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شکل ١ ــ١ ــ نقشهٴ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان 

موقعيت جغرافيايی استاندرس يکم
    

«دوست داشتن وطن نشانٔه ايمان است.» پيامبر اکرم (ص) 

موقعيت نسبی و وسعت: استان ما در قلب ايران جای گرفته است و مانند فرزندی در آغوش مادر خويش آرميده است. اگر 
به شکل ١ ــ١ توجه کنيم، در می يابيم که استانمان با استان های مختلفی همسايگی دارد. اين 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؟
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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 
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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 
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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. 
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 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: 
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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. 


