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سخنی با دانش آموزان عزیز
برنامه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی
شاید از خود سؤال کنید که ٔ

مطالعه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی ،شما را با استان ّ
محل
چیست و
ٔ

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
  پیشینه 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
و
ٔ

را بیابید.

آینده جامعه خواهید بود .زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند.
بدون شک شما ،مدیران ٔ

مکانی که شما در آن زندگی می کنید ،توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال ،می توان به توانمندی های جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی و
بالقو ٔه
انسانی اشاره کرد .خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی محیط زندگی خود محسوب میشوید .بهره برداری از توانمندی های ّ
برنامه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در
جانبه محل زندگی شما و نیز کشور استٔ .
یک کشور در گرو شناخت همه ٔ

استان شما کدام است و یا این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید.

همه امکانات موجود در محیط فرصت است؛ آب و هوا ،بیابان ،کوه ،رودخانه ،جنگل ،نیروی انسانی،
فراموش نکنید که ٔ

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 ّ
حل آن ،راه حل های

خلق پیدا کنید.
ّ
درباره محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش
ٔ

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.

مطالعه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آداب و رسوم محلی نه   تنها
بدون شک
ٔ

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

اورانه 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
و ف ّن ٔ
کرده اند.

انقالب اسالمی ایران در سال  ١٣٥٧شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه
ادامه این تالش ها جهت رسیدن به قل ّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما
جانبه ایران عزیز تالش کنند .در ٔ
ٔ

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 ()1380/8/8

متعددی است؛ اما برجسته ترین آن ها ،علم و ایمان و جهاد شجاعانه و هنر و صنعت است .پانصد
اصفهان دارای خصوصیات ّ

برجسته این شهر ،امثال
سال است که هر کس در هر دوره ای به این شهر نگاه می کند ،این خصوصیات را می بیند .شخصیت های علمی
ٔ

فالسفه عالی قدر و نامداری که یا متعلّق به این شهر یا فرآورده و
مجلسی و وحید بهبهانی ــ که البته اصفهانی است  ــ و فقهای بزرگ و
ٔ
تربیت شده حوزه های علمی این شهرند ،در یک شمارش معمولی و در ّمدت کوتاه قابل احصاء نیستندِ .
ایمان مردم اصفهان همیشه زبانزد
ٔ
همه دستگاه ها و دست ها سعی می کردند مظاهر
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دوره
دینی را کمرنگ و محدود کنند ،در اصفهان پرچم های دینداری به شکل های مختلف و در بخش های ّ
متعدد برافراشته بود .در ٔ
کسادی بازار دین و رواج غربگرایی و غربزدگی ،عوامل فرهنگی مخرب نتوانست روی مرد و زن اصفهان اثر منفی بگذارد.
لوحه افتخارات
دوره دفاع ّ
مقدس ،نام اصفهان را در سر ٔ
از لحاظ جهاد شجاعانه ،اصفهان نمونه است .جنگ هشت ساله و ٔ

مقدس نیست؛ شهدای اصفهانی و نام آوران جانباخته از این مردم ،در میدان های مختلف این
دوره دفاع ّ
انسانی خود دارد .فقط هم ٔ

همت و امثال
خرازی و شهید ّ
فداکاری ها را کرده اند؛ شهید آیت  اللّٰه ّ
مدرس دریک میدان ،شهید آیت  اللّٰه بهشتی در یک میدان و شهید ّ

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
نقطه
کرد ــ آن چنان نام اصفهان را ابدی ساختند و در شمار برجسته ترین مناطق کشورمان از لحاظ جهاد شجاعانه ثبت کردند که هیچ ٔ
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
آینده شما جوانان این کشور نیز
از مراکز صنایع کشور است؛ دیروز هم این طور بود ،آینده هم این طور خواهد بود .در فردای تاریخ و ٔ
وظیفه خود را برای آینده بدانیم .این جا باید
باید همین خصوصیات برجستهِ ،ان شاء  اللّٰه با ّقو ِت بیشتر رشد کند .از گذشته نام می بریم تا
ٔ
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  Landsat -٧است که از کل استان در سال های  ١٣٨١تا  ١٣٨٢هجری 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 شبک ٴه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد .همچنین زمین های زراعی دارای
محصول ،به رنگ سبز روشن ،باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و لم یزرع به رنگ سفید دیده
می شوند.
(عکس از سازمان فضایی ایران)
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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؟

ﻣﺘﺮ ٩٠٠٠٠

٠

٤٥٠٠٠

٩٠٠٠٠

ﺷﮑﻞ  ٢ــ ١ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٢ــ ١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ از ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ٧٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی آن را ﻧﻴﺰ
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ ﺷﮑﻞ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را روی ﺷﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟
٣

درس دوم

ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی آن ﻫﺎ

»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

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

زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻴﺶ از  ٦٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ )دوران دوم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﮐﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺘﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ
ﭘﻮﺳﺘﻪ آن زﻳﺮ
در ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻗﻴﺎﻧﻮس و ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ٔ
ٔ
در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ )از ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺰﻣﺎن( و ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان و اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﮐﻮهﻫﺎی ﮐﺮﮐﺲ و …( ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮﺧﻮرد
ٔ
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺗﺘﻴﺲ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﺮان و ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی زاﮔﺮس اﺳﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﯽ و آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺷﺖ درآﻣﺪهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮ
ٔ
زﻣﻴﻦ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﮔﺴﻞﻫﺎی زﻳﺎدی را در اﺳﺘﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه )ﺑﺎرش ،ﺳﻴﻼب ،ﺑﺎد ،ﻳﺨﺒﻨﺪان و  (...ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ،ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی
را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و از ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ را در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟

ﺳﻴﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻠﻨﺪ )ﮐﻮه ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮑﻮه ﻫﺎ(
 ١ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻤﻮار )دﺷﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ(
٢ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺎﻳﮑﻮﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دو
 ١ــ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﻠﻨﺪ )ﮐﻮه ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮑﻮه ﻫﺎ( :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٤ــ ١ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس اﺳﺘﺎن و ٔ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهٔ ،

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

١٠٠

٥٠

٠ ٢٥

ﺷﮑﻞ  ٤ــ ١ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﺎﻫﻤﻮاری اﺳﺘﺎن

٥

اﻟﻒ ( ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس اﺳﺘﺎن :اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﺳﻴﻌﯽ از ﻏﺮب ،ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٤ــ ١آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی 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
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ــ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ ،ﺳﻤﻴﺮم و ﻓﺮﻳﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﺎﻫﺎن ﮐﻮه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از  ٤ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ ،ﮐﻮه ﻫﺎی دﻧﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ٤ﻫﺰار ﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻴﺮم و ﮐﻮه ﻫﺎی داﻣﻨﻪ و داﻻن 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 ﮐﻼه ﻗﺎﺿﯽ و
ﺻﻔﻪ( ،ﺷﻬﺮﺿﺎ )ﮐﻮه ﻫﺎی دﻣﻼ( 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 ﮐﻮهﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارد؟

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ١ــ زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﻔﻊ )ﺧﻮاﻧﺴﺎر(

ﺷﮑﻞ ٦ــ ١ــ زاﮔﺮس ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع )ﻧﺠﻒ آﺑﺎد(

رﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺸﻴﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﺎ
ب ( ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺎنٔ :
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد دارد .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ،آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ،ﻧﻄﻨﺰ ،اردﺳﺘﺎن ،ﻧﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی از ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و
اﺳﺘﺎن در
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﻮه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زاﮔﺮس اﻧﺪ ،ﺟﻨﺲ
ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪٔ ،
ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع آن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از زاﮔﺮس اﺳﺖ .ﻗﻠﻪ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﮐﺮﮐﺲ )ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ٣٨٩٥
ﻋﻤﺪه ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
ٔ
ٔ
ﻣﺘﺮ( ،ﻣﺎرﺷﻨﺎن و اردﻫﺎل )ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ٣٤٦٠ﻣﺘﺮ( 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 .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،آذرﻳﻦ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻣﻌﺎدن زﻳﺎدی را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ١ــ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﺮﮐﺲ )ﻧﻄﻨﺰ در داﻣﻨﮥ ﮐﺮﮐﺲ(

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ١ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﻳﯽ از زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﮐﺮﮐﺲ

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
ﮐﻨﻨﺪه آب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ذﺧﻴﺮه ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آب درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﻨﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﺎن در ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد .آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﺮ
ﮐﻮه ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎک اﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن در ٔ
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ؟
٧

ﺷﮑﻞ  ٩ــ ١ــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﺳﻤﻴﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن

٢ــ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻫﻤﻮار )دﺷﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ( :ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ٤ــ ،١دﺷﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ،ﻧﻄﻨﺰ ،اردﺳﺘﺎن ،ﻧﺎﺋﻴﻦ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ را
ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﻫﻤﻮار ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ دﺷﺖﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد وﻟﯽ در
ﻃﻮل زﻣﺎن داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .آب و ﺑﺎد دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﺷﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ دﺷﺖﻫﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی ﮐﻢﻋﻤﻘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،اﻧﺪک اﻧﺪک ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و آﺛﺎر آن اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻤﮏ
در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻮﻳﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ،آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ.

ﺷﮑﻞ  ١٠ــ ١ـ ـ دﺷﺖ ﻫﺎی وﺳﻴﻊ اﺳﺘﺎن )ﻣﻴﻤﻪ(

٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﻌﻀﯽ از دﺷﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺴﺎن و اﻧﺠﺎم
ﺣﺎﺷﻴﻪ زاﻳﻨﺪه رود ،دﺷﺖ ﻣﻬﻴﺎر ،دﺷﺖ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن و دﺷﺖ ﻓﻼورﺟﺎن .دﺷﺖ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ 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 ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺛﺮوت
ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ،اﻧﺮژی ﺑﺎد ،زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی .وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ،ﻧﻮﻳﺪ
آﻳﻨﺪه درﺧﺸﺎن و اﻓﻖ اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دارد.
ٔ

ﺷﮑﻞ  ١١ــ ١ــ ﻣﻌﺪن ﭘﺘﺎس ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ )اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺘﺎس از آب ﻫﺎی ﮐﻮﻳﺮ(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ١ـ١
 ١ــ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻳﯽ از
آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ؟ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؟ ﮔﺰارﺷﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

٩

درس ﺳﻮم

آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن

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

ﺷﮑﻞ  ١٢ــ ١ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺘﺎن )ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭼﺎدﮔﺎن(

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:
زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ )ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ،
اﻟﻒ ( ﻋﻮاﻣﻞ درون اﺳﺘﺎﻧﯽ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦٔ ،
آب ،ﺷﻨﺰار ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و (...
ب ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون اﺳﺘﺎﻧﯽ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮا ،و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن )ذوب ﻳﺦﻫﺎی 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  ٤٠٠٠ﻣﺘﺮ( در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع
١٠

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
و ﭘﺴﺖ )ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از  ٧٠٠ﻣﺘﺮ( دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد اﺧﺘﻼف زﻳﺎد ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف 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.

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

ﮐﺎﺷﺎن
ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ
ﻧﻄﻨﺰ

اردﺳﺘﺎن
ﻧﺎﺋﻴﻦ
ﺳﻠﺴﻴﻮس
١٢ــ١٠
 ١٤ــ١٢
 ١٦ــ١٤
١٨ــ١٦
 ٢٠ــ ١٨

ﻣﻴﻤﻪ

ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن
داران

ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﺒﻮﺗﺮ آﺑﺎد

ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺳﻤﻴﺮم

ﺷﮑﻞ  ١٣ــ ١ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﮥ اﺳﺘﺎن

١١

ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
١٤٠ــ٨٦
 ١٩٤ــ١٤٠
 ٢٤٧ــ١٩٤
٣٠١ــ٢٤٧
 ٣٥٥ــ٣٠١
 ٤٠٩ــ٣٥٥
 ٤٦٢ــ٤٠٩
 ٥١٦ــ٤٦٢
 ٥٧٠ــ٥١٦

ﮐﺎﺷﺎن

ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ

ﻣﻴﻤﻪ

ﻧﻄﻨﺰ

اردﺳﺘﺎن
ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن
داران
ﻧﺎﺋﻴﻦ
ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ
ﮐﺒﻮﺗﺮآﺑﺎد
ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺳﻤﻴﺮم

ﺷﮑﻞ  ١٤ــ ١ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻫﻢ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﮥ اﺳﺘﺎن

ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻘﺸﻪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٣ــ ١و  ١٤ــ (١وﺟﻮد دارد؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ،در ﮐﻼس ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮا
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮای ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل وارد اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺗﻮده ﻫﻮا ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ از
ﺗﻮده ﻫﻮای ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ،از اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و درﻳﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
دﻳﮕﺮ ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖٔ .
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.
ﺗﻮده ﻫﻮای ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﺳﻴﺒﺮی ﻧﻴﺰ در اوج ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻌﻀﺎً وارد اﺳﺘﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ
ٔ
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 ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ در زﻣﺴﺘﺎن  .(١٣٨٧در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنّ ،
ﮐﻞ 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:
١٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن
 ١ــ آب و ﻫﻮای ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﻣﺎی زﻳﺎد و ﺑﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دﻣﺎی آن
 ٢ــ آب و ﻫﻮای ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ در ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرش آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٔ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 ٣ــ 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؟

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
)ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﮑﻞ  ١٥ــ ١ــ ﮔﻠﺒﺎد ﻏﺮب اﺳﺘﺎن )داران(

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
)ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﮑﻞ  ١٦ــ ١ــ ﮔﻠﺒﺎد ﺷﺮق اﺳﺘﺎن )ﻧﺎﺋﻴﻦ(

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
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  ٣٠٠روز در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی در اﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در آب و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ٔ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ .از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد وﻗﻮع
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ،وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد.
١٣

ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﺛﺎر ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮرد وﻗﻮع
ﻣﺆﺛﺮی در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮح ﺑﺎروری اﺑﺮﻫﺎ،ﻫﺸﺪارﻫﺎی ٔ
ﻣﺨﺎﻃﺮات آب و ﻫﻮاﻳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺲ از وﻗﻮع آنﻫﺎ ،راﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺷﮑﻞ  ١٧ــ ١ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎروری اﺑﺮﻫﺎ در اﺳﺘﺎن

١٤

ﻓﺼﻞ دوم
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻱ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درس چهارم

تقسیمات سیاسی استان

بیشتر بدانیم
از زمان تصویب قانون تقسیمات کشوری در سال  ١٣١٦تاکنون در تقسیم بندی استان ،تغییرات زیادی به وجود
آمده است .براساس آخرین تقسیمات کشوری ،استان اصفهان دارای  25شهرستان 51 ،1بخش 107 ،شهر131 ،
دهستان است .مساحت استان بیش از  ١٠٧هزار کیلومتر مربع و از نظر سهم ،حدود  ٦/٦درصد از ّ
کل کشور است.
وسعت شهرستان های استان با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ به طوری که شهرستان نائین و شهرستان خمینی شهر
فاصله مرکز استان با دورترین شهرستان ها در جهت های
به ترتیب بزرگ ترین و کوچک ترین شهرستان های استان اند.
ٔ
مختلف جغرافیایی نسبتاً یکسان اند و این موقعیت جغرافیایی ،دسترسی شهرستان ها را به مرکز استان متوازن می کند
(شکل  ١ــ.)٢

فعالیت گروهی ١ـ2
با توجه به شکل  ١ــ ٢پاسخ دهید:
 ١ــ شما در شهرستان  ....بخش  ....شهر  ....دهستان  .....روستای  ......زندگی می کنید.
 ٢ــ   شهرستان شما از چند بخش ،شهر و دهستان تشکیل شده است؟
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1ــ در زمان تألیف کتاب (تابستان  )1388شهرستان نائین به دو شهرستان نائین و خور و بیابانک تبدیل شد.

جغرافیای انسانی استان

شکل  ١ــ٢ــ نقش ٴه تقسیمات سیاسی استان اصفهان به تفکیک شهرستان ()١٣٨٨
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درس ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﻴﻮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺎن

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

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

 ١ــ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ٢ــ ٢و  ٣ــ ٢ﻧﮕﺎه 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 ّ
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 ١ــ ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٦ــ٢ﮐﺪام ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .آب و ﻫﻮای
١٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﺳﺮد اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن روزﻫﺎی ﻳﺨﺒﻨﺪان ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و … ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻧﻘﺶ ﻳﻴﻼﻗﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
دﻫﮑﺪه ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ
وﻳﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد
ٔ
در ﭼﺎدﮔﺎن.

ﺷﮑﻞ  ٤ــ٢ــ 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 ﺷﻮﻧﺪّ .
ﻣﺤﻞ 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 ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ
 ٣ــ ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در دﺷﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎن :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ٔ
را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
اﻟﻒ( ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﮥ زاﻳﻨﺪهرود :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در
ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺎناﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎً
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از آن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﻴﻨﯽﺷﻬﺮ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد،
رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪهرود ﻳﺎ در
ﺣﺎﺷﻴﻪ
در
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻼورﺟﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن و … از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ٥ــ.(٢
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
ب( ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در دﺷﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ،اردﺳﺘﺎن ،ﻧﺎﻳﻴﻦ و … از ٔ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﻴﺮزراﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﮑﯽاﻧﺪ .اﻗﻠﻴﻢ
ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی آن اﺛﺮ دارد.
١٩

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٢ــ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ

٢٠

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٢ــ ﻧﻘﺸ ٴﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۲ـ۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٢آﻳﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﺟﺪﻳﺪ :اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﻣﻌﻤﺎری آن آﻣﻴﺰهای
از ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺎدیﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﭘﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ،ﮐﺎخﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎ ،ﻣﺪارس ،ﺑﺎزار ،ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی 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 ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف،
ﻋﺎرف ،ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ٢ــ ﺗﻨﺪﻳﺲ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ٢ــ ﺳﺮﺑﻴﻨ ٴﻪ ﺣﻤﺎم ﻋﻠﻴﻘﻠﯽ آﻗﺎ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

٢١

ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻴﺪ آﺑﺎد ،ﻃﻮﻗﭽﯽ و ﺟﻠﻔﺎ در
در آن زﻣﺎن ،ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﺷﻬﺮ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
اﺻﻔﻬﺎن( ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺎزار ،ﮐﺎروان ﺳﺮا ،ﺣﻤﺎم ،ﻣﺪرﺳﻪ ،زورﺧﺎﻧﻪ و
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 ﻋﻼوه 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  ٨ــ.(٢
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
آورد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت )ﻋﺪم اﺷﺮاف دﻳﺪاری و ﺷﻨﻴﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و درون ﮔﺮاﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ،زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی
)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  ٩ــ ٢ــ ﮐﺎﺷﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎ ﮐﺎراﻳﯽ ،زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺷﮕﻔﺖ آور

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٣ـ۲
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮ ّ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
٢٢

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

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

ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری ،اﻳﺠﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﺷﺪ
در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود وﺳﺎﻳﻞ ٔ
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﯽ ،ورود اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و در اﻏﻠﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﯽ
در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻴﻞ و ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ
ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  ١٠ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن

روﻳﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ ٔ
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﻮﻏﯽ زﻳﺎد ،ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری )ﺗﺮاﻓﻴﮏ( ،آﻟﻮدﮔﯽ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون وﺳﺎﻳﻞ ٔ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
٢٣

ﺷﮑﻞ  ١١ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮی )ﻣﻨﻈﺮﻳﮥ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۴ـ۲
 ١ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٢ــ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

 ٢ــ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻳﯽ در اﺳﺘﺎن
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺗﺎﮐﻨﻮن روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻳﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن دارد و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺑﻪوﻳﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن  ٣٠٠٥ﻋﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ  ١٦/٥درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد
ٔ
ﻣﺤﺪوده
ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ٨٨ــ ١٣٧٥ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﺳﺘﺎﻫﺎ در
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ٥٥درﺻﺪ در ٔ
ٔ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .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.

٢٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ١٢ــ٢ــ ﻧﻘﺸ ٴﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ــ١٣٨٥

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

٢٥

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۵ـ۲
ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ
١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ،آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ؟
٢ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ وﺟﻮد دارد؟

ﺷﮑﻞ  ١٤ــ ٢ــ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻤﻴﺮم

ﺷﮑﻞ  ١٥ــ٢ــ ﻧﻮﺳﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ــ ﺳﻤﻴﺮم

٢٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

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

 ٣ــ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﻳﺮی در اﺳﺘﺎن

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
ﻓﺎﻳﺪه اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ٔ
دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ١٦ــ٢ــ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

آزاده اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﻮﻳﺎ در ﺑﺨﺶ داﻣﺪاری،
ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن
ٔ
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﺎ ﮐﻮچ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع
درزﻣﻴﻨﻪ ادﺑﻴﺎت،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ،
ٔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،آداب و رﺳﻮم وﻳﮋه و ﺧﺼﺎﻳﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ّ
ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
٢٧

ﺷﮑﻞ  ١٧ــ٢ــ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن

ﺷﮑﻞ  ١٨ــ٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻦ

ﺷﮑﻞ ١٩ــ٢ــ داﻣﺪاری ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن

ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٦٠٥ﺧﺎﻧﻮار و  ٥٢٩٨٤ﻧﻔﺮ از ﺳﻪ اﻳﻞ ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ ،ﺑﺨﺘﻴﺎری
و ﻋﺮب ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ١٢٧٦٠٠٠رأس دام از  ١/٤ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در دﻫﻪ ﻫﺎی
اﺧﻴﺮ ،ازﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻴﺮم ،ﺷﻬﺮﺿﺎ،
ﻓﺮﻳﺪوﻧﺸﻬﺮ و ﻓﺮﻳﺪن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻏﻠﺐ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻳﮑﺠﺎ ﻧﺸﻴﻨﯽ و اﺳﮑﺎن دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﮑﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﺎ ٔ
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻮچ اﻳﻦ ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ورود ﻓ ّﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو و وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را در ٔ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻧﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﯽ ﮐﺮدن ،راه ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻃﻮﻻﻧﯽ ،از ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﻞ دام و اﺳﺒﺎب
اﺛﺎﺛﻴﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
و ٔ
٢٨

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ٢٠ــ٢ــ ورود ﻓ ّﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن

ﺷﮑﻞ ٢١ــ٢ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ١ــ ٢ﻣﯽ ﺗﻮان ّ
ﻣﺤﻞ ﮔﺬران ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول  ١ــ٢ــ ّ
ﻣﺤﻞ ﻳﻴﻼق و ﻗﺸﻼق ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﺎم اﻳﻞ

ﻗﺸﻼق

ﻳﻴﻼق

ﺑﺨﺘﻴﺎری

ﻓﺮﻳﺪوﻧﺸﻬﺮ ــ ﭼﺎدﮔﺎن

اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ

ﺳﻤﻴﺮم ــ ﺷﻬﺮﺿﺎ ــ دﻫﺎﻗﺎن

اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرس ــ ﺑﻮﺷﻬﺮ ــ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ

ﻋﺮب
ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ

ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﻴﺎ و آﺑﺎده
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ــ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ــ
ٔ
ﻓﺎرس ــ اﺻﻔﻬﺎن

٢٩

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن:
 3ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  ١١٠٠٠واﺣﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ )ﻗﺎﻟﯽ ،ﮔﻠﻴﻢ ،ﮔﺒﻪ و  (...ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 1 3واﺣﺪ داﻣﯽ اﺳﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
4
 3ﺣﺪود  ٧٥٠٠ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 3اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ )ﺷﻴﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه و  (...ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 3در ﺑﻴﺶ از  ١٥٠٠٠ﻫﮑﺘﺎر زﻣﻴﻦ ،ﺗﻮﻟﻴﺪات زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ دارﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۷ـ۲
ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
 ١ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ٔ
 ٢ــ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﮐﺪام اﻧﺪ؟

٣٠

جغرافیای انسانی استان

درس ششم

جمعیت استان

جمعیت استان اصفهان طبق آخرین سرشماری رسمی در سال  1390برابر با  4/٨٧9/2٥6نفر بوده که  ٨3/٥درصد آن در نقاط
شهری و بقیه در نقاط روستایی و عشایری سکونت داشتهاند .در این سال شهرستانهای اصفهان ،کاشان ،خمینیشهر و نجفآباد به
ترتیب پرجمعیتترین و شهرستان های خوانسار و چادگان به ترتیب کمجمعیتترین شهرستانهای استان بودهاند.
آران و بیدگل
کاشان
نائین

اردستان

نطنز
شاهین شهر و میمه

گلپایگان

خوانسار
فریدن

برخوار
نجف آبادون
و کر
خمینی شهر
ران
چادگان
فالورجان تی
اصفهان

مبارکه

فریدون شهر

لنجان

دهاقان
شهرضا
سمیرم

تراکم نسبی جمعیت

(نفر در کیلومتر مربع)
٢٥ــ١

١00ــ٢6

٢00ــ١0١
٥00ــ٢0١

١000ــ٥0١
بیشتر از ١000

شکل ٢٢ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعیت شهرستانهای استان (سال )١٣٨٥

واسطه تحوالت اقتصادی ناشی از سرمایهگذاریهای بزرگ ملی و توسعه یافتگی ،جمعیت
دهه گذشته به
ٔ
استان اصفهان در سه ٔ
غیربومی قابل توجهی را از سایر استانها 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 مهمترین عوامل رشد جمعیت استان بوده است .تردیدی نیست که این
دهه  ٨٥ــ  13٧٥برابر
طی ٔ
عوامل در کنار افزایش طبیعی به رشد سریع جمعیت استان کمک کرده است .میانگین رشد جمعیت استان ّ
با  1/٥درصد بوده است .جمعیت موجود در استان اصفهان در تمامی نواحی به یک میزان پراکنده نشدهاند .برخی از نواحی استان با
وجود مساحت نه چندان زیاد ،جمعیت زیادی را درخود جای دادهاند؛ چرا؟
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برای مطالعه
جدول ٢ــ٢ــ جمعیت و نرخ رشد جمعیت استان اصفهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای  ٨٥ــ ١٣٥٥
سال

میانگین رشد جمعیت (درصد)

جمعیت (هزار نفر)
شهری و
روستایی

شهری

روستایی

سال

شهری و
روستایی

شهری

روستایی

١٣٥٥

٢١٥٨

١٤٩١

٦٦٧

ــ

ــ

ــ

ــ

١٣٦٥

٣٢٧٨

٢٣٤٦

٩٣٢

٦٥ــ ١٣٥٥

4/27

4/63

3/4

1375

3923

3125

771

 75ــ 1365

1/81

2/20

- 1/88

1385

4559

3799

760

 85ــ 1375

1/51

1/88

- 0/14

جدول ٣ــ٢ــ پیشبینی جمعیت استان اصفهان و شاخصهای عمده از  ١٣٨٥تا ١٤٠٠
سال

جمعیت (هزار نفر)

نسبت جنسی

میانگین سنی

میانگین رشد سالیانه

١٣٨٥

4559

105

26/4

ــ

1390

4826

104/8

29

1/14

1395

5114

104/6

31/7

1/17

1400

5371

104/4

34/5

1/00

ساختمان سنی و جنسی جمعیت در استان

جمعیت استان اصفهان برخالف سال های ٦٥ــ ١٣٥٥که روند روبه رشد داشته و تا  ٤٤درصد افزایش یافته ،از سال ١٣٦٧
روبه کاهش رفته و در سال  1375به  36/7درصد و در سال ١٣٨٥به  ٢٢درصد 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.
اگر سیاست کنترل جمعیت در استان ادامه پیدا کند ،جمعیت استان به تدریج دچار پیری خواهد شد و در نهایت مشکالت
دیگری دربرخواهد داشت .اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی استان به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت
32

جغرافیای انسانی استان

شکل ٢3ــ٢ــ هرم سنی جمعیت استان اصفهان (مقایسه سالهای  1385ــ )١٣٧٥

کند .زیرا این پدیده مانعی اصلی برسر راه توسعه اقتصادی استان خواهد بود.
قاعده هرم سنی استان ما مانند بسیاری از
شکل ٢٣ــ ٢هرم سنی جمعیت استان در سال های    ٨٥ــ ١٣٧٥را نشان می دهد.
ٔ
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؟

فعالیت گروهی ٨ـ2
کنید.

دهه  ٨٥ــ  ١٣٧٥با یکدیگر مقایسه
١ــ با توجه به هرم سنی ،ویژگیهای جمعیتی استان اصفهان را در دو ٔ
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ﺷﮑﻞ ٢٤ــ٢ــ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻴﺪان اﻣﺎم )ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن( اﺻﻔﻬﺎن

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

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
 ٢٢درﺻﺪ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ٢١درﺻﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلﺑﺨﺘﻴﺎری  ٢١درﺻﺪ ،ﻓﺎرس  ٧درﺻﺪ و ﻟﺮﺳﺘﺎن  ٤درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺎرج ﺷﺪﮔﺎن از اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلﺑﺨﺘﻴﺎری و ﻓﺎرس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ )٣٥
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان٩ ،درﺻﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن٨ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلﺑﺨﺘﻴﺎری٧ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرس و  ٤درﺻﺪ ﺑﻪ ﻳﺰد(.
٣٤

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ٨٥ــ  ١٣٤٥اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ٨٥ــ  ١٣٧٥ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮی را
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وزن آﻧﻬﺎ در ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .در
ٔ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﮐﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا؟
و ﻓﺮﻳﺪن( و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ٔ

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن

٣٥

برای مطالعه
جدول ٤ــ٢ــ جمعیت استان اصفهان برحسب جنس و وضعیت سکونت ــ سال ١٣90
شهری

روستایی

جمع کل
نام شهرستان

جمع

مرد

زن

جمع

جمع

استان اصفهان

4٥٥92٥6

233٥399

2223٨٥٧

3٧9٨٧2٨

٧٥٨٨90

اردستان

44٧09

22٥٧1

2213٨

2٧229

1٧410

چادگان

344٧6

اصفهان
دهاقان

تیران و کرون

19٨6٥42
3٥1٨4

64469

آران و بیدگل

90492

لنجان

226٧٥٨

مبارکه

1019٧40
1٧٨11

1٧09٥

323٨6

4612٨

13493٨

٧030٧

گلپایگان

٨40٨1

426٧2

شهرضا

143903

کاشان

فالورجان

320٨3

44364

64631

23604

٧663٥

40٨0٥

13٨٥6

106109

2٨٨29

6٥6٥٧

1٨424

30263٧

1٥٥00٨

14٧629

2٧2903

29٧34

232644

120٨06

111٨3٨

14٥٥96

٨٧04٨

41٥29

42160

3٨3٨0

سمیرم

٨36٨9

٧4٨41

192٧0

36٧14

41409

69062

2012٧

36331

2٨٧26٥

1496٨3

13٧٥٨2

44٥٥1

22٧٧4

21٧٧٧

برخوار و میمه

2٧9٧٧٨

نجفآباد

2٨243٥

144011

خوانسار

32٥٧٥

16166

نائین

1٧3٨1

12٥36

21902

116162

٧304٥

نطنز

1٧3٧3

16934

1٨2٥0

110٥94

فریدونشهر

خمینیشهر

96٨602

1٧٨٨٥6٧

19٧9٧٥

191٨20

3939٧

فریدن

36

جمع

٥٥٧٥٥

43٥92

2٧933

11٥2٥0
1٨٨٧٧

369٨9

2٧٧٥42

34936

2٨٥1٨

20٥1٥

44٧9٨

3٥16٨
9٧23

1361٨6

241٥٨4

3٨194

13٨419

2٥3٧٥٥

2٨6٧٥

16349

21313

11202

2٧٨22

30232

3٧146

14319

1٨609

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺸ ﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﺎن

درس ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ١ــ ٣ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﻴﺶ از  ٣٠درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) ٣/٣ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﮑﺘﺎر( ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮر ،ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﻧﻄﻨﺰ ،اردﺳﺘﺎن،
آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ،ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺋﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻄﻨﺰ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل زﻳﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای اﻃﺮاف ورزﻧﻪ و ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪودی از ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ )در ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻞ( ﺑﻪ ﮐﻮﻳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺎف و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻤﮏ و رس را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﮐﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎب و ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ.

ﺷﮑﻞ  ٢ــ٣ــ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ )ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ(

٣٨

ﺷﮑﻞ  ٣ــ٣ــ ﮐﻮﻳﺮــ زﻣﻴﻨﯽ ﺻﺎف ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻤﮏ و رس )ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ(

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

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

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 ١ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ :وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﻌﺪنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ در ﻣﻮﺗﻪ ،ﺳﺮب و روی اﻧﺎرک ،ﭘﺘﺎس
ﺧﻮر ،و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ
 ٢ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ :وﺟﻮد اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ای ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و داروﻳﯽ
 ٣ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻌﯽ :وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﻊ وﺳﻴﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﻮاع دام ﻫﺎ
 ٤ــ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ :وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺑﮑﺮ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه ،و ﺷﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف
 ٥ــ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی :وﺟﻮد ﺳﮑﻮت و ﺧﻠﻮت ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻴﺎﻫﯽ و
ﺟﺎﻧﻮری وﻳﮋه ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای ،آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺐ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ٦ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ارزان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻧﺮژی ﺑﺎد
ﺳﻢ ﻣﺎر و ﻋﻘﺮب
 ٧ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ،ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﺑﺰ و دﻳﮕﺮ دامﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع داروﻫﺎ از ّ
٣٩

ﺷﮑﻞ  ٥ــ٣ــ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ــ ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٣ــ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ــ ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ٣ــ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ــ ﻧﺎﺋﻴﻦ

٤٠

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ٣ــ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ــ ورزﻧﻪ

ﺷﮑﻞ ٩ــ٣ــ رو در روﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎن ــ ﮐﺎﺷﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۱ـ۳
آﻳﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎن وﺟﻮد دارد؟ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آن را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
آﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻳﺎ اﺣﻴﺎی ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٤١

درس ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﻮﺗﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺮگ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ«.
»ﻣﺮگ ﻳﮏ ٔ

ﺷﮑﻞ  ١٠ــ ٣ــ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﻢ

آن ﺑﺨﺶ از ﻳﮏ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭼﺮای دام ﺑﺎﺷﺪ» ،ﻣﺮﺗﻊ« )ﭼﺮاﮔﺎه( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺗﻊ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ در ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮب ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ را
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ٔ
1
ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ،و ﻓﻘﻂ آن را ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮب در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
3
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
آن
ﻣﺮاﺗﻊ
ﮐﻴﻔﻴﺖ
و
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎرش
ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﻦ
ﮐﻪ
دﻳﺪ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ
١١ــ(٣
)ﺷﮑﻞ
ﮐﻨﻴﻢ
ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺘﺎن
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی
ٔ
اﮔﺮ ﺑﻪ ٔ
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.
٤٢

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

راﻫﻨﻤﺎ
ﮐﺎر ﻧﺸﺪه
دﻳﻢ
آﺑﯽ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎغ و زراﻋﺖ

اراﺿﯽ زراﻋﯽ

اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﮐﻢ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺮﺗﻊ و دﻳﻢ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

١٢٠

٦٠ ٩٠

٣٠

١٥

٠

اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺑﺎﻳﺮ

اراﺿﯽ ﺑﺎﻳﺮ

ﺷﮑﻞ  ١١ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ آﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ٔ
 ١ــ ﭼﺮای ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ
 ٢ــ ﭼﺮای دام ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﭼﺮا
 ٣ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و دﻳﻤﺰارﻫﺎ
 ٤ــ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ
در ﺳﺎل ﻫـﺎی اﺧﻴـﺮ ،ﻧﻬـﺎدﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ ﺑﺎ ﮐـﻤﮏ روﺳﺘـﺎﻧﺸﻴﻨﺎن و ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺗـﺮﻣـﻴﻢ و اﺣﻴـﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣـﺮاﺗـﻊ
ﺷﺪه اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه،
ﺗﺨﺮﻳﺐ ٔ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
٤٣

ﺷﮑﻞ  ١٢ــ ٣ــ ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٢ـ۳
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ّ
ﻣﺤﻞ 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  ٥٠٠ﻣﻴﻠﯽ 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 ّ
ﮐﻞ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺣﺪود  ١٠٠ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ زاﮔﺮس ﺑﺎ
درﺧﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﺑﻠﻮط ،ﺑﻨﻪ ،ﺑﺎدام ،داﻏﺪاﻏﺎن ،ﮔﺮدو ،ارس و  ...اﺳﺖ.
٤٤

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ١٣ــ ٣ــ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن )ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ(

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

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
روز  ١٥اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه روز درﺧﺘﮑﺎری اﺳﺖ؟

٤٥

ﺷﮑﻞ  ١٤ــ ٣ــ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ــ اردﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٣ـ۳
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻞ وﺟﻮد دارد ،آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺣﻴﺎت
اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

٤٦

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

درس ﻧﻬﻢ

زﻳﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن

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

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

ﺷﮑﻞ  ١٥ــ٣ــ ﺳﺎﺧﺖ آﺑﺸﺨﻮر ﺑﺮای ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ــ ﮐﻼه ﻗﺎﺿﯽ

٤٧

ﺷﮑﻞ  ١٦ــ ٣ــ ﺗﺎﻻر ﺷﺎخ ،ﮐﺎخ ﻇﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ــ اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ١٥ــ ٣و ١٦ــ ٣را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻃﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ،
ٔ
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.

و ﺑﺮزک

ﺷﮑﻞ  ١٧ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪۀ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

٤٨

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ٔ
اﻟﻒ( ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﮐﻼه ﻗﺎﺿﯽ :اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻼه 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
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮه و دﺷﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ١٨ــ ٣ــ آﻫﻮی اﻳﺮاﻧﯽ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻮﺗﻪ

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

٤٩

شکل  19ــ3ــ قوچ اصفهان در منطقۀ قمیشلو (گونه ای بی نظیر در جهان)

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.

شکل  20ــ 3ــ گرگ ،حیوانی بسیار مفید برای حفظ تعادل تعداد جانوران ــ منطقۀ شکار ممنوع کرکس

دریاچه پشت سد حنا همراه با بلندی ها و دشت های
ث) منطقۀ شکار ممنوع حنا :در جنوب شهرستان سمیرم،
ٔ
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
گربه شنی و روباه
دشت ها و کوه های خشک و نیمه خشک وسیعی است .این منطقه به دلیل این که زیستگاه یوزپلنگٔ ،
گربه شنی دو گونه جانور
(گربه وحشی) است ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یوزپلنگ ایرانی و ٔ
شنی و کاراکال ٔ
ناحیه بیابانی استان اند.
منحصر به فرد در ٔ
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شکل  21ــ 3ــ یوزپلنگ ایرانی

شکل  22ــ 3ــ گربۀ شنی

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  23ــ 3ــ هوبره پرنده ای ارزشمند و در حال انقراض ــ منطقۀ کهیاز

رودخانه زاینده رود در جنوب
ح) تاالب بین المللی گاوخونی :این تاالب ارزشمند در منتهی الیه مسیر
ٔ
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  24ــ3ــ پرواز فالمینگوها در سال پر آبی بر روی تاالب گاوخونی
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هشتگانه نام برده شده ،پستاندارانی مانند کلُ ،بز ،قوچ ،میش ،گرگ ،روباه ،کفتار و پرندگانی مانند عقاب ،شاهین،
در مناطق
ٔ
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.

برای مطالعه
یوزپلنگ آسیایی (ایرانی) :یوزپلنگ آسیایی یکی از اعضای خانواده گربهسانان است .اینگونه یکی از نادرترین
گربهسانان جهان بهشمار میرود .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 میرود .جمعیت یوزپلنگ در ایران حداقل  50قالده است.
یوزپلنگ دارای دست و پای بلند ،بدنی کشیده و باریک ،شکم باال آمده ،سر کوچک و گرد ،پوزه کوتاه،
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.
از بین رفتن شدید طعمه های این حیوان ،نبود
طرح های حفاظتی و عدم شناخت مردم و شکارچیان از
ارزش اکولوژیک این گربه سان ،آن را با کاهش شدید و
بحران جمعیت روبرو کرده است.
به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست در
جام جهانی فوتبال  2014در 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.

فعالیت گروهی ٤ـ٣
در نزدیکی ّ
منطقه حفاظت شده وجود دارد؟ گونه های گیاهی و جانوری غالب آن کدام
محل زندگی شما ،کدام
ٔ
است؟ آیا خطراتی گیاهان و جانوران این منطقه را تهدید می کند؟
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درس دﻫﻢ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ٢٥ــ٣

ﺧﺪاوﻧﺪ آب را ﺳﺮﭼﺸﻤ ٴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دادّ .اوﻟﻴﻦ 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
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﮐﺘﺸﺎف
ﻳﮏ
ٔ
و اﺳﺘﺨﺮاج آب ﻫﻤﻮاره از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺳﺘﻤﺪاد ﻃﻠﺒﻴﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
اﻟﻒ( آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ؛ ﺷﺎﻣﻞ :رودﻫﺎ ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ،و ﺗﺎﻻب 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 ﺗﺎﻻب 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
٥٣

جمله این رودها می توان به زاینده رود،
استان است که به دلیل بارش زیاد به ویژه بارش برف می توانند رودهای دائمی را تغذیه کنند .از ٔ
پالسجان ،ماربر ،مرغاب ،سولیکان ،گلپایگان و هرگان اشاره کرد.

شکل  26ــ 3ــ نقشۀ رودخانههای استان اصفهان

زاینده رود :زاینده رود (زنده رود ــ زرین رود) مهمترین شریان آبی ایران مرکزی است .حیات اقتصادی و اجتماعی بخش
هدیه زاینده رود می دانند .زاینده رود
بزرگی از استان اصفهان ،مستقیم و غیر مستقیم به زاینده رود وابسته است تا آن جا که اصفهان را ٔ
سرشاخه اصلی این رود که از چشمه ها
و پل های افسانه ای آن همیشه منشأ الهام هنری شعرا ،نقاشان و دیگر هنرمندان بوده است.
ٔ
(چشمه دیمه و آب کوهرنگ) سرچشمه می گیرد ،از ضلع جنوب غربی (شهرستان
و رواناب های دامنه های شرقی زرد کوه بختیاری
ٔ
سد زاینده رود ،رودخانه مجدد ًا وارد استان
چادگان) وارد استان اصفهان می شود و به
دریاچه پشت سد زاینده رود می پیوندد .پس از ّ
ٔ
چهار محال و بختیاری شده ،پس از طی حدود  50کیلومتر از ّ
محل شهرستان لنجان دوباره وارد استان اصفهان می شود و با جهتی
ّ
غربی شرقی به سوی شهر اصفهان حرکت می کند.
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ﺷﮑﻞ ٢٧ــ٣ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از زاﻳﻨﺪه رود در اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺎﻻب ﮔﺎو ﺧﻮﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﻏﻮش ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
)ﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ
ﺳﺪ ﺑﺰرگ زاﻳﻨﺪه رود ّ
ﮔﺎو ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ آرام ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب زاﻳﻨﺪه رود ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ّ
ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ روی رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ١٣٤٦ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪ( ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ّ

ﺷﮑﻞ  ٢٨ــ ٣ــ ﺳ ّﺪ زاﻳﻨﺪه رود ــ ﭼﺎدﮔﺎن

٥٥

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﯽ )دﺑﯽ( رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ،ﺣﺪود  ٤٠ﺗﺎ  ٥٠ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﻴﺮ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ آب در زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آبٔ ،
ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺮ آب و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی  ٧٩ــ  ١٣٧٨و ﺳﺎل ﻫﺎی  ٨٨ــ ١٣٨٧ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آب از زاﻳﻨﺪهرود وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺮدم
آﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردهاﻧﺪ.
ﺳﺮاب ،ﻣﻴﺎنآب و ﭘﺎﻳﺎب زاﻳﻨﺪهرود ّ
ﺣﻖ ٔ
ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی 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  ٣٣ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدیﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از
رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪا و در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺜﻼً ،ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از  ٣٣ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  ٤ﺳﻬﻢ اﺳﺖ(.

ﺷﮑﻞ  ٢٩ــ٣ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻮﻣﺎر ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﯽ

٥٦
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ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ،آب زاﻳﻨﺪه رود ﺗﺎ دﺷﺖ ﻫﺎی دور دﺳﺖ )دﺷﺖ ﻣﻬﻴﺎر ،دﺷﺖ
در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٠٠ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻴﺎری
ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ و رو د ﺷﺘﻴﻦ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ٔ
زاﻳﻨﺪه رود ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻋﻤﺪه آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن )ذوب آﻫﻦ ،ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و  (...ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ
ٔ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،از زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﻴﺶ از  ٤٠ﺷﻬﺮ 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
ﻣﺠﺎور در ﻃﻮل ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از آب ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرون و دز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ )ﺗﻮﻧﻞ
ﭼﺸﻤﻪ
ﺷﻤﺎره  ٣در آﻳﻨﺪه ای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ( ،ﺗﻮﻧﻞ
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ١و  ٢ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﻧﻞ
ٔ
ٔ
ﻟﻨﮕﺎن و ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮح ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺎد از دل زاﮔﺮس ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اول( ــ ﭼﻠﮕﺮد
ﺷﮑﻞ  ٣٠ــ ٣ــ ﻳﮑﯽ از ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ )ﺗﻮﻧﻞ ّ

ب ( آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺘﺎن :ﺑﺎرش ،ﻧﻔﻮذ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی آب در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ،ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﻤﻪﺟﺎی
اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪار اﻳﻦ آبﻫﺎ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا؟
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ،آب ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺟﻮش از درون ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﺎه ﻫﺎی آرﺗﺰﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛
ﺣﺎﺷﻴﻪ ورزﻧﻪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت )ﮐﺎرﻳﺰ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎه ﻫﺎی آرﺗﺰﻳﻦ در
ٔ
٥٧

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

مخروط افکنه
مادر چاه

تره کار

سطح ایستابی

سنگ بستر (سنگ کف)
بخش های مختلف قنات

خشکه کار
پشته
میله ها سطح زمین

تره کار

الیۀ آبدار

زمین زراعی
مظهر قنات

مراتع

خشکه کار

شکل  31ــ3ــ شمای یک قنات

بیشتر بدانیم
کل آب مصرفی در استان اصفهان برابر با  ٧/٣میلیارد متر مکعب است که از این مقدار  91درصد در بخش
کشاورزی ٦ ،درصد در شهرها و روستاها و حدود  ٣درصد در بخش صنعت استفاده می شود   ٧٢ .درصد کل آب
مصرفی از منابع آب زیر زمینی تأمین می شود.
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شکل  32ــ3ــ شکاف های ایجاد شده در اثر نشست زمین بر اثر برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی ــ دشت مهیار

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺤﺪوده آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد؛ از اﻳﻦ رو ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آب اﺳﺘﺎن :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در
ٔ
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  ١٤٠٠ﺑﻪ  ١٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ( .ﻋﻼوه 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؟

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

 ١ــ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب:
ﻣﻬﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﻴﺰداری و آﺑﺨﻮان داری
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ٔ
ٔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ آب از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ 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.

 ٢ــ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﻳﻊ آب:
اﺻﻼح 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:
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ
ٔ
ٔ
ﺣﺪود  ٢ﺑﺮاﺑﺮ 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(
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز آﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﻳﮏ
ٔ
٥٩

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
تغذیه آن ها
ایجاد تعادل بین میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی و میزان ٔ
آب آشامیدنی در استان :از مقدار ّ
کل آب مصرف شده در
استان ( ٧/٣میلیارد متر مکعب) 444 ،میلیون متر مکعب به مصرف
آشامیدن جمعیت شهری و روستایی استان میرسد .از این مقدار،
 ٣00میلیون متر مکعب از زایندهرود و  144میلیون متر مکعب از منابع
آب زیرزمینی استان برداشت میشود.

بیشتر بدانیم

شکل  33ــ 3ــ تصفیه خانۀ آب اصفهان (بابا شیخ علی)

تصفیه مختلفی بر حسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور
امروزه روشهای
ٔ
گسترش پیدا کردهاست که از میان آنها سه روش لجن فعال ،الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده
شدهاند .از روش لجن فعال در شهرهای اصفهان ،شاهینشهر ،صفائیه و بهارستان مورد استفاده قرار گرفته است و در
سایر شهرهای استان روش برکه تثبیت و الگون هوادهی برای تصفیه استفاده شدهاند.

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.
خانواده شما در طول سال چند متر مکعب بوده است؟
 1ــ میزان مصرف کل
ٔ
خانواده شما چقدر است (متوسط مصرف یک خانواده  20متر مکعب در ماه است)؟
سرانه مصرف آب
 2ــ ٔ
ٔ
 ٣ــ بیشترین مصرف آب متعلق به کدام فعالیت ها در خانواده است؟
 4ــ چه اقداماتی جهت کاهش مصرف آب در خانواده می توان انجام داد؟
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ﺧﺎکﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ٣٤ــ ٣ــ 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
ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد؛ زﻳﺮا ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻊ داری و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ٔ
آن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و اﻧﻬﺪام آن ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ  ١٠درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﺸﺎورزی دارﻧﺪ و  ٩٠درﺻﺪ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺸﻪ
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ای
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻳﺮی
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻫﻤﻮار
٢٥٠٠٠٠

١:٢٧٦٢٦٢١

٠

ﺷﮑﻞ  ٣٥ــ ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎک در اﺳﺘﺎن

٦١

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٣٥ــ ،٣ﺧﺎک ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
 ١ــ 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 ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﻊ داری
از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،
 ٢ــ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ای :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ٔ
اﻳﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻼت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ.
 ٣ــ 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 ،ﻓﻼورﺟﺎن و ﺧﻮراﺳﮕﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل از آن ﺧﺎک ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.
 ٤ــ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﻮﻳﺮی و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ :اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻤﮏ زﻳﺎد در
ﮔﺮﻓﺘﻪ روی
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺧﺎک ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺷﮑﻞ ٔ
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 اﻣﻼح ﮐﻤﺘﺮﻧﺪ ،دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٣٦ــ٣ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ــ اﺻﻔﻬﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٦ـ۳
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎک در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ٔ
٦٢
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ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺘﺎن

وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦرو،
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ٔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﻴﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ«.

اﻟﻒ(آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ روز  ٢٩دی ﻣﺎه ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ دارد؟ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻳﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻳﻊ ،ﺟﺎﻣﺪ و ﮔﺎز وارد ﻫﻮا
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ﻓﻌﺎل اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﮐﻦ )اﻳﺴﺘﺎ(؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ.
 ١ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﺳﺎﮐﻦ )ﭘـﻮﻳـﺎ( ،ﻣـﺎﻧﻨﺪ :وﺳﺎﻳـﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧـﻘﻞ ،ﺧـﻮدروﻫـﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐـﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎ ،ﻫـﻮاﭘﻴﻤﺎﻫـﺎ و
 ٢ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟـﻮده ٔ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ﻫﺎ.
 ١ــ 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  ٤٣ﺷﻬﺮک و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻴﺶ از  ٣٠واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ،ذوب آﻫﻦ،
ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻴﻦ
ﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ در
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ،ﺳﻴﻤﺎن ،ﭘﻠﯽ اﮐﺮﻳﻞ و  ...در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ّﻓﻌ ّ
ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺒﺎرﮐﻪ وﻟﻨﺠﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓ ّﻨﺎوری ﻗﺪﻳﻤﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
دارای آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ از ّ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﮐﻮره ﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی و ﮐﻮره ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﭻ( و ﻓ ّﻨﺎوری ﻗﺪﻳﻤﯽ
)ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن،
ﺷﻬﺮی و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
ٔ
ٔ
از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ )در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٧٠درﺻﺪ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ
ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ٧٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از  ٦٠٠ﻫﺰار
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
٦٣

ﺷﮑﻞ  ٣٧ــ ٣ــ ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  ٣٨ــ ٣ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻨﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  ٣٩ــ ٣ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﻴﻤﺎن در داﺧﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن

 ٢ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﮐﻦ )ﭘﻮﻳﺎ( :ﺗﺮدد ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ،ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻴﻦ  ٧٠ــ ٦٠درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  ١٥٠ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﺪ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻓ ّﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ّ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻧﺪ و از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٦٤

منابع طبیعی و مشکالت زیستمحیطی در استان

بیشتر بدانیم
ویژگی های ناوگان حمل و نقل ما را به مرکز تولید انواع گازهای سمی و کشنده مانند مونو اکسید کربن (،)CO
دی اکسید کربن ( ،)CO2دی اکسید گوگرد ( )SO2دی اکسید نیتروژن ( )NO2و 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؟

شکل  40ــ 3ــ ترافیک سنگین و تأثیر آن در افزایش آلودگی در شهر اصفهان

برای مقابله با آلودگی هوای شهرهای استان چه اقداماتی را می توان انجام داد؟

شکل  41ــ 3ــ تابلوی اعالم میزان آلودگی هوا ــ اصفهان

شکل  4٢ــ3ــ   توسعۀ فرهنگ دوچرخه سواری
(ارائۀ دوچرخۀ رایگان در شهر اصفهان)
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٧ـ٣
آﻳﺎ در ّ
ﻣﺤﻞ 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  ٤٣ــ٣ــ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود و ﺗﺎﻻب در اﺛﺮ
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎﻻب ﮔﺎو ﺧﻮﻧﯽ را در ﺳﺎل  ١٣٨٦ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺮوه زﻳﺎدی از آﺑﺰﻳﺎن
ٔ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .آﻳﺎ آﺛﺎر اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺷﮑﻞ  ٤٤ــ ٣ــ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ )زاﻳﻨﺪه رود ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (١٣٨٨

٦٦

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن
زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ٔ
آﻻﻳﻨﺪه زاﻳﻨﺪه رود ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ
ٔ
اﻟﻒ( آﻻﻳﻨﺪه 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
ﺣﺪ ﮐﺸﺎورزان از
ﻣﺴﻴﺮ ،آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﯽ رﻳﺰد )زﻫﮑﺸﯽ رودﺷﺘﻴﻦ ،ﺳﮕﺰی(.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ 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 ( آﻻﻳﻨﺪه 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 آﻻﻳﻨﺪه 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  ٤٥ــ٣ــ ورود ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻨﻮب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ زاﻳﻨﺪه رود

پ( آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی :ﭘﺴﺎب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﻴﮑﺮوب ﻫﺎ ،ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻧﮓ ﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﻮﻧﺪ.
٦٧

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  ٣٦٠ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﭘﺴﺎب در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( .ﺑﻪ ﺟﺰ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ دارای ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف زاﻳﻨﺪه رود ،ﭘﺴﺎب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه
ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٤٦ــ٣ــ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ٨ـ٣
١ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
٢ــ آﻳﺎ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد؟
٦٨

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )زﺑﺎﻟﻪ(
ﭼﺮا در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻼی ﮐﺜﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟

ﺷﮑﻞ  ٤٧ــ٣

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:
 ١ــ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺿﺎﻳﻌﺎت ،ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮده
و...؛
 ٢ــ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ؛
ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ؛
 ٣ــ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽٔ :
 ٤ــ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﻳﮋه :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻴﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه )ﺗﻴﻎ ،ﺳﻮزن ،ﺳﺮﻧﮓ و  ،(...اﻧﻮاع
ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،اﻧﻮاع داروﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رادﻳﻮﻟﻮژی ،اﻧﻮاع ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ و
ﻟﻮازم آراﻳﺸﯽ .اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ــ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺷﺐ در ﻣﻴﺎن ــ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ،ﻳﮏ ﺟﺎ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران در روز از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪ
ٔ
٦٩

 ٥ــ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی :اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺸﮏ) :ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ( ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻻک ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﻗﻮﻃﯽ و ﺑﻄﺮی ﮐﻪ در
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
روز ﺑﻪ
ٔ
)ﻣﺜﻼ ً ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ  ٣٠٠ PETﺗﺎ  ٧٠٠ﺳﺎل 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  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮏﺑﺎر
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
ٔ

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
١ــ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ،ﺗﺮ و وﻳﮋه از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
 ٢ــ 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 ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ  ٣٣ﺗﻦ ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﻧﺎﻳﻠﮑﺲ ٢٣ ،ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ٧ ،ﺗﻦ ﻇﺮوف آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ٩ ،ﺗﻦ ﺷﻴﺸﻪ،
 ١٨ﺗﻦ ﻓﻠﺰ و  ١٤ﺗﻦ ﻻک و ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ارزش اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﺷﮑﻞ  ٤٨ــ ٣ــ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻮد آﻟﯽ )ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ( در اﺻﻔﻬﺎن

٧٠

منابع طبیعی و مشکالت زیستمحیطی در استان

بحث کنید
 ١ــ از پسماندها چه استفاده هایی می توان کرد؟
 ٢ــ جهت کاهش میزان تولید پسماند و حفظ محیط زیست چه اقداماتی می توان انجام داد؟

شکل  4٩ــ 3ــ ایستگاه ثابت دریافت مواد بازیافتی از شهروندان اصفهان

فعالیت گروهی  ٩ـ٣
در ّ
محل 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

هفته مهرماه هر سال چه مناسبتی دارد؟
آخرین ٔ
71

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﯽ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ،ﺳﻴﻞ ،ﺗﻮﻓﺎن ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻳﺨﺒﻨﺪان و  ...اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو ،ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻼش 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؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﮐﺮد؟
ــ آﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ و
ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر اﻳﺮان روی ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ٔ
ﺑﺨﺶ ٔ
ﭘﺪﻳﺪه زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه در ﺟﺎی ﺟﺎی اﺳﺘﺎن ﭘﻬﻨﺎورﻣﺎن ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺎن ،وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ٔ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ،اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن؛ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪّ ،
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ زﻳﺎد و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﮐﺪام
١ــ ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ﻧﺎﺣﻴﻪ زاﮔﺮس اﺳﺘﺎن؛ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻴﻦ  ٤ﺗﺎ  ٥رﻳﺸﺘﺮ و ﻓﺮاواﻧﯽ زﻳﺎد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی
٢ــ ٔ
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ.
٣ــ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ 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( ﺳﻴﻼب
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.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
در ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻴﻼبﻫﺎ و دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .ﺳﻴﻼبﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ٔ
آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎی وﺳﻴﻊ ﭘﺲ از رﮔﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ دﻳﺪه
ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب در اﻃﺮاف ﻣﺴﻴﻞﻫﺎ ،ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﮑﻨﻪﻫﺎ و
ٔ
٧٢

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ  ٥٠ــ ٣ــ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه

ﺷﮑﻞ  ٥١ــ ٣ــ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در اﺛﺮ ﺳﻴﻼب

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻼب در اﺳﺘﺎن ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ــ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﺑﺨﻴﺰ داری و آﺑﺨﻮان داری در ﻧﻘﺎط ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ اﺳﺘﺎن
٧٣

ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ
ــ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی دﻓﻊ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﺣﺎﺷﻴﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
ــ اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ در
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻂّ ﺳﻴﻼب در اﺳﺘﺎن و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﻴﻞ.
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ــ ٔ

ﺷﮑﻞ  ٥٢ــ ٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﺑﺨﻴﺰداری در اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻴﻼب

٧٤

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ در اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ۱۰ـ٣
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ 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
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺷﺪت و
ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ٔ
ﺿﻌﻒ و دﻓﻌﺎت در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٧٥درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﺑﺎرﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٥٠ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ از اﻳﻦرو ،ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎلﻫﺎی 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 اﻳﻦرو ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 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 ﻣﯽآﻳﺪ .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ٨٠ــ ١٣٧٩و  ٨٧ــ ١٣٨٦از ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮏﺷﺪن زاﻳﻨﺪه رود ،ﺧﺸﮏﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از رودﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ،ﻗﻨﺎتﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدی ،وﻗﻮع
ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ٥٣ــ٣ــ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪه رود ــ ﺳﺎل ١٣٨٨

٧٥

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 ١ــ 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
 ٣ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد )اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب(
 ٤ــ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ.
ﻋﻼوه 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  ٥٤ــ٣ــ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﻳﺦ زدﮔﯽ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ

٧٦

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی

»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 ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«.
آﻳﻪ (٢٠
)ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮتٔ /
ٔ

دﻫﻪ آﻳﻨﺪه در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ٔ
ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺟﻬﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻔﺖ ﭘﻴﺸﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟
آﻳﺎ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ ﺛﺮوت ،اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ،ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻬﺴﺎزی و
ٔ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و ﺗﺤﮑﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،روﻧﻖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ،
ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ و درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
١ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻳﺖ ﺳﻮاری ،اﺳﮑﯽ روی ﻣﺎﺳﻪ ،ﺷﺘﺮ ﺳﻮاری ،دﻳﺪن ﺷﺐ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺑﻴﺎﺑﺎن،
ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﻴﺎﺑﺎن
٢ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﯽ روی ﺑﺮف ،ﮐﻮﻫﻨﻮردی ،ﺻﺨﺮه ﻧﻮردی
٣ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻟﺒﺎسﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻳﻨﯽ
٤ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺪار و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻮام ،ﻃﻮاﻳﻒ و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ و دﻳﺪار اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﻳﺎن
٧٨

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ١ــ٤ــ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﻼلﺑﻦ ﻋﻠﯽ ــ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٤ــ ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺪﻳﻤﯽ در ﮐﺎﺷﺎن

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٤ــ آب اﻧﺒﺎری در ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ

٥ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ ــ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺗﺨﺼﺼﯽ و
آﻣﻮزش ﻫﺎی رزﻣﯽ
٦ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ در آب و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ دوران
ﻧﻘﺎﻫﺖ
٧ــ اﮐﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺪار از ﭘﺎرکﻫﺎی ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﺑﻴﺎﺑﺎن وﮐﻮﻳﺮ،
ﻏﺎرﻧﻮردی و ….
٧٩

ﺷﮑﻞ ٤ــ٤ــ ﺷﺘﺮﺳﻮاری در ﺑﻴﺎﺑﺎن ــ روﺳﺘﺎی ﻣﺼﺮ

ﺷﮑﻞ ٥ــ٤ــ ﭘﻴﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ ـ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ

ﺷﮑﻞ ٦ــ٤ــ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﺎن ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﺸﺎﻳﺮی

٨٠

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۱ـ۴
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
ﺑﺎ
ٔ
١ــ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﮐﺪام ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان رواج داد؟ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی آن را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﻏﻨﺎی ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دراﻳﻦ
اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﺟﺰو  ١٠ﮐﺸﻮر
ٔ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻳﮏ ﻣﺮز ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ادوار را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺪﻳﻌﯽ از ٔ
واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و وﺟﻮد آﺛﺎر ﺑﯽﺑﺪﻳﻞ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﺷﺎن ،ﻧﻄﻨﺰ ،آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ و ﻧﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ را در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﮐﻤﺘﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺎﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اوﺻﺎف آن ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده و از ﻣﺮاﮐﺰ
ٔ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺗﺒﻪ دوم را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر داراﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﻬﺮان ٔ
رﺗﺒﻪ اول درﮐﺸﻮر
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﯽ ،وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻃﺮاز اول ،دارای ٔ
رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺣﻴﺚ
رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻴﺶ از ٔ ١٨٠
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ٔ ٤٠٠
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ  ٢٢ﻣﻬﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ از ﻣﺠﻤﻮع  ٤٥ﻣﻬﺮ اﺻﺎﻟﺖ در ﻣﻘﺎم
اول ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.١
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻣﺠﻤﻮع ١٣٨
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ٦٠
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٔ
ٔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ٔ
رﺗﺒﻪ ّاول اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻌﺪاد  ٢٨روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ،دارای ٔ
٢
ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ١٥٧٨اﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ٢٦٦٦٦اﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،دارای ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ.٣

١ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻢﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺟﻠﺪ ﻣﻌﺮق ،ﻣﺨﻤﻠﺒﺎﻓﯽ ،ﮔﻼﺑﺘﻮنﺳﺎزی و زریﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻔﻬﺎن در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣ ٔﻪ 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  ١٣٨٤آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.

٨١

ﺷﮑﻞ ٧ــ٤ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از روﺳﺘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺑﻴﺎﻧﻪ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول١ــ ٤ــ روﻧﺪ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ١٣٨٠ــ ١٣٨٦
ﺣﻮزه

ﺷﺎﺧﺺ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ داﺧﻠﯽ
ورودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن

ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
ورودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن

ﻧﻔﺮ

٨٢

١٣٨١

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

١٣٨٦

واﺣﺪ ١٣٨٠
١٥٢٢١٧

٢٤٧٦٦٦

٢٤٧٥٩٩

٢٥٠٥٨٦

٢٦٤٦٠٦

٢٩٤٦٣٥

٣٠٨٢٩٢

٤٢٢٢٩

٤٢٥١٤

٣٠٧٣٠

٤١٨٥٦

٤٦٣٨٤

٤٢٨٤١

٥٣٦١٤

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﻦﻣﺎﻳﻪﻫﺎی
ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ  ١١٣ﺷﻬﺮ از
ٔ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻮاره ﮔﺰﻳﻨﻪای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ــ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

ﺷﻴﺎن ــ ﭼﻴﻦ

اﻳﺮوان ــ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ــ ﻣﺎﻟﺰی

ﮐﻮﻳﺖ ــﮐﻮﻳﺖ

ﻻﻫﻮر ــ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻓﺮاﻳﺒﻮرگ ــ
آﻟﻤﺎن

ﻫﺎواﻧﺎ ــ
ﮐﻮﺑﺎ

ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ــ روﺳﻴﻪ

ﻓﻠﻮراﻧﺲ ــ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

ﻳﺎش ــ روﻣﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  ٨ــ٤ــ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ ،زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮاوان در
ٔ
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
١ــ ﺑﺎ ﺗﻼش دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداری از ﺳﺎل  ،١٣٦٨ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ  ١٣ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮوف دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ  ٤ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺷﻴﺎن ــ ﭼﻴﻦ ،ﻓﻠﻮراﻧﺲ ــ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ــ ﻣﺎﻟﺰی ،ﺳﻨﺖﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ــ روﺳﻴﻪ ،ﻳﺎش ــ روﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﺎواﻧﺎ ــ ﮐﻮﺑﺎ ،اﻳﺮوان ــ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻳﺒﻮرگ ــ آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ــ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ،
ﮐﻮﻳﺖ ــ ﮐﻮﻳﺖ و ﻻﻫﻮر 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 ﮐﺮﺑﻼ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺻﻔﻬﺎن را دارﻧﺪ.

٨٣

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(
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان.
• وﺟﻮد زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ
ٔ

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 اﺳﻼم در ﺳﺎل  ٢٠٠٦اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ؟
٨٤

توانمندی های استان

بیشتر بدانیم

از:

در استان اصفهان فرصتهای مناسبی برای جذب گردشگر وجود دارد؛ بعضی از این فرصتها عبارتاند

زمینه بهداشت و درمان با وجود پزشکان مجرب که به آن نقش فرامنطقهای و ملی
امکانات برتر اصفهان در ٔ
زمینه جذب افراد جهت درمان را فراهم میآورد (توریسم درمانی)؛
میدهد و ٔ
پروژه خط آهن شیراز ــ عسلویه
توجه به در دست اجرا بودن
تکمیل
پروژه خط آهن اصفهان ــ شیراز که با ّ
ٔ
ٔ
قدرت محور تهران ــ اصفهان ــ شیراز را افزایش میدهد.
وجود آثار تاریخی بسیار که قابلیت شناسایی و ثبت دارند و امکان بهرهبرداری از آنها در زمینههای آموزشی،
فرهنگی و اقامتی.
امکان تجدید حیات صنایع دستی و بومی با توجه به وجود هنرمندان و هنرستانهای حرفهای
حد فاصل
امکان بهرهگیری بهتر از فضای اطراف زاینده رود با اجرای طرح بهینهسازی
حاشیه زایندهرود در ّ
ٔ
پل مارنان تا پل شهرستان
زمینه مناسب به منظور انجام مطالعات در معماری و شهرسازی ایرانی
وجود ٔ
قابلیت برگزاری جشنوارهها در اصفهان
قابلیت گسترش برگزاری نمایشگاههای گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه بینالمللی اصفهان
مجموعه تحقیقات و توسعه در کشور با عنوان شهرک علمی و تحقیقاتی که در
پروژه ساخت بزرگترین
ٔ
ٔ
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.
بازارهای گردشگری استان اصفهان :گردشگران ورودی به اصفهان جزء گردشگران فرهنگیاند؛ زیرا
تمایل آنها بیشتر بازدید از آثار تاریخی ــ فرهنگی بهجای مانده است .دیدن جاذبههای 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 فرانسهاند و
ناحیه
قاره آسیا و ٔ
کشورهای ایتالیا ،اسپانیا و انگلیس در مراتب بعدی قرار دارند .دومین بازار گردشگری استان در ٔ
ناحیه خاورمیانه
شرق آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد که ژاپن در این ناحیه مهمترین کشور محسوب میشود .سپس ٔ
است که سه کشور عربستان سعودی ،بحرین و کویت مهمترین کشورهای این منطقهاند؛ پس از آن ،آمریکا و در نهایت،
85

آﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را دارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ّ
رﺗﺒﻪ دوم را
رﺗﺒﻪ اول و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ٔ
ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ورودی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه ٔ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و ﻣﺎهﻫﺎی آذر و دی ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ و زﻣﺎن
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﻄﻴﻼت
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻓﺮﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ ورودی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ٔ
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎزﻧﺪران
رﺗﺒﻪ دوم را از ّ
ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان
رﺗﺒﻪ اول و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ٔ
و ﮔﻴﻼن ،ﻓﺎرس ،ﻫﻤﺪان و ﮐﺮﻣﺎناﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ٔ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﺎهﻫﺎی آذر و دی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮ را دارﻧﺪ .ﺗﻌﻄﻴﻼت داﻧﺶآﻣﻮزی
و ﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ،ﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن :ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮﺳﺮ راه
ٔ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺻﻔﻬﺎن
ــ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای
ٔ
درﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ــ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ّﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ٔ
ــ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﺳﻴﺎﺣﺘﯽ
ــ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻧﮑﺮدن از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻢاﻃﻼﻋﯽ و ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﮕﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ
ــ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ٔ
ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و
ٔ
ــ ﻓﻘـﺪان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘـﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﭘـﻮل
ﺳﺮاﻧـﻪ ﻣﺼﺮف
ﻧﻘـﺪ ،از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ از ﮔـﺮدﺷﮕﺮی و اﻧـﺪک ﺑﻮدن
ٔ
ﮔـﺮدﺷﮕﺮان
روﻳﻪ ﺧﻮدرو و
ــ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ،وﺟﻮد ﮔﺮهﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻴﮑﯽ زﻳﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﯽ ٔ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﮑﻠﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ٔ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ــ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان.

٨٦

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول٢ــ ٤ــ روﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ردﻳﻒ

ﻧﺎم روﺳﺘﺎ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ

آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ

١

اﺑﻴﺎﻧﻪ

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

*

٢

اﺳﻔﺮﺟﺎن

ﺷﻬﺮﺿﺎ

*

*

ــ

٣

ﭘﻮده

دﻫﺎﻗﺎن

ــ

*

*

٤

ﺟﺎﺟﺎ

ﻧﺠﻒآﺑﺎد

*

*

ــ

٥

ﺣﺴﻨﻴﺠﻪ

ﻧﺠﻒآﺑﺎد

ــ

ــ

*

٦

ﺧﻔﺮ

ﺳﻤﻴﺮم

*

*

ــ

٧

دره

ﮐﺎﺷﺎن

ــ

*

*

٨

دم آب

ﻧﺠﻒآﺑﺎد

ــ

ــ

*

٩

دﻧﮕﺰﻟﻮ

ﺳﻤﻴﺮم

*

*

ــ

١٠

ﺳﻪ

ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ

*

*

ــ

١١

ﻃﺮق

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

*

١٢

ﻋﻠﯽ آﺑﺎد

آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ

ــ

ــ

*

١٣

ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل

ﮐﺎﺷﺎن

*

*

*

١٤

ﻗﻮرﺗﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

ــ

ــ

*

١٥

ﻗﻬﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

ــ

ــ

*

١٦

ﮐﻠﻬﺮود

ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ

*

*

ــ

١٧

ﮔﺮﻣﻪ ﻋﺮوﺳﺎن

ﻧﺎﻳﻴﻦ

*

*

*

١٨

ﺑﺮز

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

ــ

١٩

ﮐﻤﺠﺎن

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

ــ

٢٠

ﻃﺮه

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

ــ

٢١

ﻫﻨﺠﻦ

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

ــ

٢٢

ﻳﺎرﻧﺪ

ﻧﻄﻨﺰ

*

*

ــ

٢٣

ﻣﻬﺮﺟﺎن

ﻧﺎﻳﻴﻦ

*

ــ

*

٢٤

ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺎوه

ﭼﺎدﮔﺎن

ــ

*

*

٢٥

ﻧﻴﺴﻴﺎن

اردﺳﺘﺎن

ــ

ــ

*

٢٦

ﻫﺎردﻧﮓ

ﻟﻨﺠﺎن

*

*

ــ

٢٧

ﻧﺸﻠﺞ
ﻣﺮق ـ دﻫﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺑﺎ اﻓﻀﻞ

ﮐﺎﺷﺎن

٢٨

ﮐﺎﺷﺎن

*

*

*

٨٧

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول ٣ــ  ٤ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن

٨٨

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ

)ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﺎﺷﺖ
درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ ،ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻤﺒﮏ )ﺣﺴﺎمﺑﮏ( وﺷﻘﻴﻪ )ﭼﻬﺎر ﻃﺎق(
ﮐﻮﻳﺮ و ﮐﺎروانﺳﺮای ﻣﺮﻧﺠﺎب،
ٔ
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮرﭼﺎن
ﻗﻠﻌﻪ دﻳﮕﻞٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻴﺰان ﻧﻮشآﺑﺎدٔ ،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﺗﺮهﺑﺎر( ،ﺷﻬﺮ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻧﻮشآﺑﺎدٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻬﺮﺷﺎﻫﯽ،
ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد ،اﻣﻴﻦآﺑﺎد و ﺗﺴﻤﯽﺟﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺎروانﺳﺮای اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدٔ ،
زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼلﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎدی ،زﻳﺎرت ﮐﺎﻏﺬی،
اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ،زﻳﺎرت ﺑﯽﺑﯽ زﻳﻨﺐ ﻳﺰدل و ﺑﯽﺑﯽ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺳﻔﻴﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺪان ﺑﺰرگ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮓ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻼﺷﮑﺮاﻟﻠﱣﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﻮشآﺑﺎد ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ،ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻮده ،ﻋﻨﺎﻳﺘﯽ و آباﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ درب رﻳﮓ،
ﺗﻮده ،ﺣﺎجآﻗﺎ ﺷﻬﺎب ،ﺳﺮﮔﻨﮕﻪ ،ﻣﻴﺪان ﮐﻮﭼﻪ دراز ،آب ﭘﺨﺶ و ﻳﺨﭽﺎل ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ورﻗﺎده و درب رﻳﮓ
ﻧﻮش آﺑﺎد ،ﺣﻤﺎم و اﻧﺒﺎر ﺧﻮاﺟﻪاﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ،آباﻧﺒﺎر ﻳﺰدل و آباﻧﺒﺎر ﺳﻔﻴﺪ.

اردﺳﺘﺎن

ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮاوﻳﺲ ﻳﺎ )ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ( ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺴﺮو ،ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪر
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎنٔ ،
)ﻧﻘﺎﺷﯽ( ،ﻣﺴﺠﺪ درﺑﻨﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻼﻳﻌﻘﻮب و ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر زواره ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ زواره ،ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎﻣﻨﺎر ﻳﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻴﺮﺑﻬﺎاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺪر ،ﺣﺼﺎر و ﻳﺨﭽﺎل زواره،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار،
ﺑﻨﮑﻮﻳﻪ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ،
ٔ
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس در
ﺧﺎﻧﻪ ارﺑﺎب ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺑﺎدیٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ )ﻧﻴﺮی( ،ﻗﻼع ﺳﻨﮓ ﺷﺐ و ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺎﺷﯽٔ ،
ٔ
ﺳﺮاﺑﻪ ﮐﻬﺮ ،ﮐﺎخ ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن روﺳﺘﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ آﺑﺎد و اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪﮐﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮ آب.

اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ( ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦﻟﻄﻒاﻟﻠﱣﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﻴﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ ،ﮐﺎخ ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ،ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ،ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﺟﯽ( ،ﭘﻞ اﻟﻠّﻪ وردﻳﺨﺎن )ﺳﯽو ﺳﻪﭘﻞ( ،ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ )ﺑﺎﺑﺎرﮐﻦ اﻟﺪﻳﻦ( ،ﻣﻴﺪان
ﺑﻬﺸﺖ،
ٔ
ﻣﻮزه واﻧﮏ ،ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد ،ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ:
ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ،ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن ،آﺗﺸﮕﺎه ،ﻣﻨﺎرﺟﻨﺒﺎن ،ﮐﻠﻴﺴﺎ و ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺎجاﻣﻴﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮﻧﺪ ،ﮐﺎروانﺳﺮای ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ،
ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺠﺎعٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻬﻨﻪٔ ،
ٔ
ﮐﺎروانﺳﺮای ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳﮕﺰی ،ﻣﺴﺠﺪ آﺟﺮی ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺼﻮم ،ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎﻻر ،ﻣﺴﺠﺪ دﻻور ﺟﺸﻮﻗﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ زﻓﺮه ،ﺑﺎزار ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﺒﻞ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻓﺸﺎرک ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﺰه ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ .ورزﻧﻪ :ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ورزﻧﻪ ،ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﯽ ورزﻧﻪ ،آباﻧﺒﺎر ﺣﺎجﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،آباﻧﺒﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و
ﭼﺸﻤﻪ
آب اﻧﺒﺎر ﺣﺎجﻣﻴﺮزا روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﻞ ،زﻓﺮه ،ﻓﺸﺎرک ،ﺳﻨﮓزﺑﺮ و ﺗﻮدﺷﺖ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﯽ(،
ٔ
ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺎجﺣﺴﻦ ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ( ،ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺎ ﻳﺎ
آب ﮔﺮم زﻓﺮه )ورﺗﻮن(،
)ﻣﺤﻞ ٔ
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎخﮐﻨﺎر و ﺷﺎخ ﻣﻴﺎن،
ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻮﺷﺖ )ﭼﺸﺖ(ٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻳﺮٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ دﻳﺰیٔ ،
ﺷﻬﺮ ﮔﺎﺑﺖ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﺎهزﻳﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻮرﺗﺎن ،روﺳﺘﺎی رﻧﮕﻴﻨﺪه ،رﺑﺎط ﺷﺎه ،روﺳﺘﺎی ﻓﺎرﻓﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن )ﺟﻴﺮﺟﻴﺮﻧﯽ( ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ٔ
ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻮﺗﻪ ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ )ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ( ﮐﻼه ﻗﺎﺿﯽ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﮐﺮﮐﺲ.

ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ

ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰ و ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت
ﻣﻨﺎره ﺳﻴﻦ ،ﮐﺎروانﺳﺮای ﮔﺰٔ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺰ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﻦٔ ،
ﻗﺎﺳﻢﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ در ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺗﻴﺮان و ﮐﺮون

ﭼﺎدﮔﺎن

ﺧﻤﻴﻨﯽﺷﻬﺮ

ﺧﻮاﻧﺴﺎر

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎن ﻳﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪ )ﺟﺎﻣﻊ( ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اران،
ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ روﺳﺘﺎی ﺟﺎﺟﺎ ،داﻻﻧﮑﻮه و ﺳﺪ ﺧﻤﻴﺮان.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺴﮕﺮان،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻤﻴﺸﻠﻮٔ ،
ٔ
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻴﺪرﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻗﻴﻪ )ﺻﺨﺮه(
آﺗﺸﮑﺪه زرﺗﺸﺘﻴﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺎوه،
روﺳﺘﺎی ﺳﻤﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﻘﺒﺮه ٔ
ٔ
ٔ
و ﮔﮓﻗﺎج )درﺧﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ( ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﺎدات ﻋﻠﻮی ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮐﻮدﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺎوه( و
دﻫﮑﺪه زاﻳﻨﺪهرود.
ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎﻟﻮﻳﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ و
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف آن و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻴﺮﺳﻨﮕﯽ )٤٠ﻋﺪد( ٔ
ٔ
ﺗﭙﻪ آﺗﺸﮕﺎه ،و ﮔﻮرﺳﺘﺎن زارعآﺑﺎد.
ﮐﻬﻨﺪژ ،اﻳﻮان ﻳﺰدﮔﺮد ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻤﻴﻨﯽﺷﻬﺮ ،آراﻣﮕﺎه ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪٔ ،
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽاﻟﻨﻘﯽ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎن،
آﺗﺸﮑﺪه ﺗﻴﺮ ،ﻣﻌﺒﺪ ﻫﻴﮑﻞٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻬﺮیٔ ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮاﻧﺴﺎرٔ ،
ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻴﺪا،
ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻴﺮ،
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﮕﻢ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر،
ﺑﻘﻌﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎﺑﺎ )ﺷﻴﺦ اﺑﺎﻋﺪﻧﺎن(،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﭙﻪ ﻧﻮﮔﻞ.
و
ﻫﺎ،
ﻳﻬﻮدی
ﭼﺸﻤﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ،
ﭼﺸﻤﻪ
ﺧﺎن،
ﻋﻠﯽ
ﭼﺸﻤﻪ
ﻗﺒﻠﻪ،
ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﺮزﻧﮕﻮش،
ﭼﺸﻤﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

ﺳﻤﻴﺮم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﻴﺎب و ﺣﻤﺎم ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ وزﻳﺮ
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﮕﯽ )دژﻳﻬﻤﻦ( ،ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ،
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮی اﻳﻞ ﻗﺸﻘﺎﻳﯽٔ ،
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻤﻴﺮم ،ﺗﺨﺖ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻫﺎی
دﺧﻤﻪ
ﺳﻤﻴﺮم
آﺑﺸﺎر
آﺧﻮﻧﺪ(،
ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻪ
)ﻣﻌﺮوف
ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺒﺴﺘﺎن
)ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ(،
ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎ زرﻧﮓ ﮐﻤﻪ و ﻏﺎر دﻧﮕﺰﻟﻮ.
ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺎر،
ﺳﻠﻴﻤﺎن )آب ﻣﻠﺦ(،ﺳﺪﺣﻨﺎ ،ﭼﺎلﻗﻔﺎ،
ٔ
ٔ

دﻫﺎﻗﺎن

ﭼﺸﻤﻪ ﻗﻨﺎت ﻧﻮی ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ آﺑﺎد،
ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺮوردی،
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﻳﻨﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ،
ٔ
ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﯽ )ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ( ،ﻣﺴﺠﺪ
)دره ﭘﻴﺮوزی(،
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺳﻮرﻣﻨﺪه و ﺑﺎغ ﺳﺮخ،
ٔ
ٔ
دره ﺷﺎه ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮدﻧﮓٔ ،
ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺎﺑﺎﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺧﻄﺎﻣﯽ ،ﭘﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دﻫﺎﻗﺎن
ﻣﻴﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ دﻫﺎﻗﺎن،
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻫﻤﮕﻴﻦ ،آﺳﻴﺎب ﻣﺴﺠﺪ رﺣﻴﻢﺑﻴﮓ )آﺑﯽ( ،ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻮده و
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻞ ﺳﻄﻞ ﻳﺎ ﭘﻞ آبﺑﺮّ ،
ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ.

ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺳﻴﺎه ﺳﺮ ،ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻴﺪر ،ﺣﻮض ﻣﺎﻫﯽ ،ﺑﻮدﺟﺎن ،ﺳﻮرﻣﻨﺪه ،ﻣﻮروک  ،درهﺷﺎه ،ﭘﺮکآﺑﺎد ،ﺑﺎغﻫﺎی اﺳﻔﺮﺟﺎن،
ﻫﻮﻧﺠﺎن ،زرﭼﺸﻤﻪ ،دزج ،ﻗﻤﺒﻮان )ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ( ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﺎهرﺿﺎ ،ﮐﺎروانﺳﺮای ﺷﺎهرﺿﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و ﭼﻬﺎر ﺳﻮق ﭘﻮده ،آﺳﻴﺎبﻫﺎی اﺳﻔﺮﺟﺎن ،درﺧﺖ
ﮐﺎروانﺳﺮای ﻣﻬﻴﺎر،
ٔ
ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﻣﺤﻠﻪ ﻋﺮبﻫﺎ ،ﮐﺎروانﺳﺮا و ﺣﻤﺎم اﻣﻴﻦآﺑﺎدٔ ،
ﮔﺮدو  ٥٠٠ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﻔﺮﺟﺎن ٔ
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻗﻠﻌﻪﮐﻬﺮوﻳﻪ.

ﻓﺮﻳﺪن

دﺷﺖ داﻣﻨﻪ ،ﺑﻴﺸﻪزارﻫﺎی زﻳﺒﺎی روﺳﺘﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺟﺎن ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زرﻳﻦرود ،ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ،آﺑﺸﺎر روﺳﺘﺎی
ﻧﻮﻏﺎن ،ﺷﮑﺎرﮔﺎهﻫﺎی داﻻن ﮐﻮه و آراﻣﮕﺎه ﺷﻴﺦاﺑﻮﺳﻠﻴﻤﺎن داراﻧﯽ.

ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ

دره
ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻨﮕﺎن ،ﺗﻨﮓ ﺣﻨﺎ ،ﭘﺎرک ﻣﻌﻠﻢ،
آﺑﺸﺎر ﭘﻮﻧﻪ،
ٔ
ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮕﻮﻟﻪ ،ﻏﺎر ﮔﻮﮔﺎن ،دﺷﺖ ﻻﻟﻪﻫﺎی واژﮔﻮن ،ﺗﻮﻧﻞ ٔ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺟﻮب دﺧﺘﺮ ،ﺳﺮاب آﺑﻠﺖ ،ﻏﺎر اﺷﮑﺎف ﺗﻠﻪ ،ﺳﻨﮓ ﮔﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎی ﻗﻬﺴﺘﺠﺎن ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﺳﻴﺪﺻﺎﻟﺢ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺗﺎج ﻋﻠﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﮕﺎن ،ﮐﻮه ﭘﻴﺮﻫﺸﺘﺎد ،ﻏﺎر ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ )ﮐﻠﺒﻴﺲ ﮐﺐ( ،آﺑﺸﺎر دورک و
آﺑﺸﺎر ﻃﺮزه.

ﻓﻼورﺟﺎن

ﺑﻘﻌﻪ ﭘﻴﺮﺑﮑﺮان ،ﭘﻞ ورﮔﺎن ،ﭘﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﺮج ﺑﺰرگ ﭼﻬﺎر ﺑﺮج و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮجﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺷﺘﺮﺟﺎنٔ ،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد روﺳﺘﺎی ﮐﻠﺴﻴﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺑﺮج.

٨٩

٩٠

ﮐﺎﺷﺎن

ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻼﻟﯽ،
ﭼﺸﻤﻪ
ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﮏ،آﺗﺸﮑﺪه ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﺧﺮم دﺷﺖ،
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﻓﻴﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪٔ ،
ٔ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺠﺪ درب ﻳﻼن ،ﻣﺴﺠﺪ و
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺎدی ،ﻣﺴﺠﺪ وزﻳﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰیﻫﺎ،
ٔ
ٔ
ﺗﻴﻤﭽﻪ اﻣﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺳﺮای ﺷﺮﻳﻒﺧﺎن ﻳﺎ ﮔﻤﺮک ،ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
ﻣﻨﺎره زﻳﻦاﻟﺪﻳﻦ،
ٔ
آﻗﺎﺑﺰرگ ،ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬرﺑﺎﺑﺎ وﻟﯽٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﺟﺮدیٔ ،
ﮐﺎﺷﺎن،ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ،ﺣﻤﺎم ﻣﻼﻗﻄﺐ ،ﺣﻤﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮزاقﺧﺎن ،ﺣﻤﺎم ﺳﻠﻄﺎناﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺎﻣﯽ ﻳﺎ آﻗﺎﻟﻮ ،آباﻧﺒﺎر ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻋﻠﯽ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮزااﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺎﺷﯽٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺟﯽﺳﻴﺪآﻗﺎٔ ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮیﻫﺎٔ ،
ٔ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺒﻴﺐﺑﻦ
اردﻫﺎل،
ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎزار،
در
ﻧﻮ
ﮔﺬر
اﻧﺒﺎر
آب
ﺳﺮﭘﻠﻪ،
ﻣﺤﻞ
ﺑﺰرگ
اﻧﺒﺎر
آب
ٔ
ٔ
ﺑﻘﻌﻪ ﻗﺎﺳﻢﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦﺟﻌﻔﺮ)ع(،
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﺮﻧﺸﺎﻧﻪٔ ،
ﺑﻘﻌﻪ ﻃﺎﻫﺮ و ﻣﻨﺼﻮرٔ ،
ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﻳﻼنٔ ،
ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع(ٔ ،
ﺑﻘﻌﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺠﺎعاﻟﺪﻳﻦ ،آراﻣﮕﺎه ﻣﺤﺘﺸﻢ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده درب زﻧﺠﻴﺮٔ ،
ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﺎجاﻟﺪﻳﻦٔ ،
ٔ
ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺮﻳﻪ ،ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر ،ﺗﺎﻻر ﻏﺎر رﺋﻴﺲ ،ﺣﻤﺎم و آﺳﻴﺎب
اﺳﮑﻨﺪرﻳﻪ،
ﭼﺸﻤﻪ
ﻧﻴﺎﺳﺮ:
ﺷﻮﻳﺎن.
ﻗﺎﻟﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،
ٔ
ٔ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده
ده،
ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺤﺮاب
ﺻﺎﻟﺢ،
ﻣﻌﺪﻧﯽ
آب
ﭼﺸﻤﻪ
ﻗﻤﺼﺮ:
ﻧﻴﺎﺳﺮ.
آﺗﺸﮑﺪه
ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻞ و ﮔﻼب،
ﻧﻴﺎﺳﺮ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﺎﻫﺴﻮاران،ﺑﻘﻌﻪ ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺎﺑﺎ اﻓﻀﻞ.
ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦٔ ،
ﻣﻴﺮداوود،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻤﺼﺮ ،ﺑﻘﻌﻪ ی اﻣﺎﻣﺰاده در ٔ

ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن

ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎدات ،ارگ ﮔﻮﮔﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده  ١٧ﺗﻦٔ ،
ﻣﻨﺎره ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن ٔ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎنٔ ،
اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺎﺻﺮﺑﻦﻋﻠﯽ
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ،ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن ،و
ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮآورٔ ،
ٔ

ﻟﻨﺠﺎن

ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺎﻓﺮ ،اﻣﺎﻣﺰاده
دﻫﮑﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ ،آراﻣﮕﺎه ﭘﻴﺮﺑﮑﺮان ،ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻠﻴﻤﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ زرﻳﻦﺷﻬﺮ ،ﭘﻞ ﮐﻠﻪٔ ،
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻢ.
ﺷﺎﻫﺰاده اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺮآن دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ ﺳﻌﻴﺪآﺑﺎد در
ٔ

ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﻗﻠﻌﻪ آﺳﻴﺎﺑﺎد ،ﺧﺎنﻟﻨﺠﺎن ،ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﺮارود ،ﭘﺎرک
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻬﺠﻴﺮ،
ﻣﻘﺒﺮه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ،ﺑﺮج ﮐﺒﻮﺗﺮ و ٔ
ٔ
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن،
ﺷﻬﺪای زﻳﻨﻠﯽ ،ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ،ﭘﺎرک ﺳﻠﻤﺎن ،ﻣﺤﻼت ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺨﺘﺎریﻫﺎ ،ﺣﻴﺪرآﺑﺎدیﻫﺎ ،ﺣﺎﺟﯽﻫﺎٔ ،
ﻣﺤﻠﻪ رﺳﯽﻫﺎ ،ﻣﺤﻼت اﻗﻤﺎری ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ،دﻫﻨﻮ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ،ﺷﻴﺦآﺑﺎد ،ﺳﺮارود و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺮﺧﺎن.
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮٔ ،

ﻧﺎﺋﻴﻦ

ﻧﺎرﻧﺞ ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﻳﻤﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ
ﻣﺤﻤﻮدﻳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻓﺮان ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎی ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ،ﺑﺎزار ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﮐﺎروانﺳﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ .ﺧﻮر :ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺮبﻫﺎ و ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﮏ ،ﮐﺎروانﺳﺮای اﻧﺎرک ،ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﯽ اﻧﺎرکٔ ،
ﻧﺎرو.

ﻧﺠﻒآﺑﺎد

ﮐﻮه اوره ،ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﻠﻨﮓ ﮔﺎﻟﻮن )ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ( ،دژ ﺳﻨﮕﯽ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮزدان ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ دﻫﻖ ،ﻋﺼﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎ ،ﮐﺎروانﺳﺮای ﻫﺴﻨﻴﺠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ،ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮی ﺻﻔﺎ )آقﻏﻼمﻋﻠﯽ( ،ﺑﺮجﻫﺎی
ﺟﻮی ﺧﺎرون ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮان در ﺟﻮزدان ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ در ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ،
ﺑﻘﻌﻪ ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮزدان ،و اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ در ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد.
ٔ

ﻧﻄﻨﺰ

روﺳﺘﺎی اﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﭘﺎرک ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺮاﺑﺎن ،ﺑﻴﺸﻪزارﻫﺎی اوره ،ﻃﺎﻣﻪ ،ﻫﻨﺠﻦ ،ﻳﺎرﻧﺪ ،ﮐﻤﺠﺎن ،ﺑﺮز ،ﻃﺮق ،ﻃﺎر ،ﮐﺸﻪ،
ﻓﺮده ،ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻴﻼﺟﺮد ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺮوهآﺑﺎد ،اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن آﻗﺎﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس و ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﻗﻠﻌﻪ رﺑﺎط ﺳﻨﮓ ،ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎز،
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻫﺎب و ﮐﺎروانﺳﺮای اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽٔ ،
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻄﻨﺰ ،ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺮٔ ،
ﻗﻠﻌﻪ ﻃﺮق ،ﮐﺎخ ﺗﺎجآﺑﺎد ،ﮐﺎخ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد و
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎی اﻓﻮﺷﺘﻪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﺑﺖﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم اﻓﻮﺷﺘﻪٔ ،
ٔ
آﺗﺸﮑﺪه.

توانمندی های استان

درس چهاردهم

توانمندیهای اقتصادی

به نظر شما ،جایگاه اقتصادی استان ما در بین دیگر استانها چگونه است؟
استان اصفهان به دلیل برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و وجود ظرفیتهای علمی ،فنی و تخصصی از یک  سو و تنوع
توسعه اقتصادی برخوردار است .این توانمندیها سبب شده
توانمندیهای محیطی از سوی دیگر ،از شرایط مناسبی جهت رشد و
ٔ
است که استان ما در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی ،صنعت و خدمات به عنوان یک استان سرآمد در کشور مطرح باشد .سهم
بخشهای مختلف اقتصادی استان را در جدول ٤ــ ٤میتوان مشاهده کرد.

برای مطالعه
جدول ٤ــ    ٤ــ سهم و رتبۀ استان اصفهان از بخشهای عمدۀ اقتصادی به نسبت کل کشور ــ سال 1385
سال

١٣٨٥

کشاورزی

سهم

5/80

رتبه
6

سهم

صنعت

14/75

بخشهای عمدۀ اقتصادی
رتبه
2

سهم

0/16

معدن

رتبه
13

ساختمان

سهم

9/82

رتبه

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

3

سهم

خدمات

5/90

رتبه
3
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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﮑﻞ ١٣ــ٤ــ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
١
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ،اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ّ
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 ﺳﺨﺖﮐﻮش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح
داﻳﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ٔ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺳﻴﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ و ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺧﺎک اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٥٠درﺻﺪ از زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ٢٨درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﺣﺎﺷﻴﻪ زاﻳﻨﺪهرود و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻤﺪه زﻣﻴﻦﻫﺎی زﻳﺮﮐﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن در
ٔ
ﺑﺎﺷﺪٔ .

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
ﻓﺮآورده ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٦٩
ٔ

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

٩٢

١ــ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری ،دامداری و دامﭘﺮوری ،ﭘﺮورش ﻣﺎﮐﻴﺎن ،ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﺟﻨﮕﻞداری و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ )اﻃﺮاف زاﻳﻨﺪه رود ،ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن و …( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ و ﺧﺎک ﻣﺴﺎﻋﺪ ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
١ــ ٔ
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪای )ﺳﻤﻴﺮم ،ﻓﺮﻳﺪن ،ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ و …(
٢ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ )اردﺳﺘﺎن ،ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ و …(
٣ــ ٔ

ﺷﮑﻞ ١٤ــ٤ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻴﺎز در اﺳﺘﺎن

اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮا ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎک و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ از اﻳﻦرو ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در
ٔ
ﺧﺎک ﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ و آب ﻓﺮاوان )ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دﺷﺖﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد و ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی
اﻏﻠﺐ ﺧﺎک ﻫﺎی ٔ
ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮری ﺧﺎک و ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب )ﺷﻮر و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن آب( ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ
روﺑﻪروﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ّ
ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼورﺟﺎن و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ،وﺟﻮد ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮا ،از اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ ،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 ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻴﺐ درﺧﺘﯽ و ﻏﻼت ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ ،زﻋﻔﺮان و …( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮری
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
٩٣

ﺷﮑﻞ ١٥ــ٤ــ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﺳﺘﺎن

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

ﺷﮑﻞ ١٦ــ٤ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ــ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻳﺪن

٩٤

ﺷﮑﻞ ١٧ــ٤ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ــ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺋﻴﻦ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻏﺪاری

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١٨ــ  ٤ــ اﻧﺎر اردﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ١٩ــ  ٤ــ ﮔﻼﺑﯽ ﻧﻄﻨﺰ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎرش ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﺑﻬﺎره
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪدار ،داﻧﻪدار ،ﺑﺎدام ،ﮔﺮدو ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﺧﺮﻣﺎ و … اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻏﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻴﺮم و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻳﺪن اﺧﺘﺼﺎص دارد .آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﭼﺮا؟
در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺳﻴﺐ درﺧﺘﯽ ،اﻧﺎر و اﻧﮕﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺳﻤﻴﺮم ،اردﺳﺘﺎن و ﺗﻴﺮان و ﮐﺮون ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را داراﻳﻨﺪ .اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻮهﻫﺎی داﻧﻪدار و ﻫﺴﺘﻪدار در ﮐﺸﻮر
رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ را داراﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔ

٩٥

ﺷﮑﻞ ٢٠ــ٤ــ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﮑﻞ٢١ــ٤ــ ﺳﻴﺐ ﺳﻤﻴﺮم

ﻧﻤﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در اﻏﻠﺐ
ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﺧﺎک ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺸﺖ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺷﻴﻮه ﮐﺸﺖ اﻓﺰوده
در اﺳﺘﺎن و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ٔ
رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺸﻮر را داراﺳﺖ .ﮐﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﯽ و ﺑﺎﻏﺎت زﻳﺘﻮن
اﺳﺖ .اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ١٣٦ﻫﺰار ﺗﻦٔ ،
ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی 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 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ،آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ از ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٢٢ــ٤ــ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در اﺳﺘﺎن ــ ﺷﻬﺮﺿﺎ

٩٦

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ٢ـ٤
١ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
٢ــ ﮐﺪام ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ٔ

دامﭘﺮوری در اﺳﺘﺎن

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻫﺸﺖ درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات دام و ﻃﻴﻮر در ﮐﺸﻮر ،در ٔ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دامﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮان 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 دامﻫﺎ در اﺳﺘﺎن دارای رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری زﻳﺎد ﺑﻮدهاﻳﻢ ،اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ دام ﭘﺮوری،
دامﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺮورش ﮐﺪامﻳﮏ از اﻧﻮاع دام راﻳﺞ اﺳﺖ؟

ﺷﮑﻞ ٢٣ــ٤ــ داﻣﺪاری و ﻣﺮغداری ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ــ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن در دو ﮔﺮوه ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﮐﯽ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ
ٔ
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
ﺳﺮد آﺑﯽ )ﻗﺰلآﻻ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ )ﮐﭙﻮر ،آﻣﻮر و …( و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﯽ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ٢٠٠
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان
آﺑﯽ و ﮔﺮم آﺑﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ٢٧٠٠ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺎن در ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ ،ﺳﻤﻴﺮم ،ﻓﺮﻳﺪن ،ﭼﺎدﮔﺎن ،ﺧﻮاﻧﺴﺎر و ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در
ٔ
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮری را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن در ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﯽٔ ،
٩٧

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﻫﺮ ﮐﻨﺪو )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ١٠ــ  ٨ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﮐﻨﺪو( ،ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﮐﻨﺪوی ﻣﺪرن ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻘﺎم اول و از ﻧﻈﺮ ٔ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زﻧﺒﻮرداری دراﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ،١٣٨٧ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ٣٣٠٠
ﻧﻔﺮ زﻧﺒﻮردار ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻧﺒﻮرداری ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از  ١٥٠٠ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻴﺰ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﺷﻬﺮﺿﺎ و ﺧﻮاﻧﺴﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﻧﺪ )ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻧﺴﺎر در اﺳﺘﺎن از ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(.

ﺷﮑﻞ ٢٤ــ٤ــ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ــ ﺧﻮاﻧﺴﺎر

٩٨

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
اﻟﻒ( ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ٤

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دارای ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎران اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﮐﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﺳﺘﺎن ﭘﻬﻨﺎور اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ،
ﮐﺎردان و ﺧﻼق ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻫﻮای ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاوان ،اﻳﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﮐﺸﻮر و وﺟﻮد راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ
و ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ و از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،وﺟﻮد
ﭼﻬﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻮﻻد(
ٔ
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٢٦ــ٤ــ ﻋﺒﺎﺑﺎﻓﯽ در ﻧﺎﻳﻴﻦ

٩٩

ﺷﮑﻞ ٢٧ــ٤ــ ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺪﻳﻢ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٣٠ــ  ٤ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ،
ذوب آﻫﻦ ،ﭘﻠﯽ اﮐﺮﻳﻞ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 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
ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﯽ و  ...در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد
ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن )ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ٤ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل  ٧٢٠٠ﻧﻔﺮ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ٔ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻد ﻣﺎدر در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ٢٨ــ٤ــ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

١٠٠

ﺷﮑﻞ ٢٩ــ٤ــ ذوبآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺷﮑﻞ ٣٠ــ٤ــ ﻧﻘﺸ ٴﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ دارای ﻣﺤﺪوده و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از واﺣﺪﻫﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ٔ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓ ّﻨﺎوری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

١٠١

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

ﺷﮑﻞ ٣١ــ٤ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن

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

ﺷﮑﻞ ٣٢ــ٤ــ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ــ اﺻﻔﻬﺎن

١٠٢

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ٣ـ٤
 ١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٢ــ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ

ﺷﮑﻞ ٣٣ــ٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن

١٠٣

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﻳﺮان ﺑﻮده و از ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت
رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
دﺳﺘﯽ )از  ٤٠٠رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ١٨٠رﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد(ٔ ،
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻴﺚ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ  ٢٢ﻣﻬﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ از
ﻣﺠﻤﻮع  ٤٥ﻣﻬﺮ اﺻﺎﻟﺖ ،در ﻣﻘﺎم ّاول ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻢ ﮐﺎری ،ﻣﻌﺮق ،ﻣﺨﻤﻠﺒﺎﻓﯽ،
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﮔﻼﺑﺘﻮن ﺳﺎزی و زری ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻔﻬﺎن در آﻳﻴﻦ ٔ
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 ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در اﺳﺘﺎن ــ ﻧﺎﺋﻴﻦ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ٤ـ٤
 ١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٢ــ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ٔ
١٠٤

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ٣٥ــ٤ــ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺪﻣﺎﻟﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺪﻳﻢ

ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
دﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه روز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻔﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
ٔ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺗﺒﻪ دوم ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
رﺗﺒﻪ دوم ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل ٔ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ٔ
رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ را در ﮐﺸﻮر داراﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ٔ
ٔ

١٠٥

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺸﻪ
ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ
ﻣﻌﺎدن ﻓﻠﺰی
ﻣﻌﺎدن ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
درﻳﺎﭼﻪ ــ ﻣﺮداب

ﺷﮑﻞ ٣٦ــ٤ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن

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 ،(...
 ٢ــ ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ )ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،آﻫﮏ و  ٣ ،(...ــ ﻣﻌﺎدن ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی )ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و  ٤ ،(...ــ ﻣﻌﺎدن ﻓﻠﺰی )ﻃﻼ ،آﻫﻦ ،ﺳﺮب
دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.
و  .(...ﺟﺪول ٥ــ ٤ﻧﺸﺎن ٔ

١٠٦

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

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

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻧﻮع ﻣﻌﺪن

١

ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ )ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ( ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی ﺷﺎﻣﻞ آﻫﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ

٢

ﻟﻨﺠﺎن

ﺳﻨﮓ ﻻﺷ ٔﻪ آﻫﮑﯽ و ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ

٣

ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﻴﻤﻪ

ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﯽ ،ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ،ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،آﻫﮏ ،ﺧﺎک ﻧﺴﻮز ،ﻃﻼ ،ﺧﺎک ﮐﺎﺷﯽ

٤

اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ،ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ،ﮔﺮاﻧﻴﺖ ،دوﻟﻮﻣﻴﺖ

٥

ﻓﻼورﺟﺎن

ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی ،ﺳﺮب و روی

٦

ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ،ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﮔﺮاﻧﻴﺖ ،آﻫﻦ ،آﻫﮏ و ﻣﺎرن ،ﺳﺮب و روی

٧

ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺳﺮب و روی ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ )ﺳﻨﮓ ﻻﺷ ٔﻪ آﻫﮑﯽ(

٨

ﻧﺠﻒ آﺑﺎد

ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ،ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ،ﺳﺮب

٩

ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ

ــ

١٠

ﺗﻴﺮان و ﮐﺮون

ﺳﺮب و روی و آﻫﻦ ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ

١١

ﺳﻤﻴﺮم

ﺧﺎک ﻧﺴﻮز ،ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ

١٢

ﻧﺎﺋﻴﻦ

ﺳﺮب ،روی ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ )ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﮔﺎﺑﺮو و ﮔﺮاﻧﻴﺖ(،
آﻫﮏ و ﺧﺎک ﻧﺴﻮز

١٣

ﺧﻮاﻧﺴﺎر

ــ

١٤

آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ

ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی )ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ(

١٥

اردﺳﺘﺎن

ﮔﭻ ﺧﺎﮐﯽ ،ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﻣﻨﮕﻨﺰ

١٦

ﭼﺎدﮔﺎن

ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ،ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﯽ

١٧

ﻓﺮﻳﺪن

ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی )دوﻟﻮﻣﻴﺖ ،ﺳﻴﻠﻴﺲ(

١٨

ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ

ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی )ﺑﺎرﻳﺖ( ،ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ )ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ(

١٩

ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ )ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ،ﭼﻴﻨﯽ ،ﺳﻨﮓ ﻻﺷ ٔﻪ آﻫﮑﯽ(

٢٠

ﻧﻄﻨﺰ

ﻓﻠﺰی )آﻫﻦ( ،ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی )ﮐﻮارﺗﺰﻳﺖ ﺧﺎک ﺻﻨﻌﺘﯽ( ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮓ
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ )ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﮔﺎﺑﺮو ،ﮔﺮاﻧﻴﺖ و  (...و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﻠﻬﺮود

٢١

دﻫﺎﻗﺎن

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،آﻫﮏ و ﮔﭻ

٢٢

ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺘﺎس و ﺗﺎﻟﮏ )ﺟﻨﺪق(

٢٣

ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ

ﻧﻤﮏ

١٠٧

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺧﺪﻣﺎت :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﮐﻠّﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت را در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ّ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ّ
و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ درﺟﺬب ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در
ٔ
ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن از ّ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻮزه
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﻪ ٔ
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 ﺑﺎﻻی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ٔ
ٔ
ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ّ
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
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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪای ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻴﻤﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٔ ٥٠
ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻴﻤﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را درﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺷﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در
ٔ
ﻣﻤﺘﺎزی در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٣٨ــ٤ــ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن درﺟﻬﺖ
ٔ
اداره ﮐﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ٔ
ٔ
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  ١١٨ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ٣٢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ١٠٠ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ١٤٧ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ٣٢ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ و  ٧ﻣﺮﮐﺰ
ٔ
ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ در  ٣٤واﺣﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﻣﻮر ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ
ٔ
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺮوﻣﺎن و اﻣﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ 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.
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای وﺟﻮد
در ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ٔ
دارد.
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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.
ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دو
ٔ
دﻫﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺷﺪ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ٔ
ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻃﯽ ٔ ٣
ٔ
 ١٣٨٠ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻴﻔﯽ و
ٔ
ﻋﺮﺿﻪ آب
در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺎ ٔ
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.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺒﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
آب و ﻓﺎﺿﻼب 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.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ٨٤ــ  ١٣٧٨ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ
ٔ
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ،
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٦ﺑﻪ  ٢٣٤٨٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ٔ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن درﺳﺎل  ١٣٨٦ﺣﺪود  ٥٥/٥درﺻﺪاز ّ
ﮐﻞ ﻣﺼﺎرف اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ٔ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات
ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ٔ
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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ٤٠ــ٤ــ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣٣/٤درﺻﺪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ٦ ،درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 ٢٥درﺻﺪ آزاد راه ﻫﺎ و  ٢٣درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد و از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
رﺗﺒﻪ ّاول و ﭼﻬﺎرم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﯽ،
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای ٔ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دارای  ٦٤٩ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂّ اﺻﻠﯽ ١٨٧ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂّ ﻓﺮﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻮری ٦٦ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂّ ﺗﺠﺎری و
ﺻﻨﻌﺘﯽ و  ٣٧اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﯽ ،اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دارای ﭘﻨﺞ ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎً دارای
ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ٔ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی دارد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ
ٔ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﭘﺮوژه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﯽ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺷﻬﺮی ،ﺧﺮﻳﺪ اﺗﻮﺑﻮس ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ٔ
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
ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪاری زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ٔ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻋﺸﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ١درﺻﺪ از ّ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
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.
١١١

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
)اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ(

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن

»ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از زن و ﻣﺮد آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
)ﺳﻮره ﺣﺠﺮات(١٣ /
ٔ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ٔ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮﻳﻦ 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 ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻮد را از دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ١ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
)ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ٔ
ٔ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ( ﺷﺎﻣﻞ :ارزشﻫﺎ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ و …
ﻋﺎﻣﻪ« ٢اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮﻫﻨﮓ ٔ
ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .درﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ادﺑﻴﺎﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ و ّ
ﺷﻴﻮه ﻏﺬاﺧﻮردن ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن،
آﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ،ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ٔ
دﻫﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺳﻮﮔﻮاریﻫﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ آداب و رﺳﻮم ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ زﺑﺎن ،ﮔﻮﻳﺶ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ راﻳﺞ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آداب و رﺳﻮم
ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ؟ در اﻳﻦ درس ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﮑﻴﺪهای از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.
١ــ ﻫﻮﻳﺖ ) :(Identityﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن.
ﺗﻮده ﻣﺮدم را از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ،ﺑﻪ ٔ
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ٔ
٢ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ) :(Folkloreدر ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﻧﺶ ٔ

١١٣

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

زﺑﺎن ،١ﮔﻮﻳﺶ ٢و ﻟﻬﺠﻪ

٣

اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ،ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﻳﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻏﻠﺒﻪ زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ ،در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ٔ
دﻟﻴﻞ در ﺗﮑﻠﻢ ﮔﻮﻳﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
دراﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ،ﻫﻤﺎن زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ رﻳﺸﻪ در زﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دوران ﻣﺎدی و ﭘﺎرﺗﯽ دارد.
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻼت اﻳﺮان را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎن؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺑﻴﺎﻧﻪای ،ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ،زﻓﺮهای ،ﮐﺸﻪای
اﻟﻒ( ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی
ٔ
ب( ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺪهای ،ﮔﺰی و اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
پ( ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺋﻴﻨﯽ و اﻧﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﻳﺰد
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮏ
ﻟﻬﺠﻪ ﺧﻮری در ٔ
ت( ٔ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﻪ زﺑﺎن و ﮔﻮﻳﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن آن ﻣﺤﺪودﻧﺪ؛ ﺑﺮای
ﺟﻮﺑﺎره اﺻﻔﻬﺎن( ،ارﻣﻨﯽ و ﮔﺮﺟﯽ )در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺮﻳﺪن و ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ( و ﮔﻮﻳﺶ ﻟﺮی ﺑﺨﺘﻴﺎری
ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺜﺎل :زﺑﺎن ﻋﺒﺮی )ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ٔ
ٔ
و زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٢ـ٥
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ّ
واژه آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده،
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﮔﻮﻳﺶ ﻳﺎ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ٔ
ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ )درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺑﺎ ﭘﺮسوﺟﻮ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ( و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻳﺶ

١ــ زﺑﺎن ،ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ ﮔﻔﺘﺎر آدﻣﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
٢ــ ﮔﻮﻳﺶ ،ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪای از زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن آن زﺑﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮔﻮﻳﺶﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آواﻳﯽ و واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ.
٣ــ ﻟﻬﺠﻪ ،ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪای از ﻳﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ آن زﺑﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آواﻳﯽ و واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

١١٤

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

»اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدی« از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
واژه
ﻓﺎرﺳﯽ

اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدی

ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺤﻠﯽ …

ﻓﺎرﺳﯽ

اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدی

ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺤﻠﯽ …

ﻓﺎرﺳﯽ

اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدی

ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺤﻠﯽ …

ﻓﺎرﺳﯽ

ُدت

…

ﻣﺮغ

ﮐَﺮگ

…

ﺳﮓ

اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدی

اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و َﻣﺘَﻞﻫﺎ

…

دﺧﺘﺮ

واژه

ﺳﺒﻪ
ِا َ

ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺤﻠﯽ …

زن

َژن

واژه

واژه

…

١

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﮑﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﻧﺜﺮی آﻫﻨﮕﻴﻦ از ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻨﺰ و ﮐﻨﺎﻳﻪاﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮه ﻫﺎ
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ّ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ،آﻣﻮزﻧﺪه و ﺟﺬاب ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﮑﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎ رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺸﻮﻧﯽ ،ﻗﻮزﺑﺎﻻﻗﻮز ،ﮐﻼغ و روﺑﺎه،
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻧﺪک در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻔﺖ در و ﻧﻤﮑﯽ،ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮ ٢و … .
ٔ

ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ و ﮐﻨﺎﻳﻪﻫﺎ
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺗﺠﺎرب ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد و از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ آﻓﺮﻳﺪهای از ﻃﻨﺰ و ﮐﻨﺎﻳﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﻣﻮزﻧﺪه را ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﻏﻠﺐ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ وﻟﯽ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم واژﮔﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ.

١ــ َﻣ َﺘﻞ ،ﻗﺼﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻟﻄﻴﻒ ،ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ.
٢ــ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﯽ و ﮔﻮﻳﺶ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

١١٥

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ و ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺤﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﺸﻤﻪ َد او َا ِﺧ ِﺮ )ﮔﻮﻳﺶ وزواﻧﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻴﻤﻪ(:
ﺑُﺰ ﮔَﺮ َﺳ ِﺮ ﭼَ َ
ﺑﺰ ﮔﺮ )ﺑﻴﻤﺎر( از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﯽﺧﻮرد )ﮐﻨﺎﻳﻪ از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮد(.
ﻟُﻘﻤﻪ َﻗ ﱢﺪ ِدوﻧﺪ آرﮔﯽ )ﮔﻮﻳﺶ ﺑﺎدرودی(:
اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮدار )ﮐﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش(.
ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻪ
ٔ
اُوﺟﯽ ﮔُﻪ ﻳَﮑﻴﺎ َو ُﻣ َﻨﻪ ِﮔ ُﻨﺪش ِدرﮐَﻪ )ﮔﻮﻳﺶ ﻧﺎﺋﻴﻨﯽ(:
آب ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻳﮑﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮔﻨﺪش ﻣﯽاُﻓﺘﺪ )ﮐﻨﺎﻳﻪ از ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﮑﺮدن(.
دودش ِد ﭼَﻢِ ﺧﻮش َاﺷﻮ )ﮔﻮﻳﺶ ﺑﺎدرودی(:
دودش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﻣﯽرود )ﮐﻨﺎﻳﻪ از ﺿﺮر ﮐﺮدن ﻓﺮد(.
)ﮐﻨﺎﻳﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ(:
ﻟﯽ ﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﻻی ﮐﺴﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ٔ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺪارا ﮐﺮدن.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٣ـ٥
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺪادی از ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ راﻳﺞ اﺳﺖ ،ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻳﺶ و ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ(.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ :ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در »ﺑﺎزی ﻋﻤﻮزﻧﺠﻴﺮﺑﺎف« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
١١٦

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﻓﺮدی در وﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ،ﻫﻢﺻﺪا ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ :ﺑﻠﻪ!
ﻋﻤﻮزﻧﺠﻴﺮﺑﺎف؟
ﺑﭽﻪﻫﺎ :ﺑﻠﻪ!
زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺮا ﺑﺎﻓﺘﯽ؟
ﺑﭽﻪﻫﺎ :ﺑﻠﻪ!
ﭘﺸﺖ ﮐﻮه اﻧﺪاﺧﺘﯽ؟
ﺑﭽﻪﻫﺎ :ﭼﯽﭼﯽ آورده؟ …
ﺑﺎﺑﺎ اوﻣﺪه!
اﻳﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻴﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺤﻄﯽ و ﭘﺲ از آن در ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اوﺿﺎع
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
ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ :ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﻴﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻﻻﻳﯽ ،آوازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﮐﻮدک ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻻﻻﻳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
راﺑﻄﻪ ﻫﻢﺳﺨﻨﯽ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮدو ،اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ آﻫﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ﺟﺴﻢ و روح
ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ و ٔ
ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻻﻻﻳﯽ و دوﺑﻴﺘﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ﺑﺎ ذوق در وزنﻫﺎی ﺳﺎده ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١ــ٥ــ ﻻﻻﻳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ

وﺟﻮد ﮐﻮدک ﺗﺎ آنﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪا
و ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ:
ﺗﻮ را ﻣﻮﻻ ﻧﮕﻪ داره
ﻻﻻ ﻻﻻﻳﯽ ﮔﻬﻮاره
١١٧

رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻧﮕﻬﺪارت
ﻻﻻ ﻻﻻ ﺧﺪاﻳﺎرت
ﺟﺎن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ
ﻧﮕﻬﺪار ﺳﺮو ﺟﺎﻧﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ ﺑﻴﺎن دردﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎ و ﺳﻔﺮ ﭘﺪر و ﮔﻠﻪ از روزﮔﺎر اﺳﺖ )ﺑﺨﺸﯽ از ﻻﻻﻳﯽ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن(:
ﺑﺎﺑﺎت رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﻨﻬﺎ
ﻻﻻ ﻻﻻ ﮔﻞ ﻧﻌﻨﺎ
ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا
از اﻳﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اون ﺻﺤﺮا
ﺑﺨﻮاب ای ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﺎﻧﻢ …
ﺑﺨﻮاب ای ﻣﻮﻧﺲ روح و رواﻧﻢ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ :ﻫﺮ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
آﻳﻨﺪه ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در
ٔ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ٔ
ﻃﯽ
راﻳﺎﻧﻪای )ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی( اﻣﺮوز )ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﯽ ﺧﺸﻦ و ﻣﻨﻔﻌﻞ( ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ّ
اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ را ﻧﻴﺰ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﻬﺎرت ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺷﺎداﺑﯽ
و ﺗﺤﺮک ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎی آﻳﻨﺪه در
زﻧﺪﮔﯽ.

ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ در ﻋﻴﻦ
در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ٔ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺎد ،ﺑﻌﻀﯽ آرام و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺟﺮا
درﻣﯽ آﻣﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺎزی ﻳﻪﻗﻞ دو ﻗﻞ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺎزی ،اﻟﮏ دوﻟﮏ ،ﮔﺮﮔﻢ و ﮔﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮم ،ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ ،ﻃﻨﺎبﮐﺸﯽ و … .

ﺷﮑﻞ ٢ــ٥ــ ﺑﺎزیﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ
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وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ :ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی آﺋﻴﻨﯽ از زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در دو
ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد:
اﻟﻒ( ﺗﻌﺰﻳﻪ و روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ :از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎ ،آداب
و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺰﻳﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﻮﮔﻮاری و ﻳﺎد ﺑﻮد ﻋﺰﻳﺰان در ﮔﺬﺷﺘﻪ« اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ و آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻳﺎدآور ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ،ﻳﺎدآور
ﺳﺘﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎران اوﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻌﺰﻳﻪ ،روﻳﺎروﻳﯽ دو ﻧﻴﺮوی ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎ
دﻫﻪ ﻣﺤﺮم ،اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ٔ
ﺗﻌﺰﻳﻪ روﺳﺘﺎی اﺑﻴﺎﻧﻪ ،و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺷﻮر و
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﻞﮔﺮداﻧﯽ و ٔ
ٔ
ﻧﻴﺎﺳﺮ ،ﺑﺎدرود ،ﺧﻮاﻧﺴﺎر ،ﺧﻤﻴﻨﯽﺷﻬﺮ و ﺧﻮراﺳﮕﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.

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

ﻃﯽ آن ،وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎراﻧﺶ
ﺷﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻴﺰ از ﭘﺮ روﻧﻖﺗﺮﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی آﻳﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻳﻞﮔﺮداﻧﯽ ،روی ﻣﻨﺒﺮ ﻳﺎ در ﺻﺤﻦ ﺣﺮمﻫﺎ ،اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﻴﻨﻪزﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎﻳﻞﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻫﻤﻴﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﻘﺎﻟﯽ را
ب( ﻧﻘﺎﻟﯽ و ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﯽ :از ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
»ﻧﻘﻞ ﻳﮏ واﻗﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺎﻻت و ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﻘﺎﻟﯽ در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع »ﻧﻘﺎﻟﯽ
١١٩

ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ﺣﻤﺎﺳﯽ«» ،ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ« و »ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ« ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﻟﯽ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ﺣﻤﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﮔﺮم ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺮه و دﺳﺖ
ﻗﺼﻪﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮم
ٔ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ٤ــ٥ــ ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﯽ

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

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ّ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺗﺎرﻳﺦ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان دارد.
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وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

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

از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻦﭘﻮشﻫﺎ ،ﺳﺎدﮔﯽ ،زﻳﺒﺎﻳﯽ،
رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ،رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ و
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﻦ ﭘﻮش ﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ و … اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس از ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم اﺑﻴﺎﻧﻪ :١اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ دراﻋﻤﺎق ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دارد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی زﻳﺒﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٦ــ٥ــ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم اﺑﻴﺎﻧﻪ
١ــ اﺑﻴﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ روﺳﺘﺎ در  ٤٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻄﻨﺰ و  ٧٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﮐﺎﺷﺎن در داﻣﻨ ٔﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﮐﺲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺳﺘﺎی اﺑﻴﺎﻧﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در اﻳﺮان از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

١٢١

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭼﺎدر و ﻟﺒﺎس
ﭼﺎدر ﺳﻔﻴﺪ ورزﻧﻪ :ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭼﺎدر ﺳﻔﻴﺪ،
ٔ
ﺷﻴﻮه ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺧﻮد ،از ﭼﺎدر ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دﻻﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ دارد :اﻏﻠﺐ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻐﻞ ﮐﺮﺑﺎسﺑﺎﻓﯽ ،ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﭘﻨﺒﻪ و در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ در وﺟﻮد اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٧ــ٥ــ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ورزﻧﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٥ـ٥
آﻳﺎ در ّ
ﻣﺤﻞ 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
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻴﺎت و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آن ،وﺟﻮد ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻬﺮ و
در ٔ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻋﻴﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳ ّﻨﺖﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﺪاف اﻧﺠﺎم آن ،در ﺑﺮﮔﺰاری آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
١٢٢

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ ﻣﻠّﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﻞﺑﻨﺪان )ﻧﺨﻞﮔﺮداﻧﯽ( :١ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه »ﻋﺎﺷﻮرا«
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ و از اول ﻣﺤﺮم ،ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺎﻫﭙﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮزﻧﯽ،
ﺳﻴﻨﻪزﻧﯽ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در روز »ﻋﺎﺷﻮرا« ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﺨﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮزن ،در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮک و اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش درﻣﯽآﻳﺪ؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در »ﺧﻮر و ﺗﻮاﺑﻊ آن« در روز ﺷﺸﻢ ﻣﺤﺮم ،دو َﻋﻠَﻢ زﻳﻨﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ و دﺳﺘﻤﺎل اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ
ﺳﻴﺎه ﻳﺰدی آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردی ،ﭘﻮﺷﺶ َﻋﻠَﻢﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨ــ٥ــ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﻞﮔﺮداﻧﯽ

ب ( ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺎووﺷﯽ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻓﺮاد از ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ،ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﺎووﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺎووﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آداب ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اﺷﻌﺎر و ادﻋﻴﻪ ﻣﺮدم و زاﺋﺮان را از ٔ
ﺳﻔﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ،او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻳﻦ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎووﺷﯽ ﻣﺮدم
ﺣﺲ ﺟﻤﻌﯽ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ٔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ّ
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ ٔﻪ ﺗﺎﺑﻮت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در روز ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل ٦١
١ــ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﻞﮔﺮداﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﺨﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ٔ
ﻫﺠﺮی درﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ،در ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺗﻮ ،ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺎﮐﺖ را ﺗﺸﻴﻴﻊ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

١٢٣

»ﺑﺎدرود« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ اﺷﻌﺎر از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻳﺪه ﭘﺮاﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺧﺮم دﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ َاﻧﻬﺎر ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻮﺛﺮ ﮐﺠﺎ ز ٔ
ﻧﺎم ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ از آن دل رﺑﺎﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﺎم ﺣﺴﻴﻦ و ﮐﺮب و ﺑﻼ ،ﻫﺮ دو دﻟﺮﺑﺎﺳﺖ
دﻳﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﻗﺪ ﺷﻬﺪا ،ﻣﺸﮏ و ﻋﻨﺒﺮ اﺳﺖ
رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻫﺮ ﺷﻬﻴﺪ
پ ( ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎی ﺑﺎران :ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ آب وﻫﻮاﻳﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن
ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺧﺎص
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ از اﻳﻦرو ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻢﺑﺎرش ،ﺟﻬﺖ ﻧﺰول ﺑﺎران ،ﻣﺮدم ّ
در ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ،ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﻳﻢ درﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﺎران« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آش ﻧﺬری ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آداب ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه رﺳﻢﻫﺎی
ت( ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن :ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن دارای آداب و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ،ﺷﺐ ﻗﺪر و اﻓﻄﺎری دادن .ﻗﺒﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ،رؤﻳﺖ ﻣﺎه ﻧﻮ ،ﭘﻴﺸﻮاز ﻣﺎه روزه رﻓﺘﻦ ،ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ٔ
از ﮐﺎرﺑﺮد رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن» ،ﺳﺤﺮﺧﻴﺰی« از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد؛ از اﻳﻦرو ،ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن در ﺳﺤﺮ ،ﺻﺪای
ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﺳﺤﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﺪار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
آوای ﻃﺒﻠﯽ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ٔ
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 ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری ،ﻗﺎﺷﻖ زﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪﺗﮑﺎﻧﯽ و
ﺳﺒﺰه ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻳﺎرت اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و اﻫﻞ ﻗﺒﻮر ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺮاه
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد آداب ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ درﮐﻨﺎر ٔ
ﺧﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ .دراﻳﻦ اﻳﺎم ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ و آﺟﻴﻞ از ﻫﻢ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ٔ
ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻫﻢ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ٩ــ٥ــ ﺳﻔﺮۀ ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ

١٢٤

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻳﻦ روز ،روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ
روز
ﺳﺒﺰه ٔ
ﺳﻴﺰده ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ٔ
ٔ
و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﻴﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در دﺷﺖ و ﺳﺒﺰهزار ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
ج( ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻼبﮔﻴﺮی :ﮔﻼبﮔﻴﺮی در ﻗﻤﺼﺮ ،ﺑﺮزک ،ﻧﻴﺎﺳﺮ ،ﺟﻮﺷﻘﺎن و ﮐﺎﺷﺎن از ﻗﺪﻣﺘﯽ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ،ﺧﻮد از رواج
ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١٠ــ٥ــ ﮔﻼب ﮔﻴﺮی )ﻗﻤﺼﺮ ﮐﺎﺷﺎن(

آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
در اول ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ،ﻫﺮ ﺳﺎل داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﻼب ﻧﺎب ﻗﻤﺼﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
چ ( ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﻳﯽ »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 ﺗﺨﺘﻪای ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺮ اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻠﯽ را اﺑﺘﺪا روی آن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﻴﮑﺮ او ﻏﺴﻞ دادﻧﺪ ،اﺻﻄﻼح »ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﻳﺎن« ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .در ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻳﻴﻨﯽ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﻳﺎن ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن وﺻﻒﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ٔ

ﺷﮑﻞ ١١ــ٥ــ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﻳﯽ ــ ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل

١٢٥

ﻳﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ،ﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٦ـ٥
در ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ در ﻣﺠﺎور آن ،ﭼﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد؟ ﭼﺮا ﺣﻔﻆ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟

ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎرﻳﮕﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻴﺎری از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳﺨﺖ و ﺗﺄﮐﻴﺪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻌﺎون و ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﻳﻞ و ﻃﻮاﻳﻒ ،در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون و ﻳﺎرﻳﮕﺮی در ٔ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺗﻮﻟﻴﺪی( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻳﺎرﻳﮕﺮی«
اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ّﻓﻌ ّ
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﻻﻳﺮوﺑﯽ و ﺟﺸﻦﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻻﻳﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ،ﻣﺮاﺳﻢ آبﺧﻮاﻫﯽ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺜﺎر ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﺮای ﻗﻨﺎت و ﭼﺸﻤﻪ( ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران،
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻮی ﮐﻨﯽ و ﺟﻮیروﺑﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،از ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم :ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری در ٔ
وﻳﮋه در زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻠﯽ ،ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ .در آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﻴﻦ و آب )ﻻﻳﺮوﺑﯽ ،ﺟﻮیروﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻨﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﻦ
١٢٦

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﻨﺪ و ﺳﺪ ،ﺑﻴﻞ زﻧﯽ( ،در ﮐﺎﺷﺖ )ﻧﺸﺎﮐﺎری ،ﻧﻬﺎلﮐﺎری و …( ،در ﺑﺮداﺷﺖ )ﭘﻨﺒﻪ ﭼﻴﻨﯽ ،ﻏﻮرهﭼﻴﻨﯽ ،ﻣﻴﻮهﭼﻴﻨﯽ و …(
ﻧﻴﻤﻪ
و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص )ﭘﺨﺘﻦ آش ﻧﺬری ،ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎی ﺑﺎران ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦﻫﺎ ﭼﻮن ٔ
دﻫﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﻮﮔﻮاری ﻋﺰﻳﺰی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺷﻌﺒﺎن ،ﻋﻴﺪﺳﻌﻴﺪﻓﻄﺮ ،ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ،آﻳﻴﻦﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮاری ازﺟﻤﻠﻪ ٔ
و …(.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻴﺎری و ﺗﻌﺎون
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١٢ــ٥ــ ﻻﻳﺮوﺑﯽ ﺟﻮیﻫﺎی آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻫﻤﮑﺎری اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ــ ﺳﻤﻴﺮم

ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﮏ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ازدواج ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﻳﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل
ارزش ﻫﺎ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺳ ّﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ،از ﻃﺮﻳﻖ ازدواج ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و آﻳﻴﻦﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.

١٢٧

ﺷﮑﻞ ١٣ــ٥ــ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺟﻠﻮهﻫﺎﻳﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ دارای وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ٔ
اﺻﻔﻬﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری،
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ )اﺗﺎق ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ( ،ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ،ﮔﻠﻴﻢ و ﻋﺒﺎ )ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد و ﮐﺎﺷﺎن( و
ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﻔﺎل و ﮐﺎﺷﯽ )ﺷﻬﺮﺿﺎ( و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻮﻏﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ )ﺧﻮر و ورزﻧﻪ(ٔ ،
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎناﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ١٤ــ٥ــ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

١٢٨

ﺷﮑﻞ ١٥ــ٥ــ ﻣﻌﻤﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮓ

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٧ـ٥
ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،در ﮐﺪام ﻳﮏ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ﺷﻬﺮت دارد؟
در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﯽ ،ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن ﺧﻼﻗﻴﺖ
و … ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

١٢٩

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪٴ

ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ــ ﺻﻔﻮﻳﻪ

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن

درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪٴ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮐﻬﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎﻧﻤﺎن در ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ 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 ﻗﺒﻴﻠﻪای ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ درس ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﻢ.

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ٤٢ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽرﺳﺪ .آﺛﺎر
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ در ﻏﺎرﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪﺑﺰی )ﺣﺴﻦآﺑﺎد( واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن،
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در اﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﮔﻮرﺧﺮ ،ﮐﺮﮔﺪن ،اﺳﺐ و ﮔﺎو وﺣﺸﯽ و دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ١ــ٦ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن

١٣١

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده
دوره ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ٔ
اﺳﺘﺎن دارد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻫﺰاره ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺗﭙﻪ آﺷﻨﺎ در ﭼﺎدﮔﺎن
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﻳﺴﻤﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻄﻨﺰ
ﺗﭙﻪ ﺳﻴﻠﮏ ﮐﺎﺷﺎن،
)ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق .م(ٔ ،
ٔ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ ازٔ :
ٔ
)ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م( ،ﺳﺒﺎ در ورزﻧﻪ
)ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ق.م(،ﮔﻮرﺗﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﭙﻪ ﭼﻐﺎ ﺣﺴﻦ در ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن
)ﻫﺰاره ﺷﺸﻢ ق .م(ٔ ،
ٔ
ٔ
ٔ
)ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م( و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻧﻨﺎدﮔﺎن
ﺳﻤﻴﺮم
ﺷﺎﻫﯽ
ﺗﻞ
ق.م(،
ﭼﻬﺎرم
)ﻫﺰاره
ﮐﺮون
و
ﺗﻴﺮان
ﺟﻮزک
ﺗﭙﻪ
ق.م(،
ﺳﻮم
)ﻫﺰاره
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
)ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م(.
ﻓﺮﻳﺪن
ٔ

ﺷﮑﻞ ٢ــ٦ــ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻴﻠﮏ ــ ﮐﺎﺷﺎن

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺪﻳﺴﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻳﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
دوره ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،زﻣﺎن ﺑﻴﻦ  ٨ﺗﺎ  ١٠ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
١ــ ٔ

١٣٢

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن

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

از اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم؛ ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ،اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدی در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎی
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ آنﭼﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد دﺷﺖﻫﺎی
وﺳﻴﻊ و ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻓﺮاوان ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻳﻨﺪه رود ــ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎﻳﯽ در آن اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از اﻳﻦرو ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ٔ
ﺣﺎﮐﻤﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ّ
ﭼﻬﺮه آزاده ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ﺿﺤﺎک ﻗﻴﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻳﺪون
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ٔ
در دوران اﺳﺎﻃﻴﺮی ،وﺟﻮد داﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺟﺮای ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻳﺪن در روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺎوه ،آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را از ﺑﻨﺪ اﺳﺎرت آزاد ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در
ٔ
ﻣﻠﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺸﻮر دارد .وﺟﻮد دژی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻬﻨﺪژ
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺮوزی ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎی ﺑﻮده و اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﯽ از آن درﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﭙﻪ
ﺳﺎروﻳﻪ در
ٔ
آﺗﺸﮑﺪه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در ﻣﺎرﺑﻴﻦ اﺻﻔﻬﺎن )ﮐﻮه آﺗﺸﮕﺎه( ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺷﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻘﺎﻳﺎی
ٔ
از ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﺳﺖ.

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

١٣٣

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﻣﺎدﻫﺎ ،اﻳﺮان دارای ﺳﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺮوزی اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﺗﺎﮐﻦ ﻳﺎ ﭘﺎرﺗﻴﮑﺎن ﻓﺮﻳﺪن ،ﻓﺮﻳﺪونﺷﻬﺮ و ﭼﺎدﮔﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﮔﺎﺑﺎی )ﮔﯽ ،ﺟﯽ( ﺑﻮد.
اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﺑﺎی ﻳﺎ ﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻬﺪ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان
ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﻳﻔﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﺮﻳﮏ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و وﺳﻴﻊ آن ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﺎه داﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در آن
دوره اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،آﺑﺎدیﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
زﻣﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ﻳﮏ ﺳﺎﺗﺮاپ )اﺳﺘﺎن( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در ٔ
)ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺮﻗﯽ( ،در
اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﺛﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻴﺮﮐﻮه و
دﺧﻤﻪ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺑﺖ( ،در ﻓﺮﻳﺪن )ﺗﭙﻪ ﺧﻮﻳﮕﺎن( ،در ﻧﺎﺋﻴﻦ )ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﺷﻴﺮﮐﻮهٔ ،
ﺳﻤﻴﺮم )ﺗﻞ ﻧﻘﺎره و ﺗﻞ دهﻧﺎ و ﮔﻮر ٔ
ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﻧﺨﻠﮏ( ،در ﻧﻴﺎﺳﺮ ﮐﺎﺷﺎن )ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﻧﻴﺎﺳﺮ( ،در اﺻﻔﻬﺎن )ﺑﻨﺎی آﺗﺸﮕﺎه و ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( و ﺑﺴﻴﺎری آﺛﺎر دﻳﮕﺮ.
واژه اﺻﻔﻬﺎن از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺎﻫﺎن ّ
در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن را ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻳﺎ ّ
ﻣﺤﻞ
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﭙﺎه ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ٔ
ﻣﻬﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن و دژ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮد.
ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ّ

ﺷﮑﻞ ٥ــ٦ــ ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﻧﻴﺎﺳﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴﻨﯽ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺗﻘﻮﻳﻢﻧﮕﺎری در ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﻼم از ﺳﺎل  ٢٣ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی وارد اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ .ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
دﻳﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و
وﺟﻮد ﺑﻘﺎع ﺳﺎدات و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،ﻧﺸﺎن از ﻋﺸﻖ و ارادت
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮانﻗﺪر آن ﺣﻀﺮت دارد.
ٔ

ﺷﮑﻞ ٦ــ٦ــ اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق ــ ﺧﻮراﺳﮕﺎن

ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻪ و
دوره اﺳﻼﻣﯽ روﻧﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺤﻼت و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ٔ
اﺻﻔﻬﺎن در ٔ
ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋهای ﭘﻴﺪا ﮐﺮد
ﺟﯽ )ﻣﺤﻼت ٔ
اوﻟﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ّ
دوره ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد:
وﻟﯽ اوج اﻋﺘﺒﺎر و روﻧﻖ اﺻﻔﻬﺎن را در ﭼﻨﺪ ٔ
١ــ دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﻳﻪ :اﺻﻔﻬﺎن از اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﻳﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض آن )٣٢٠ــ  ٤٤٨ﻫـ.ق( ﻫﻤﻮاره از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣ ّﻬﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در اﻳﻦ دوره ،اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﮐﻦاﻟﺪوﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او در ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﺷﻬﺮ
دروازه ﺟﻮﺑﺎره آﺛﺎری از آن
دروازه ﻃﻮﻗﭽﯽ ﺗﺎ
ﺗﻼش زﻳﺎدی ﮐﺮد .دﻳﻮار ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﻴﺮون
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،از اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ آن زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن رﮐﻦاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺆﻳﺪاﻟﺪوﻟﻪ و ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻧﻴﺰ در آﺑﺎداﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪ ﻃﻮﻗﭽﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ( ،وزﻳﺮ ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺪوﻟﻪ ،از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم زﻣﺎن
ﺑﺴﻴﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐﺑﻦ ﻋﺒﺎد )ﻣﺪﻓﻦ او در ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در آن زﻣﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮرﺟﻴﺮ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻐﻴﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ در
ٔ
در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد و ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
٢ــ دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن :ﭘﺲ از دﻳﺎﻟﻤﻪ ،ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .از زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در
ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن در رأس اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وزرای داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ و ﺗﺎجاﻟﻤﻠﮏ در ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر
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ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ ،آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ و ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎجاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ از آﺛﺎر
اﻋﺠﺎباﻧﮕﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ زواره ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٧ــ٦ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن

ﻣﻴﺪان ﻋﺘﻴﻖ )در ّ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻴﺪان ﻗﻴﺎم اﺻﻔﻬﺎن( ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از آﺛﺎر ٔ
اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ.
٣ــ دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ :اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ ٨ــ٦ــ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ــ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن
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ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻔﻮﻳﻪ درﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ،ﺷﻬﺮی آﺑﺎد و
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 اﻳﻦرو ،درﺳﺎل  ١٠٠٠ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ را از ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١١٣٥ﻫﺠﺮی 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 .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﮐﺪام ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﺪن اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ؟

ﺷﮑﻞ ٩ــ٦ــ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم )ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن(

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻗﻮام و ﮔﺮوه ﻫﺎ از دور و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎ و اراﻣﻨﻪ( ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﻣﻌﻤﺎران ،ﺷﻌﺮا ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻓﻼﺳﻔﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﻀﻮر اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺻﻔﻮﻳﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ،آﻧﭽﻨﺎن ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺘﯽ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﻣﻴﺪان ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻃﺮاف آن،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﯽ )ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم( ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦﻟﻄﻒاﻟﻠّﻪ ،ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ و ﺳﺮدر ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ﻫﺮﻳﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﮑﺎری از ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﺠﺎد
ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻ ،ﻣﺤﻼت ﻣﺘﻌﺪد )ﺗﺒﺮﻳﺰیﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد ،ﺧﻮاﺟﻮ ،ﺟﻠﻔﺎ ،ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد و ﻓﺮحآﺑﺎد( ،اﻳﺠﺎد ﭘﻞﻫﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮروی زاﻳﻨﺪهرود ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ و ﻣﺪارس ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻓﺰود.
١٣٧

ﺷﮑﻞ ١٠ــ٦ــ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﻳﯽ )ورودی ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒآﺑﺎد(

دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﻣﺜﻼ ً ﮐﺎﺷﺎن،
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ آﺛﺎری از ٔ
ﺧﻮاﻧﺴﺎر ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد )اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ( ،ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻧﺎﺋﻴﻦ.

ﺷﮑﻞ ١١ــ٦ــ ﮐﺎخ ﻧﻤﮑﺪان ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١٣٨

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن

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

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ۱ـ۶
آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

١٣٩

درس ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻧﺎمآوران اﺳﺘﺎن

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ،ﺗﻤﺪن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻼﻣﯽ و
ٔ
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮ ،ﻣﺒﺎرز راه ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی،
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻳﺎر ﺻﺪﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ،از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ٔ
از ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻴﮑﺎن ﺑﻮد .در اوج درﺧﺸﺶ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ .در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی
ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﻴﻢ ،اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮﻳﻪ ،اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ )ﮔﺮﭼﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﭼﻮن
ٔ
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
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮای ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺗﺎ ﺷﺮوع ٔ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺎﮔﺮدان در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ٔ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ )ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ( ،راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﮐﺎﺗﺐ ،ﻏﻴﺎثاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،
ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﮐﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ ١٣ــ٦ــ ّ
ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮﻋﻠﯽﺳﻴﻨﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ــ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ

١٤٠

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﮑﻮه ﮐﻢﻧﻈﻴﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪاﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭘﺮورش و ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺎن در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﯽ در اﻳﻦ دوره دارد .ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﻳﯽ ،ﻣﻴﺮداﻣﺎد ،ﻣﻴﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻓﺎﺿﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺣﮑﻴﻢ ﺷﻔﺎﻳﯽ ،ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰی ،ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ.
از اواﺧﺮ دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،وﺣﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪآﺑﺎدی ،ﺣﮑﻴﻢ ﻗﻤﺸﻪای )ﺻﻬﺒﺎ( ،ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﺎنﻗﺸﻘﺎﻳﯽ و
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ درﭼﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوران اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻴﺮزای ﻧﺎﺋﻴﻨﯽ،
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ٔ
ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪﻳﺴﻪای اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ،ﺣﺎجآﻗﺎ رﺣﻴﻢ ارﺑﺎب ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ وﺣﻴﺪ دﺳﺘﮕﺮدی ،ﺟﻼلاﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﯽ،
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ زوارهای ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻓﻼﻃﻮری و ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﻟﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ و اﺧﻼق در داﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎمآور در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ در
ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اماﻟﻔﺎرﺳﻴﻪ )اوﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻮزداﻧﯽ ،آﻣﻨﻪ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎﺋﻴﻨﯽ ،ﻫﻤﺎ اﻣﺎﻣﺰاده )اوﻟﻴﻦ
ﭘﺰﺷﮏ زن اﻳﺮاﻧﯽ از ﺷﻬﺮﺿﺎ( ،ﺑﯽﺑﯽﺟﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺠﺘﻬﺪه اﻣﻴﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

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

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ،اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن زﺑﺎﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ .ﻇﺮاﻓﺖ ،زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺧﻼﻗﻴﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
در
ٔ
اﺳﺖ .اﺳﺎﺗﻴﺪی ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎد ﺣﻴﺪر اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﺎد ورزﻧﻪ ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد،
ﻣﺤﻤﺪﻏﻔﺎری ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ( ،ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﻦ اﺳﺘﺎناﻧﺪ.
١٤١

ﺷﮑﻞ ١٥ــ٦ــ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﻧﻘﺎش و ﻃﺮاح ﻣﻌﺮوف ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ٢ـ۶
از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و آﺛﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮدم در
واﻗﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻧﻴﺰ
دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ٔ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ٔ
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﺪاری اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ،ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز و ﻣﻬﻤﯽ را اﻳﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از
ﭘﻴﺸﺘﺎزان و رﻫﺒﺮان اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎز ،از ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،آﻳﺖاﻟﻠﱣﻪ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺳﻴﺪ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﻗﻴﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٤٢و ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب
١٤٢

ﭘﻴﺸﻴﻨ ٴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد .اوﻟﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ و
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ١٣٥٧ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و اﺗﺤﺎد ،اﻳﺜﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﭘﻴﺮوزی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،١٣٥٧اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ .

ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ،ﺗﻴﭗ
ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﺗﻴﭗ ﮐﺮﺑﻼ( در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم )در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎروانﻫﺎی وﺣﺪت و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ( ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪه
درﺑﺎره ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﮐﺠﺎی دﻧﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺎﻳﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻘﺪﻳﻢ  ٢٣ﻫﺰار ﺷﻬﻴﺪ و ٤١
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎم
ٔ
آزاده ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﺜﺎرﮔﺮیﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﺳﺮداران اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﻳﻦ
ﻫﺰار ﺟﺎﻧﺒﺎز و ٔ ٣٤٦٠
)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﻟﻠﱣﻪ
)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ »ع«( ،ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﺖ
و ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎجﺣﺴﻴﻦ ﺧﺮازی
ٔ
ٔ
درﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺗﻬﺮان( ،ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ رداﻧﯽﭘﻮر ،ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻴﺜﻤﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﮕﺮی
ٔ
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر اﻓﺘﺨﺎرآﻣﻴﺰ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان دارد.

ﺷﮑﻞ ١٦ــ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

١٤٣

ﺷﮑﻞ ١٧ــ٦ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻬﺪای اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ارزشﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ١٣٨٥از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ٔ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟

١٤٤

فصل هفتم
شکوفایی استان اصفهان
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

درس هجدهم

دستاوردهای استان

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 ارزشمداری ،استعداد علمی و هنر ،اعتماد به نفس و توانمندی انسانی مردمان استان
توسعه علم ،فرهنگ ،هنر و اقتصاد در کشور ساخته
در راستای تالش و مدیریتهای مؤثر در صحنههای مختلف ،اصفهان را طالیه دار
ٔ
است ،که آثار آن را در جای جای استان میتوان مشاهده کرد.

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 آنها را نام ببرید.
ــ از یادآوری این افتخارات چه احساسی دارید؟

الف) بخش اقتصادی

توسعه اقتصادی استان اصفهان نقش ارزنده ای در رشد اقتصادی کشور داشته است .در این جا با پاره ای از فعالیت های
ٔ
ساله اخیر آشنا می شویم.
اقتصادی ارزشمند استان در سی ٔ
توسعه سرمایه گذاری و
ــ اقتصاد کالن :یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی استان پیدایش بازار بورس با هدف
ٔ
مشارکت اقتصادی بوده است .بورس اصفهان در اسفند ماه  ١٣٨٢رسماً کار خود را آغاز کرده و با رشدی معادل  23/5درصد در
سال  ١٣٨٧به 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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شکوفایی استان اصفهان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
توسعه صادرات غیر نفتی کشور ،طرح هدایت صادرات استان و حمایت
ــ بازرگانی خارجی :تدوین سند راهبرد
ٔ
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.
ــ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری :آیا می دانید از مجموع گردشگران خارجی ورودی به هتل های
کشور ١١/٥ ،درصد آن ها به هتل های استان اصفهان وارد می شوند و استان اصفهان دومین رتبه را در سطح کشور در این
خصوص دارد.
توسعه گردشگری در
منطقه نمونه گردشگری در
گفتنی است که وجود  ٢٨روستا به عنوان هدف گردشگری ،تصویب ٦٠
ٔ
ٔ
نقشه ایران با محورهای گردشگری ،حفظ و
استان اصفهان مؤثر بوده است .عالوه بر این ،تعریف  ٢٨محور گردشگری ،تولید ٔ
سامانه اطالعات مکانی آثار تاریخی و فرهنگی استان و طرح ملی تور الکترونیکی سبب افزایش
ارائه
ٔ
احیای رشته های صنایع دستی و ٔ
گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان شده است.

شکل 1ــ7ــ روستایی در فریدن

شبکه استانی سیما در آن شکل گرفته است .همچنین ،صدای مرکز
ــ صدا و سیما :اصفهان ّاولین استان در کشور است که ٔ
توسعه این سازمان کمک چشمگیری کرده
شبکه  ٥سیمای استان به
ٔ
سابقه فعالیت دارد .از سال  ١٣٧٤افتتاح ٔ
استان نزدیک به نیم قرن ٔ
است .در حال حاضرّ ،
شبکه صدا و سیما قرار دارد.
کل استان زیر پوشش ٔ
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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 ّ
محل 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.
ــ تربیت بدنی :استان اصفهان به جهت قابلیتهای نیروی انسانی و امکانات ورزشی ،دومین مرکز ورزشی کشور به شمار میآید.
سرانه فضاهای ورزشی و افزایش ورزشکاران ،و تیمهای ورزشی و مربیان ،ناشی از
سیر تکاملی تعداد اماکن ورزشی ،رشد متوسط
ساالنه ٔ
ٔ
سیاستهای تشویقی پس از انقالب بوده است که در سطح ملی و جهانی افتخارات فراوانی برای استان و کشور کسب کردهاند.
ارائه خدمات و حمایت های غیر بیمه ای به گسترش خدمات توانبخشی،
ــ بهزیستی :سازمان بهزیستی با اتخاذ تدابیر و ٔ
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  ١٤٧واحد توانبخشی ٣٢ ،مرکز بازپروری 1معتادان و  ٧مرکز
مشاوره ژنتیک 2از افتخارات خدماتی این سازمان
ٔ
بوده است.
کمیته مشغول در استان ،به عنوان نهادی انقالبی از نوع مؤسسات غیر انتفاعی و
ــ کمیتۀ امداد امام خمینی ٣٤ :واحد
ٔ
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.

شکل ٢ــ٧ــ جشن نیکوکاری
1ــ در  ٣٨مرکز بازپروری معتادان استان ،مهارتهایی برای زندگی سالم و طبیعی به معتادان آموخته میشود 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.

آینده آنها ارائه میدهد .انجام
2ــ مرکز ژنتیک در استان به زوجهایی که در آستان ٔه ازدواج اند و به همسرانی که قصد بچهدار شدن را دارند،
مشاوره ژنتیکی برای سالمت فرزند ٔ
ٔ

آزمایشات ژنتیکی و توصی ٔه متخصصان این مرکز ،ضریب خطر وجود معلولیتها را در کسانی که ازدواج فامیلی داشته یا سابق ٔه معلولیت و بیماریهای ارثی در فامیل داشتهاند بررسی و
کنترل میکند.
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گسترده بخش بهداشت و درمان ،ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزایش
سایه تالش های
ــ بهداشت و درمان :در ٔ
ٔ
دهه اخیر چشمگیر بوده است .برای ارتقای شاخص های سالمت ،تدابیری اندیشیده شده است؛ از
شاخص های
توسعه انسانی در دو ٔ
ٔ
جمله ،اصالح نظام سالمت در قالب پزشک خانواده ،کاهش مرگ و میر در کودکان طی سال های   ٨٦ــ ،1381کاهش مرگ مادران
باردار و گسترش پوشش تنظیم خانواده.

بیشتر بدانیم
ــ آموزش فنی  و حرفه ای ٥٦ :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 ف ّناوری
و نیاز بازار کار ،فراهم  آوردن شرایط کار آفرینی و خالقیت ،از اهداف این بخش است.
ــ آموزش و پرورش :استان اصفهان با نرخ با سوادی  ٨٧/٥٣درصد در سال  ١٣٨٥در مقایسه با سایر استان ها پس از
تهران ،سمنان و یزد قرار دارد و درصد باسوادی جمعیت زنان استان  ٣/٩درصد 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
شایسته آموزش و پرورش بوده
دانش آموزی و گسترش واحدهای مرکز تحقیقات معلمان و انجمن علمی معلمان ،از جمله اقدامات
ٔ
است.

پ) بخش زیربنایی و تولیدی

مهم این
ــ آب:
ٔ
عرضه آب سالم و کافی برای تأمین نیازهای اساسی همراه با مدیریت پایدار ّ
کمی و کیفی منابع آب ،از وظایف ّ
طی سال های   ٨٦ــ  ١٣٨٠ظرفیت
بخش است که از طریق احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های پر آب استان تأمین می شودّ .
ذخیره سازی سدها روندی صعودی داشته است.
ــ آب و فاضالب :در حال حاضر  ٨٢شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی و  ٢٨شهر استان تحت پوشش خدمات
شبکه آبرسانی شهرهای استان که در سال  ١٣٥٧برابر  ١٥٠کیلومتر بوده به  ١٧٦٠کیلومتر در
جمع آوری و دفع فاضالب است .طول ٔ
سال  ١٣٨٦رسیده است.
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بیشتر بدانیم
افزوده بخش صنعت ّ
کل کشور در سال  ١٤/٨ ،١٣٨٥درصد است
ــ صنعت و معدن :سهم استان از ارزش
ٔ
رتبه دوم ،استخراج
رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال ٔ
که بعد از تهران ٔ
رتبه ششم را در کشور داشته است.
رتبه سوم و ذخایر مکشوفه ٔ
ساالنه ٔ
عمده معدنی ،از
افزایش رشد اشتغال در بخش صنعت ،تکمیل  ٦٩شهرک و ٔ
ناحیه صنعتی ،اجرای طرح های ٔ
جمله اقداماتی است که حاکی از قابلیت های تولیدی به ویژه صنعتی در استان اصفهان است.
رتبه
ــ نفت :پاالیشگاه اصفهان در بین  ٩پاالیشگاه کشور از لحاظ سقف تولیدات فراورده های نفتی حائز ٔ
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.
شده استان در سال  ١٣٥٧از دو شهر در سال  ١٣٨٧به  ٨٦شهر
ــ گاز :تعداد شهرهای گازرسانی ٔ
رتبه سوم را پس از تهران و خراسان رضوی
رسیده است .استان اصفهان از نظر مصرف کنندگان گاز طبیعیٔ ،
داراست.
ــ برق :تعداد روستاها ی برق دار شده از  ٢٨٣روستا از سال  1357به  ١٦٠٤روستا افزایش یافته است .در
توسعه صنایع عمده در استان ،مصرف
ابتدای انقالب اسالمی ،سهم استان از مصرف برق کشور  7درصد بوده و با
ٔ
برق صنعتی در سال  ١٣٨٦حدود  ٥٥/٥درصد از ّ
کل مصارف را دارا بوده است.
توسعه فضای رقابتی در
افزایش تعداد مشترکان برق خانگی ،تعداد روستاهای برق دار شده و حرکت به سمت
ٔ
توسعه صنعت برق از سیاست ها و استراتژی های بخش برق در استان بوده است.
بخش
ٔ
ــ مخابرات :دسترسی به امکانات خدماتی مخابرات تا سال  ١٣٥٧از نظر کمیت و کیفیت بسیار محدود
بوده است؛ به طوری که در سال  ١٣٥٧تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در ّ
کل استان معادل  ٢٨روستا
ماهه اول سال  ١٣٨٧به  ١٧٠٢روستا رسیده است .شرکت مخابرات استان اصفهان
بوده که این تعداد در شش ٔ
اتحادیه
ارائه خدمات مخابراتی با کیفیت مطلوب مطابق مقررات
ٔ
در جهت اجرای وظایف و اهداف سازمانی در ٔ
جهانی مخابرات گام برمی دارد .از طرفی ،با افزایش ضریب نفوذ اینترنت ،تلفن همراه و تلفن ثابت سهم بیشتری
از کشور را داراست.
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ــ حمل و نقل :استان اصفهان با دارا بودن  ١١٠٠٠کیلومتر راه ،نقش مهمی را در بخش حمل و نقل کشور ایفا می کند٢٥ .
درصد آزاد راه ها و  ٢٣درصد بزرگراه های کشور در این استان قرار گرفته است .در بخش حمل و نقل ریلی ،استان اصفهان دارای
زمینه حمل
 ٦٤٩کیلومتر خطّ اصلی است .در بخش هوایی نیز با پنج فرودگاه در استان وجود دارد ،که فقط فرودگاه شهید بهشتی در ٔ
و نقل عمومی و مسافربری فعال است.
شبکه راه های استان ،برقراری تردد امن با کاهش
کاهش تلفات جاده ای و شناسایی و اصالح نقاط پر حادثه ،افزایش ظرفیت
ٔ
مهم این بخش است.
زمان و ٔ
هزینه سفر از اقدامات ّ
ماهه اول سال  ١٣٨٧سهم حمل و نقل عمومی در کالن شهر اصفهان  ٦٨درصد
ــ حمل و نقل درون شهری :تا پایان شش ٔ
بوده است .طی  ٣٠سال (  ٨٥ــ   )١٣٥٨جمعیت شهری استان حدود  ٢/١٥برابر شده؛ در حالی که تعداد وسایل حمل و نقل عمومی
به بیش از  ٥٩برابر رسیده است.

شکل ٣ــ ٧ــ 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،
تونل ها و پل های زیر گذر را ضروری ساخته است .اجرای طرح های عمرانی شهری مانند طرح تونل زیر گذر شهید آقاخانی به
طول  ١١٠٠متر (نخستین تونل شهری در کشور) ،پل رو گذر غیر مسطح خیابان امام خمینی به طول  ٥کیلومتر از بزرگ ترین و
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 خطّ مترو به طول  20/٢کیلومتر
در دستور کار قرار دارد.
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ّ
خط شمالی ــ جنوبی
ّ
خط شرقی ــ غربی
خط جنوب غرب
ّ
خط اصفهان ــ شاهین شهر
ّ
خط اصفهان ــ بهارستان

شکل ٤ــ٧ــ نقشۀ خطوط متروی شهر اصفهان

ت) بخش محیط زیست

 ٤٥٧,٣١١هکتار 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.
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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 ّ
ویژه استان ،نصب تجهیزات سنجش آلودگی در صنایع
محل دفن پسماندهای ٔ
بزرگ از جمله فعالیت های این سازمان است.

بیشتر بدانیم
طی سال  ٨/٥٤ ،١٣٨٥درصد
ــ کشاورزی و منابع طبیعی :سهم ارزش
ٔ
افزوده بخش کشاورزی در استان ّ
افزوده بخش کشاورزی کشور را تشکیل می دهد .تولیدات محصوالت زراعی ،باغی
بوده که معادل  ٦درصد ارزش
ٔ
و محصوالت دامی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک
توجه به افزایش بازدهی های آبیاری و
اجرای طرح های آب و خاک حاکی از ّ
ٔ
توسعه باغات در اراضی شیب دار مستعد ،مطالعه و مکان یابی مجتمع های گلخانه ای و دامداری ،تأمین بهداشت
است.
ٔ
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 سیبزمینی ،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
آینده روشنی را در این بخش ترسیم می کند.
ماهی و شیالت در مناطق مستعدٔ ،
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درس نوزدهم

چشمانداز استان در افق 1404

آینده استان اندیشیده اید؟ اصفهان با داشتن قابلیت های طبیعی و انسانی و قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی
تا به حال به ٔ
درعرصه های مختلف ،گام های بلندی را برداشته است .چشم انداز استان در افق  ١٤٠٤افتخار دیگری بر سند افتخارات ماست.

چشم انداز بیست سالۀ گردشگری استان اصفهان ()١٤٠٤

٭ اصالح بافت قدیم و احیا ،نوسازی و بهسازی آن
توسعه پایدار و حداکثر رسانیدن درآمد حاصل از بخش گردشگری
٭ متنوع سازی محصوالت بخش گردشگری در جهت
ٔ
توسعه ورزش های آبی
٭ مطالعه و اجرای طرح های جامع گردشگری استان ،اکوتوریسم ،ورزش های زمستانی و
ٔ
٭ استفاده از روش های نوین در معرفی و اطالع رسانی جاذبه های گردشگری اصفهان.

چشم انداز بیست سالۀ محیط زیست استان اصفهان ()١٤٠٤

توسعه روستایی و ناحیه ای
پهنه جغرافیایی از طریق اجرای برنامه های هماهنگ
ٔ
٭ توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در ٔ
پژوهشکده تحقیقاتی بین المللی کویر و بیابان
٭ ایجاد ایستگاه و
ٔ
٭ 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 ()١٤٠٤

٭ تهیه و اجرای ( GISسیستم اطالعات جغرافیایی) شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات آمایش شهری
توسعه شهرها
٭ مکان یابی و
ٔ
تهیه طرح های شهری به شهرهای کوچک و متوسط و تقویت و تجهیز زیرساخت ها و تسهیالت در این شهرها
٭ اولویت ٔ
٭ 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
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شهری و احترام به حقوق شهروندی با بهبود عملکرد خدمات رسانی.

چشم انداز بیست سالۀ اشتغال استان اصفهان ()١٤٠٤

توسعه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی ،حمایت از کار آفرینان ،راه اندازی صندوق
٭ مطالعه و ساماندهی
ٔ
سرمایه گذاری جوانان
سرمایه خارجی
زمینه مناسب برای جذب
ٔ
٭ ایجاد ٔ
٭ توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستایی
٭
مطالعه جایگزینی اشتغال افراد بیگانه و آماده سازی شرایط الزم جهت صدور نیروی کار به خارج از کشور.
ٔ

چشم انداز بیست سالۀ جمعیت استان اصفهان ()١٤٠٤

رویه آن
٭ افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مسائل جمعیتی و پیامدهای ناشی از کاهش بی ٔ
٭ 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 ()١٤٠٤

٭ 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
توسعه نهالستان های جنگلی.
٭ اجرای طرح های استفاده از پساب تصفیه   خانه های فاضالب در
ٔ

چشم انداز بیست سالۀ صنعت استان اصفهان ()١٤٠٤

منطقه کالن شهری اصفهان به مجتمع های قوی پژوهشی ،ف ّناوری،آموزش خدمات صنعتی ،صادراتی و بازاریابی
٭ تجهیز
ٔ
واحدهای مشاوره و طراحی مهندسی و به کارگیری ف ّناوری جدید نظیر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنعت
شده آمایشی اصفهان
٭ هدایت احداث ظرفیت های جدید صنعتی در
محدوده شعاع  ٣٠و  ٥٠کیلومتری مطالعه ٔ
ٔ
٭ 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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توسعه پایدار
٭ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت
ٔ
٭ حمایت از تشکل های موجود صنایع دستی
توسعه صنعتی در مناطق نامستعد برای توسعه
٭ ایجاد زیر ساخت های اساسی
ٔ
٭ تجهیز و راه اندازی صنایع معدنی ،صنایع تبدیلی کشاورزی ،صنایع نساجی در استان
حوزه زاگرس.
کارخانه پتروشیمی و صنایع وابسته در
٭ ایجاد
ٔ
ٔ

چشم انداز بیست سالۀ کشاورزی استان اصفهان ()١٤٠٤

٭ 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
مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی
توسعه روش های
منطقه مرکزی و
٭ ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری
ٔ
ٔ
ٔ
٭ یکپارچه سازی کشت همراه با مدیریت مدرن و به کارگیری ف ّناوری 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
توسعه روش های بهره برداری بهینه از ظرفیت های دام و طیور و آبزیان ،اجرای طرح های اصالح نژاد و طرح تعادل دام و
٭
ٔ
مرتع
کلیه اراضی آبشخور زاینده رود در شرق استان به کشت زیتون.
٭ ترغیب کشاورزان به اختصاص ٔ

چشم انداز بیست سالۀ فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی استان اصفهان ()١٤٠٤

جامعه مدنی ،تقویت مشارکت همگانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه در
٭ تأمین حقوق مدنی ،تقویت مبانی
ٔ
کلیه 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
توسعه امنیت عمومی و نظم فراگیر و جامع ،ایجاد فضای امن و اطمینان بخش برای نخبگان ،اندیشمندان و فعاالن
٭
ٔ
اقتصادی
٭ دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص
توسعه فرهنگی زنان
زمینه رشد و
ٔ
٭ فراهم کردن ٔ
٭ نوسازی نظام های آموزشی.
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شکوفایی استان اصفهان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شهرها

اصلی
فرعی

دریاچه
باتالق
بزرگراه و آزاد راه
راه اصلی
راه آهن
گسل

رودخانه

مرکز استان
مرکز شهرستان
سایر

مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

کیلومتر

شکل 5ــ7ــ نقش ٴه راههای استان

مقیاس١:١٧٥٠٠٠٠ :

١٠٠

50

25

0
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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
جمله
اصفهان می باشد که الزم است بدین وسیله اقدامات آنان در انجام این مهم مورد ارج و سپاسگزاری قرار گیرد .از ٔ
این نهادها می توان فهرست ذیل را نام برد:
١ــ استانداری اصفهان به ویژه مدیریت محترم اداره کل نوسازی و حوادث غیرمترقبه استان و نیز مدیریت و
برنامه ریزی استان
٢ــ اداره کل آموزش و پرورش استان
3ــ اداره کل حفاظت محیط زیست استان
4ــ اداره کل منابع طبیعی استان
5ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
 6ــ اداره کل آب منطقه ای استان
 7ــ اداره کل صنایع و معادن استان
8ــ اداره کل هواشناسی استان
 9ــ اداره کل امور عشایری استان
10ــ اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
١1ــ اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان
١2ــ دانشگاه اصفهان
١3ــ سازمان فضایی ایران
١٤ــ 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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