اکوتوریسم، ورزش های زمستانی و توسعٔه ورزش های آبی

٭  استفاده از روش های نوین در معرفی و اطالع رسانی جاذبه های گردشگری اصفهان.

چشم انداز بیست سالۀ محیط زیست استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنٔه جغرافیایی از طریق اجرای برنامه های هماهنگ توسعٔه روستایی و ناحیه ای 

٭ ایجاد ایستگاه و پژوهشکدٔه تحقیقاتی بین المللی کویر و بیابان 
٭ شناسایی مناطق طبیعی مستعد استان و به کارگیری شیوه های نوین حفاظت از منابع طبیعی استان

٭ طراحی و اجرای برنامه های جامع جلوگیری از آلودگی ها، ضوابط رفع اصولی پسماندها و بازیافت پسماندهای شهری 
٭ افزایش میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه

٭ تکمیل و اجرای طرح کمربند سبز، احداث باغ گیاه شناسی شهر اصفهان 
٭ اجرای طرح جامع جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق عشایری استان.

چشم انداز بیست سالۀ شهری استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تهیه و اجرای GIS )سیستم اطالعات جغرافیایی( شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات آمایش شهری 

٭ مکان یابی و توسعٔه شهرها  
٭ اولویت تهیٔه طرح های شهری به شهرهای کوچک و متوسط و تقویت و تجهیز زیرساخت ها و تسهیالت در این شهرها 

٭ فراهم آوردن امکان تردد سریع، آسان و انبوه بین قطب های جدید مسکونی در استان اصفهان  
٭ تالش در راه ایجاد محیط شهری مطلوب، پویا و با نشاط همراه با احیا و حفظ هویت تاریخی و ارتقای سایر ارزش های 

چشم انداز استان در افق 1404درس نوزدهم
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شهری و احترام به حقوق شهروندی با بهبود عملکرد خدمات رسانی.

چشم انداز بیست سالۀ اشتغال استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ مطالعه و ساماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از کار آفرینان، راه اندازی صندوق 

سرمایه گذاری جوانان  
٭ ایجاد زمینٔه مناسب برای جذب سرمایٔه خارجی  

٭ توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستایی
٭ مطالعٔه جایگزینی اشتغال افراد بیگانه و آماده سازی شرایط الزم جهت صدور نیروی کار به خارج از کشور.

چشم انداز بیست سالۀ جمعیت استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مسائل جمعیتی و پیامدهای ناشی از کاهش بی رویٔه آن

٭ ساماندهی کانون های توسعه و اسکان عشایر استان 
٭ تالش برای ایجاد تعادل های ناحیه ای و باروری قابلیت های مناطق جهت اصالح روند مهاجرت و اسکان جمعیت استان.

چشم انداز بیست سالۀ منابع طبیعی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اصالح الگوی مصرف انرژی 

٭ مدیریت صحیح منابع آب و تکمیل مطالعات تأمین آب اصفهان بزرگ و طرح های آبرسانی روستایی  
٭ کنترل و ذخیره سازی آب های سطحی

٭ مطالعه، اکتشاف نفت در مناطق آران و بیدگل، و زواره، شروع بهره برداری معادن پتاس خور و بیابانک، استحصال منیزیم 
از  شورابه های آران و بیدگل، و راه اندازی واحدهای سرب و روی در معدن نخلک و ایرانکوه

٭ ساخت و تکمیل نیروگاه های برق، نیروگاه های خورشیدی و بادی
٭ اجرای طرح های استفاده از پساب تصفیه   خانه های فاضالب در توسعٔه نهالستان های جنگلی.

چشم انداز بیست سالۀ صنعت استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تجهیز منطقٔه کالن شهری اصفهان به مجتمع های قوی پژوهشی، فّناوری،آموزش خدمات صنعتی، صادراتی و بازاریابی 

واحدهای مشاوره و طراحی مهندسی و به کارگیری فّناوری جدید نظیر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنعت
٭ هدایت احداث ظرفیت های جدید صنعتی در محدودٔه شعاع 3٠ و 5٠ کیلومتری مطالعه  شدٔه آمایشی اصفهان  

٭ تأکید بر ایجاد صنایع مناسب چهار کانون صنعتی کاشان، اردستان، شهرضا و نائین
٭ توسعه و ایجاد زیر بناها جهت سازماندهی استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی 
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٭ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پایدار
٭ حمایت از تشکل های موجود صنایع دستی

٭ ایجاد زیر ساخت های اساسی توسعٔه صنعتی در مناطق نامستعد برای توسعه 
٭ تجهیز و راه اندازی صنایع معدنی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع نساجی در استان 

٭ ایجاد کارخانٔه پتروشیمی و صنایع وابسته در حوزٔه زاگرس.

چشم انداز بیست سالۀ کشاورزی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اولویت بخشیدن به تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی، شناسایی مناطق کشت تخصصی 

٭ حفظ زمین های با کاربری زراعی و باغی، اصالح و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی  
٭ ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری منطقٔه مرکزی و توسعٔه روش های مبارزٔه بیولوژیک با آفات کشاورزی

٭ یکپارچه سازی کشت همراه با مدیریت مدرن و به کارگیری فّناوری روز آمد نظیر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در کشاورزی، 
گسترش کشت گلخانه ای و صنایع تکمیلی و تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار 

٭ توسعٔه روش های بهره برداری بهینه از ظرفیت های دام و طیور و آبزیان، اجرای طرح های اصالح نژاد و طرح تعادل دام و 
مرتع

٭ ترغیب کشاورزان به اختصاص کلیٔه اراضی آبشخور زاینده رود در شرق استان به کشت زیتون. 

چشم انداز بیست سالۀ فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تأمین حقوق مدنی، تقویت مبانی جامعٔه مدنی، تقویت مشارکت همگانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه در 

کلیٔه روابط اجتماعی و سیاسی  
٭ تحکیم وحدت ملی و دینی  

٭ ارتقای سطح کیفیت زندگی از طریق افزایش شاخص سطح سالمت، تأمین اجتماعی و رفاه و تدوین نظام حمایتی
٭ تربیت و پرورش انسان ماهر، دانا و خالق 

فعاالن  و  اندیشمندان  نخبگان،  برای  بخش  اطمینان  و  امن  فضای  ایجاد  جامع،  و  فراگیر  نظم  و  عمومی  امنیت  توسعٔه  ٭ 
اقتصادی   

٭ دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص 
٭ فراهم کردن زمینٔه رشد و توسعٔه فرهنگی زنان 

٭  نوسازی نظام های آموزشی.
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تقدیر و تشکر
کتاب حاضر تالش دسته جمعی گروه مؤلفان و کمک و مساعدت های کلیه نهادها و دستگاه ها و ادارات استان 
اصفهان می باشد که الزم است بدین وسیله اقدامات آنان در انجام این مهم مورد ارج و سپاسگزاری قرار گیرد. از جملٔه 

این نهادها می توان فهرست ذیل را نام برد:
1ــ استانداری اصفهان به ویژه مدیریت محترم اداره کل نوسازی و حوادث غیرمترقبه استان و نیز مدیریت و 

برنامه ریزی استان
2ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

3ــ اداره کل حفاظت محیط زیست استان
4ــ اداره کل منابع طبیعی استان

5ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
6 ــ اداره کل آب منطقه ای استان

٧ ــ اداره کل صنایع و معادن استان
٨ــ اداره کل هواشناسی استان

9 ــ اداره کل امور عشایری استان
1٠ــ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

11ــ اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان
12ــ دانشگاه اصفهان

13ــ سازمان فضایی ایران
14ــ سازمان آب و فاضالب استان اصفهان

و کلیه سرگروه های محترم جغرافیای متوسطه استان و دبیران عزیزی که بدون هیچ چشم داشت صادقانه ما را 
یاری گر بوده اند.
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