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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 زندگی،
چیست و
ٔ

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 نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید .کسب بصیرت
پیشینه تاریخی
نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی و
ٔ
استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت را پیدا کنید.

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
بالقو ٔه یک کشور در گرو شناخت
و انسانی اشاره کرد .خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید .بهره برداری از توانمندی های ّ

برنامه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا
جانبه محل زندگی شما و نیز کشور استٔ .
همه ٔ

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

نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و 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،

اورانه کشور خود آشنا شوید .در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی
فرهنگی و ف ّن ٔ

کشور تالش کرده اند.

جانبه
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
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

استان یزد از دیدگاه مقام معظم رهبری

شهر شما و استان شما ــ برادران و خواهران عزیز یزدی! ــ مرکز دانش ،مرکز هنر ،مرکز کار و تالش و ابتکار ،مرکز ایمان و دینباوری

است .همواره مردم عزیز شهر یزد و استان یزد را بهعنوان مردمی بااستعداد ،نجیب ،سرشار از ایمان و باور دینی ،سرشار از نیروی کار و ابتکار
همه میدانهایی که در طول تاریخ معاصر ما از ملت ایران انتظار میرفته است ،هم قبل از انقالب به چشم دیدیم؛ تجربه
و تحرک و آماده و در ٔ
عرصه دفاع از هویت انقالب اسالمی و پس از پایان
کردیم ،هم بعد از پیروزی انقالب ،مردم یزد درخشیدند؛ در عرصههای دفاع مقدس ،در
ٔ

دفاع مقدس ،تا امروز هم در
همه این میدانها ،مردم
عرصه دفاع از ارزشهایی که مورد تهاجم سیاسی و فرهنگی دشمنان قرار گرفته بود .در ٔ
ٔ

عزیز یزد را پا به رکاب ،آماده بهکار ،کمربسته و دارای عزم و تصمیم مشاهده کردیم و آزمودیم.

من فراموش نمیکنم آن روزهایی که هنوز ملت ایران شهد پیروزی را نچشیده بود؛ مردم شهرهای مختلف این کشور هر کدام به قدر
تواناییشان ،به قدر همتشان برای به سرانجام رساندن این حرکت عظیم کاری میکردند ،من آمدم یزد .وضعیتی که در شهر یزد دیدم ،برای من
روحیه پرتپش انقالبی در کنار نظم و انضباط و آرامش و متانت .در این شهر من مرحوم آیةاللّه شهید صدوقی را ــ در آن
شگفتآور بود .آن
ٔ
دوره نه بهعنوان فقط یک روحانی برجسته در یک شهر بلکه بهعنوان یک رهبر دینی و سیاسی و فرهنگی؛ یک رهبر انقالبی تمام عیار در شهر

درباره مناقب مردم عزیز یزد الزم است مثل منی آنچه را که میبیند و میداند
یزد و در شهرهای سرتا سر استان ــ مشاهده کردم و احساس کردم،
ٔ
و احساس میکند ،مخلصانه با شما مردم یزد و با ملت ایران ــ آنچه الزم است ــ درمیان گذارد.

همه شهرهای این کشور با مردم وقتی مواجه شدم ،بر روی این مطلب تکیه کردم که مردم ما ــ این مردم دارای ریشههای
من همواره در ٔ

شناسنامه خودشان را ،شهر خودشان را بهدرستی و دقت بشناسند؛ قدر خودشان را بدانند.
عمیق تاریخی ،علمی و فرهنگی و سیاسی ــ باید
ٔ

اگر از مناقب شهر یزد و مردم یزد و استان یزد سخن میگوییم ،برای این است.

تصویر ماهواره ای استان یزد

تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧ــ  Landsatاست که از کل استان در سال های  1381تا  1382هجری 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 شبکه 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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به شکل 1ــ 1نگاه کنید استان یزد در کجای کشور عزیزمان ایران قرار دارد؟
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جغرافیای طبیعی استان
موقعیت جغرافیایی (موقعیت ریاضی)

استان یزد در طول جغرافیایی  52درجه و  50دقیقه تا  58درجه و  16دقیقه طول شرقی و بین عرض های  ٢٩درجه و  ٥٢دقیقه
تا  ٣٥درجه و  ١٠دقیقه شمالی قرار دارد.

اهمیت جغرافیایی استان یزد

الف ــ برخورداری از انواع شبکه های ارتباطی ریلی ــ هوایی ــ زمینی
ب ــ امکان برقراری ارتباط با دیگر استان های کشور در حداقل زمان
ج ــ یکی از غنی ترین استان های کشور از نظر منابع معدنی مانند سنگ آهن ــ اورانیم
د ــ برخورداری از منابع عظیم انرژی های تجدیدپذیر (انرژی بادی وخورشیدی)
اگر موارد دیگری به نظرتان می رسد ،آن را نام ببرید........ :
موقعیت جغرافیایی استان یزد
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

´٥٢º ٥٠

´٢٩º ٥٢

تا

تا

´    ٥٢º ٥٨

´٣٥º ١٠

فعالیت
با توجه به شکل 1ــ 1همسایه های استان یزد را مشخص و نام گذاری کنید.
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درس دوم

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آن ها

نتیجه ّفعالیت نیروهای درونی و بیرونی زمین در دوره های مختلف زمین شناسی است.
ناهمواری های استان یزدٔ ،
دوره پرکامبرین (حدود  570میلیون سال قبل)
از نظر زمین شناسی ،قدیمی ترین سنگ های استان یزد از نوع دگرگونی مربوط به ٔ
دوره کواترنر(حدود دو
است و جدیدترین تشکیالت شامل رسوبات بادی و آبی بیابان ها ،مخروط افکنه ها و پادگانه های آبرفتی مربوط به ٔ
میلیون سال پیش تاکنون) است.
دشت ها و پادگانه های آبرفتی اغلب محل تمرکز روستا های استان است ،پهنه های هموار استان نیز به صورت دشت های وسیع
مشاهده می شود که در برخی از آن ها به دلیل شیب کم ،وجود منابع آب زیرزمینی و خاک نسبتاً حاصل خیز ،زمین های کشاورزی شهرها
و روستاهای متعدد استقرار یافته اند.

ناهمواری های استان

به شکل ٢ــ ١نگاه کنید .آیا تمام سرزمین های استان یزد از نظر ناهمواری یکسان است؟ چرا؟
به طور کلی ناهمواری های استان یزد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف ــ مناطق کوهستانی
ب ــ دشت ها و بیابان ها
عنوان نقشه
طبقات ارتفاعی

متر

شکل ٢ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان یزد
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جغرافیای طبیعی استان
دسته کوه های بلند و کوه های کم ارتفاع تقسیم کرد .این کوه ها
مناطق کوهستانی :مناطق کوهستانی استان را می توان به دو ٔ
ادامه رشته کوه های مرکزی ایران با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی است.
ٔ
الف) ناحیۀ کوه های بلند :این کوه ها شامل رشته کوه های شیرکوه ،در سمت جنوب و جنوب غربی استان یزد می باشد.
قله
مساحت کوهستان شیرکوه معادل  3000کیلومتر مربع و پهنای آن نیز بین  10تا  40کیلومتر متغیر است .ارتفاع بلندترین ٔ
شیرکوه به  40٧5متر می رسد.
از ویژگی های رشته کوه شیرکوه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دوره ژوراسیک است.
ــ سن این کوه ها مربوط به ٔ
ــ جهت این رشته کوه ها از شمال غرب به جنوب شرق است.
ــ بلندترین رشته کوه استان یزد است.
ــ این رشته کوه باعث اعتدال دمای هوای سرزمین های اطراف شده است.
ــ در داخل بعضی از دره های آن یخچال های طبیعی و دائمی مشاهده می شود.
ب) کوه های کم ارتفاع :این کوهستان ها شامل کوه های خرانق در اردکان ،باجگان در بافق است .ارتفاع این کوه ها نسبت به
شیرکوه کمتر است و بارندگی کمتری در آن ها رخ می دهد که بلندترین نقطۀ آن کوه ُدربید با ارتفاع  3158متر است .مهم ترین
نقش این کوه ها اعتدال دما و تأمین منابع آب دشت های همجوار خود است.

شکل ٣ــ١ــ شیرکوه یزد بلندترین نقطه استان یزد

5

آیا می دانید
در سطح استان کوه های منفرد و پراکنده ای وجود دارد که جزء ارتفاعات مرکزی ایران می باشد .کوه تاریخی
ارنان جزء این کوه ها محسوب می شود.

شکل ٤ــ١ــ کوه تاریخی ارنان در شهرستان مهریز

شکل  ٥ــ١ــ کوه های قطروم در شهرستان بافق
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شکل  ٦ــ١ــ کوه های خرانق در شهرستان اردکان

جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم

الیه های رسوبی
توده آذرین
(باتولیت)

شکل ٧ــ١

آیا می دانید شیرکوه چگونه پدید آمده است؟
دوره ژوراسیک ،نفوذ مواد مذاب (ماگما) در میان سنگ های
محل شیرکوه یزد ابتدا دریا بوده است .در ٔ
رسوبی کف دریا سبب عقب نشینی آب دریا و ظاهر شدن شیرکوه شده است .جنس این سنگ های نفوذی عمدتاً از
پوسته قاره ای زمین ،مواد مذاب به داخل آن نفوذ کرده و در زیر
گرانیت است .در اثر ایجاد شکاف های عمیق در
ٔ
رسوبات در اثر مرور زمان سرد شده است ،سپس فرسایش آب های جاری رسوبات رویی (سنگ های آهکی) را جابجا
کرده و سنگ های گرانیت (آذرین درونی)در سطح زمین ظاهر شده است.

شکل  ٨ــ١ــ تصویر ماهواره ای از بخش شمالی رشته کوه شیرکوه،
دشت ابراهیم آباد .در جنوب غربی تصویر ،شهر مهریز و گسل بغداد آباد

با عالمت ↓ مشخص شده است.
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دشت های استان یزد

در بین کوه های استان ،دشت ها و مناطق کم ارتفاع فراوانی قرار دارد که بخش اعظمی از استان یزد را شامل می شود (حدود
 50درصد) .این دشت ها عبارت اند از:
دشت یزد ،اردکان ،دشت ابرکوه ،دشت بافق ،دشت بهاباد ،دشت هرات و مروست.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
طرح آمایش استان یزد

مقیاس
متر

71/000

0

35/500

71/000

شکل ٩ــ١ــ نقشۀ پراکندگی دشت های استان و سکونتگاه های شهری

یافته بادی
از ویژگی های غالب این دشت ها ،کمی ارتفاع آن ها است .برخی از این دشت ها را خاک های نرم و فرسایش ٔ
چهره بیابانی داده است .در برخی از این دشت ها نیز به دلیل کمبود آب با حفر قنات و یا چاه های عمیق و نیمه عمیق
پوشانده و به آن ها
ٔ
امکان فعالیت کشاورزی محدودی فراهم شده است .دشت های ابرکوه ،هراتَ ،مروست ،بهادران ،بهاباد ،دشت یزد ــ اردکان ،از
آن جمله اند.
شوره زارها و ماسه زارها قسمت های وسیعی از دشت های مذکور را می پوشاند.
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جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم
بخش هایی از سطح دشت های کم ارتفاع را کویرهایی در برگرفته اند .این کویرها عبارت اند از:
کویر ابرقو ،کویر هرات و مروست ،کویر سیاه کوه ،کویر کلوت ،کویر زرین ،کویر درانجیر ،کویر اللّه آباد ،کویر
ساغند ،کفه مهدی آباد ،کفه طاقستان و بخشی از دشت کویر در منتهی الیه شمال استان یزد.

شکل 10ــ١ــ کشاورزی در دشت یزد ــ اردکان

شکل 11ــ١ــ نمونه ای از کویرهای استان
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درس سوم

آب و هوای استان

آب و هوای استان یزد

با توجه به موقعیت جغرافیایی استان که در درس اول به آن اشاره شد ،شرایط آب و هوای استان یزد تابع آب وهوای فالت
مرکزی ایران است .عالوه بر این عوامل محلی مانند ارتفاعات شیرکوه توانسته است تا شعاع نسبتاً وسیعی آب و هوای منطقه را تحت
تأثیر خود قرار دهد و تا حدودی دما و بارش را متعادل گرداند.
آب و هوای استان یزد از نوع گرم و خشک است که با توجه به نقش عوامل محلی می توان آن را به دو نوع فرعی تقسیم کرد.
الف ــ نواحی کوهستانی با تابستان های معتدل و زمستان های نسبتاً سرد و طوالنی
ب ــ نواحی پست با تابستان های بسیار گرم و خشک و زمستان های کوتاه

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان یزد

موقعیت جغرافیایی

(مجاورت با دشت کویر)

تأثیر توده هوای پرفشار جنب حاره

احاطه شدن توسط رشته کوه زاگرس و
البرز و دوری از دریاها

توده های هوای مرطوب وارد شده به منطقه پس از طی مسافت زیادی بر روی خشکی ها ،مقدار زیادی از رطوبت خود را از
دست می دهند و باعث بارندگی محدودی در استان می شوند.
نزوالت جوی استان به علت موقعیت طبیعی و شکل ناهمواری ها نوسان زیادی دارد.کمتر از  50میلی متر در مناطق بیابانی
شمال استان و حدود  ٢٥٠میلی متر در ارتفاعات استان است.
از ویژگی های آب و هوای استان یزد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف ــ بارندگی کم و نامنظم و اغلب شدید (مقدار آن به  6٠میلی متر در شهر یزد و در سطح استان به  ٩٣میلی متر می رسد).
ب ــ اختالف دمای زیاد بین شب و روز و گرم ترین و سردترین ماه سال (بیشترین 47درجه و کمترین  -20درجه).
ج ــ تبخیر زیاد (حداکثر به  4200میلی متر در سال می رسد).
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جغرافیای طبیعی استان
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان یزد
طرح آمایش استان یزد

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان یزد
طرح آمایش استان یزد

شکل 13ــ١ــ نقشۀ هم تبخیر استان

شکل 12ــ١ــ نقشۀ طبقه بندی اقلیم استان

هم دمای استان

شکل 14ــ١ــ نقشۀ هم دمای استان یزد
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نمودار 1ــ ١توزیع فصل بارش در استان یزد را نشان می دهد 57 .درصد بارندگی در زمستان 22،درصد در بهار 20،درصد
در پاییز و یک درصد بقیه در تابستان صورت می گیرد .حداکثر احتمال وقوع بارندگی مربوط به ماه ژانویه (دی ماه) است.
57

٦٠/00
٥٠/00
٤٠/00
٣٠/00

27

20

٢٠/٠٠
١٠/٠٠

1
زمستان

پاییز

تابستان

0/٠٠

بهار

نمودار 1ــ١ــ بارندگی استان یزد براساس درصد

هم بارش

پهنه های هم بارش

شکل ١5ــ١ــ نقشۀ هم بارش استان یزد
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جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم
میانگین حداکثر رطوبت نسبی در استان  53درصد است که در دی ماه به وجود می آید و به تدریج کاهش می یابد
تا در تیرماه به حداقل  17درصد می رسد .بعد از تیرماه رفته رفته ،میزان رطوبت نسبی افزایش می یابد و دوباره در ماه
دی به حداکثر خود می رسد.
بیشتر بدانیم
جهت باد غالب شمال غربی ( )315درجه و سرعت غالب  9/4نات 4/7 ( ١متر بر ثانیه)؛ حداکثر سرعت باد غالب
مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت با مقادیر  10/4نات ( 5/3متر بر ثانیه ) و  10/3نات ( 5/2متر بر ثانیه ) است،
جهت آن نیز شمال غربی است .از کل دیده بانی های انجام شده در  42/5درصد آن هوا آرام بوده است .نمودار ٢ــ1
گلباد جهات مختلف باد در استان یزد را نشان می دهد.
شمال

%١٥
%١٢
%٩
%٦
شرق

%٣

غرب

سرعت باد

<=٢٢

٢١ــ17
١٧ــ1١
١١ــ٧
٧ــ٤

جنوب

٤ــ١

گلباد شهر یزد (در مرکز استان)

شمال

%١٥

شمال
%١٠
%٨

%١٢

%٦

%٩

%٤
%٦

شرق

%٣

شرق

%٢

غرب

غرب
سرعت باد

<=٢٢

سرعت باد

٢١ــ17

<=٢٢
٢١ــ17
١٧ــ1١
١١ــ٧

١٧ــ1١
١١ــ٧
٧ــ٤

٧ــ٤

جنوب

٤ــ١

گلباد شهر مروست (در جنوب استان)
١ــ هر نات  0/5متر بر ثانیه

٤ــ١

نمودار ٢ــ١ــ گلباد استان یزد

جنوب

گلباد شهر بافق (در شرق استان)
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بیشترین ساعات آفتابی مربوط به ماه های گرم سال یعنی تیر و مرداد و کمترین آن مربوط به ماه های آذر و دی است.
چهره زمین را دگرگون نموده است .از آثار فرسایش بادی در منطقه می توان به وجود
فقر پوشش گیاهی و وزش باد شدید
ٔ
تپه های ماسه ای از نوع برخان ؛ سنگ فرش بیابان یا ِرگ ١و کوه ریگ ها اشاره کرد.

شکل ١6ــ١ــ تپه های ماسه ای هاللی شکل (برخان)

شکل 17ــ١ــ سنگفرش بیابان (رگ)

نقش آب و هوا در زندگی مردم استان یزد

آب و هوا یکی از پدیده های مهم طبیعی در زندگی مردم کره زمین به شمار می رود .در استان یزد نیز به دلیل وجود آب و هوای
گرم وخشک ،مردم این منطقه در طول تاریخ سعی کرده اند که با وضعیت حاکم بر آن به نوعی سازگاری پیدا کنند.
آب و هوای استان یزد سبب احداث سکونت گاه هایی منطبق با شرایط اقلیمی و شیوه های معماری سنتی خاص شده است.
به طوری که سقف خانه ها گنبدی شکل و قطر دیوارها زیاد است تا در زمان سرما و گرما مانع نفوذ هوای سرد یا گرم به داخل ساختمان
شود .وجود حوض در میان خانه و چند اصله درخت در اطراف آن ،تا حدودی از گرمای طاقت فرسای تابستان جلوگیری می نماید.
از دیگر روش های سازش انسان با آب و هوای گرم و خشک ،ساخت آب انبار ها و یخچال ها در این مناطق است.
همچنین کشاورزی استان تحت تأثیر عناصر اقلیمی است .از این رو کاشت انواع محصوالت سازگار با آب و هوای استان
مانند پسته ،خرما ،گندم ،جو ،انار و زعفران ،رواج دارد.

شکل ١8ــ١ــ نمونه ای ازخانه های قدیمی
متناسب با آب وهوای استان

 Regــ١
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جغرافیای طبیعی استان

درس چهارم

منابع طبیعی استان

شکل 19ــ١ــ مراتع استان در فصل بهار

جنگل

تنوع و توزیع گونههای گیاهی به عواملی چون شرایط اقلیمی ،نوع خاک ،پستی و بلندی و دسترسی به منابع آب بستگی دارد.
ارتفاعات شیرکوه دارای آثار مثبت و کویرها ،ماسه زارها ،کفههای نمکی و…آثار منفی بر پوشش گیاهی استان گذاشته است.
با توجه به شرایط موجود درصد زیادی از مساحت استان ،اراضی فاقد پوشش گیاهی است و بخش کمی از آن را اراضی
جنگلی تشکیل می دهد.
انواع پوششهای گیاهی استان شامل جنگلهای طبیعی نیمهانبوه ،تنک ،و همچنین جنگلهای دستکاشت است.
جنگل دست کاشت :به عرصه هایی گفته می شود که دارای پوشش درختچه ای و درختی دست کاشت باشد .این گونه ها
دارای ویژگی هایی از لحاظ مقاومت در برابر خشکی و شوری اند .بیشترین میزان جنگل های دست کاشت مربوط به طرح تثبیت ماسه
و بیابان زدایی است که از گونه های تاغ و گز و آتریپلکس (اسفناج وحشی) استفاده شده است این جنگل ها در شهرستان های ابرکوه،
اشکذر ،خاتم و میبد وجود دارد.
جنگل های طبیعی :جنگل بنه و بادام کوهی در خاتم ،جنگل ارس در باجگان بافق ،مهم ترین آن ها است .امروزه به دلیل
استفاده بی رویه از پوشش گیاهی نه تنها اثری از جنگل های انبوه استان به جا نمانده بلکه از وسعت جنگل های نیمه انبوه نیز کاسته
ٔ
شده است.
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بیشتر بدانیم
نقطه استان یزد در
جنگل باغ شادی (بنه و بادام) کوهی هرات:
منطقه جنگلی باغ شادی در جنوبی ترین ٔ
ٔ
شهرستان خاتم واقع شده است و از لحاظ نوع ،ترکیب و وسعت در استان منحصر به فرد است ولی به دلیل شرایط
شکننده منطقه ،و فشار بی امان و بسیار زیاد از سوی صاحبان دام ها ،خسارات جبران ناپذیری
اکولوژیک حساس و
ٔ
به گونه های با ارزش منطقه وارد آمده است.
جنگل ارس باجگان:
دامنه جنوبی کوه باجگان شهرستان بافق
منطقه جنگلی ارس باجگان در ارتفاعات و ٔ
ٔ
واقع شده است .درخت ارس درختی است از نظر اکولوژیکی و شرایط زیستی معموال ً در مناطق مرتفع و صعب العبور
رشد می کند.

شکل 20ــ١ــ چشم اندازی از جنگل باغ شادی ،شهرستان خاتم

مراتع

شکل 21ــ١ــ جنگل های بنۀ استان

شرایط طبیعی و محیطی حاکم بر منطقه مانند کمبود منابع آب ،خشکی و شوری خاک ،باعث ایجاد و گسترش پوشش گیاهی
خاصی (عمدتاً مرتعی) شده است .مراتع استان اغلب شامل گیاهان شورپسند است .این مراتع به دلیل اهمیت های محیطی و اقتصادی
نظیر تولید علوفه ،استفاده در داروسازی ،ایجاد اشتغال و نیز چشم اندازهای طبیعی و تفرجگاهی ارزشی حیاتی دارند .مراتع استان
یزد به لحاظ پوشش گیاهی دارای سه وضعیت خوب ،متوسط و ضعیف است.
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جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم
مهم ترین گونه های موجود در این مراتع را درمنه ،قیچ ،گون ،علف شور و ِاشنان تشکیل می دهد .پوشش گیاهی
نقش مهمی در حفاظت آب وخاک دارد ،لذا به منظور جلوگیری از روند تخریب مراتع ،ساماندهی بهره برداران آن
زمینه مشارکت آن ها در امر حفظ ،اصالح و توسعه مراتع اداره منابع طبیعی استان اقدامات خوبی را
و فراهم نمودن ٔ
انجام داده است.
%١

اراضی کویری و بیابانی
مرتع

%٤٧

%٥٢

جنگل طبیعی و دست کاشت
نمودار 3ــ١ــ عرصه های منابع طبیعی استان یزد

عوامل مؤثر بر تخریب پوشش گیاهی استان
رویه دام ها
ــ چرای بی ٔ
ــ بوته کنی و قطع درختان
ــ شخم نامناسب زمین
ــ بهره برداری نامناسب از معادن و تخریب عرصه های مرتعی
ــ تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به اراضی کشاورزی ،صنعتی و شهری
ــ خشکسالی های مداوم
فعالیت

١ــ به نظر شما مراتع چه آثار دیگری در زندگی انسان می تواند داشته باشد؟
٢ــ چگونه می توانیم از تخریب مراتع جلوگیری نماییم؟
درباره پراکندگی پوشش گیاهی شهرستان محل سکونت خود تحقیق نموده و تفاوت آن را با
3ــ دانش آموزان
ٔ
سایر شهرستان ها بررسی کنند و گزارش را به کالس ارائه نمایند.
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شکل ٢2ــ١ــ دشت ریواس از مناظر زیبای فصل بهار در استان یزد

شکل 23ــ١ــ استحصال آب در مراتع با روش های مکانیکی و کاشت بذر برروی پشته های ایجاد شده
هکتار

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

یزد

میبد

مهریز

خاتم

تفت

بهاباد

بافق

اشکذر

اردکان

ابرکوه

18

نمودار 4ــ١ــ مساحت کل عرصه های جنگلی به تفکیک شهرستان1393 ،

0

جغرافیای طبیعی استان
زیست بوم های استان (مناطق حفاظت شده)

با توجه به اهمیت منابع طبیعی در اقتصاد استان یزد ،احیا و اصالح آن برای نسلهای آینده ضروری است .یکی از اهداف
منطقه
سازمان حفاظت محیط زیست احیای گونههای گیاهی و جانوری است ،به همین جهت برخی از مناطق حساس را به صورت
ٔ
منطقه شکار ممنوع ،در آورده تا تحت کنترل و حفاظت قرار دهد.
حفاظت شده ،پناهگاه حیات وحش و
ٔ
سرانه حفاظتی از استانداردها و معیارهای جهانی
استان یزد ،با وجود محدودیتهای جغرافیایی و شرایط سخت طبیعی ،از نظر ٔ
حفاظت فراتر رفته و بیشتر از  18درصد وسعت استان به طور رسمی به عنوان مناطق ذخیرهگاههای طبیعی و حفاظتی تحت مدیریت اداره کل
ویژه مناطق خشک و بیابانی در استان و همچنین گونههای نادر و کمیاب
حفاظت محیط زیست قرار دارد.وجود منابع (گیاهی و جانوری) ٔ
و ارزشمند جهانی در مناطق و شکارگاههای استان ،از حمایتهای سازمانهای جهانی حامی حیات وحش و تنوع زیستی برخوردار است.
بیشتر بدانیم

این مرکز در دامنه های غربی ارتفاعات گرد کوه واقع در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران،
در سال  76راه اندازی و با انتقال  ٣راس گورخر از منطقه توران آغاز به کار کرد .در حال حاضر
 ٣٢رأس گورخر در سایت های این گونه واقع در شهرستان مهریز زیست می کنند .عالوه بر آن  ٦رأس
گورخر از این مرکز به سایت گورخر واقع در پارک ملی خبر استان کرمان منتقل شده است.

به منظور معرفی این گونه زیبا و باشکوه به جنگل های باغ شادی محدوده ای به وسعت
 ٢٠٠هکتار در منطقه حفاظت شده باغ شادی فنس کشی و در اردیبهشت سال  ٦ ،١٣٨٥رأس
گوزن زرد از دشت ناز ساری به این مرکز انتقال یافت .جمعیت گوزن های این مرکز در حال
حاضر به  ٧رأس رسیده است که در شرایط مطلوبی از نظر جسمی می باشند.
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بیشتر بدانیم
مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش استان یزد عبارت اند از:
ــ پناهگاه حیا ت وحش دره انجیر ونی باز اردکان
بوروئیه خاتم
ــ پناهگاه حیات وحش
ٔ
منطقه شکار ممنوع شیرکوه
ــ
ٔ
منطقه شکار ممنوع مرور (مابین میبد و اشکذر)
ــ
ٔ
منطقه شکار ممنوع آریز بافق
ــ
ٔ
منطقه شکار ممنوع کفه تاغستان و کوه های عیش و اعلی در شمال شرقی ابرکوه
ــ
ٔ
منطقه شکار ممنوع باغ شادی در خاتم
ــ
ٔ
شده کالمند ــ بهادران
ــ
ٔ
منطقه حفاظت ٔ
شده کوه بافق
ــ
ٔ
منطقه حفاظت ٔ
شده سیاهکوه اردکان
ــ
ٔ
منطقه حفاظت ٔ
شده باغ شادی خاتم
ــ
ٔ
منطقه حفاظت ٔ

گونه های گیاهی استان

گونه گیاهی در استان شناسایی شده است ،برخی از این گیاهان به ویژه گیاهان دارویی از صادرات مهم استان
تاکنون ٔ ٨٧٥
می باشند .که مهم ترین آنها شامل:
درمنه دشتی ،درمنه کوهی ،قیچ ،گون ،بادام کوهی ،ارس ،اشنان و انغوزه هستند.
ٔ

شکل 24ــ١ــ تنوع گیاهان خودرو یکی از ویژگی های کم نظیر استان
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جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم

معرفی چند منطقه حفاظت شده

محدوده بین استان های یزد و اصفهان و در نزدیکی یکی از
پارک ملی سیاهکوه :پارک ملی سیاهکوه در
ٔ
وسیع ترین بیابان های ایران واقع شده است( .دشت کویر) عالوه بر آن اکوسیستم های متنوعی نظیر کویر ،نمکزار،
بیابان ،استپ و کوهستان در این پارک دیده می شود.
منطقه سیاهکوه می توان به کل و بز ،قوچ و میش ،آهو ،جبیر ،گرگ ،روباه معمولی ،شاه روباه،
از پستانداران
ٔ
پلنگ ،یوزپلنگ ،کاراکال  ،کفتار ،دوپای کوچک و پا مسواکی اشاره کرد .عالوه بر آن تاکنون  34گونه پرنده در پارک
ملی سیاهکوه ،شناسایی شده است.
گونه پستاندار
گونه گیاهی و ٔ 24
پناهگاه حیات وحش بوروئیه خاتم :در پناهگاه حیات وحش بوروئیه ٔ 96
شناسایی شده است .از این تعداد هفت گونه که در اولویت های حفاظتی منطقه در ایران و جهان مطرح است ،قرار
دارند .زیستگاه های پستانداران در پناهگاه حیات وحش بوروئیه شامل زیستگاه های کوهستانی ،جنگلی ،تپه ماهور
و کوهپایه ،دشتی و بیابانی ،باغات و ...است .فراوانی غارها در پناهگاه حیات وحش بوروئیه به عنوان یکی از
اشکال مهم و تأثیرگذار پناهگاه در ارتقای مطلوبیت زیستگاه برای بسیاری از گونه های حیات وحش به ویژه کفتارها و
خفاش ها بسیار مؤثر بوده است.
شده کالمند ــ بهادران در  40کیلومتری جنوب شرقی یزد
منطقۀ حفاظت شدۀ کالمند ــ بهادران:
ٔ
منطقه حفاظت ٔ
و در شهرستان مهریز واقع شده است و از نظر تقسیمات اکولوژیک محیط طبیعی دربرگیرنده تمامی عناصر اکولوژیک
زیستگاه مهم ایران مرکزی یعنی کوه های کم و بیش برهنه ،دشت های استپی ،بیابانی و کویری است.
مهمترین گونههای پرندگان زیستگاههای کوهستانی چون تیهو ،چکاوک ،کبک و پستانداران وحشی چون کل ،بز،
قوچ و میش ،آهو ،پلنگ ،کاراکال ،یوز پلنگ وگونههای گیاهی چون درمنه و قیچ و… را در این زیستگاه میتوان یافت.

شکل 25ــ١ــ کاراکال (گربۀ وحشی)

شکل 26ــ١ــ برخی از پرندگان استان یزد
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شکل 27ــ١ــ منطقۀ حفاظت شدۀ بوروئیه در خاتم

برای مطالعه

یوزپلنگ آسیایی (ایرانی)

شکل 28ــ١ــ نقشۀ پراکندگی مناطق حفاظت شده استان یزد

یوزپلنگ آسیایی یکی از اعضای خانواده گربه سانان است .این گونه یکی از نادرترین گربه سانان جهان به شمار می رود.
این جانور که زمانی زیستگاه آن در اکثر مناطق دشتی غرب آسیا پراکنده بود ،بیش از بیست سال است که ایران آخرین پناهگاه
آن در دنیا به شمار می رود .جمعیت یوزپلنگ در ایران حداقل  50قالده است.
یوزپلنگ دارای دست و پای بلند ،بدنی کشیده و باریک ،شکم باالآمده ،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 ،سیاه 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.
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جغرافیای طبیعی استان
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 روبه رو کرده است.
به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست در جام جهانی فوتبال
 ٢٠١٤در برزیل ،پیراهن های اعضای تیم ملی ایران به تصویر یوزپلنگ
ایرانی مزین شد .این حیوان میراث طبیعی کشورمان به حساب می آید.
منطقه حفاظت شده بافق ،دره انجیر ،کالمند ،بهادران و سیاه کوه
استان یزد از زیست بوم های یوزپلنگ ایرانی محسوب می گردد.

منابع آب

منابع آبی سطحی :استان یزد از منابع آب سطحی محدودی برخوردار است .از دالیل مؤثر در این وضعیت می توان
گستره شرقی و
به کمی بارندگی ،باال بودن درجه حرارت و تبخیر بسیار زیاد اشاره کرد .در واقع جریان های دائمی استان به
ٔ
جنوبی استان محدود می شود .از این رو ،آب های سطحی دائمی استان تنها رودخانههای بوانات در مروست و اعظم در هرات
سفره آب زیرزمینی نفوذ میکند .از مسیل های
است که آب این رودخانهها در دشت مروست به مصرف کشاورزی میرسد و بقیه آن به ٔ
مهم که دارای جریان های فصلی و سیالبی هستند می توان مسیل فخرآباد ،منشاد ،تفت ،دو کالی درخرانق ،کرخنگان در خاتم،
نیر ،را نام برد.
مطالعه این منابع
منابع آب زیرزمینی :به دلیل نقش اساسی منابع آب زیرزمینی در تأمین بخش اعظم نیازهای آبی استان،
ٔ
از اهمیت به سزایی برخوردار است .قبل از انتقال آب از سرچشمه های زاینده رود به استان یزد ،مهم ترین منبع تأمین آب مصرفی
یزد ،آب های زیر زمینی ،از طریق حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و قنات ها بوده است ،این آب ها بیشتر در کشاورزی برای آبیاری
زمین های زراعی و آب چاه ها در مصارف شهری و خانگی مورد استفاده قرار می گرفت.
رشته کوه شیرکوه و سایر ارتفاعات پراکنده در استان ،سرچشمه رودها و منابع آب زیرزمینی اند .مهم ترین ،بزرگ ترین و
حوضه دشت یزد ــ اردکان می باشد که  80درصد از ذخایر آبی را در خود جای داده
حوضه آب زیرزمینی از نظر ذخایر آبی
غنی ترین
ٔ
ٔ
و محل تغذیه آن رشته کوه شیرکوه است.
متأسفانه با افزایش حفاری های مجاز و غیر مجاز و برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی ،این تعادل به هم خورده
تغذیه منابع آب زیرزمینی در دشتها انجام
و سطح آب های زیرزمینی به وضعیت بحرانی رسیده است .با کاهش بارش و تبخیر شدیدٔ ،
تغذیه سفرههای آب این دشتها ،ارتفاعات ،مخروطافکنهها و پای دامنههاست.
نمیگیرد و تنها محل ٔ
عوامل مؤثر در افت سطح آب های زیرزمینی :با رشد کانونهای جمعیتی ،باال رفتن شاخصهای بهداشتی ،گسترش انواع
فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و… ،استان یزد به تدریج با روند صعودی مصرف آب مواجه شده است؛ به طوری که هماکنون به دلیل
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برهم خوردن تعادلهای هیدرولوژیکی منابع آب زیرزمینی ،با کاهش شدید منابع آب روبه روست.
جدول1ــ١ــ تعداد منابع آب زیرزمینی استان در سال آبی  88ــ1387
تعداد چاه ها

تعداد چشمه ها

تعداد قنوات

جمع کل

4267

538

3138

7943

بیشتر بدانیم
چشمههای استان دارای منشأ آبرفتی است که در اثر نفوذ جریانهای سطحی و نفوذ نزوالت جوی در
ارتفاعات ،از طریق گسلها ،شکستگیها و دیگر معابر زیرزمینی ،در سطح تماس کوه و دشت دیده می شود؛ نظیر
چشمههای غربال بیز.
جدول 2ــ١ــ میزان بهره برداری از منابع آب استان در سال آبی    8٨ــ    ١٣٨٧به میلیون مترمکعب
چاه

چشمه

قنات

جمع کل تخلیه

1122/09

34/74

274/19

1431/02

بیشتر بدانیم
چشمه
چشمه مهریز،
ناحیه مهریز منتقل می کند .مهم ترین
ٔ
ٔ
گسل مهریز (بغداد آباد) آب دشت ابراهیم آباد را به ٔ
غربال بیز است که از امتداد کوه های شیرکوه سرچشمه گرفته و تفرجگاه بسیار زیبایی را برای مردم این شهرستان
به وجود آورده است.
بیشتر بدانیم
منطقه اصلی استان یزد را ازنظر جمعیت و فعالیت اقتصادی تشکیل میدهد .منابع اصلی
دشت یزد ــ اردکان
ٔ
آبهای زیرزمینی استان یزد و مناسب ترین مناطق کوهستانی استان ( شیرکوه) نیز به این دشت تعلق دارد .دشت یزد ــ
چاله تقریباً بستهای است که به خارج راه ندارد و از هر طرف کوهها و ارتفاعات آن را دربرگرفته اند.
اردکان به صورت ٔ
کفه بهادران امتداد دارد.
این دشت از شمال ــ شمال غربی تا نائین و از جنوب ــ جنوب شرقی تا ٔ
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%5/08

%2/95

درصد

%100
%٨0
%٦0
%٤0
%٢0
%0
%92/36

نمودار   5ــ١ــ سهم بخش های مختلف اقتصادی استان در مصرف آب های زیرزمینی

فعالیت
رابطه بین نوع آبیاری در کشاورزی استان و مقدار تلفات آب را بررسی کنند و راه حل هایی
١ــ دانش آموزان
ٔ
را برای کاهش آن ارائه دهند.
٢ــ راه های جبران کمبود آب در استان را نام ببرید.
سازه های آبی باستانی :قنات یکی از سازه های شگفت انگیزی است که بشر برای دستیابی به آب های زیرزمینی ابداع کرده
است .قنات یا کاریز عبارت است از راهرو (تونل) زیر زمینی طوالنی که آب های زیر زمینی را بدون استفاده از هیچ گونه دستگاهی و تنها
به کمک شیب زمین ،به سطح زمین هدایت می کند.
بیشتر بدانیم
قنات در امپراطوری هخامنشی هم وجود داشته است .شهرهایی مانند اکباتان (همدان) و پاسارگارد با استفاده
از قنات توانستند آب خود را تأمین کنند و به حیات خود ادامه دهند .استان یزد از لحاظ تعداد قنات در رتبه هشتم،
رتبه اول در کشور قرار دارد.
اما از نظر دبی (آبده) قنوات در ٔ
قنات زارچ (یکی ازطوالنی ترین قنات ها در ایران) :قنات زارچ قدمت تاریخی بیش از  3000سال دارد
و چند حلقه چاه آن در محل مسجد جامع یزد قرار دارد و نشان می دهد که این قنات قبل از اسالم وجود داشته است.
بعد از پذیرش اسالم از سوی مردم یزد ،مسجد جامع یزد را در حریم قنات بنا کردند تا از طریق پایاب آن از آب قنات
جهت وضو گرفتن برای نماز استفاده شود .این قنات دارای تعدادی چاه های مقطعی مربعی شکل است که در زمان
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زرتشتیان حفر شده است .بعد از اسالم حفر چاه ها به شکل دایره ای رایج شده است .مظهر این قنات در شهر زارچ
و طول آن حدود  ٨٠متر می باشد.

راهرو زیرزمینی
چاه
مظهر قنات

شکل 29ــ١ــ نیمرخی از ساختمان یک قنات به عنوان یکی از سازه های عجیب جهان

شکل ٣0ــ١ــ آسیاب آبی تفت
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شکل 31ــ١ــ پایاب

جغرافیای طبیعی استان

شکل 32ــ١ــ آب انبار

شکل 33ــ١ــ پل انتقال آب قنات بر روی رود دوکالی خرانق

بیشتر بدانیم
بیشترین برداشت از منابع آب در شهرستانهایی که زمین های وسیع کشاورزی دارند ،صورت می گیرد که از
رویه آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق ،بی توجهی به نگهداری سازه های آبی قدیمی
علل مهم آن تغییر کشت ،پمپاژ بی ٔ
مانند قنات ها و مرمت آن ها و کاهش شدید ریزش های جوی در سال های اخیر است .در حال حاضر شهرستانهای
خاتم ،مهریز و تفت ،که به عنوان مراکز کشاورزی استان شناخته شده اند ،به ترتیب با حدود  320/5 ،345/2و 305/9
میلیون مترمکعب ،بیشترین مصرف منابع آب زیرزمینی را دارند.

منابع تأمین آب

ــ منابع آب سطحی (سد ،آب بند)
ــ منابع آب زیرزمینی (چاه ،قنات،چشمه)
حوضه زاینده رود
ــ آب انتقالی از
ٔ
ــ طرح باروری ابر ها
ــ طرح اجرایی آبخیز داری
ــ طرح تصفیه مجدد پساب های شهری یزد
برای مطالعه

تصفیه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور گسترش
امروزه روش های
ٔ
پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال ،الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده شده اند.
سیستم تصفیه فاضالب در شهر یزد برکه تثبیت می باشد .برکه های تثبیت فاضالب استخرهای کم عمق ساخت انسان بوده که
فاضالب در آنها جمع آوری شده و پس از زمان ماندی چندروزه (برخالف زمان ماند چندساعته در سایر سیستم های متداول)
پسابی با کیفیت مناسب از آنها خارج می گردد.
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شکل 34ــ١ــ نقشۀ خطر کاهش ذخایر آبخوان های استان یزد

بیشتر بدانیم
حوضه زاینده رود به یزد در اسفندماه سال 1378
طرح انتقال آب به یزد :بهره برداری از طرح انتقال آب از
ٔ
شبکه شهری یزد را می پیماید ،از نظر
آغاز شد .این آب که پس از تصفیه ،مسیر  333کیلومتری از زاینده رود تا
ٔ
فیزیکی ،شیمیایی و میکروبیولوژیکی تحت آزمایش های مداوم قرار دارد و از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

شکل 35ــ١
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بیشتر بدانیم
امروزه بشر از آخرین فناوری های موجود علمی و عملی موجود برای حل مشکل کم آبی در مناطق خشک و
نیمه خشک کمک می گیرد .که از جمله آنها می توان به بارورسازی ابرها ،زدودن مه ،کاهش تگرگ و کنترل طوفان ها
در حد امکان اشاره کرد .اما هدف عمده از اجرای این طرح ها افزایش میزان بارش باران و برف است .در حال حاضر
در ایران سه رادار هواشناسی متعلق به مرکز ملی باروری ابرها و پنج رادار هواشناسی متعلق به سازمان هواشناسی
کشور نصب و در حال کار است.
چرخۀ کار در باروری ابر ها
همه سیستم های هوایی که وارد منطقه می شوند ،شروع
در طرح باروری ابرها با بررسی تصاویر ماهواره ای ٔ
می شود و در صورت وجود شرایط الزم برای باروری ابر ،با انتخاب مناسب ترین نقاط جهت عملیات ،تعیین نوع مواد
باروری و انتخاب بهترین مسیر ورود به ابر نسبت به تزریق مواد باروری اقدام می شود .زمان تأثیر مواد تزریقی به ابر
فاصله  40تا  50کیلومتری محل تزریق ،آثار
حدود  20دقیقه بعد از تزریق است با توجه به سرعت حرکت ابر ،در
ٔ
دامنه آن تا حدود  250کیلومتر از محل
بارور سازی نمایان می شود .مدت تزریق تأثیر مواد باروری تا حدود  2ساعت و ٔ
مواد باروری است (این چرخه به طور کامل در تصویر روند اجرای باروری ابرها نمایش داده شده است).

شکل 36ــ١
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طرح آبخیزداری

برنامه آبخیزداری حفظ و بهره برداری مناسب از منابع آب وخاک به عنوان دو بستر طبیعی اصلی برای زندگی انسان ها
هدف کلی ٔ
توسعه پایدار است .با توجه به اهمیت آب در استان برای جلوگیری از تلفات آن ،کنترل سیالب ها وکاهش خسارات ناشی از سیل،
و
ٔ
تقویت سفره های زیرزمینی آب در مناطق مستعد انجام می شود.مهم ترین حوضه های آبخیز استان در شهرستان های مهریز ،تفت واقع
شده است .حجم بارندگی استان ساالنه  13/5میلیارد متر مکعب می باشد که طبق بررسی های انجام شده  9/5میلیارد مترمکعب آن
به هدر می رود.
بیشتر بدانیم
طرح تصفیه خانۀ شهر یزد
این تصفیه خانه با مساحت  2000هکتار و در فاصله  7/5کیلومتری شمال غربی یزد ،بعد از دروازه قرآن و با رعایت
حریم  5کیلومتری قرار گرفته است .از اهداف ایجاد این مرکز ،جمع آوری فاضالب های خانگی ،به علت افزایش مصارف
آب و در نتیجه روند رو به رشد تولید فاضالب در یزد است .احداث این تصفیه خانه با هدف تأمین شرایط بهداشتی برای
استفاده مجدد از این پساب ها در بخش کشاورزی طراحی شده است.
زندگی ،حفظ محیط زیست ،بازیابی فاضالب ها و
ٔ
این طرح متضمن آثار سودمندی چون حفاظت کمی و کیفی منابع آب و کاهش آلودگی محیط زیست است.

شکل 37ــ ١ــ تصویرهوایی برکه های تصفیه خانه فاضالب شهر یزد
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جغرافیای طبیعی استان
محدودیت ها و تنگناهای منابع آب

1ــ کمبود بارش
2ــ بهره برداری بی رویه و غیراصولی از منابع آب
زیر زمینی (عدم تعادل در تغذیه و برداشت)
3ــ نوسان منابع آب قابل دسترس
٤ــ سنتی بودن روش های کشاورزی و پایین بودن
بازده آبیاری
شکل 38ــ١ــ رودخانۀ فصلی منطقۀ ده باال

شکل 39ــ١ــ نقشۀ پراکندگی شبکه زهکشی استان

خاک های استان

خاک مناسب از دیگر امکانات محیط طبیعی است که از لحاظ اقتصاد کشاورزی اهمیت بسیاری دارد .می توان گفت در
صورت وجود منابع آب ،خاک مناطق بیابانی از جمله خاک های حاصلخیز برای کشاورزی است .در این مناطق هوازدگی فیزیکی در
پیدایش خاک نقش به سزایی دارد؛ اما تخریب شیمیایی به دلیل نبود رطوبت کم انجام میشود ،پوشش گیاهی که در حاصلخیزی خاک
مؤثر می باشد در بیشتر بخش های استان کم و ناچیز است .وسعت زیاد رسوبات تبخیری در استان که محتوی امالح بسیار زیاد گچ و
نمک است و نیز گنبدهای نمکی موجب پیدایش خاک های شور و گچی در بخش اعظم استان شده است.
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اراضی قابل کشاورزی ،حدود دو درصد از وسعت استان را به خود اختصاص دادهاند .بقیه اراضی نیز اغلب پوشش گیاهی
فقیری داشته از تولید بسیار کمی برخوردارند .در مجموع خاک های استان در معرض فرسایش شدید و تخریب دائمی قرار دارد.

شکل 40ــ١ــ نقشۀ پراکندگی اراضی استان

بیشتر بدانیم
محیط های بیابانی و کویری در استان یزد
یزد دومین استان بیابانی بعد از سیستان بلوچستان است که  18/2درصد عرصه های بیابانی کشور را به خود
اختصاص می دهد .شهرستان های بیابانی استان عبارت اند از :بافق ،ابرکوه ،خاتم ،میبد ،اردکان و اشکذر .کویر سیاهکوه،
کویر دره انجیر ،کویر عقدا ،کفه تاغستان ،کویر ابرکوه و کویر مروست مهم ترین کویرهای استان را تشکیل میدهند 19 .نقطه
در استان به وسعت  659هزار هکتار به عنوان کانون های بحرانی حساس به فرسایش بادی شناسایی شده که منشأ حرکت
پدیده طوفان های ماسه ای محسوب و حدود  50درصد سطح استان را اراضی بیابانی تشکیل می دهد.
ماسه های روان و ٔ
جمله این
خشکی هوا ،کمبود رطوبت ،شوری خاک ،دمای زیاد ،تبخیر بسیار باال ،غیرقابل کشت ،نبود پوشش گیاهی و… از ٔ
شرایط نامطلوب محیطی اند ،که در کویر مشاهده میشود.
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جغرافیای طبیعی استان
مؤثرترین روش ها در مبارزه با بیابان زایی

مؤثرترین روش ها باید منطبق بر شرایط خاص و بومی استان و با توجه به ویژگی ها و شرایط منطقه انتخاب و اجرا شود ،اقداماتی
توسعه فضای سبز ،مالچ پاشی و احداث باد شکن زنده و غیر زنده( ،باد شکن زنده با استفاده
چون تثبیت ماسه های روان ،جنگل کاری و
ٔ
گونه تاغ وگز) به ویژه در مسیر در خطوط راه آهن و راه های ارتباطی برای مبارزه با بیابان زایی انجام شده است.
ازگیاهان بومی منطقه،مانند ٔ
ایجاد مالچ های سنگریزه ای از دیگر شیوه های کنترل فرسایش بادی است که با شرایط حاد اکولوژیکی متناسب است؛ به نحوی که کمترین
میزان مصرف آب و نگهداری الزم دارد .این روش الهام گرفته از طبیعت است .این مواد از معادن شن و ماسه می تواند تأمین شود.
حفاظت و قرق اراضی مرتعی و برنامه های حفاظت آبخیزها و آبخیزداری از اقدامات مهم و مورد نیاز استان به منظور جلوگیری
از خسارات ناشی از هجوم ماسه های روان به اراضی کشاورزی ،تأسیسات اقتصادی ،روستاها ،راه های ارتباطی و… می باشد.

شکل 41ــ١ــ برداشت شما از دو تصویر فوق چیست با کمک دبیر خود بحث نمایید.

شکل 42ــ١ــ کانون های بحران فرسایش باد در استان یزد
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شکل 43ــ١ــ هجوم ماسه های روان به خطوط راه آهن درمسیر بافق

شکل 44ــ١ــ چرای بی رویۀ دام های گرسنه در مراتع بر اثر خشکسالی

شکلهای 45ــ١و46ــ١ــ احداث بادشکن روشی مؤثر برای تثبیت ماسه های روان

فعالیت گروهی
١ــ آیا در شهرستان محل زندگی شما بیابان وجود دارد؟ توانمندی های آن را ذکر کنید.
٢ــ آیا اقداماتی برای جلوگیری از پیشروی بیابان انجام شده است؟ این اقدامات را نام ببرید.
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درس پنجم

مسائل و مشکالت زیست محیطی

مخاطرات طبیعی

وقوع پدیده هایی چون زلزله ،طوفان و سیل از
جمله مخاطرات طبیعی اند که در صورت عدم آمادگی
کافی در برابر آنها آسیب های جانی و مالی سنگینی به
دنبال دارند .بشر طی قرن ها آموخته است که با توجه
کاشانه خود را در
به شرایط محیطی چگونه خانه و
ٔ
برابر آسیب های ناشی از این پدیده ها مصون سازد .از
شکل 47ــ١ــ نمایی از طوفان های یزد در ساختمان آتشکده
مخاطراتی که در استان یزد به وقوع می پیوندد ،می توان
به بروز پدیده هایی چون خشکسالی ،زلزله ،طوفان ،سیل ،سرمازدگی و یخبندان ،رعد و برق ،فرونشست و رانش زمین اشاره کرد.

خشکسالی

همه جنبههای زندگی و بخشهای مختلف جامعه ،به ویژه محیط طبیعی ،به صورت مستقیم وغیرمستقیم تأثیرگذار
خشکسالی بر ٔ
پدیده جوی از جمله حوادثی است که از نظر وسعت و میزان خسارت ،بخشهایی شامل ،تأمین آب شهری و روستایی،
است .این ٔ
آب مورد  نیاز دام و حیات وحش ،کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد را تحت تأثیر شدید قرار داده و خسارات جبران ناپذیری را
بر  جای میگذارد.
آثار مستقیم خشکسالی بر منابع
طبیعی استان یزد

تشدید بیابان زایی

تخریب و نابودی مراتع

نابودی جنگل های طبیعی
و دست کاشت

نمودار  6ــ١

در سال های اخیر خشکسالی های شدید و پی در پی در استان روی داده که باعث تشدید خسارات در استان شده است.
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شکل 48ــ١ــ نقشه پهنه بندی خطر خشکسالی در استان یزد

زلزله

مطالعه و بررسی گسل ها در استان یزد گام
مؤثری در شناخت بهتر منطقه با توجه به لرزه خیزی و
تشخیص مناطق خطر است .وجود مناطق لرزه خیزی
مانند بهاباد ،خرانق و… و همچنین وجود گسل های
مهمی مانند گسل انار (شرق یزد) ،گسل دهشیر (غرب
یزد) ،گسل شمال یزد ،گسل بهادران (جنوب یزد) و
گسل های بهاباد ،کوهبنان ،کلمرد و… نشانگر آن است
که استان یزد را نمیتوان منطقهای آرام وکم خطر از
نظر زلزله به حساب آورد .بزرگی بیشتر این زلزلهها
کمتر از  3ریشتر است؛ مطالعات نشان می دهد که
بیشترین فعالیت لرزه ای در سال های اخیر مربوط به
نتیجه فعالیت گسل های بهاباد،
منطقه بافق و بهاباد،
ٔ
کلمرد و کوهبنان است.
36

شکل 49ــ١ــ نقشۀ پهنه بندی زلزله در استان

جغرافیای طبیعی استان

شکل  50ــ١ــ نقشۀ پراکندگی گسل های مهم استان

طوفان

یکی از پدیده های طبیعی مخرب در استان یزد ،طوفان است که در سال طی چند نوبت به وقوع میپیوندد .طوفان پدیدهای
نامنظم از نظر زمانی و مکانی به شمار میآید که بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار اتفاق میافتد و همواره با خسارتهای مالی،
اقتصادی و گاهی جانی توأم است.
طوفانی در بهار سال  1379با سرعت  ٧٦کیلومتر در ساعت در محدوده شهرهای میبد ،یزد ،مهریز ،ابرکوه و هرات به وقوع
پیوست و موجب از بین رفتن محصوالت کشاورزی ،تخریب اراضی کشاورزی و قطع درختان در سطح شهرهای مذکور شد.

سیل

هر چند به نظر می رسد استان یزد به علت فقدان رودخانههای دائمی پر آب ،کمتر در معرض خطر سیل باشد ولی بررسی تاریخی
این پدیده در استان نشان میدهد که در برخی محدودهها همچون هرات و مروست و دامنههای شیرکوه ،به ویژه در مناطق کوهپایهای،
پیرامون مسیلها و آبراهههای اصلی و فرعی و یا مخروطافکنههای سیلگیر ،سیل های زیادی به وقوع می پیوندد و خسارات جانی و
مالی فراوانی را به بار می آورد.
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شکل  51ــ١ــ پهنه بندی خطر سیل در استان

شکل  52ــ١ــ سیل تفت در سال 1386

38

جغرافیای طبیعی استان
سرمازدگی

سرمازدگی در استان یزد از جمله مخاطراتی است که بهدلیل تغییر و نوسان ناگهانی دما رخ میدهد .سرمای دیررس بهاره و سرمای
خاتمه یخبندان،
زودرس پاییزه ،همواره خسارت زیادی بر محصوالت کشاورزی و دام ها وارد می کند .لذا آگاهی از زمان شروع و
ٔ
نوع یخبندان و تاریخ کاشت برای کشاورزان بسیار اهمیت دارد.

شکل   53ــ١ــ نقشۀپهنهبندی تعداد روزهای یخبندان در استان

شق زمین یا فرونشست

پدیده فرونشست زمین است .ریزش یا فرورفتگی تدریجی یا ناگهانی در سطح زمین
یکی دیگر از مخاطرات محیطی استان یزد ٔ
مخاطره طبیعی
را فرونشست می گویند که در صورت گسترش ،عواقب شدید زیست محیطی و اقتصادی دارد .این پدیده به عنوان یک
ٔ
ممکن است به صورت طبیعی یا در اثر فعالیت انسان ها ایجاد شود ،کاهش میزان بارش و کاهش منابع آب زیرزمینی از علل بروز
فرونشست است.
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آلودگی های زیست محیطی

شکل  54ــ١ــ پدیدۀ فرونشست در منطقۀ رضوان شهر

فزاینده زباله های جامد ،فاضالب و دفع غیر
پهنه استان تولید
یکی از پیامدهای گسترش شهرها ،صنایع و فعالیت های انسانی در ٔ
ٔ
بهداشتی آن ها همراه با آلودگی هوا و آلودگی صوتی است .قدیمی بودن ماشین آالت واحد های صنعتی ،کم توجهی به رعایت مسائل
زیست محیطی ،نامناسب بودن مکان یابی بسیاری از صنایع و عدم رعایت استاندارد تعادل زیست بوم های استان را بر هم زده است.
آلودگی ناشی از فاضالبهای شهری و خانگی :دفع مواد زائد جامد ،از جمله زباله های سمی و خطرناک به ویژه زباله های
بیمارستانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .تولید روزانه هزار تن زباله در شهر یزد با انواع آلودگی مسئله ای است که با توجه
توسعه صنعت باید در صدر برنامه های بهداشت و محیط زیست شهری قرار گیرد .آلودگی های یزد شامل
به افزایش جمعیت و
ٔ
فاضالبهای شهری (بیمارستان ها ،کشتارگاه های دام و طیور و…) و فاضالب های خانگی بوده و در صورت عدم مدیریت
صحیح شهری ،عامل مهمی در آلوده کردن محیط زیست شهرها خواهد بود.
آلودگی هوا ناشی از فعالیت عملکرد انسانی و طبیعی :آلودگی هوای استان یزد ناشی از عملکرد عوامل انسانی و طبیعی
است که از عوامل طبیعی در این میان می توان به وزش طوفان ها اشاره کرد که ناشی از محیط طبیعی و عرصه های بیابانی استان یزد و
استان های همجوار است.
نقلیه موتوری برخی از شهرهای استان و تولید آالیندههایی
از دیگر عوامل انسانی آلوده کننده هوا می توان به تردد وسایط ٔ
همچون دیاکسید سولفور ،اکسیدهای ازت و کل مواد جامد معلق در هوای منطقه اشاره کرد.

شکل  55ــ١ــ آلودگی هوا توسط صنایع
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جغرافیای طبیعی استان
بیشتر بدانیم  
از دیگر عوامل انسانی می توان به فعالیتهای صنعتی اشاره کرد که عمدتاً ناشی از فعالیت کارخانه های تولید
سیمان ،ذوب آهن ،مجتمع فوالد آلیاژی ،ذوب فلزات غیرآهنی ،صنایع شیمیایی ،نساجی ،واحدهای تولید پودرهای
شوینده و فوم ،صنایع ریختهگری ،کورههای تولید آجر و آهک و کارخانه آسفالت است.
براساس بررسیهای انجام شده ،حدود  30درصد آلودگی هوای شهر یزد ناشی از فعالیت کورههای
آجرپزی است .و با توجه به جهت وزش بادهای غالب از شمال غرب به شهر یزد این مراکز دقیقاً در مسیر ورودی
بادها مکان یابی شده اند و آلودگی ها را مستقیماً به شهر یزد منتقل می کنند.
از منابع دیگر آلودگی هوای استان ،فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه است که اگر خط تولید و مسیر
حرکت خودروها با پاشیدن آب مرطوب نشود ،گرد و غبار زیادی به محیط اطراف پخش میشود.

فعالیت گروهی
١ــ دانش آموزان را می توان به بازدید یکی از مراکز صنعتی که در نزدیکی محل زندگی آن ها وجود دارد ،برده و
آثار نوع فعالیت آن ها را در محیط سنجید .نتایج بررسی دانش آموزان به صورت یک کنفرانس در کالس ارائه شود.
درباره مکان یابی مراکز صنعتی و شهرک های صنعتی در محل زندگی خود تأثیرات
٢ــ دانش آموزان با تحقیق
ٔ
آن ها را در آلودگی های موجود بررسی کنند.
منابع آلوده کننده هوا به روایت تصویر

شکل 56ــ١ــ کوره های آجرپزی از عوامل مهم آلودگی هوا در یزد
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  آیا می دانید
سرانه زباله تولیدی درکل مناطق استان یزد در سال  1382معادل  690کیلوگرم در روز است.
ٔ

  فعالیت
١ــ برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خود چه پیشنهاد هایی ارائه می نمایید؟
٢ــ با توجه به جمعیت شهر یزد ساالنه چه مقدار زباله تولید می شود؟

42

فصل دوم
جغرافیای انسانی استان یزد

درس ششم

تقسیمات سیاسی استان

دوره قانون گذاری در سال 1285هجری شمسی پس از نهضت مشروطیت قانون تشکیل ایاالت و والیات به تصویب
در اولین ٔ
رسید .در این دوره ایران به چهار ایالت و 12والیت تقسیم شد که یزد یکی از والیات بوده است.
در تقسیمات کشوری سال  1316هجری شمسی ایران به  10استان تقسیم شد که اصفهان و یزد شامل استان دهم بودند.در
سال  1348یزد به فرمانداری کل و در سال  1352به استان تبدیل شد.
با توجه به شکل 1ــ 2استان یزد در حال
حاضر دارای  10شهرستان 21 ،شهر 21 ،بخش و
 45دهستان می باشد.
1ــ شهرستان ابرکوه :این شهرستان در
اردکان
فاصله  140کیلومتری غرب مرکز استان با وسعتی
ٔ
حدود  5381کیلومترمربع و جمعیت  43595نفر
بهاباد
میبد
اشکذر
واقع شده است .این شهرستان دارای دو بخش
یزد
بافق
مرکزی و بهمن و چهار دهستان است.
تفت
مهریز
2ــ شهرستان اردکان :این شهرستان
ابرکوه
فاصله  60کیلومتری شمال غرب مرکز استان
در
ٔ
با مساحتی حدود  23665کیلومتر مربع و جمعیت
راهنما

 73292نفر واقع شده است .این شهرستان دارای سه
بخش و پنج دهستان است.
معاونت برنامه ریزی استانداری
3ــ شهرستان بافق :این شهرستان در
دفاتر آمار و اطالعات
گروه نقشه و GIS
فاصله  118کیلومتری
جنوب شرقی مرکز استان و در
ٔ
با وسعتی حدود  7048کیلومتر مربع با جمعیتی در
شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی اداری استان یزد سال 1393
حدود  50845نفر واقع شده است .این شهرستان
دارای یک بخش مرکزی و شش دهستان است.
فاصله  200کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد که وسعت آن  8235کیلومتر مربع
4ــ شهرستان بهاباد :این شهرستان در
ٔ
و جمعیت آن  20/000نفر است .این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و آسفیج است .بهاباد در سال  1388به شهرستان ارتقا یافت.
  5ــ شهرستان تفت :این شهرستان در  18کیلومتری جنوب غربی مرکز استان قرار دارد .وسعت این شهرستان 5846
کیلومتر مربع با جمعیتی در حدود  45357نفر است .این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و نیر و تعداد  10دهستان است.
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محدوده شهر
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جغرافیای انسانی استان
  6ــ شهرستان خاتم :این شهرستان تقریباً در جنوبی ترین قسمت استان یزد با مساحتی در حدود  8201کیلومتر مربع و
جمعیت  32230نفر واقع شده است .خاتم مشتمل بر دو بخش مرکزی و مروست و چهار دهستان است.
فاصله 22
7ــ شهرستان اشکذر :این شهرستان در
ٔ
کیلومتری شمال غرب مرکز استان با وسعت  1799کیلومتر
مربع و جمعیت  30021نفر واقع شده است .مرکز این
شهرستان اشکذر است و دارای دو بخش مرکزی و خضر آباد
ر
سـت
ـاق
و دو دهستان است.
اشکذر
فاصله 30
  8ــ شهرستان مهریز :این شهرستان در
ٔ
کذاب
کیلومتری جنوب شهر یزد با وسعت  6776کیلومترمربع و
راهنما
خضرآباد
جمعیت  44391نفر واقع شده و از یک بخش مرکزی و پنج
محدوده دهستان
محدوده شهر
دهستان تشکیل شده است .شهر مهریز را بهعلت دارا بودن
مواهب طبیعی ،باغشهر میخوانند.
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معاونت برنامه ریزی استانداری
دفاتر آمار و اطالعات
گروه نقشه و GIS

شکل 2ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی اداری شهرستان اشکذر سال 1393

9ــ شهرستان میبد :این شهرستان در  50کیلومتری
شمال غرب مرکز استان واقع شده است.میبد با وسعتی معادل
 5084کیلومتر مربع جمعیتی در حدود  74333نفر را در
خود جای داده و از نظر تراکم جمعیتی با  55/9نفر در
کیلومتر مربع بعد از شهرستان یزد قرار دارد .شهرستان میبد
شامل سه شهر ،سه بخش و پنج دهستان می باشد.
10ــ شهرستان یزد :شهرستان یزد در قسمت
مرکزی استان و با جمعیتی حدود  526276نفر و مساحتی
معادل  2462کیلومتر مربع از چهار شهر (یزد ،زارچ ،شاهدیه
و حمیدیا) ،دو بخش و چهار دهستان تشکیل یافته و در واقع
بیش از نیمی از جمعیت استان در این شهرستان سکونت
دارند.
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معاونت برنامه ریزی استانداری
دفاتر آمار و اطالعات
گروه نقشه و GIS

شکل 3ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی اداری شهرستان میبد سال 1393
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بیشتر بدانیم
جدول 1ــ2ــ تقسیمات سیاسی شهرستان ها و آبادی های استان
شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

نام بخش

تعداد دهستان تعداد آبادی دارای سکنه

استان

20

٢١

ــ

45

1278

ابرکوه

2

2

مرکزی ــ بهمن

4

58

اردکان

3

3

مرکزی ــ عقدا ــ خرانق

5

100

بافق

1

1

مرکزی

6

149

بهاباد

1

2

مرکزی ــ آسفیج

2

81

تفت

2

2

مرکزی ــ نیر

10

367

خاتم

2

2

مرکزی ــ مروست

4

85

اشکذر

٢

2

مرکزی ــ خضرآباد

٢

106

مهریز

1

1

مرکزی

5

139

میبد

٣

٣

مرکزی

٥

44

یزد

4

٢

مرکزی ــ زارچ

4

91

فعالیت گروهی
با توجه به شکل 1ــ 2به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ شهرهای مروست ،عقدا و خضر آباد در کدام یک از شهرستان های استان یزد قرار دارند؟
2ــ وسیع ترین و کم وسعت ترین شهرستان های استان کدام اند؟
3ــ بیشترین تعداد شهرها و بخش ها در کدام بخش از استان یزد وجود دارد؟ چرا؟
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فعالیت
نام و محل شهرستان های استان را روی شکل 4ــ ٢بنویسید.

اصفهان

خراسان جنوبی

کرمان
فارس

راهنما

محدوده دهستان
محدوده شهر

120

90

60

0 15 30

معاونت برنامه ریزی استانداری
دفاتر آمار و اطالعات
گروه نقشه و GIS

شکل 4ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی اداری استان یزد سال 1393
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درس هفتم

شیوه های زندگی در استان

شیوه زندگی مردم هر منطقه تا حدودی تابع شرایط آب و هوایی است و اثر آن را در شهرسازی و معماری می توان یافت .قدمت
ٔ
شیوه شهری ــ روستایی
سه
به
مردم
ایران
ما
کشور
در
رود.
می
فراتر
میالد
از
پیش
سوم
هزاره
از
سرزمین
این
در
نشینی
آبادی
تمدن و
ٔ
ٔ
و کوچ نشینی زندگی می کنند .در این درس با شیوه های زندگی در استان
یزد آشنا می شوید.
الف) زندگی شهری :استقرار جمعیت در استان یزد با توجه
مبارزه مستمر با بیابان ،دشواری های طبیعی
ویژه جغرافیایی آن،
ٔ
به موقعیت ٔ
و همچنین تالش بی امان برای دستیابی به آب بوده است و به همین دلیل این
استان ضریب شهرنشینی باالتری نسبت به کل کشور دارد .جمعیت استان
یزد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های  1375و
 1385در جدول ٢ــ 2آمده است .جمعیت استان در  10شهرستان٢١ ،
شکل    5ــ2ــ زندگی شهری
شهر 21 ،بخش و  45دهستان زندگی می کنند.
جدول 2ــ2

عنوان

جمعیت شهری (نفر)

جمعیت روستایی (نفر)

کل (نفر)

اضافه طبس
سرشماری سال  1375به
ٔ

606950

203451

810410

789802

201015

990818

889583

184829

1074428

سرشماری سال 1385

سرشماری سال 1390

جمعیت استان در  10شهرستان و  21شهر و  21بخش زندگی می کنند که در جدول 3ــ 2جایگاه استان یزد از نظر جمعیتی با
کشور در سال  1385مقایسه شده است.
جدول 3ــ2

شرح
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استان یزد ــ 1385

کشور ــ سال 1385
تعداد (نفر)

درصد

تعداد (نفر)

درصد

سهم از کشور

جمعیت

70495782

100

990818

100

1/4

جمعیت شهری

48259964

68/46

789802

79/9

1/63

جمعیت روستایی

22131101

31/39

201015

20/1

0/9

کوچ نشینی (غیر ساکن)

10471700

0/15

ــ

ــ

ــ

جغرافیای انسانی استان
جدول 4ــ2
شرح

استان یزد ــ 1390

کشور ــ سال 1390
تعداد (نفر)

درصد

تعداد (نفر)

درصد

سهم از کشور

جمعیت

75149669

100

1074428

100

1/43

جمعیت شهری

53646661

71/39

889583

82/8

1/66

جمعیت روستایی

21446783

28/54

184829

17/21

0/87

کوچ نشینی (غیر ساکن)

56225

0/08

16

0/01

0/03

درصد
90
80
70
60
50
40
30
20
10

شهری

روستایی
1385

0

1390

نمودار    1ــ2ــ مقایسه درصد خانوارهای شهری و روستایی استان یزد

در سال  74/8 ،1375درصد از جمعیت استان در مناطق شهری و  25/2درصد در مناطق روستایی زندگی می کرده اند .در سال
 1385جمعیت استان  259095خانوار بوده که  79/9درصد از آنها در مناطق شهری و  20/1درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند.
طبق سرشماری سال  1390شهر یزد  54/65از جمعیت نقاط شهری و  45/25از جمعیت کل استان را در خود جای داده است.
بیشتر بدانیم

جمعیت روستایی در استان یزد در سال  1375به میزان  25/2درصد جمعیت کل استان بوده که این نسبت
در سال  1385به  20/1درصد رسیده است .این آمار نشان می دهد طی  10سال بین دو سرشماری عمومی نفوس
و مسکن 5/1 ،درصد از جمعیت روستایی استان یزد کاهش یافته است .میزان تراکم جمعیت در استان کم و در هر
کیلومتر مربع  7/7نفر است که بیشترین تراکم جمعیت در شهرستان یزد با  ٢١٢نفر و کمترین تراکم جمعیت در شهرستان
بهاباد با  1/2نفر در کیلومتر مربع است.
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فعالیت گروهی
با توجه به جداول 2ــ 2و ٣ــ ٢به این سؤاالت پاسخ دهید:
1ــ جمعیت شهری و روستایی استان یزد را با کشور مقایسه کنید.
2ــ چرا جمعیت روستایی استان یزد از سال  1375تا  5/1 ،1385درصد کاهش یافته است؟
3ــ به نظر شما جمعیت روستایی که از روستاها مهاجرت کرده اند ،به چه مناطقی وارد شده اند؟
4ــ جمعیت کل ،جمعیت شهری و جمعیت روستایی استان یزد در سال  1385را با رسم نمودار نشان دهید.
سکونتگاه های شهری در استان یزد :در حال حاضر در استان یزد  10شهرستان و  21شهر وجود دارد که به بررسی 10
شهرستان می پردازیم.
شهرستان یزد :شهر یزد از نظر موقعیت جغرافیایی در مرکز استان یزد قرار دارد .جمعیت این شهر طبق سرشماری سال
 1390مرکز آمار ایران برابر با  526276نفر بوده و بیش از  53درصد جمعیت استان در این شهر سکونت دارند .یکی از علل تمرکز
جمعیت در این شهرستان وجود مراکز صنعتی است .صنایع نساجی و پوشاک از جمله گروه های مهم صنعتی استان اند که عمدتاً در این
سابقه تاریخی
شهرستان قرار دارند .عالوه بر آن ٔ
و فرهنگی دیرپای آن نیز در جذب جمعیت
آن دخالت دارد .یزد اولین شهر خشت خام
جهان و دومین شهر تاریخی جهان است .یزد
به دلیل وجود جاذبه های شغلی ،رفاهی و تمرکز
اداری پر جمعیت ترین شهرستان استان به شمار
می رود .تولیدات صنایع دستی این شهر تا قبل
دوره ماشینی شدن صنایع به دلیل کیفیت و
از
ٔ
برخورداری از اصالت هنری دارای شهرت
جهانی بوده و هنوز هم به طور نسبی از کیفیت
خوبی برخوردار است .شهر یزد دارای صنایع
مدرن و پیشرفته ،بیمارستان های مجهز و متعدد
و نیروی انسانی متعهد و متخصص ،دارای
سرمایه های مادی و معنوی است که ضمن حفظ
سنت گذشته این شهر را آباد و توانمند در مسیر
توسعه ،حفظ می کند.
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جغرافیای انسانی استان
برای مطالعه
شهرستان میبد :این شهر بعد از شهر یزد دومین شهر پر جمعیت استان
است و  7/5درصد جمعیت استان را در خود جای داده است.
شهرستان اردکان :این شهرستان در شمال غرب استان است و 7/3
درصد از جمعیت استان در آن زندگی می کنند.
ــ شهرستان تفت :در جنوب غرب استان یزد و دارای  4/7درصد
جمعیت استان است.
ــ شهرستان مهریز :در جنوب شهر یزد و دارای  4/4درصد جمعیت
استان است.
ــ شهرستان ابرکوه :در غرب شهر یزد و دارای  4/3درصد جمعیت
شکل  7ــ2
استان است.
نقطه استان و دارای  3/2درصد جمعیت استان است.
ــ شهرستان خاتم :در جنوبی ترین ٔ
ــ شهرستان اشکذر :در شمال غرب شهر یزد و دارای  3درصد جمعیت استان است.
ــ شهرستان بافق :در جنوب شرقی استان با  2/8درصد جمعیت استان است.
ــ شهرستان بهاباد :در شرق استان و دارای  2/5درصد جمعیت استان است.
جدول  5ــ2ــ مشخصات شهرستان های استان
جمعیت (در سال  )1385نفر

رتبه در استان از نظر جمعیت

نام شهر

موقعیت در استان

یزد

مرکز استان

526276

1

میبد

 50کیلومتری شمال غرب شهر یزد

74333

2

اردکان

 60کیلومتری شمال غرب شهر یزد

73292

3

تفت

 18کیلومتری جنوب غرب شهر یزد

45357

4

مهریز

 30کیلومتری جنوب شهر یزد

44391

5

ابرکوه

 140کیلومتری غرب شهر یزد

43595

6

خاتم

 210کیلومتری جنوب شهر یزد

32230

7

اشکذر

 22کیلومتری شمال غرب شهر یزد

30021

8

بافق

 118کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد

27888

9

بهاباد

 200کیلومتری جنوب شرق شهر یزد

20000

10
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ب) زندگی روستایی :در سال  1385کمتر از  20/1درصد از جمعیت استان در روستاها زندگی می کردند که اغلب به
فعالیت های زراعی ،باغداری ،دامداری یا صنایع دستی مشغول بودند.
از نظر پراکندگی جغرافیایی اکثر این سکونتگاه ها در نواحی مرکزی ،غرب و جنوب غربی استان به دلیل وجود نواحی پایکوهی،
مخروط افکنه ها و دشت های حاصلخیز استقرار یافته اند .نقش شیرکوه و دره های آن از نظر آب و هوا و مالیمت شرایط جوی حائز
اهمیت است .عوامل انسانی نظیر راه های ارتباطی ،حمل و نقل مناسب نیز در پراکندگی جمعیت مؤثر است.
ج) زندگی کوچ نشینی :در استان یزد زندگی کوچ نشینی محدودی در مناطقی از جنوب استان مانند شهرستان خاتم دیده
می شود .کوچ نشین های شهرستان خاتم از استان فارس در بعضی از فصول سال ،به این منطقه کوچ می کنند.

شکل   8ــ2ــ زندگی عشایری در استان
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درس هشتم

جمعیت استان

جمعیت و ویژگی های جمعیتی مربوط به آن از جمله تعداد،تراکم ،مهاجرت و… در برنامه ریزی های کشوری و منطقه ای بسیار
تأثیر گذار است.

تعداد و پراکندگی جمعیت

1
نقشه 9ــ ٢تراکم جمعیت استان کم و 7/5
استان یزد با  74496کیلومتر مربع مساحت 1074428 ،نفر جمعیت دارد  .مطابق ٔ
نفر در هر کیلومتر مربع است .شهرستان های یزد و بهاباد با  212و  1/2نفر به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم را دارند.

شکل 9ــ2ــ تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان

اکثریت جمعیت استان شهرنشین و طبق آمار  1385تعداد  789803نفر در شهرهای استان ساکن بوده اند .در این میان شهر
یزد با توجه به مرکزیت و وجود امکانات ،بیشترین جمعیت را دارد .نمودار ١ــ ٢جمعیت روستایی شهرستان های استان را به درصد
نشان می دهد.
١ــ سرشماری  1390استان یزد ــ مرکز آمار ایران
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بافق
%7
بهاباد %5

اردکان
%9

ابرکوه
%10

تفت
%16

یزد
%20

میبد %7

اشکذر
%9

خاتم
%8

مهریز
%9

نمودار 2ــ2ــ برآورد جمعیت روستایی شهرستان های استان به درصد ،سال ١٣9٥

فعالیت
١ــ چرا تراکم جمعیت در قسمت وسیعی از استان پایین است؟
٢ــ علت تمرکز جمعیت در شهر یزد چیست ؟ چه راه هایی برای جلوگیری از تجمع جمعیت در این شهر
وجود دارد؟

ساختمان سنی و جنسی جمعیت

بررسی نتایج سرشماری استان نشان از تحوالت جمعیتی در دوره های مختلف دارد .مطابق با جدول    6ــ 2نرخ رشد جمعیت از
دهه 65ــ   55رشد جمعیت باالیی را نشان می دهد.
 1/65درصد در سال  1335به  2/03درصد در سال  1385رسیده؛ در حالی که در ٔ
جدول  6ــ2ــ روند تغییرات جمعیت در استان طی سال های 1390ــ ١٣35
سال سرشماری

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

درصد رشد جمعیت

1/65

2/41

5/72

1/06

1/6

2/03

 1/63با احتساب طبس
 1/68بدون احتساب طبس

جمعیت استان

238680

281158

356849

622257

810401

990818

1074428

طبق آمار  1385تعداد  517137مرد و  473681زن و با نسبت جنسی 109/2در استان زندگی کرده اند .با توجه به نمودار 3ــ2
جمعیت استان جوان است و برنامه ریزی خاص را طلب می کند.
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نمودار 3ــ2ــ هرم سنی استان یزد ــ 1385

فعالیت
دهه   65ــ   ١٣٥٥چه مواردی بوده است؟
١ــ علل رشد جمعیت استان به ویژه جمعیت شهر یزد در ٔ
٢ــ با توجه به هرم سنی استان کدام گروه درصد بیشتری دارند؟ تأثیر آن بر استان را تحلیل کنید.

مهاجرت و آثار آن

مهاجرت یکی از ویژگی های جمعیتی استان یزد است .مسیر جابه جایی جمعیت در داخل استان از قدیم مدل روستا ــ شهری
بوده و دلیل آن دافعه های طبیعی از جمله کمبود آب و جاذبه های اجتماعی ــ اقتصادی شهرها به ویژه شهر یزد است .میزان ورودی
مهاجر به استان 143167نفر و خروجی  100088نفر در دهه   85ــ   ١٣٧٥بوده است.
جانبه یزد در ابعاد گوناگون (آموزشی ــ بهداشتی ــ صنعتی) افراد زیادی از استان های
در سال های اخیر به دلیل
توسعه همه ٔ
ٔ
چهره سنتی شهر ،آلودگی
توسعه آپارتمان سازی ،تغییر
همجوار نیز وارد استان شده اند .امروزه مهاجرت سبب تغییر کاربری اراضی،
ٔ
ٔ
هوا ،مشکل ترافیک ،مسکن و اشتغال در مرکز استان شده است.
فعالیت
١ــ مهم ترین علل مهاجرت به استان یزد چیست؟
منطقه اطراف خود مهاجرانی را دیده اید ؟ علت مهاجرت چه بوده است؟
٢ــ آیا در
ٔ
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فصل سوم
ویژگی های فرهنگی استان یزد
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ویژگی های فرهنگی استان

درس نهم

آداب و رسوم مردم استان

زبان و گویش های مردم یزد

گویش یکی از جنبه های مهم فرهنگی و بهترین نمودار چگونگی نظام اجتماعی یک کشور است .بررسی گویش ها با دیدی
دوباره آن ها به
پژوهشی و زبان شناختی افزون بر نگهداری این میراث گران بها ما را در شناخت کهن واژه های فراموش شده و احیای
ٔ
منظور توانمندسازی نظام واژگانی زبان پارسی یاری می رساند.
مردم یزد به زبان فارسی رایج با پارهای ویژگیهای گویشی سخن میگویند و بسیاری از واژهها و ترکیبات زیبای فارسی را
در گویش خود حفظ کردهاند .در استان یزد برخی ویژگی های گویشی میان شهرستان های مختلف محسوس است .معتقدان به آیین
زرتشتی در میان خود هنوز به زبان نیاکانشان سخن میگویند و به ویژه مراسم مذهبی خود را با این زبان انجام میدهند .گویش یزدی
اولیه ایرانیان) است.
بخشی از پارسی دری (پارسی خالص و ٔ
پشتوانه معنوی و همیشگی برای
ممکن است گمان کنیم که نیازی به دانستن گویش های بومی و محلی نداریم ،اما همین واژگان
ٔ
گنجینه گران بها
زبان و فرهنگ پارسی است و می توان از آن در غنا بخشیدن به زبان پارسی در هر زمان بهره برد .شایسته است که این
ٔ
که نشانه ای از ریشه دار بودن یک ملت است و از گذشته های دور پس از گذراندن رخدادهای خوب و بد روزگاران به دست ما رسیده
است هرچه بیشتر و بهتر نگهداری کنیم و آن را به دست آیندگان بسپاریم.
بیشتر بدانیم
شيوه زندگی و اشيا ،آيين و نوع مذهب ،وضع اقتصادی،اقليم و آب و هوا،در شكل گيری
عواملی چون پيشهٔ ،
محله خرمشاه كه بيشتر افراد معمار بوده اند ،واژگان ويژه ای كه معماران و
گويش ها نقش زیادی دارد .برای نمونه در ٔ
محله فهادان كه بيشتر افراد به نساجی و شعر
بناها به كار می برده اند ،بيشتر مورد استفاده قرار می گرفته است ،ولی در ٔ
بافی می پرداختند ،بيشتر از واژگان مربوط به اين پيشه استفاده می شده است .در بافت سنتی يزد هنوز به پاسداشت
گويش های گذشته از واژگان يزدی كه ريشه در زبان پارسی كهن ايرانی دارد ،استفاده می شود.

آیینهای سوگواری

مراسم سوگواری در ماه محرم و صفر :مراسم ماه محرم و صفر در استان با شکوه خاصی برگزار میگردد؛ به طوری که
هیچ محلهای نیست که در آن مراسم روضه خوانی برگزار نشود .بیشتر مردم با لباس سیاه در محافل تکایا و حسینیهها شرکت نموده و
به سینه زنی و عزاداری میپردازند .گرامیداشت این روزها حتی در بین زرتشتیان هم دیده میشود.
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آماده عزاداری میکنند .در
در برخی تکایا و حسینیهها پیش از آغاز روضه خوانی چاووش خوانان مرثیه سرایی و شنوندگان را ٔ
ش گندم نذری پخته میشود.
روزهای تاسوعا و عاشورا آ 
دهه محرم با مراسم شام غریبان در شب عاشورا به پایان میرسد .مردم در این شب بیشتر در حسینیه ها گرد هم می  آیند و به یاد
ٔ
تنهایی شهدای کربال با شمع روشن ،زمزمه می نمایند« :شام غریبان حسین (ع) امشب است امشب است و…»

شکل   1ــ3ــ مراسم سوگواری ماه محرم و صفر

مراسم نخل برداری :از آیین های مذهبی دیگر یزد نخل برداری است .مردم یزد نخل را نماد تابوت سرور شهیدان
حسین بن علی (ع) و یاران وفادارش میدانند .نخل اسکلت عظیمی از جنس چوب است که مانند درخت سرو است .سرو در
نشانه جاودانگی ،جوانمردی و آزادگی است که از ویژگیهای پیشوای شیعیان است .نخل را با پارچهای شمشیر بندان
فرهنگ عامه ٔ
آیینه قدی ،منگولهها ،دستمالهای ابریشمی رنگی هم بر آن جای میگیرند .بر تارک نخل جقههای فلزی (پ ِر پرندگان)
میکنند .چند ٔ
میگذارند .در داخل نخل هم زنگی آویزان است که با به صدا در آوردن آن خبر برپایی نخل از روی زمین و حرکت آن به دور میدان
حسینیه اعالم میشود .هنگام گذاشتن نخل روی زمین نیز ،دوباره زنگ به صدا در میآید و با صدای آن با هم یاحسین میگویند و
نخل را بلند میکنند .با هدایت سیدی از اهل محل ،روی نخل ایستاده ،آن را دور میدان یا حسینیه میچرخانند .افرادی که برای
شرکت در نخل برداری زیر نخل میروند ،همه پا برهنه اند و شمارشان به بزرگی و کوچکی و وزن نخل بستگی دارد .نمونههایی از
حسینیه شاه ابوالقاسم
حسینیه چهارمنار،فهادان،میدان وقت الساعت و
نخلهای شهر یزد در :میدان امیرچخماق ،میدان بعثت،
ٔ
ٔ
قرار دارد.
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شکل   2ــ3ــ مراسم نخل برداری در تفت

دسته عزاداری حرکت میکندُ ،ک َتل
مراسم کُتَل بستن :در یزد به اسب زین کردهای که به گونهای ویژه آراسته شده و پیشاپیش ٔ
میگویند .گاهی به گردن این اسب چند شال ترمه یا ابریشمی به رنگهای سبز و سرخ آویزان می کنند و سر و صورت حیوان را با چند
پارچه سفید خون آلودی را بر پشت حیوان کشیده و چند قطعه چوب
آیینه کوچک ،نگین ،قرآن و… آذین میبندند و گاهی هم
قطعه ٔ
ٔ
نشانه تیر و پیکان در پارچه فرو میبرند .همچنین کبوتر خونی زندهای را نیز بر پشت اسب میگذارند .افسار این
شده قرمز به ٔ
رنگ ٔ
دسته سینه زنی حرکت کرده و پیدرپی سر و صورت حیوان را نوازش میکند.
اسب یا کتل همواره در دست محافظ آن است و جلوی ٔ
این حرکت نمادین را اسب و ُک َتل مینامند.

پیوند معماری با فرهنگ مردم یزد

کوچۀ آشتی کنان :به کوچههای تنگ و باریک بافت قدیم شهر که معموال ً
کوچه آشتی کنان گفته میشودَ .نقل شیرینی
دو نفر به دشواری از کنار هم می گذرند،
ٔ
است که در روزگاران گذشته دو نفر که با هم قهر بودند،اتفاقی در یک زمان و از دو
جهت مخالف گذرشان به یکی از همین کوچهها افتاد ،آن دو وقتی به یکدیگر رسیدند
به یک طرف کج شدند تا از کنار هم بگذرند ،ولی رو در روی هم میان کوچه گیر
کردند .از این رخداد کم کم خنده بر لبان دو طرف آمد و در پی آن کینهها را از دل
شستند و با هم آشتی کردند.

شکل 3ــ3ــ کوچه آشتی کنان
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ساباط :ساباط راهرو و داالن سقف داری است که در مسیر کوچهها و معابر
ساخته میشد .معماران یزدی در ساخت کوچه ها هم با توجه به نیازها و شرایط
اقلیمی ــ فرهنگی مردم ویژگیهای ارزندهای را در نظر داشتهاند.
وجود اقلیم گرم
از علل ساخت ساباط وجود امنیت کوچه ها
ارتباط بین خانه ها از طریق پشت بام
دربند :در برخی از کوچههای بن بست که دارای ساباط است ،در بخش
ورودی کوچه دری گذاشته میشده است .به این گونه فضاها که برای افزایش امنیت
ساکنان کوچه مؤثر بوده دربند میگویند.

جشن ها و اعیاد

شکل    4ــ3ــ ساباط

سفره هفت سین یکی از پایههای اصلی عید
جشن نوروز باستانی :چیدن ٔ
نوروز در یزد است .از روزهای آغازین اسفند ماه ،خانه تکانی انجام میشود .تمیز
کردن خانه و شستن تمام وسایل از اعتقادات مردم این سرزمین و نشان از دگرگونی
سفره هفت سین یکی از پایههای این جشن باستانی
اساسی در زندگی است .چیدن ٔ
است .در این سفره نمادهای سبزی ،آب ،ماهی و… و همچنین نمادهای مذهبی نیز
سفره هفت سین مینشینند و
دیده میشود .هنگام تحویل سال افراد خانواده دور
ٔ
شکل    5ــ3ــ دربندی در شهر اردکان
بزرگ خانواده دعای تحویل سال را میخواند .بعد از نو شدن سال کوچک ترها به
دیدن بزرگ ترها میروند و با شادباش سال نو از آن ها عیدی میگیرند ،دید و بازدید عید هم تا سیزده فروردین ادامه می یابد.
نیمه شعبان و … بسیار باشکوه برگزار میشود .پس از
اعیاد مذهبی :در یزد عید غدیر ،عید قربان ،عید فطر ،میالد پیامبرٔ ،
نماز عید به دید و بازدید هم میروند ،شیرینی ،شیر ،شکالت ،شربت و… توزیع می شود .یزدیها عید غدیر را عید سادات نیز مینامند
و به دیدار سادات میروند.

شکل   6ــ3ــ جشن نیمه شعبان
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بیشتر بدانیم
جشن های زرتشتیان :جشنهای زرتشتیان یزد بیشتر همان جشنهای ایران باستان است ،که تا کنون به یادگار
ماندهاند .جشن نوروز ،جشن زاد روز اشو زرتشت پیامبر ،جشن فروردین گان ،جشن مهرگان و جشن سده ،از این
دسته اند که در فصول مختلف سال برگزار میشود.

شکل 7ــ3ــ آتشکدۀ زرتشتیان

جشن مهرگان :گویند جشن مهرگان به مناسبت
پیروزی ایرانیان بر ضحاک (اژیدهاک) ستمگر به رهبری
شکرانه این پیروزی که
کاوه آهنگر برپا شد .ایرانیان به
ٔ
ٔ
از روز دهم مهر تا شانزدهم همان ماه ادامه دارد ،جشن
میگیرند .در برخی روستاها جشن مهرگان با ساز و
شادمانی نیز همراه است و در روز پنجم جشن گروهی از
سرچشمه قنات جمع شده و به
جوانان در محل آدریان یا
ٔ
شادمانی میپردازند.
شکل   8ــ3ــ سفرهای که در جشن مهرگان آن را پهن میکنند.
جشن سده :جشن سده همان جشن پیدایش آتش
دوره باستان تاکنون رواج داشته است .چون این جشن را در صدمین روز زمستان برگزار میکنند ،آن را
است ،که از ٔ
جشن سده مینامند.
اعتقادها و باورهای سنتی مردم یزد :اسپند را نیز برای دور ماندن از چشم بد دود میدهند .ناخن گرفتن
در روزهای ویژهای خوب یا بد است.
61

ادبیات شفاهی

دو بیتی یزدی
شب ابری و بارون خواهد اومد

جلو دار با سپاهون خواهد اومد

جلودار با جلودار گیله ١داره

شب گیله گذارون خواهد اومد

الالییهای یزدی
ال ال ال ال گل زیره

چرا خوابت نمیگیره

ال ال ال ال گل فندوق

بابات رفته سرصندوق

بخواب ای نازنین من

ننه قربون تو میره

ال ال ال ال گل پونه

بابات حاال میاد خونه

ال ال ال ال حبیب من

به درد دل طبیب من

بازیهای یزدی

اسا بدو ،اسای زنجیرباف ،لشکرکشی (کشتی) ،کالغ پرپرَ ،غز َغزک ،یغل دوغل ،دزد و جالد بازی ،چشم قایم بازی،
هفت سنگ ،پالکیاک ،کولوغوک ،کرتک بازی ،گوی و چفته بازی ،پسه کش ،چرخ و چاهوک ،اسا لنگ سرتراش ،هندونه بری،
و ...از بازی های مردم یزد است.
گردو بازی :این بازی بیشتر بین دو نفر انجام می شود .هر
بازیکن دو تا پنج گردوی خود را به طور مساوی سرمایه گذاری
می کنند و به صورت سرپا به فاصله یکی دومتر روبه روی هم روی
زمین صاف مینشینند .آن ها بهترتیب گردوهای خود را بین دوکف
دست قرار می دهند و رها میکنند .در نتیجه گردوها با فاصله های
کم و زیاد روی زمین پخش میشوند .اگر تصادفاً دو یا چند گردو
پهلوی هم قرار گیرند و مماس هم شوند ،اصطالحاً میگویند« :بال
نیست ».یعنی نمیپذیرند و دوباره گردوها را پخش میکنند .سپس
نخستین نفر در همان حالت نشسته با کمک دو انگشت شست و
سبابه و یا دو انگشت شست و میانی به یکی از این گردوها تلنگر
میزند .اگر این گردو به هر چند تا از گردوهای دیگر برخورد کند،
شکل 9ــ3ــ نمونه ای از بازی کودکانه
آن گردو یا گردوها به این بازیکن میرسد ،و برخورد نکرد ،به طرف
دیگر میرسد.
١ــ گیله :حرف
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بیشتر بدانیم
«ضرب المثلهای یزدی»
خدا شتر لوک را نصیب کالغ کور موکنه
شولی به سرم ریز که مجال خوردنم نیس
جه
او کَجه یا نو کَ َ

فعالیت
1ــ چرا باید آداب و رسوم شهر خود را بشناسیم ودر حفظ آن کوشا باشیم؟
لهجه محلی وجود دارد ،حداقل چهار جمله یا عبارت از آن را
2ــ چنانچه در محل زندگی شما گویش یا ٔ
بگویید.
منطقه خود را نام ببرید.
نمونه دیگر از ضرب المثل های
ٔ
3ــ دو ٔ
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فصل چهارم
پیشینۀ تاریخی استان یزد
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پیشینۀ تاریخی استان

درس دهم

پیشینۀ تاریخی استان

پیشینۀ سکونت انسان در سطح استان

از استخوان های جسد به دست آمده در شیرکوه با قدمت 40000سال پیش که مربوط به انسان غارنشین است ،بر می آید که یزد
پیشینه تاریخی کهنی دارد .نگاره های روی تخته سنگ در کوه ِارنان و دست افزارهای سنگی یافته شده در دره های شیرکوه حاکی
ٔ
ِ
از وجود انسان هایی از عصر حجر در اطراف یزد است ،وجود بیش از  20غار تاریخی از جمله غار اشکفت(شکفت) در شهرستان
اردکان و خورمیز در مهریز نمونه هایی از آن است .تنوع آثار کشف شده در منطقه غربال بیز مهریز ،به گونه ای است که دوران ماقبل
تاریخی را به دوران تاریخی پیوند داده است.

شکل 1ــ4ــ نقوش سنگ نگاره های کوه ارنان

قبرهای خورشیدی در ارتفاعات کوه های بوهروک و نواحی جنوب غربی یزد که مربوط به دوران خورشید پرستی است و
مربوط به سه تا شش هزار سال پیش است ،نمونه های دیگری است .زراعت و مدنیت یزد ،از مناطق مهریز و فهرج ،یزد ،رستاق ،میبد،
اردکان و ابرکوه شروع شد ّاما کشاورزی در مهریز ،فهرج و یزد در ابتدا وابسته به آب های سطحی ولی بعد ًا به دلیل کمبود ریزش های
جوی و در کنار آن گرم شدن هوا مانند دیگر مناطق وابسته به آب های زیرزمینی ،قنات(کاریز) شد.

وجه تسمیۀ یزد

واژه باستانی َی ِزش و ریشه در َیشت َ ،Yastیزت  Yaztو َیسن دارد که به معنای ستایش ،نیایش ،پرستش و ایزد
نام یزد ،وابسته به ٔ
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آفریننده خوبی ها ،پاکی ها و شهر
است .یزد از یزدان نیز گرفته شده که به معنی پاک ،مقدس ،فرخنده و در خور تحسین است .یزد یعنی
ٔ
یزد به معنی شهر خدا ،شهر مقدس و شهری که در خور آفرین(الیق تحسین) است ،آمده است.
بیشتر بدانیم
دامنه ارتفاعات مهریز بوده استّ ،اما این نام تنها در
یزد نام های دیگری مانند ایساتیس داشته که محل آن در ٔ
آتشکده یزدان (تاریخ یزد) عبدالحسین آیتی در سال 1317هـ .ش آمده است .شاید ایساتیس همان است که در
کتاب
ٔ
جغرافیای بطلمیوس به نام ایستیخای در بیابان کارمانیا(کرمان) از آن نام برده شده است .این نام در کتب جغرافیایی
قدیم به صورت ایزاطیخه به معنی یزد به کار رفته ّاما آیا این دو نام همان ایساتیس است یا جایگاه آن کجاست و چگونگی
تغییر این دو نام به ایساتیس معلوم نیست.
یزد نام های دیگری مانند ِکثه ،کثنویه و کهنو داشته است ولی در گزارش جغرافیدانان مسلمان در قرن چهارم
حومه یزد بوده است .این شهر لقب های گوناگونی مانند دارالعباده از قرن پنجم به بعد،
و پنجم ِکثه نام محلی در
ٔ
دارالسیاده و دارالعلم در قرن هشتم و در شعر حافظ زندان سکندر داشته است و از قرن نهم ،وارد کتب تاریخی شده
است .امروزه یزد به نام شهر بادگیرها ،شهر دوچرخه هاّ ،اولین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان بعد از
ونیز ایتالیا مشهور شده است.

برای مطالعه

استان یزد قبل از اسالم

گانه مادها بوده که در جنوب شرقی
دوره مادها می رسد .این منطقه جزء تقسیمات دوازده ٔ
ٔ
سابقه یزد قبل از اسالم به ٔ
حمله اسکندر وجود
سرزمین ماد قرار داشته و غالباً جزو پارس به شمار می رفته است ،آبادی های یزد و میبد قبل از ٔ
مهمی
دوره هخامنشیان با قرار گرفتن در مسیر راه ری به کرمان و پارس به خراسان نقش ارتباطی و نظامی ّ
داشته و در ٔ
حومه آن محلی را برای زندانیان خود ،که شاهزادگان پارسی بودند ،اختصاص
داشته است و به همین دلیل اسکندر در
ٔ
دوره ایالمی خود مدعای این مطلب است.
دوره ماد حتی با آثار ٔ
می دهد .کهندژ نارین قلعه در میبد مربوط به ٔ
دهنده اهمیت این شهر در آن دوره است .با
دوره اشکانی است نشان
ٔ
سکه های ضرب شده در یزد که متعلق به ٔ
قیام اردشیر بابکان علیه اردوان پنجم ،آخرین پادشاه اشکانی ،یزد نیز به تصرف اردشیر بابکان درآمد .به دلیل توجه
دوره ساسانی
پادشاهان و شاهزادگان ساسانی و
ٔ
عالقه آن ها به عمران و آبادی این منطقه ،تصویر روشن تری از یزد در ٔ
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موجود است؛ به طوری که نام یزد به یزدگرد ّاول ،میبد به شاهزاده مؤبد فرزند قباد پادشاه ساسانی یا به میبدار سرهنگ
هفتادر(هفت آ ُذر) برای مذهب
یزدگرد ،بیده و عقدا به دیگر سرهنگان ساسانی منسوب شده است .موقعیت مذهبی
ُ
زردشت نمونه دیگری در این مورد است.

یزد در دوران اسالمی

وسیله سپاهیانی که از یزد عبور می کردند،
اسالم آوردن مردم یزد :مردم یزد اسالم را با میل و رغبت به ٔ
پذیرفتند .عده ای از مردم که بر دین زردشتی باقی ماندند ،جزیه می پرداختند .آن ها به صورت اقلیت مذهبی در یزد
باقی ماندند.
دوره اسالمی جزو فارس به شمار می رفته و در تقسیم جغرافیایی کوچک تر جزو
یزد در تقسیمات جغرافیایی ٔ
اصطخر به شمار می رفته است .اطالعات ما از یزد در این سال ها منحصر به گزارش جغرافیدانان مسلمان است و
ِ
همه
عموماً نام کثه در کنار یزد آمده است .یزد در آن دوره شهری است آباد با صنعت پارچه بافی که پارچه های آن در ٔ
شهرهای ایران معروف بوده است .اطالعات ما از اوضاع سیاسی یزد در قرون نخستین اسالمی بسیار کم است و
دوره آل بویه یزد جزو قلمرو این حکومت قرار داشته است .در
سرنوشت سیاسی یزد با فارس یکی بوده است .در ٔ
نیمه ّاول قرن پنجم دو رویداد م ّهم در سرنوشت یزد و ابرکو تأثیر زیادی داشته است :ساکن شدن
اواخر قرن چهارم و ٔ
ادامه سکونت
محمد مشهور به امامزاده جعفر (ع) از علویان نسل چهارم امام جعفر صادق (ع) در یزد و ٔ
ابوجعفر ّ
فرزندان ایشان در یزد و اطراف آن ،نشان از احترام مردم یزد به خاندان اهل بیت (ع) و وجود شیعیانی در یزد بوده
است .دیگر اینکه طغرل سلجوقی بعد از حمله به اصفهان در سال 443هـ .ق که مرکز حکومت آل کاکویه بود ،از
ظهیرالدین ابومنصور فرامرز خواست که اصفهان را به او واگذار کند و هر شهری از مرکز ایران را خواست بگیرد.
ّ
ادامه زندگی و عبادت درخواست کرد .بنابراین طغرل طی منشوری نوشت« :یزد
ابومنصور فرامرز والیت یزد را برای ٔ
عالقه امیران آل کاکویه و سرهنگان
دارالعباده ابومنصور ساختیم» .از این زمان به بعد یزد به دارالعباده ملقب شد.
را
ٔ
ٔ
چهره یزد را به شهری آباد ،با فرهنگ غنی
آن ها به عمران و آبادی و ایجاد قنات و ساخت بناهای مذهبی و مدارس
ٔ
اسالمی و شیعه در مرکز ایران تبدیل کرد .مذهب شیعه تا ظهور دولت صفویه به عنوان اقلیت مذهبی در یزد باقی ماند
ولی اکثر مردم یزد شافعی مذهب بودند.
این حکومت تا سال  536هـ .ق ،زمان کشته شدن آخرین امیر آل کاکویه ادامه داشت .او در جنگ قطوان به
حمایت از سلطان سنجر سلجوقی علیه قراختائیان شرکت کرده بود .سلطان سنجر به پاس خدمات او حکومت یزد را
به دو دختر او واگذار کرد .این حکومت که به اتابکان یزد معروف شد ،تا سال  718هـ .ق ادامه داشت.
دوره ایلخانی ،یزد به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه های تجاری ،برای این حکومت
حکومت آل مظفر :در ٔ
اهمیت زیادی داشت .امیر مظفر از افراد این خاندان به دلیل سرکوبی راهزنان فارس که به یزد آمده بودند ،مورد
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توجه اتابک یزد ،یوسف شاه ،قرار گرفت و از طرف او به حکومت میبد و ندوشن رسید .او مأمور حفظ و نگهداری
محمد ،از طرف الجایتو و بعد از او
الدین ملقب شد .فرزندش امیر
ّ
راه های اطراف یزد شد و به شرف ّ
مبارزالدین ّ
سلطان ابوسعید ایلخانی حکومت میبد و سپس یزد و همچنین راهداری مرکز ایران را عهده دار شد .با ضعف حکومت
ایلخانی ،آل مظفر ،در مرکز ایران قدرت را به دست گرفتند و به تدریج کرمان ،شیراز ،اصفهان و تبریز را جزو قلمرو
مبارزالدین
خود کردند ّاما آل مظفر به دلیل اختالفات خانوادگی دائماً با یکدیگر در حال جنگ بودند ،به طوری که امیر
ّ
محمد به امر فرزندش شاه شجاع کور شد.
ّ
عالقه زیادی داشت .یزد
از حکام معروف آل مظفر در یزد ،شاه یحیی را می توان نام برد که به عمران و آبادانی
ٔ
در این دوران به دلیل حمایت حکام آل مظفر از دانشمندان و رونق مدارس ،به دارالعلم معروف شد .این خاندان با
حمله تیمور گورکانی به ایران برچیده شد.
ٔ
الدین چخماق شامی و فرزندش ادامه
دوره تیموریان به
واسطه حکومت امیر جالل ّ
ٔ
شکوفایی و رونق یزد در ٔ
مجموعه امیر چخماق شامل مسجد،
عالقه زیادی به عمران و آبادانی یزد داشتند .به طوری که
یافت؛ زیرا آن ها نیز
ٔ
ٔ
کاروانسرا ،بازار ،حمام ،آب انبار و حسینیه از آثار ایشان در یزد است.
دوره تیموری به دلیل ضعف این حکومت ،قرار گرفتن در مسیر لشکرکشی های متعدد ،رقابت
یزد در اواخر ٔ
و کشمکش امرای ترکمن ،ظلم و ستم مأموران مالیاتی آن ها ،قحطی  858هـ .ق و سیل  860هـ .ق دوران آبادانی و
رونق طالیی خود را از دست داد.
در ابتدای حکومت صفوی یکی از افراد خاندان شاه نعمت اللّه ولی به نام امیر میرزا عبدالباقی مورد توجه خاندان
صفوی واقع شد و به مقام وکیل در دولت شاه اسماعیل قرار گرفت .وی سرانجام در جنگ چالدران کشته شد .این
خاندان با نقشی که در حمایت و همراهی دولت صفویه داشتند ،همواره مورد توجه این حکومت بودند .چند تن از آنان به
حکومت یزد رسیدند .یزد در این دوره به دلیل موقعیت تجاری و پارچه های دست بافت مورد توجه سیاحان و مسافران
حمله افغان های تابع ایران از بین رفت ولی
اروپایی بود و بافندگان یزدی شهرت زیادی داشتند .حکومت صفویه با ٔ
دالوری های میرزا عنایت سلطان در یزد در برابر محمود افغان و سپس اشرف افغان قابل ستایش است؛ به طوری که مدت
چهار سال پیاپی پیروزی با میرزا عنایت سلطان بود .سرانجام نیز اشرف افغان با حیله توانست بر او پیروز شود.
دوره قاجار محمدتقی خان دولت آبادی و فرزندانش در یزد به عنوان نقش حاکم
دوره افشار تا اواخر ٔ
از اواخر ٔ
یا مستوفی حکومت می کردند .این خاندان در یزد خدمات ارزنده ای کردند و آثار و بناهای فراوانی در این شهر به وجود
مدرسه خان ،میدان خان ،بازارخان ،بازار قیصریه ،و...از آثار این خاندان است.
آوردند :باغ دولت آباد ،باغ ناصریه،
ٔ
نقش مردم یزد در دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمی قابل تحسین است .روشنفکری و ظلم ستیزی مردم یزد
در مبازرات انقالب مشروطه و مخالفت فرخی شاعر یزدی با استبداد حاکم نمونه ای از آن است .در جریان مبارزات
مردم ایران علیه رژیم پهلوی ،روز دهم فروردین  ،1357روزی به یاد ماندنی در تاریخ انقالب اسالمی است.
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بیشتر بدانیم
مسجد جامع یزد
دوره خاص نیست؟ مراحل ساخت آن از ابتدا تاکنون به شرح
آیا می دانید ساخت مسجد جامع یزد مربوط به یک ٔ
دوره ساسانی ساخته شد.
زیر است :این مسجد پس از ورود اسالم ،در کنار آتشکده از ٔ
با انتقال حکومت آل کاکویه از اصفهان به یزد این مسجد توسعه پیدا کرد و در زمان گرشاسب حاکم آل کاکویه
الدین
یزد به منتهای عظمت خود رسید ّاما بنای کنونی مسجد جامع مربوط به اوایل قرن هشتم هجری و از آثار سید رکن ّ
دوره قاجاری از جمله در
ّ
دوره حکومت صفوی و سپس در ٔ
محمد قاضی از نوادگان امامزاده جعفر(ع) بوده است .در ٔ
دوره پهلوی ّاول به دلیل بی توجهی
زمان پادشاهی فتحعلی شاه و
ّ
ناصرالدین شاه قاجار بنا کامل و مرمت شد .سپس در ٔ
محمد
همت حاج سید علی ّ
به مساجد ،این مسجد نیز خسارت زیادی دید تا این که در سال 1324هـ .ش با تالش و ّ
وزیری مرمت اساسی شد و قسمت هایی به آن اضافه شد.

فعالیت
نام اثر تاریخی شهر خود

دوره مربوطه

زمان ساخت
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نقش مردم یزد در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمی

مردم یزد بنا بر نوشته های تاریخی ،مردمی با فرهنگ ،با ادب و عالقه مند به فراگیری علم و دانش بوده اند .به این دلیل مدارس و
کاکویه یزد ،اتابکان و آل مظفر و شخصیت هایی مانند
علمی ٔه متعددی در سطح استان به وجود آمده اند ،حکومت هایی مانند آل
ٔ
نهادهای ّ
محمد قاضی در
سابقه تاریخی علمی باعث شده یزد همواره
سید رکن ّ
ٔ
توسعه مدارس و رونق علمی یزد تأثیر زیادی داشته اند .این ٔ
الدین ّ
ّ
مرتبه علمی باالیی در کشور برخوردار باشد.
از مقام و ٔ

شخصیت های علمی مشهور یزد

مفسر اواخر قرن پنجم و ششم هجری قمری است .او صاحب تفسیر کشف االسرار
ابوالفضل رشید ّ
الدین میبدی عالم دینی و ّ
و ُع ّدة االبرار است .خواجه نظام الملک ابرقویی نیز از عالمان دینی قرن هفتم هجری است.
قاضی میرحسین میبدی عالم دینی ،ریاضیدان و شاعر قرن نهم بوده است .پدرش مشهور به معلم یزدی معاصر آل مظفر و از
مورخان معروف آن عصر بوده که کتاب مواهب الهی در تاریخ آل مظفر اثر اوست.
ّ
مورخ و شاعر عصر تیموری و مورد احترام شاهان و شاهزادگان تیموری بوده است .کتاب ظفرنامه
شرف ّ
الدین علی یزدی عالمّ ،
حاشیه مال عبداللّه است.
از آثار اوست .مال عبداللّه بهابادی از علمای قرن دهم و استاد شیخ بهایی و صاحب اثر معروف
ٔ
شخصیت های استان یزد است که در سال  939هـ.ق در شهر بافق
وحشی بافقی نیز از شعرای مشهور عصر صفوی از دیگر
ّ
چشم به جهان گشود .دیوان اشعار وی شامل  ٩هزار قصیده ،ترکیببند و ترجیعبند ،غزل ،قطعه ،رباعی و مثنوی است.

شخصیت های علمی و دینی یزد در دوران معاصر
ّ

محمد حسین فاضل اردکانی
از علما و بزرگان استان یزد ،آیت اللّه ّ
محمد کاظم
عالم دینی و فقیه قرن سیزدهم هجری قمری ،آیت اللّه سید ّ
عل ٔمه یزدی و صاحب عروة الوثقی از عالمان
طباطبایی یزدی معروف به ّ
و مرجع شیعیان در قرن سیزده و چهارده هجری قمری ،آیت اللّه
شیخ عبدالکریم حائری یزدی (مهرجردی) عالم دینی ،فقیه و مؤسس
محمد تقی بافقی ،آیت اللّه آخوند
حوزه ٔ
علمیه قم با همراهی آیت اللّه شیخ ّ
مال(محمد) اسماعیل عقدایی عالم دینی و فقیه در اواخر قرن دوازدهم و
ّ
اوایل قرن سیزدهم را می توان نام برد .از دیگر شخصیت های معروف،
فرخی یزدی شاعر آزادی خواه دوران مشروطه و مهدی آذر یزدی
پیشکسوت ادبیات کودکان و نوجوانان است که از بین آثار متعدد او
«قصه های خوب برای بچه های خوب» را می توان نام برد.
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شکل 3ــ4ــ راهپیمایی مردم یزد علیه حکومت پهلوی به رهبری آیت اللّه شهید صدوقی

نقش مردم یزد درانقالب اسالمی

نقطه عطف مبارزات مردم یزد نامید .نهمین شب نوروز  ،57یزد شاهد حرکت خودجوش
نهم و دهم فروردین 1357را باید ٔ
مردم در مبارزه با رژیم پهلوی بود و مردم با دادن شعار ،خشم و نفرت خود را به رژیم نشان دادند .در دهم فروردین مردم یزد به دعوت
آیتاللّٰه صدوقی در مسجد حظیره ،در سوگ چهلمین روز شهدای تبریز ،تجمع کردند .سپس با ترک مسجد در خیابانها به تظاهرات
علیه رژیم پرداختند .در آن زمان شهربانی و هنگ ژاندارمری یزد ،در چهار راه امیرچخماق و خیابانهای اطراف ،به تظاهرات آرام
مردم حمله و به سوی آن ها تیراندازی کردند که در این میان  4نفر از مردم به شهادت رسیدند و  10نفر مجروح گردیدند و تعدادی نیز
دستگیر شدند.
نکته حائز اهمیت نقش آیت اللّه صدوقی در هدایت جامعه ،صدور اعالمیههای انقالبی در تمامی حوادث انقالب ،ارتباط مداوم
ٔ
با رهبران روحانی در سراسر کشور و از همه مهم تر ،تالش ایشان در جهت بسط و گسترش رهبری حضرت امام خمینی در تمامی
صحنهها و عرصههای جامعه بود .از دیگر اشخاص تأثیرگذار در هدایت مردم در انقالب اسالمی مرحوم آیت اللّه حاج سید روح اللّه
خاتمی بودند.

نقش مردم یزد دردفاع از انقالب اسالمی و دوران هشت سال دفاع مقدس

استان یزد نقش بسیار ارزشمندی در دفاع از سرزمین اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس برعهده داشته است .این استان
اگرچه از نظر جغرافیایی دور از مرزها به سر می برد اما در دفاع از انقالب اسالمی و مبارزه علیه دشمن متجاوز نقش فعالی داشت.
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رزمندگان استان یزد در طول  8سال دفاع مقدس ،طی  240نوبت به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شدند که جمع آمار
افرادی که حداقل یک بار در جبههها حضور یافتند را  38741نفر نشان می دهد که مدت حضور بعضی از آن ها بیش از  2000روز
بوده است .بیشتر این افراد از قشر فرهنگی و دانش آموزان بودند که  1046نفر شهید را تقدیم انقالب نمودند.
صحنه نبرد مستقیم با
کوچک ترین شهید دفاع مقدس با  12سال سن،شهید محمد حسین ذوالفقاری از میبد است که در
ٔ
منطقه شوش به شهادت رسید.
صدامیان در
ٔ
دانش آموزان نیز هم دوش سایر اقشار ،شرکت فعال درکمک رسانی به جبهه ها ،نظیر اهدای کاال و اهدای خون داشتند و
تحویل قلک های پول دانش آموزان به جبهه ها ،هیچگاه از خاطره ها فراموش نمی شود.

شکل 4ــ4ــ اعزام رزمندگان اسالم به جبهه های نبرد حق علیه باطل

برجسته زیادی را می توان نام برد که اداره ،مدرسه و  ...را
همچنین شخصیت های
ٔ
در یزد ترک و به جبهه ها شتافتند و سرانجام به آرزوی خود که همان شهادت بود ،رسیدند،
از آن جمله می توان به سرداران بزرگی نظیر شهیدان محمد منتظر قائم ،ذبیح اللّٰه عاصی زاده
و محمدحسین موحدین ،اشاره کرد.
شهید محراب حضرت آیت ال ّله صدوقی (نمایندۀ امام و امام جمعۀ یزد) :در
سال 1288ش (1327قمری) در یزد و از خانواده ای روحانی که از نسل «شیخ صدوق»
بود ،به دنیا آمد .وی از سن  13سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد و در  21سالگی
ادامه تحصیل به اصفهان و سپس به قم عزیمت کرد و از محضر آیات عظام حاج
برای ٔ
شیخ عبدالکریم حائری یزدی (مهرجردی) ،سید حسین بروجردی و… بهره برد .وی درکنار
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شکل   5ــ4

پیشینۀ تاریخی استان
تحصیل به تدریس پرداخت و بزرگانی چون عالمه محمدتقی جعفری ،شهید مرتضی مطهری ،سید مصطفی خمینی و… از وی کسب
فیض نمودند.
وی سرانجام در روز جمعه دهم رمضان مطابق با  1361/4/11در محراب نماز جمعه در مسجد مالاسماعیل به دست منافقین
به شهادت رسید.
برای مطالعه
شهید دکتر سید رضا پاکنژاد (نمایندۀ یزد در مجلس
شورای اسالمی) :پزشک خوش قلم و خوش بیان شهر یزد ،در سال
 1303ش متولد شد .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در یزد گذراند
درجه ممتاز گذراند .او به زبان
و در بهمن  ،1336دکترای خود را با
ٔ
عربی تسلط داشت و از همان جوانی با علوم حوزوی ارتباط برقرار
کرده بود .وی  110جلد کتاب در بررسی علوم و معارف اسالمی و
مسائل اجتماعی و پزشکی تألیف کرد که مهم ترین آن ها «اولین دانشگاه و
آخرین پیامبر» است که تاکنون بیش از  40جلد آن منتشر شده است.
نماینده مردم یزد ،به مجلس
وی پس از پیروزی انقالب ،به عنوان
ٔ
شورای اسالمی راه یافت و در هفتم تیرماه  ،1360به همراه برادرش و
ده ها تن دیگر از مسئوالن و فعاالن نظام نوپای اسالمی ،به شهادت رسید.
شهید محمد منتظرقائم (اولین فرمانده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی یزد) :محمد منتظرقائم در شهرستان فردوس به دنیا
حماسه  15خرداد سال 1342
آمد.هنوز  15سال بیشتر نداشت که
ٔ
آغاز شد و با وجود سن کم ،در بیشتر فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی و مبارزه علیه رژیم طاغوت سرآمد بود .پس از خدمت سربازی
در شرکت برق منطقه ای مشغول به کار شد ،ولی به دلیل انقالبی بودن
و فعالیت علیه رژیم شاه از کار اخراج شد و به مدت  15سال به زندان
افتاد .پس از پیروزی انقالب اسالمی در خرداد سال  1358به عنوان
اولین فرمانده سپاه یزد منصوب شد و دو ماه پس از آن ،به همراه گروهی

شکل   6ــ4

شکل   7ــ4
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منطقه کردستان عزیمت کرد .وی پس از بازگشت به یزد ،مجدد ًا فرماندهی سپاه را عهده دار شد.
از همرزمانش ،به
ٔ
به دنبال تجاوز آمریکا به خاک جمهوری اسالمی در صحرای طبس در  5اردیبهشت  ،1359به آنجا شتافت و پس از
جست وجو در منطقه ،مشغول جمعآوری اسناد موجود در بالگردهای آمریکایی بود که طی یک نقشه از پیش تعیین
حمله هواپیماهای جنگنده قرار گرفت تا اسناد خیانت خود فروختگان داخلی و خارجی نابود
شده ،آن منطقه مورد ٔ
شود که در این حمله وی نیز به شهادت رسید.
شهید ذبیح ال ّٰله عاصی زاده (اولین فرمانده تیپ مستقل
 18الغدیر) :ذبیح اللّه عاصیزاده در اردکان به دنیا آمد .وی پس از
تحصیالت دیپلم؛ عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد .با شروع
جنگ تحمیلی عراق علیه میهن اسالمی ،عازم جبهه های نبرد شد.
برجسته وی ،توجه فرماندهان عالی جنگ را به
استعداد وافر و عملکرد
ٔ
خود جلب کرد و بدین سبب به معاونت اطالعات و عملیات تیپ  8نجف
اشرف برگزیده شد و پس از تشکیل تیپ الغدیر به فرماندهی این یگان
منصوب گردید .وی در دوران دفاع مقدس دو بار مجروح شد و سرانجام
منطقه بانه به
در اثر اصابت ترکش گلوله توپ ،در تاریخ  1362/7/21در
ٔ
شکل   8ــ4
شهادت رسید.
شهید محمد حسین موحدین «جوکار» (مشاور ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور و
ادامه
رشته کامپیوتر به ٔ
دبیرآموزش وپرورش) :محمد حسین جوکار در یزد به دنیا آمد .او پس از اخذ دیپلم در ٔ
تحصیل پرداخت .وی در دانشگاه ،محیط را برای گسترش دامنه فعالیتهای مذهبی سیاسی خود مناسبتر یافت و در
جدی با نظام پوسیده و پوشالی سلطنتی
کنار دانشجویان مذهبی به
مبارزه ّ
ٔ
گام نهاد؛ پس از مدتی توسط مأموران ساواک شناسایی و مورد تعقیب
قرار گرفت .به دنبال آن شبانه به منزلش هجوم بردند و او را دستگیر و
زندانی کردند.وی نزدیک به دو سال در زندانهای رژیم پهلوی ،قهرمانانه
مقاومت کرد .در آستانه اوجگیری انقالب اسالمی و قیام ملت مسلمان
ایران از زندان طاغوت آزاد شد و در جریان انقالب اسالمی ایران در
مسئولیتهای زیر انجام وظیفه کرد.
ــ مسئول راه اندازی امور تربیتی در یزد و جذب آموزش 300
مربی تربیتی
ــ مسئول گزینش آموزش و پرورش یزد
شکل   9ــ4
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ــ معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد
منطقه شمال غرب (ماووت) مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و در مسیر انتقال به
وی در سال  1366در
ٔ
بیمارستان تبریز در روز 1366/12/7به شهادت رسید.

فعالیت
درباره نقش مساجد در پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس مطلبی تهیه کنید.
1ــ
ٔ
نامه یکی از شهدای دانش آموز را در کالس بخوانید.
 2ــ وصیت ٔ
3ــ چه عاملی سبب برتری نظامی ایران در جنگ به رغم کمک های همه جانبه کشور های خارجی به عراق بود؟
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فصل پنجم
توانمندی های استان یزد

توانمندی های استان

درس دوازدهم

توانمندی های گردشگری

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری

استان یزد به دلیل قرارگیری در اقلیم خشک و شرایط محیطی خاص دارای توانمندی های گردشگری طبیعی ،تاریخی ،مذهبی
شده ملّی ،موقعیت بین راهی،
و فرهنگی ،در سطح ملّی و بین المللی است 6500.اثر طبیعی ــ تاریخی شناسایی شده 1485 ،اثر ثبت ٔ
هنرهای دستی فراوان ،سوغات متنوع نیز توانسته گردشگرانی را به سوی خود جلب کند.
توسعه خود ،نیروی محرکه توسعه اقتصادی استان باشد و مشکل بیکاری را در آینده تا
لذا تنها صنعتی که می تواند با رشد و
ٔ
اندازهای حل نماید ،صنعت گردشگری است.
گردشگر :توریست یا گردشگر کسی است که به منظور تفریح ،بازدید از نقاط دیدنی ،معالجه ،تجارت ،ورزش و زیارت به
کشور دیگری سفر کند ،مشروط بر این که مدت اقامت او از  24ساعت کمتر و از  6ماه بیشتر نباشد و در فاصلهای کمتر از  70کیلومتر
انجام نگیرد.
دسته کلی تقسیم کرد:
توان ها و جاذبه های گردشگری در این استان را می توان به دو ٔ

الف) جاذبه های طبیعی
جاذبههای طبیعی گردشگری استان یزد

کوهستان

کوه

منابع آبی

بیابان

برخان

آبهای سطحی

پوشش گیاهی

آبهای زیرزمینی

پارک ملی
مرتع و درختان

غار
ارگ

رود

قنات

پناهگاه حیات وحش

آبشار

چشمه

مناطق حفاظتشده

کلوت

اثر طبیعی ملی
نمودار ١ــ٥ــ جاذبههای طبیعی گردشگری استان یزد
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سرو ابرکوه

روستای خرانق اردکان

تپه ماسههای بافق

یوزپلنگ آسیایی بافق

شیرکوه

آبشار درۀ گاهان تفت

هوبره خاتم

جنگل باغ شادی خاتم

عقاب کوه تفت

بیابانهای یزد

سخوید
شکل ١ــ٥ــ برخی از آثار گردشگری استان یزد
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توانمندی های استان
بیابان

محیط زیست و طبیعت استان برای بیشتر طبیعت گردان و مردم غیربومی جالب و پرجاذبه است .طبیعت متنوع با پهنه های بیابانی،
تپه های ماسه ای و در فاصله ای نزدیک ،ارتفاعات زیبای شیرکوه ،ییالقات سرسبز ،دره ها و دامنه های آن ،تنوع و هوا جلوه های جذاب
این استان به شمار می آیند.
از جمله بیابان ها و کویرهای استان بیابان های مروست ،درانجیر ،ساغند ،سیاهکوه ،ابرکوه ،بافق و حاجیآباد است .از این بیابان ها
می توان برای تورهای بیابان گردی ،پیادهروی ،ماشین سواری ،شترسواری و ماسهدرمانی و کایت سواری استفاده کرد.
جاذبه های بیابان در استان :برخی از جاذبه های بیابان ها عبارتند از :پدیده های ماسهای (پهنه ها و تپه های ماسهای ،کوه ریگ ها،
کرده نمکی کویرها،
برخان ها) ،کلوت ها (کلوت اردکان) سطوح پف ٔ
آسمان صاف و درخشان ،سکوت بیابان ،شتر سو اری ،اسکی
روی ماسه ،اتومبیلرانی و موتورسواری.
جاذبه های شیرکوه :وجود غارهای طبیعیّ ،دره های ییالقی و
خوش آب و هوا و همچنین ورزش هایی مانند کوه نوردی،صخره نوردی،
اسکی و پیاده روی از جاذبه های این منطقه می باشد.
شکل ٢ــ٥ــ بیابان گردی و حرکت روی تپههای ماسهای

غار

شکل ٣ــ٥ــ شیرکوه

از جاذبه های گردشگری استان وجود غارهای طبیعی در کوهستان ها و کوهپایه هاست .در این استان بیش از  35غار شناسایی
شده است که بیشتر آن ها از لحاظ زمین شناسی و برخی از دیدگاه تاریخی اهمیت دارند .در جدول ١ــ   ٥برخی از غارهای استان ،نوع
کاربری و محل آن نشان می دهد.
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برای مطالعه
جدول ١ــ٥ــ غارهای استان
نام غار
غار نباتی

نوع استفاده
زمین شناسی

محل
نصرآباد (تفت )

غار اشکفت یزدان

تاریخی و زمین شناسی

عقدا (اردکان )

غار چله خانه

تاریخی

بنادک سادات

غار موبدان فیروز

غار زمرد
غار اعال

غار مخوف

تاریخی

افسانهای

زمین شناسی

اسالمیه (تفت )
تفت

ابرکوه

زمین شناسی

مهریز

غار خاکستر شیرکوه

زمین شناسی

تفت

غار خانه خدا

زمینشناسی

غارهوهو

افسانهای

غار مغستان
غار گل

غار خدایی
غار کفتر

زمین شناسی
زمینشناسی

ساغند
عقدا

هرات

زمینشناسی

ندوشن

افسانهای

طزرجان

منشاد

منابع آبی

از جا ذبه های گردشگری منابع آب استان می توان به چشمه های آب
غربالبیز ،تامهر ،چاه ِگله ،چشمه پیروزی ،چشمه آب هوهو و چشمه های تراور تن
در توران پشت اشاره نمود.

شکل ٤ــ٥
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توانمندی های استان
برای مطالعه
جدول ٢ــ٥ــ جاذبه های اکوتوریستی استان یزد
مبدأ

مقصد

جاذبه های اکوتوریستی

یزد

اردکان ــ میبد

منطقه شکار ممنوع مرور ،تپه های ماسهای ،برخان ،غار
پارک ملی سیاه کوه ،پناهگاه حیات وحش درانجیر،
ٔ
اشکفت یزدان ،غار گُل ،کلوت ها ،نبکا ،روستای خرانق ،غار مغستان

یزد

ابرکوه

یزد

بافق ــ بهاباد

چشمه
منطقه شکار ممنوع آریز ،تپه های ماسهای حسن آباد ،چنارباجگان،
شده کوه بافق،
ٔ
ٔ
ٔ
منطقه حفاظت ٔ
پیروزی ،کاج وحشی ،کویر کدنبو و کویر در انجیر

یزد

تفت

برفخانه طزرجان،پیست اسکی سخوید ،آبشار دره گاهان ،غار نباتی ،غار موبدان
چشمه تامهر،
عقاب کوه،
ٔ
ٔ
چشمه جوشان توران پشت ،مورن های یخی
فیروز،غار زمرد ،مناطق ییالقی،
ٔ

یزد

اشکذر

شق زمین ،ارگ ،تپه های ماسهای ،غار خدایی

یزد

خاتم

نهر مسیح ،جنگل باغ شادی ،پناهگاه حیات وحش بورونیه ،غار خانه خدا

یزد

مهریز

چشمه غربالبیز ،کوه ریگ ،سرو منگ آباد ،غار مخوف ،دشت ریواس،
پیر نارکی ،سنگ نگاره های کوه ارنان،
ٔ
شده کالمند بهادران ،آب گرم چاه گله کالمند ،چشمه آب هوهو
ٔ
منطقه حفاظت ٔ

کفه طاغستان ،کوه های عیش اعالء
سرو ابرکوه ،غار اعالء،
منطقه شکار ممنوع ٔ
ٔ

81

ب) جاذبه های تاریخی ،مذهبی و فرهنگی استان
جاذبههای فرهنگی استان یزد

جاذبههای معماری

جاذبههای تاریخی

موزهها
خانههای قدیمی

جاذبههای مذهبی

بادگیر

امامزادهها

آبانبار

زیارتگاههای زرتشتیان

صنایع دستی

شیرینیهای یزد
ترمه و دارایی

مساجد
نمودار ٢ــ٥ــ جاذبههای فرهنگی استان یزد

آیا می دانید
ــ آیا می دانید که استان یزد اولین شهر با معماری خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان نامیده شده است؟
ــ آیا می دانید که یونسکو یزد را در کنار ونیز ایتالیا به عنوان یکی از شهرهای تاریخی جهان نامیده است؟
ــ در یزد  6500اثر و بنای تاریخی شناخته شده و قدمت این دیار به هزاران سال پیش مربوط است.
به عکس ها نگاه کنید؛ آیا می دانید که استان یزد یکی از کانون های فرهنگ و تاریخ کهن کشور بوده و دارای آثار معماری زیبایی
می باشد که در سطح جهان مطرح است؟

مسجد جامع
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آتشکدۀ زرتشتیان

برج کبوترخانه

توانمندی های استان

آبانبار

ساباط

امیر چخماق

منار جنبان خرانق

یخچال خشتی

نارین قلعه میبد

قلعه مروست

شکل ٥ــ٥ــ جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان
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از شاخصترین مناظر عمومی در استان یزد ،بادگیرها می باشند .که عالوه بر ابهت و
تهویه فضای درونی بناها و خنک نمودن
زیبایی بخشیدن به ساختمان ،نقش بسیار مؤثری در ٔ
سرداب ها و آب انبارها دارند .این بناهای مناطق کویری هوای دلپذیر و مطبوع را به قسمت
زیرین خو د هدایت می کنند .از بادگیرها برای خنک نگه داشتن مواد غذایی نیز استفاده
می شود .مانند بادگیر باغ دولت آباد با  33متر ارتفاع از سطح زمین که شاهکار مهندسی و
نشانه نبوغ معماران یزدی است.
ٔ
برای مطالعه
نام
شهرستان
ابرکوه

شکل ٦ــ٥ــ بادگیر باغ دولت آباد یزد

جدول ٣ــ٥ــ جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و مذهبی استان یزد
بناهای تاریخی ــ فرهنگی

مساجد جامع و نظامیه ،گنبدهای عالی و سیدون ،خانههای آقازاده و صولت یخچال ،نقب سنگی ،شهرسفید ،موزه مردم شناسی ،امامزاده احمد.

مساجد جامع و زردک ،خانههای انصاری و نصیری ،امامزادههای سید نورالدین ــ سید محمد و میر شمس الحق ،کاروانسراهای عقدا و رشتی،
اردکان
پیر هریشت ،پیر سبزچک چک ،منارجنبان و قدمگاه خرانق.
بافق

خانه وحشی بافق ( شاعر ) ،کاروانسرای خان ،آسیاب سنگی ،ارگ عبد الرضاخان.
مسجد جامع ،امامزاده عبداللّٰه ،پیرمراد ،پارک آهن شهر ،باغ تیتؤ ،

بهاباد

مقبره شیخ ضیاء الدین.
قلعه بهابادٔ ،
مسجد جامع ،مقبره مال عبداللّٰهٔ ،
قلعه جنت ،برج حاجی آباد ،حمام حاجی مهدیٔ ،

تفت

حسینیه امام (شاه ولی)،قلعه های پهلوان بادی ،گرمسیر ،حسن آباد ،شواز ،آب انبار برالسویه ،قدمگاه اسالمیه ،باغ علی نقی خان ،آسیاب آبی گرمسیر.
مسجد و
ٔ

خاتم

بقعه شیخ کله پریده.
بقعه شیخ بهاء الدین مبارکه ،قلعه (مروست،مبارکه ،محمدباقری)ٔ ،
بقعه شیخ عبداللّٰهٔ ،
ٔ

قلعه ندوشن ،رباط
قلعه قدیمی عزآباد ،آسیاب آبی اشکذرٔ ،
اشکذر مساجد ریگ رضوانشهر ،جامع ندوشن ،آمنه گل ،امامزادههای سلطان و سید تاج الدینٔ ،
بقعه شیخ علی خاموشی.
خرگوشیٔ ،
مهریز

مسجد جامع ،قلعههای خرمیز و سریزد ،رباط زین الدین ،پیر نارکی ،نقوش سنگی کوه ارنان ،کاروانسرای شمش نارکی ،شاه صفی ،کشته خانه ،کارگاه
شیشه گری سنتی ،حمام استهریج.

میبد

مسجد جامع ،نارین قلعه ،آرامگاههای خدیجه خاتون و سید صدرالدین قنبر ،برج کبوتر خان ،پیربفرونیه ،آسیاب دو سنگی،چاپارخانه ،قلعههای پارچین
و مهرجرد ،رباط شاه عباس ،یخچال خشتی ،امام زاده میر شمس الحق ،خانه ساالر ،مسجد جامع ندوشن ،قلعه ندوشن و رباط خرگوشی.

یزد

مجموعه امیر چخماق ،بازار ،میدان و حمام خان ،زندان اسکندر ،مازاری ،باغ دولت آباد،
مساجد جامع کبیر ،مال اسماعیل ،فرط ،ساباط فهرج،
ٔ
مدرسه مصلی ،آتشکده
خانه الری ها و رسولیان ،آب انبارهای شش بادگیری و رستم گیو،
ٔ
باغ خان ،امامزاده های جعفر ،سید جعفر ،سید رکن الدینٔ ،
یزدان ،قنات زارچ ،موزه قصر آینه ،ارگ حکومتی ،دخمه.
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راهکارهای توسعۀ گردشگری در استان یزد

زمینه کار و اشتغال ،رشد و
گردشگری از ُبعد اقتصادی بسیار سودمند است .از مهم ترین آثار آن در استان ،می توان بهایجاد ٔ
شکوفایی صنایع دستی و خانگی و افزایش در آمد مردم منطقه اشاره کرد.
توسعه این صنعت راهکارهایی وجود دارد که منجر به
فعالیت های زیادی برای جذب گردشگر انجام گرفته است برای رونق و
ٔ
جذب بیشتر گردشگران می شود ،این راهکارها عبارتند از:
ایجاد تجهیزات و تأسیسات گردشگری در مناطق گردشگری

تهیه عکس ،اسالید ،بروشور و فیلم از جاذبه های اکوتوریستی استان
ٔ 
 فرهنگ سازی و آموزش مردم جهت حفاظت آثار ملی گردشگری
  آیا می دانید
به درستی یزد را می توان ِ
استان«ترین» های ایران خواند .یزد برترین جاذبه های گردشگری ،تاریخی و میراث
فرهنگی زیادی دارد که هرکدام از آن ها می تواند جاذبهای منحصر به فرد برای بازدید گردشگران و دوستداران میراث
فرهنگی و تاریخ ایران و جهان باشد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:
1ــ گستردهترین بافت تاریخی ایران :بافت تاریخی یزد حدود  800هکتار است که گستردهترین و اصولیترین
بافت تاریخ ایران است.
2ــ نارین قلعه :قدیمی ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نارین قلعه است که در شهر باستانی میبد قرار دارد.
3ــ طوالنی ترین قنات ایران :طوالنی ترین قنات ایران ،قنات زارچ است که با طول صد کیلومتر سابقهای چند
هزار ساله دارد.
دوره زندیه و قاجاریه با ارتفاع
٤ــ بلندترین بادگیر جهان :بادگیر باغ دولت آباد یزد در شمار زیباترین بادگیر های ٔ
بیش از  33متر و شکل  8ضلعی منحصر به فرد آن است.
 ٥ــ بلندترین مناره های جهان :مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای معماری و تاریخی جهان به شمار می رود
و می توان گفت دارای بلندترین مناره های جهان است .ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوک به بیش از  52متر می رسد.
 ٦ــ قدیمی ترین نخل چوبی ایران :نخل چوبی میدان امیر چخماق به عنوان قدیمی ترین نخل چوبی ایران با 450
سال عمر متعلق به عصر صفوی است و نمادی از آزادگی و مظلومیت امام (ع) است.
نیمه اول قرن اول هجری ساخته شده است که ساختمان آن
٧ــ قدیمیترین مسجد ایران :مسجد جامع فهرج در ٔ
از ابتدا تاکنون هیچ تغییری نکرده است و کماکان زنده و پویا است.
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 ٨ــ قدیمی ترین ساعت شهری در ایران :این ساعت در میدان وقت الساعت یزد نصب شده است .این ساعت
آفتابی سال  725هجری قمری ساخته شده است.
٩ــ بیشترین تعداد دخمه ها در یزد :دخمه محلی است که زردشتیان مردگان خود را طبق آداب دینی خود در آن
می نهادند.
1٠ــ تنها کاروانسرای دایرهای در ایران :این کاروانسرا به کاروانسرای زینالدین معروف است که یکی از 9٩9
کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی در ایران ساخته و در شهرستان مهریز قرار دارد.

فعالیت
توسعه صنعت گردشگری در استان یزد ،چه شغل هایی ایجاد می شود؟
١ــ به نظر شما با
ٔ
توسعه صنعت گردشگری در استان یزد استفاده کرد؟
٢ــ به نظر شما از چه راهکارهای دیگری می توان برای
ٔ
توسعه استان یزد دارد؟
٣ــ به نظر شما شناخت و معرفی جاذبه های گردشگری چه تأثیری در
ٔ
٤ــ با کمک دوستان خود وبالگی طراحی و راهاندازی کنید و آثار باستانی و مکان های دیدنی شهر و روستای
خود را معرفی کنید.
منطقه شما کدام آثار طبیعی جهت جذب گردشگر وجود دارد؟ دلیل اهمیت آن چیست؟
٥ــ در
ٔ
نمونه دیگر از راه های جذب توریست در کوهستان را نام ببرید.
٦ــ چند ٔ

فعالیت گروهی
جنبه گردشگری دارند تحقیق کنید و آن را در جدول
در مورد هر کدام از انواع پوشش گیاهی در استان که ٔ
نشان داده و شهرستان آن را نیز ذکر کنید.
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درس سیزدهم

توانمندی  های اقتصادی استان

استان یزد دارای توانمندیهای زیادی در زمینههای
کشاورزی ،صنعت ،معدن ،تجارت ،علم ودانش و راههای
ارتباطی است .در این درس با برخی از این توانمندیها آشنا
خواهیم شد.

کشاورزی

هکتار

با توجه به نمودار  ٣ــ  13 ،٥درصد از جمعیت استان در
بخش کشاورزی شاغلاند که در مقایسه با دو بخش صنعت و
خدمات ،بخش کمتری را تشکیل می دهد.این موضوع ناشی از
شرایط نامساعد آب وهوایی وکمبود آب در استان است.
کشاورزی
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خدمات
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% 9/3
% 43/2
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% 48/5
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پرورش کرم ابریشم

پرورش دام سبک

پرورش دام سنگین

پرورش زنبور عسل

تولید گلخانهای

پرورش ماکیان

باغداری

نمودار ٣ــ٥ــ توزیع نسبی شاغالن  ١٠ساله و بیشتر برحسب گروههای
عمده فعالیت ١٣93

زراعت

صنعت

1

نمودار 4ــ٥ــ بهره برداری کشاورزی بر حسب نوع فعالیت ١٣93

1ــ شامل استخراج معدن ،تولید صنعتی،ساخت ،تأمین برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا ،آب رسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت های تصفیه و ساختمان
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بخش کشاورزی استان علیرغم شرایط نامناسب محیطی و اقلیمی از جمله فقر منابع آبی از رونق و پیشرفت قابل قبولی بهره مند
شده که بی شک حاصل تالش و پشتکار کشاورزان و دامداران سختکوش استان بوده است .این رشد و رونق باعث شده تا استان در
زمینه تولید بعضی محصوالت کشاورزی رتبه های برتری را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.
گرایش به سمت کشت گلخانه ای و کاشت گیاهان کم آب خواه از عوامل مهم توسعه بخش کشاورزی می باشد .به طوری که
متوسط عملکرد سالیانه بسیاری از محصوالت عمده زراعی و باغی مثل یونجه ،ذرت دانه ای ،انار ،پسته ،محصوالت گلخانه ای در
یزد از میانگین کشور بیشتر است.
پسته 38 :هزار تن (رتبۀ  ٢کشور)
انار ٧٦ :هزار تن (رتبۀ  ٥کشور)
بادام١٢ :هزارتن (رتبۀ  ٣کشور)

ظرفیتهای
تولیدی
کشاورزی

زعفران 2/4 :تن (رتبۀ  ٣کشور)
محصوالت گلخانهای١٩٠ :هزارتن (رتبۀ  ٤کشور)
روناس2/9 :هزارتن (رتبۀ  ١کشور)
تولید گوشت قرمز١٢ :هزارتن
تولید شیر١٨٥ :هزارتن
تولید گوشت مرغ ٤١ :هزارتن
تولید تخممرغ ١٢ :هزار تن

اهمیت کشاورزی در استان یزد :در مناطق بیابانی ،کشاورزی عالوه بر نقش معیشتی و اقتصادی که به دو دلیل از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار است .از یک طرف عامل اساسی استمرار حیات بهشمار میرود؛ بهطوری که از بین رفتن آن ،خصوصاً در
روستاها ،هستههای مقاومت در برابر کویر را نابود میکنند و از طرف دیگر گسترش بیرویه و بدون برنامهریزی آن افت شدید منابع آبی
را به همراه خواهد داشت.
باغداری :یکی از اصلیترین زمینه های فعالیت کشاورزی در استان بخش باغداری است .رشد دو برابری تولیدات باغی از
دهه  ٨٠تاکنون ناشی از به کارگیری روش های نوین و اجرای طرح اصالح باغات می باشد.
ٔ
تولید زردآلو به علت اقتصادی بودن از یک سو و برخورداری از اقلیم مناسب از سوی دیگر سبب رشد ارقام بر محصول و
زودرس آن در شهرستان های ابرکوه ،خاتم و یزد شده است.
افت کمی و به ویژه کیفی منابع آب سبب شده تا فعالیت های باغداری با توجه به ظرفیت سفره های آب زیرزمینی انجام گیرد.
88

توانمندی های استان
برای مطالعه
جدول  ٤ــ    5ــ ظرفیت های صادراتی تولیدات گیاهی
محصول

درصد

روناس

٧٠

محصوالت گلخانهای

٦٠

گیاهان دارویی و زعفران

٢٣

بذر یونجه

٨٠

پسته

٦٣

انار

٣٧

بادام

١٠

شکل ٧ــ٥ــ تولید گندم در زارچ
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تولید پسته در اردکان

کشت گلخانهای خیار

تولید خرما در بافق

کشت یونجه در چرخاب (اشکذر)

تولید زردآلو در ابرکوه

کشت ذرت در خاتم

توانمندی های استان

تولید انگور در خاتم

کشت زعفران در بهاباد

تولید روناس در اردکان
شکل ٨ــ٥ــ برخی از محصوالت کشاورزی استان یزد

دامداری :استان یزد علیرغم شرایط نامناسب اقلیمی ،در بخش دام و دامپروری از رشد و پیشرفت قابل توجهای برخوردار
زمینه پرورش دام و طیور را فراهم کرده؛ بهطوریکه در سال های
شده است .تنوع وسیع آب و هوای استان و موقعیت خاص جغرافیایی ٔ
زمینه تولید بعضی محصوالت (گوشت مرغ ،تخم مرغ و شیر) جزء
اخیر توانسته عالوه بر تأمین نیاز های پروتئینی داخل استان در ٔ
کننده کشور محسوب میشود.
صادر ٔ
رتبه ششم در تولید گوشت مرغ از جمله پیشرفت های استان
کسب رتبه های اول در تولید گوشت بلدرچین ،کبک و همچنین ٔ
در زمینه دامداری بوده است.
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برای مطالعه
جدول  ٥ــ  5ــ فراورده های دام و طیور به تفکیک سال های  1387و 1388
نام محصول

میزان تولید در سال 1387

میزان تولید در سال 1388

درصد تغییرات

گوشت قرمز

12058

12500

3/7

گوشت مرغ

32516

38857

19/5

شیر

179338

200000

11/5

تخم مرغ

11643

11093

- 4/7

عسل

129

221

71/3

ماهی

596

560

-6

سایر ماکیان

1484

1484

٠

جمع

237764

264715

11/3

پرورش شترمرغ
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توانمندی های استان

پرورش مرغ

پرورش کبک

پرورش گاو

پرورش بز نژاد سانن

تولید گوشت قرمز

پرورش اسب

شکل ٩ــ٥ــ برخی از تولیدات دامی استان یزد
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فعالیت گروهی
رتبه باالیی در سطح کشوری دارد؟
١ــ استان یزد در تولید کدام یک از محصوالت زراعی و باغی ٔ
٢ــ با کمک دبیر خود در مورد گیاه روناس و کاربرد آن تحقیق کنید.
زمینه پرورش دام و طیور را در استان یزد فراهم کرده است؟
٣ــ کدام عوامل ٔ

توانمندی های استان در بخش صنعت ومعدن

کمی فعالیت های بخش
در فضای اقتصادی استان یزد ،به دلیل محدودیت های محیطی و کمبود منابع آب و عدم امکان گسترش ّ
کشاورزی ،فعالیت های صنعتی از قدیماالیام در میان مردم رونق داشته است ،به نحوی که صنایعی نظیر سفال ،سرامیک ،کاشی،
دسته دستی و ماشینی تقسیم می شود.
محصوالت نساجی و ...از شهرت خاصی برخوردار بوده است .صنایع استان به دو ٔ
صنایع دستی :به دالیلی چون موقعیت خاص آب و هوایی ،وضعیت اقتصادی و دورافتادگی از مرکز ،مردم از قدیم االیام به
سمت صنایعدستی روی آوردهاند و زندگی آن ها ،با صنایعدستی عجین بوده و تا به امروز این صنایع مورد توجه صنعتگران ،هنرمندان
و مردم هنرشناس کشور و جهان قرار دارد.
مهمترین صنایعدستی در استان یزد عبارت اند از :قالی ،قالیچه ،گلیم ،مخمل ،زری ،چادر شب ،دستمال ،مرسریزه جیم،
چرم سازی ،قناویز ،1احرامی ،2شمد ،ترمه ،پرده ،زیلو ،روفرشی ،کرباس ،خورجین ،سفال ،سرامیک ،حصیر ،کاشی و گیوه .در میان
صنایع دستی ،قالیبافی ،ترمهبافی ،زیلوبافی ،ساخت سفال سرامیک و کاشی از اهمیت ویژهای برخوردار است .شیرینیپزی در یزد
سابقهای طوالنی دارد .در یزد شیرینی های سنتی مانند باقلوا ،قطاب ،لوز نارگیل ،پشمک ،نان برنجی و حاجی بادام تهیه میشود.

شکل 10ــ5ــ ساخت ظروف سفالی در میبد
1ــ قناویز از پارچه هایی است که با ابریشم بافته میشد و امروز به فراموشی سپرده شده است.

٢ــ احرامی :پارچه ای پنبه ای که برای مصرف حجاج بافته می شود.
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شکل ١١ــ٥ــ ترمهبافی در یزد

توانمندی های استان

شکل ١٢ــ٥ــ نمونهای از صنایع دستی میبد

سرامیک و سفال :هنر سفالگری در شهرستان میبد دارای طرحهای ویژهای است و از حال و هوای کویر نشأت گرفته است.
در اصطالح محلی به تولیدات سفال «کواره» میگویند .سفال و سرامیک میبد با نقش های اصیل «خورشید خانم» و «مرغ و ماهی»
شهرت فراوان دارد« .خورشید» سمبل آفتاب درخشان کویر« ،مرغ» نماد گونه ای از گنجشکان نواحی کویری و «ماهی» کنایه از کم
آبی این سرزمین است .طرح سرامیک میبد با نقش خورشید ،مرغ و ماهی در نمایشگاه بین المللی مونیخ در سال  1971میالدی (1350
برنده مدال طال شد و در سایر نمایشگاهها با استقبال بازدیدکنندگان و تأیید صاحب نظران روبهرو شد .کوزه ها و کاسههای
هـ .ش) ٔ
ساخت این شهرستان از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردارند و نمونه های آن در سفالهای سایر نقاط ایران وجود ندارد .کوارههای
ساده بی لعاب ،سفال لعاب دار ،اشیای کاشی و سرامیک.
ساخت میبد عبارت اند از :سفال ٔ

شکل ١٣ــ٥ــ سفال میبد طرح خورشید خانم
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کاشی سازی :هنرمندان ابتدا اشکال موردنظر کاشی را تهیه و سپس روی آن ها را نقاشی میکنند و بعد آنها را لعاب می دهند
و در کوره می پزند .کاشی سازی عبارت از به کارگیری کاشی های زیبا و گوناگون سنتی در معماری بناهاست .این هنر در استان یزد
قدمتی هفت صد ساله دارد.

شکل 14ــ 5ــ نمونهای از کاشی کاری در یزد

زیلوبافی :این دست بافت ٔه زیبا ،خاص مناطق حاشی ٔه کویری است .این فرش با نوع زندگی مردم منطقه تطابق داشته و بخشی از
اعتقادات مذهبی ،تاریخ ،معماری ،طبیعت و گویش مردم این نواحی ،بر تار و پود آن نقش بسته است .زیلوبافی در شهر میبد سابقه ای
دوره مظفریان نسبت میدهند .قدیمی ترین و در عین حال
دیرینه دارد .برخی سابق ٔه زیلوبافی در شهر میبد را به قرن هشتم هـ.ق و ٔ
نفیسترین زیلوی میبد ،به قرن هشتم هـ.ق تعلق دارد که بر روی آن بیست و چهار سجاده طراحی شده است.
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شکل 15ــ5ــ زیلوبافی در شهرستان میبد

توانمندی های استان

شکل ١6ــ٥ــ برخی از صنایع استان

برای مطالعه
ترمه:ترمهبافی در استان یزد سابقههای بیش از دویست وپنجاه سال دارد و همواره جزو سوغات مهم این شهر
و یکی از اقالم صادراتی آن بوده است .ترمه پارچهای است در نهایت زیبایی که تار آن از ابریشم طبیعی و پودش از
ابریشم نخ ،پشم و کرک الوان است .در گذشته ترمه را با دست میبافتند ،از این رو به آن «انگشتباف» نیز میگفتند.
اما در حال حاضر تولید آن نیمه دستی است .انواع ترمه عبارتاند از :شال چارقدی ،شال بندی ،شال راهراه ،شال
محرمات ،شال اتابکی ،شال کشمیری ،شال رضایی ،شال امیری و شال یزدی .معروفترین نقش های ترمه عبارتاند
از :طرح جام ،بته کشمیری ،بته اژدری ،رضا ترکی ،گلزار ،قاب قرآن ،خجسته،تاجی و نقوش جدید.
تهیه دارایی ،نخ های تار را قبل از بافت به روش های
ویژه یزد است .برای ٔ
دارایی :دارایی از بافته های زیبا و ٔ
ماده خام دارایی قبال ً ابریشم
خاصی رنگ میکنند؛ بهطوری که پس از بافت ،نقش های متنوعی در آن پیاده میشودٔ .
خالص بود و اکنون ابریشم مصنوعی است.
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شکل ١8ــ٥ــ بافت دارایی

شکل ١7ــ٥ــ بافت ترمه

صنایع ماشینی :در جدول  ٦ــ  ٥صنایع شاخص استان مشاهده می شود .بررسی شاخص های مختلف صنعتی و معدنی و
مقایسه آن با میانگین کشور نشان می دهد که استان یزد همواره در ردیف چند استان برتر صنعتی کشور قرار دارد.
ٔ
از عمده ترین صنایع ماشینی در استان ،صنایع نساجی ،کاشی و سرامیک ،صنایع فلزی ،فوالد و الستیک می باشد.
برای مطالعه

جدول ٦ــ    5ــ مشخصات واحدهای صنعتی شاخص در استان یزد
نام واحد تولیدی

شمش فوالد سبک آلیاژی(بیلت) ــ انواع میله
ومیلگردآهنی وفوالدی

اشکذر

میلگرد فوالدی ــ شمش آهنی وفوالد

یزد

کابل های شهید قندی

انواع سیم وکابل مخابراتی ــ انواع کابل های
الیاف نوری

یزد

فوالد میبد

شمش چدن

شرکت فوالد آلیاژی
شرکت صنعتی
ساختمانی فوالد
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نوع تولید

محل اجرا

یزد

سیم وکابل یزد

کابل مسی روکشدار

نساجی اردکان

رنگرزی ،چاپ ،تکمیل پارچه ــ نخ پنبه پلی استرــ
پارچه های سیستم پنبهای و الیاف مصنوعی

اردکان

پارس مداد

انواع مداد و خودکار

یزد

میبد

توانمندی های استان

شکل 19ــ٥ــ کارخانۀ ریسندگی و بافندگی در یزد

معدن

شکل 20ــ٥ــ کارخانۀ فوالد آلیاژی

شکل 21ــ٥ــ کابل های نوری شهید قندی یزد

عمده بخش معدن مانند تعداد معادن به نسبت جمعیت ،تعداد شاغالن بخش معادن به
بهطور کلی استان یزد از لحاظ شاخص های ٔ
افزوده معادن فعال کشور ،جزء برترین استانهای معدنی کشور بوده؛ بهطوری که با سرمایه گذاری
نسبت جمعیت و سهم استان از ارزش
ٔ
مناسب در این بخش و توجه بیشتر به ارتباط آن با بخش صنعت می توان تحول بزرگی در سطح استان بهوجود آورد.

شکل 22ــ٥ــ معدن سنگ آهن چادرملو ــ اردکان

شکل 23ــ٥ــ معدن سنگ آهن چغارت ــ بافق
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استان یزد ،ذخایر معدنی عظیمی را در خود جای داده است و یکی از بزرگترین قطبهای معدنی آهن کشور (سنگ آهن
چغارت ،چادرملو و سنگ آهن منگنزدار ناریگان) بهشمار میرود .با راهاندازی و توسعه و تجهیز معادن غیرفعال و نیز شناسایی و
اکتشافات معادن ناشناخته میتوان بعضی از مشکالت اجتماعی مانند کمبود اشتغال در روستاها را تاحدودی حل کرد.
ماده معدنی در سه گروه فلزی ،خاکهای صنعتی و سنگهای تزیینی ،نما و مصالح
درحال حاضر در استان یزد بیش از  ٢٥نوع ٔ
سالیانه  ٢٥میلیون تن در حال بهرهبرداری است.
ساختمانی در  ٢٤٨معدن فعال با ظرفیت استخراج
ٔ
در نزدیکی ساغند دو توده کوهستانی به نام های تَشک و نَتک دارای رگه های اورانیوم هستند.
برای مطالعه

جدول ٧ــ   5ــ منابع معدنی شاخص استان یزد
نام معدن

نوع ماده معدنی

ظرفیت تولید ساالنه شهرستان محل بهرهبرداری

سنگ آهن چاه گز

سنگ آهن

 700000تن

بافق

سرب و روی کوشک

سرب و روی

 120000تن

بافق

باریت وسرب و روی مهدی آباد بهادران

سرب و روی

 900000تن

مهریز

سنگ آهن چادر ملو

سنگ آهن

 8000000تن

اردکان

سنگ آهن سه چاهون

سنگ آهن

 ٣٤00000تن

بافق

سنگ آهن چغارت

سنگ آهن

 ٣٠٠٠٠٠٠تن

بافق

فسفات آسفوردی

فسفات

 ٣٦٠٠٠٠تن

بافق

برای مطالعه

معادن سرب وروی استان

عمده استان که از نظر ذخیره و صنایع فراوری و ذوب مورد توجه بوده ،کانسارهای سرب و روی
یکی از معادن ٔ
سابقه کار روی این معادن از سال  1318به مدت  54سال است .عمدهترین این منابع عبارتاند از :معدن سرب
استٔ .
و روی کوشک و معدن سرب و روی مهدی آباد بهادران.
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توانمندی های استان

شکل 24ــ  5ــ کارخانۀ ذوب روی بافق

توانمندی های استان در بخش تجارت وبازرگانی

قرارگیری استان در مسیر ترانزیتی تهران ــ بندر عباس و دسترسی به راه های مواصالتی کشور ،وجود منابع معدنی فراوان
منطقه
توسعه صنایع دستی و ماشینی ،وجود
در استان ،توانایی تولید محصوالت دام و طیور ،تولید محصوالت گلخانهای ،رشد و
ٔ
ٔ
توسعه خوشه های صنعتی نساجی و کاشی سرامیکی شرایط را برای رشد فعالیت های بازرگانی در استان فراهم
ویژه اقتصادی و
ٔ
ٔ
کرده است.
برای مطالعه
سهم کاالهای صادر شده در سال  1386از لحاظ ارزش عبارت است از :محصوالت صنعتی 90درصد،
محصوالت کشاورزی  9درصد و محصوالت معدنی  1درصد.
عمده کاالهای صادر شده از گمرک استان یزد در این سال ها انواع کابل های مخابراتی ،کاشی و سرامیک و
ٔ
پسته و مغز پسته بوده است .همچنین صادرات استان یزد عمدتاً به کشورهای عراق ،سوریه ،بلژیک ،ایتالیا ،روسیه،
افغانستان و پاکستان صورت گرفته است.
گفتنی است بیشترین کاالهای وارداتی به استان را ماشین آالت و مواد اولیه تشکیل میدهد و عمدهترین مبادی
وارداتی استان کشورهای آلمان ،ایتالیا ،ازبکستان ،ترکیه ،اتریش ،هلند ،فرانسه و بلژیک بودهاند.
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برای مطالعه
ارزش صادرات از گمرک استان ٢٣٢ :میلیون دالر

بازرگانی

ارزش واردات از گمرک استان 50/5 :میلیارد تومان
سهم بخش صنعت از صادرات 89/7 :درصد
سهم بخش کشاورزی از صادرات 9/5 :درصد
سهم بخش معدن از صادرات 0/7 :درصد

توانمندی های استان در بخش حمل و نقل

پیشینه تاریخی در برخورداری
استان یزد با توجه به
ٔ
از شبکه های راه اصلی ادویه و ابریشم از جایگاه ویژه ای
در سطح جهانی ،ملی و منطقهای برخوردار است .و از
نظر موقعیت جغرافیایی ،چهارراه ارتباطی و محل تالقی
راه های مواصالتی شمال ــ جنوب و غرب ــ شرق محسوب
میشود .یزد از مهمترین استان هایی است که دارای حمل
و نقل ترکیبی می باشد.
توسعه
در سال های اخیر توجه ویژه ای به ایجاد و
ٔ
راه های ارتباطی بین استانی شده است .برای نمونه می توان
به احداث راه آهن یزد ــ شیراز اشاره کرد.

شکل 25ــ5ــ راه دو باندۀ یزد به مهریز

فعالیت گروهی
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1ــ دالیل گرایش مردم استان از زمان های دور به صنایع دستی را بیان کنید.
2ــ کدام عوامل زمینه را برای رشد بازرگانی در استان فراهم کرده است؟
3ــ عمدهترین معادن را نام ببرید.

فصل ششم
شکوفایی استان یزد

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

درس چهاردهم

دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

واقعه بزرگ سیاسی ،مذهبی و یک موهبت الهی بود که تحولی عظیم در تمام
وقوع انقالب اسالمی ایران در سال  1357یک ٔ
عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرد .استان یزد نیز از برکت انقالب بی بهره نمانده و در این سال ها در زمینه های
مختلف پیشرفتهای درخشانی کرده است .در این درس با گوشهای از این دستاورد ها آشنا خواهیم شد.

کشاورزی

علی رغم محدودیت های اقلیمی مانند فقر منابع آب وخاک وخشکسالی های پی درپی ،دراستان ،به ویژه در مناطق روستایی،
سرانه تولید برخی
وتجربه دیرینه در امر کشاورزی سبب رونق این بخش شده است؛ به نحوی که استان از نظر
وجود دانش فنی
ٔ
ٔ
رتبه باالیی برخوردار است .به عالوه همت باالی کشاورزان یزدی،
محصوالت کشاورزی و به ویژه فراورده های دامی در کشور از ٔ
باعث رونق و آبادانی در استان های همجوار و سایر نقاط کشور نظیر جیرفت ،کرمان ،رفسنجان و فارس و ...شده است .ضمن این که
شیوه های موفق کشاورزی از جمله توسعه وگسترش کشت های گلخانهای ،شیوه های آبیاری نوین ،ایجاد
وتوسعه مجتمع های دامداری
ٔ
و مرغداری صنعتی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

عمده زراعی و باغی مثل یونجه و ذرت
سالیانه بسیاری از محصوالت
آمار نشان میدهد که متوسط عملکرد
ٔ
ٔ
دانه ای ،انار ،پسته ،محصوالت گلخانهای و … در یزد از میانگین کشوری بیشتر است.
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
برای مطالعه
جدول١ــ٦ــ شاخص های تولیدات دامی و منابع طبیعی
عنوان شاخص یا نماگر

واحد

1387

1388

درصدتغییر نسبت به سالقبل

مقدار تولید گوشت قرمز

تن

12058

12500

3/7

مقدار تولید شیر

تن

179338

200000

11/5

مقدار تولید گوشت مرغ

تن

32643

38167

16/9

مقدار تولید تخم مرغ

تن

11642

9746

-16/3

مساحت جنگلها

هکتار

188121

183922

-2/2

مساحت مراتع

هکتار

6518007

6518007

0/0

مساحت پدیدههای بیابانی

هکتار

5873134

5932273

1/0

مقدار صید و تولید آبزیان

تن

576

560

-2/8

مقدار تولید محصوالت زراعی

تن

624204

636988

2/0

مقدار تولید محصوالت باغی

تن

120573

206083

70/9

مقدار تولید محصوالت گلخانهای

تن

229600

271600

18/3

مقدار تولید گوشت بلدرچین

تن

1357

1258

-7/3

گلخانۀ تولید خیار

گلخانۀ تولید گوجه فرنگی
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تولید پسته ــ اردکان

تولید ذرت ــ خاتم

تولید مرغ ــ میبد

تولید کلزا ــ ابرکوه

تولید انار ــ تفت ــ مهریز

پرورش کبک ــ میبد

شکل ١ــ٦ــ نمونهای از تولیدات در زمینۀ کشاورزی استان یزد
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
بیشتر بدانیم
گلخانه  1000متری گل رز ،سالیانه یک
اشتغالزایی گلخانه های زینتی :از نظر اشتغالزایی در هر واحد
ٔ
نفر نیروی انسانی مشغول به کار می شود .بر این اساس و با توجه به سطح بهره وری کنونی ،تعداد اشتغال ایجاد شده
در این زمینه  270نفر است.
پرورش ح دود 14700000شاخه گل به مبلغ حدود  70میلیارد ریال عالوه بر استفاده در داخل استان
به استان های فارس ،تهران و اصفهان صادر می شود ،و برای بالغ بر  250نفر اشتغال ایجاد کرده است که اکثر ًا
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در این زمینه فعالیت می کنند .پرورش گل بیشتر در شهرستان های تفت ،مهریز
و یزد انجام می گیرد.

برای مطالعه
جدول٢ــ٦ــ سطح زیر کشت و تولید انواع گل در استان یزد
درصد تغییرات 86نسبت به 84

شرح

واحد

1383

1384

1385

1386

سطح زیر کشت

هکتار

2/7

3/1

3/6

7

125/8

میزان تولید

شاخه

2200000

4340000

4340000

11000000

153/5

توانمندی های شیالت :وجود آب های زیرزمینی شور
و غیر قابل مصرف در امر کشاورزی ،محیط های مناسب برای
پرورش ماهی از قبیل استخر های خاکی ،استخر های ذخیره آب
کشاورزی و مظاهر قنات فراهم می کند .با توجه به شرایط فوق و
همه مناطق و شهرستان های استان ،ماهی
وجود افراد عالقهمند در ٔ
پرورش داده میشود.
شکل ٢ــ٦ــ پرورش ماهی در مظهر قنات
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شکل ٣ــ٦ــ استخر پرورش ماهی

برای مطالعه
اهم فعالیت های شیالت استان یزد
تأسیس و راهاندازی ایستگاه مطالعاتی پرورش ماهیان شورآبی در بافق :این ایستگاه در سال 1369
به منظور مطالعه و بررسی امکان پرورش انواع آبزیان که قادر به تحمل آب های شور و لب شور هستند ،احداث شد.
ذخیره آب کشاورزی
پرورش ماهیان کپور در استخرهای
ٔ
شناسایی منابع آبی استان
احداث استخرهای ترویجی
منطقه کرخنگان از توابع شهرستان خاتم
احداث مرکز تکثیر ماهیان سردآبی در
ٔ
پرورش میگوی آب شیرین
فعالیت گروهی
1ــ کدام شرایط زمینه را برای پرورش ماهی وگسترش فعالیت های شیالت در استان فراهم کرده است؟
2ــ تولید کدام محصوالت کشاورزی در استان از میانگین کشوری باالتر است؟

فعالیت های صنعتی معدنی

به دلیل وجود محدودیت های کشاورزی تولیدات صنعتی و معدنی همواره یکی از بخش های اصلی فعالیت به شمار میرود و
بخش عمدهای از شاغالن استان را به خود اختصاص داده است .از ویژگی های صنعت در سال های اخیر افزایش کارگاه های بزرگ
صنعتی و کاهش کارگاه های کوچک به ویژه صنایع نساجی بوده است.
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
مقایسه آن با میانگین کشور نشان می دهد که استان یزد همواره در ردیف چند
بررسی شاخص های مختلف صنعتی و معدنی و
ٔ
استان برتر صنعتی کشور قرار دارد.
منطقه ویژه اقتصادی ،خوشههای صنعتی نساجی ،سرامیکو کاشی از مهمترین طرحهای اجرایی
ایجاد شهرکهای صنعتی،
ٔ
در بخش صنعتی استان است.
آیا می دانید

برخی از توانمندیهای صنعتی استان در سال  ١٣٨٨عبارت است از:
ــ سهم  ٤٥درصدی استان از تولید کاشی و سرامیک کشور
ــ سهم  ٢٧درصدی استان از تولید محصوالت نساجی کشور
ــ سهم  ١٥درصدی استان از تولید محصوالت فوالدی کشور
ــ سهم  5/8درصدی استان از تولید الستیک کشور

برای مطالعه

جدول ٣ــ٦ــ شاخص های بخش صنعت
واحد

عنوان شاخص یا نماگر

1388

1387

درصدتغییر نسبت به سالقبل

مقدار تولید سیمان

تن

400000

1512000

278

مقدار تولید فوالد خام

تن

250000

450000

80/0

هزار متر مربع

69605

106240

تن

41800

مقدار تولید کاغذ

تن

مقدار تولید محصوالت فوالدی

تن

مقدار چینی بهداشتی

تن

مقدار تولید کاشی

مقدار تولید پودر شوینده

مقدار تولید الیاف مصنوعی

هزار متر مربع

6000

670300

28300

362

245

-32/3

تعداد شهرک های صنعتی

شهرک

ناحیه

13

تعداد نواحی صنعتی

28000

-33/0

264367

14

تعداد منطقه ویژه اقتصادی

42400

49/8

52/6

282179

تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

منطقه

1494500

123/0

6/7

فقره

تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی فقره

50500

741/7

1192

1

1124

14

1

13

-5/7

0

0

0
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عمدهترین پروژه های صنعت ومعدن استان

توسعه مجتمع صنعتی ــ معدنی چغارت
ٔ
بهرهبرداری از مجتمع صنعتی ــ معدنی چادر ملو
ایجاد مجتمع چدن میبد وفوالد آلیاژی با ساخت انواع فوالد های آلیاژی با کیفیت متنوع و باال
کابل های مخابراتی شهید قندی
بیشتر بدانیم

شهرک های صنعتی

وظیفه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های الزم برای تولید محصوالت توسط
شهرک های صنعتی که
ٔ
کارگاه ها و کارخانجات صنعتی را به عهده دارد ،در سال های اخیر مورد توجه جدی سیاست گذاران و فعاالن بخش
صنعت قرار گرفته است.
طبق اطالعات موجود ،در سال  1386در استان یزد  14شهرک صنعتی (با وسعت  6110هکتار) وجود داشته
که از این تعداد 10 ،شهرک فعال بوده و  4شهرک در حال آماده سازی است.
ویژه اقتصادی جزء پروژههای
گفتنی است افتتاح شهرک های صنعتی فوالد و ابرکوه و اشکذر و افتتاح
ٔ
منطقه ٔ
شاخص انجام شده طی سال های  1386ــ 1384است.

شکل ٤ــ٦ــ شهرک صنعتی خضرآباد یزد
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
برای مطالعه
جاده ترانزیتی تهران ــ
جاده خضر آباد در مجاورت ٔ
شهرک صنعتی یزد :این شهرک در پنج کیلومتری ٔ
زمینه غذایی،
بندر عباس در زمینی به مساحت  680هکتار قرار گرفته است .این مجموعه دارای واحدهایی فعال در ٔ
شیمیایی ،فلزی ،سلولزی ،برق و الکترونیک ،نساجی و… است.

منطقۀ ویژه اقتصادی

منطقه ویژه اقتصادی یزد توسط مرکز امور مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی در مساحتی به وسعت  570هکتار در پنج کیلومتری
ٔ
است.گستره
منطقه یاد شده تعیین شده
یزد مورد تصویب قرار گرفت و شرکت شهرک های صنعتی استان یزد به عنوان سازمان مسئول
ٔ
ٔ
فعالیت منطقه در سه بخش صنعت ،تجارت وخدمات است.

شکل ٥ــ٦ــ منطقۀ ویژه اقتصادی یزد

برای مطالعه
سال1387خوشه صنعتی کاشی سرامیکی استان یزد با تعداد 30
خوشه صنعتی کاشی سرامیکی استان یزد :در
ٔ
واحد تولیدی کاشی سرامیکی و تولید  125میلیون مترمربع انواع کاشی کف و دیوار ( 0/40تولید کل کشور) در جایگاه
نخست کشور قرارگرفت  .کاشی سرامیکی مهمترین محصول صادراتی یزد است که سهمی حدود  0/50از صادرات کاشی
سرامیکی کشور را شامل میشود .در حال حاضر حدود ده هزار نفر به طور مستقیم در این
خوشه صنعتی ١مشغول کارند.
ٔ
منطقه جغرافیایی و در یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های
١ــ خوشۀ صنعتی :به مجموعهای از واحد های کسب و کار اطالق می شود که در یک
ٔ

وعرضه تعدادی کاال وخدمات می پردازند.
یکدیگر به تولید
ٔ

111

شکل ٦ــ٦ــ خط تولید کاشی و سرامیک میبد

بیشتر بدانیم
خوشه ملی در
خوشه صنعتی نساجی یزد به عنوان یک
خوشۀ صنعتی نساجی استان یزد :از سال1384
ٔ
ٔ
توسعه صنعتی ملل متحد قرار گرفته است.
زمینه نساجی شناسایی وتحت پشتیبانی سازمان
ٔ
ٔ
تنوع محصوالت صنعتی :در حال حاضر یزد متنوعترین منسوجات را در کل ایران دارد .انواع تولیدات
موجود را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
تولید انواع پارچه های مبلی (تولید بیش از  0/80سهم تولید رو مبلی در ایران)
تولید انواع پارچه های پردهای
تولید انواع پارچه های پیراهنی ،ملحفهای ،متقال و...
محصوالت سنتی و بومی (روفرشی ،دستمال ابریشمی ،چادر شب ،انواع شال ،روسری ،ترمه و)...
به موارد فوق می توان محصوالت نوین در حال ظهور دارای تکنولوژی باال با ترکیبات نانو را افزود.

شکل ٧ــ٦ــ نمونهای از صنایع نساجی استان
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شکل ٨ــ٦ــ کابلهای نوری شهید قندی در یزد

شکل ٩ــ٦ــ شرکت فوالد آلیاژی اشکذر

فعالیت گروهی
1ــ مهمترین پروژه های صنعت ومعدن استان کداماند؟
2ــ کدام منابع معدنی استان یزد در کشور رتبه باالیی دارد؟
برای مطالعه

امور زیربنایی

ارتباطات و فناوری اطالعات :پست و مخابرات از جمله امکانات ارتباطی مهمیاند که باعث سهولت در
برقراری ارتباط بین افراد جامعه می شود.
بررسی اطالعات موجود حاکی از آن است که گسترش زیرساخت های مرتبط با
توسعه ارتباطات و فناوری
ٔ
اطالعات در استان از رشد قابل مالحظهای در سالیان اخیر برخوردار بوده است؛ بهنحوی که از این حیث در ردیف
استان های پیشرو کشور قرار دارد.
دهه اخیر در بخش مخابرات عبارتاند از:
عمده طی دو ٔ
از جمله پروژه های ٔ
شبکه فیبرنوری)
1ــ
توسعه شبکه فیبر نوری و شبکه تلفن همراه (ایجاد  4373کیلومتر ٔ
ٔ
2ــ برخورداری تعداد  1294مورد از روستاها و آبادی ها از ارتباطات مخابراتی
شبکه ملی اینترنت
3ــ اتصال مدارس به ٔ
4ــ پوشش تلفن همراه در بیش از  %67جاده های استان
رتبه اول در بخش فناوری اطالعات توسط مخابرات استان در بین 30استان کشور
دوره متوالی ٔ
5ــ کسب سه ٔ
113

6ــ ثبت  39اختراع از سال  1384تاکنون توسط
واحد ها و شرکت های مستقر در پارک یزد
حوزه رباتیک توسط
7ــ کسب  7مقام کشوری در
ٔ
تیم رباتیک پارک علم و فناوری یزد
انرژی :بررسی شاخص های صنعت برق نشان
می دهد ،بیشترین سهم مصرف برق استان به ترتیب متعلق
به بخش صنعت با  57درصد و بخش خانگی با  18درصد
است.
در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی برق
شکل ١٠ــ٦ــ نیروگاه سیکل ترکیبی
رسانی به روستاها با سرعت زیادی جریان یافت .در حال
کلیه روستا های دارای  20خانوار و بخش عمده ای از روستاهای کمتر از 20خانوار استان از نعمت برق
حاضر ٔ
برخوردار شده اند .در جهت تأمین برق مورد نیاز استان احداث دو نیروگاه گازی و یک نیروگاه حرارتی و احداث
خطوط انتقال  400کیلو ولت اصفهان ــ بندر عباس 132 ،کیلو ولت بافق ــ کوشک 66 ،کیلو ولت ابرکوه ــ سورمق،
احداث پست های فشار قوی  400کیلو ولت یزد 230 ،کیلو ولت چادر ملو و  230کیلو ولت اردکان انجام گرفته است.

شبکه جمعآوری
آب و فاضالب :مهمترین طرح های انجام شده در استان طرح عظیم انتقال آب زاینده رود به یزد و ایجاد
ٔ
فاضالب شهری بوده است.

از مهمترین پروژه های اجرایی بعد از انقالب

احداث راه آهن بافق ــ بندرعباس
پروژه راه آهن بافق ــ مشهد که عالوه بر کاهش 1000کیلومتر طول مسیر بندرعباس ــ مشهد ،سبب دسترسی سریع
افتتاح
ٔ
کشور های آسیای میانه به آب های آزاد شده است.
فاصله یزد ــ تهران گردیده است.
پروژه راه آهن میبد ــ بادرود که باعث کوتاه شدن
ٔ
ٔ
شبکه ریلی کشور وکارخانجات فوالد متصل کرده است.
راه آهن اردکان ــ چادر ملو :این راهآهن معدن سنگ آهن چادر ملو را به ٔ
راه آهن استان در حال حاضر نقش بیشتری در حمل ونقل مسافر ایفا می کند که قبال ً عمدتاً نقش باربری داشته است.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی فرودگاه یزد به فرودگاه بین المللی تبدیل شد و امکان پروازهای خارجی فراهم گردید .احداث
ترمینال جدید مسافری وترمینال حجاج از جمله فعالیت هایی است که بعد از انقالب اسالمی انجام گرفته است.
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برای مطالعه
جدول ٤ــ٦ــ میزان شاخص های حمل و نقل جادهای استان یزد
شاخص

واحد

1384

1385

1386

درصد تغییرات  1386نسبت به 1384

بزرگراه

کیلومتر

293

293

323

10/2

راه اصلی

کیلومتر

615

680

680

10/6

راه فرعی

کیلومتر

1760

1820

1800

2/3

راه روستایی آسفالته

کیلومتر

1750

1796

1857

6/1

راه روستایی خاکی

کیلومتر

3247

3201

3140

-3/3

نقاط حادثه خیز

عدد

174

171

165

-5/2

امور اجتماعی و فرهنگی
دهنده وضعیت مطلوب استان در مقایسه با میانگین
آموزش :بررسی شاخص های مربوط به آموزش و پرورش عمومی نشان
ٔ
آموزش و پرورش در کشور است .ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و
ویژه مردم استان به امر آموزش از جمله عوامل تأثیر گذار در
اهتمام ٔ
وضعیت مطلوب استان نسبت به کشور در شاخص های مختلف آموزشی
است.
بررسی ها نشان می دهد که شاخص نسبت تعداد دانشجو به
جمعیت در استان به مراتب بیش از میانگین کشوری است .باال بودن
دهنده دانشگاهی بودن استان است و می تواند
این شاخص ،نشان
ٔ
بستر الزم برای توسعه را فراهم کند .در طی سال های اخیر دوره های
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری نیز در دانشگاه های استان یزد
دایر شده است.
مراکز دانشگاهی :دانشگاه یزد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
شکل ١١ــ٦ــ دانشگاه یزد
صدوقی ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد ومیبد و دانشگاه های پیام نور تفت،
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شعبه دانشگاه آزاد ،پیام نور و جهاد
اردکان و مهریز از جمله دانشگاه های بزرگ استان محسوب می شوند .در اکثر شهرستان ها ٔ
دانشگاهی وآموزشکده های فنی ایجاد شده است .دانشگاه یزد و پزشکی شهید صدوقی در بین دانشگاه های کشور از جایگاه علمی
مناسبی برخوردار است.
بهداشت و درمان :بهطور کلی بررسی شاخص های مختلف کمی و کیفی بخش بهداشت و درمان نشان می دهد سطح خدمات
بهداشتی و درمانی نسبت به میانگین کشوری از وضعیت بهتری برخوردار است و حتی در برخی از موارد اختالف قابل توجهی وجود
دارد.
منطقه آزاد
حوزه بهداشت و درمان (قلب ،دیابت ،ناباروری ،ژنتیک و سالمندان) همچنین ایجاد
تکمیل مراکز تحقیقاتی در
ٔ
ٔ
ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران داخلی و احداث بیمارستان آموزشی  324تختخوابی شهید
پزشکی به منظور ٔ
صدوقی ،بیمارستان شهدای کارگر ،بیمارستان های شهرهای میبد ،اردکان ،تفت ،ابرکوه ،مهریز ،خاتم ،بافق ،و مراکز اورژانس
عمده مراکز بهداشت و درمان بعد از انقالب برشمرد.
شهرستان ها را می توان به عنوان بخشهای ٔ
فرهنگ وهنر :در سال های  1385ــ 1357تعداد کتابخانه های عمومی استان نزدیک به پنج برابر وتعداد کتاب های موجود در
این کتابخانه بیش از  9برابر افزایش داشته است .تعداد سالن های سینما از سه سالن به پنج سالن افزایش یافته است .تعداد چاپخانه ها
نیز چهار برابر و نشریات محلی از سه عنوان به 62عنوان رسیده است .توسعه وگسترش کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و کانون های فرهنگی و هنری از جمله دیگر فعالیت های فرهنگی انجام گرفته بعد از پیروزی انقالب است .همزمان با گسترش شبکه های
سراسری صدا و سیما شبکه استانی صدا وسیما نیز افتتاح گردیده است.

شکل ١٢ــ٦ــ موزۀ کتابخانۀ وزیری یزد

شکل ١٣ــ٦ــ سالن کتابخانۀ وزیری یزد
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میراث فرهنگی و گردشگری :استان یزد با قدمتی  3000ساله دارای میراث فرهنگی و منابع طبیعی گردشگری متعددی
زنده دنیا ،آثار متعلق به دوران قبل از اسالم و
است که بالغ بر 6500
ٔ
جاذبه گردشگری شامل منحصر به فردترین بافت تاریخی و ٔ
معماری اسالمی و سرمایه های فرهنگی شامل هنرهای سنتی و صنایع دستی ،پوشاک ،غذاهای محلی ،آداب و رسوم و سنت های
خاص می باشند.
مرمت و احیای بافت تاریخی شهر یزد و دیگر شهر های استان و باز سازی ومرمت بناهای تاریخی از اقدامات مهم در بعد از
انقالب است.
بیشتر بدانیم
انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده و رایگان یکی از مهمترین گزینه های جایگزین
برای سوخت های فسیلی به شمار می آید و نگرانی های بشر در مورد پایان پذیری ،افزایش آلودگی های ناشی از تبدیل
سوخت های فسیلی به انرژی های دیگر و ...را برطرف کرده است.
در استان یزد بهدلیل پتانسیل باالی تابش خورشید ،نیروگاه خورشیدی ــ حرارتی در زمینی به مساحت  ٩کیلومترمربع
در اشکذر در حال احداث است .به منظور ساخت این نیروگاه مشاوران آلمانی و ایرانی (پژوهشگاه وزارت نیرو) ضمن
امکان سنجی و ارزیابی مناطق مناسب برای نصب نیروگاه ،با توجه به مواردی چون :میزان تابش خورشید ،تولید ،تقاضا و
هزینه زمین مورد استفاده،
شبکه دسترسی به سوخت و آب ،مسائل زیست محیطی و ٔ
مصرف برق ،دسترسی به خطوط انتقال و ٔ
ناحیهای در شمال غربی استان یزد را به عنوان مناسبترین محل در ایران جهت احداث این نیروگاه انتخاب کرده اند.

شکل ١٤ــ٦ــ انرژی خورشیدی
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برای مطالعه
بعضی از طرح های عمرانی ملی در حال اجرا در استان یزد
کتابخانه مرکزی و سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
تکمیل
ٔ
دانشکده بهداشت
احداث
ٔ
احداث بیمارستان جایگزین شهید رهنمون یزد
توسعه فضاهای ورزشی کارگران شهرستان یزد
احداث و
ٔ
آبرسانی به طبس
خانه فاضالب شهرک های صنعتی یزد
تکمیل و ایجاد تصفیه ٔ
طرح سیکل ترکیبی اشکذر
کارخانه تولید کیک زرد
احداث
ٔ
اتصال راه آهن یزد ــ اقلید به راه آهن اصفهان ــ شیراز
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر یزد
فرسوده شهری استان یزد
نوسازی و بهسازی بافتهای
ٔ
طرح گازرسانی به بافق
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درس پانزدهم

چشم انداز آیندۀ استان یزد (افق )1404

آماده فعالیت ،سخت کوش ،کارآفرین و مشارکت جوی،
یزد استانی است توسعه یافته با
ٔ
سرمایه انسانی و اجتماعی مستعد و ٔ
برخوردار از فضای معنوی و فرهنگی غنی ،به عنوان داراالیمان و دارالعباده که با وجود بخش خصوصی توانمند و باال بودن میل
افزوده کشور
نهایی به پسانداز و سرمایه گذاری ،در تولید دانش و خدمات برتر ،پیشرو بوده و دارای جایگاه ویژهای در تولید ارزش
ٔ
است .با توجه به سند ملی توسعه ،استان یزد در سال  1404شمسی به عنوان قطب علمی وصنعتی و پیشتاز در گسترش کاربردی
فناوری اطالعات وارتباطات خواهد بود.
تحقق این امر مستلزم آگاهی وعزم نیروهای جوان این مرز وبوم است که با شناخت استعداد های بالقوه و بالفعل استان خود
زمینه را برای رشد و بالندگی هر چه بیشتر این سرزمین فراهم آورند.
با توجه به توانمندی ها و مشکالت موجود در استان اهداف و برنامه های بلند مدت اجرایی استان به شرح زیر است:

بخش صنعت ومعدن
محورهای اصلی توسعۀ بخش صنعت
خوشه کاشی و سرامیک
توسعه
منطقه ویژه میبد
ایجاد
ٔ
ٔ
ٔ
توسعه صنایع فلزات اساسی شامل فوالد بهویژه صنایع پایین دست فوالد آلیاژی ،خودروسازی؛ قطعهسازی و …
ٔ
ایجاد منطقه ویژه اردکان
ویژه یزد
ایجاد
خوشه نساجی
توسعه
ٔ
ٔ
ٔ
منطقه ٔ
توسعه صنایع پتروشیمی
ویژه ابرکوه
ایجاد
ٔ
ٔ
منطقه ٔ
توسعه صنایع دارویی و صنایع غذایی
ویژه اشکذر
ایجاد
ٔ
ٔ
منطقه ٔ
توسعه صنایع با فناوری برتر
شهرک صنایع نوین و فناوری اطالعات و الکترونیک
ٔ
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شکل ١5ــ٦ــ کارخانه کابل نوری یزد

بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در استان یزد همواره به دو جهت عمده مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان استان بوده است .از یک
رویه کشاورزی در استان می تواند لطمات جبران ناپذیری بر منابع پایه خصوصاً منابع آب وارد کند و از طرف دیگر
جهت
ٔ
توسعه بی ٔ
پهنه کویر ایران به مخاطره خواهد انداخت که تهدید جدی
بی توجهی به آن و از بین رفتن بیرویه باغات و فضاهای سبز نیز حیات را در ٔ
برای سایر مناطق کشور نیز به شمار می رود.
تجربه
چشم انداز توسعۀ کشاورزی استان :بخش کشاورزی استان ،بخشی توسعه یافته و پایدار ،مبتنی بر دانش فنی و
ٔ
باالی بهره برداران و نیروی انسانی سخت کوش و توانمند است که الزم بوده تا در ارتباط با سایر بخشها و محدودیت های موجود در
منابع ،جایگاه برتر را در تولید و صدور محصوالت کشاورزی ،تولید بذر اصالح شده وتولید قلمه و نهال در سطح کشورکسب کند.

شکل ١6ــ٦ــ محصول انار
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محورهای اصلی توسعۀ بخش کشاورزی
گسترش کشتهای گلخانهای
توسعه کشت و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و صنعتی و ایجاد صنایع وابسته
ٔ
توسعه آبیاری نوین و تحت فشار
ٔ
ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
گسترش مجتمعهای دامداری به سبک نوین

شکل 17ــ٦ــ کشت گلخانهای در مهریز

محورهای اصلی توسعۀ بخش بازرگانی
پایانه صادراتی و مرکز تجارت بینالملل استان
احداث ٔ
احداث نمایشگاه بینالمللی استان
عرضه میوه و ترهبار
احداث مراکز و میادین
ٔ
ایجاد مرکز تخلیه و توزیع کاالی کشور در استان
ارتقای گمرک استان
ایجاد بورس منطقهای مصالح ساختمانی ،کاشی و سرامیک
محورهای اصلی توسعۀ بخش گردشگری
نمونه گردشگری در استان
تکمیل و بهرهبرداری از مناطق ٔ
مرمت و بازسازی بناهای مهم تاریخی
بازارچه صنایع دستی ،طال و جواهر
ایجاد شهرک و
ٔ
ایجاد واحدهای اقامتی سنتی و پذیرایی در بافت قدیمی شهرها

شکل 18ــ٦ــ هتل به سبک سنتی در یزد
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حمل ونقل

شبکه بزرگراه های
با توجه به قرارگیری استان در مرکز کشور و بر سر راه داالن های بین المللی شمال ــ جنوب و شرق ــ غرب و ٔ
آسیایی و محل تالقی مهمترین راه های مواصالتی کشور و همچنین قرارگیری استان در مسیر راه بارهای ترانزیتی از بندرعباس و
بندرچابهار و مرز های شرقی کشور به سمت پایتخت و مناطق شمالی ــ شمال غرب و غرب کشور ،بخش حمل و نقل مورد توجه
ویژه ای قرار دارد.

شکل 19ــ٦ــ راه آهن استان

عمدهترین موارد چشمانداز استان در بخش حمل و نقل عبارت است از:
توسعه حمل و نقل عمومی
ٔ
شبکه حمل و نقل جادهای
توسعه راهها و ٔ
ٔ
احداث و راهاندازی راهآهن یزد ــ ابرکوه ــ اقلید ــ شیراز
احداث خط دوم راهآهن بافق ــ اردکان و بهرهبرداری از آن
محورهای اصلی توسعۀ بخش بهداشت و سالمت
ویژه پزشکی (در تفت)
ایجاد
ٔ
منطقه ٔ
ایجاد و راهاندازی مراکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق ،دیابت و ناباروری به عنوان قطب پژوهشی و درمانی کشور
مشاوره خدمات پیشگیری آسیبهای اجتماعی و سالمت
ایجاد مراکز
ٔ
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شکوفایی استان یزد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
محورهای اصلی توسعۀ بخش زیربنایی ،عمران شهری و مسکن
اجرای پروژههای انتقال آب از خارج حوزه به استان بهویژه طرح عظیم خط دوم انتقال آب از سرشاخههای کارون
بازسازی بافت های فرسوده
احداث مخازن آب شهری
توسعه دوچرخهسواری در شهرها (احیای فرهنگ دوچرخهسواری)
اجرای طرح
ٔ
سرمایهگذاری مشترک در جهت احداث پارکهای عمومی شهری و احداث باغ شهرها با اولویت باغ شهر یزد
تأمین مسکن بهویژه برای طبقات محروم و اقشار کمدرآمد ،با استفاده از مصالح و فناوریهای جدید و روز دنیا
رئوس محورهای سند جامع توسعه  ITو ICT
ارائه خدمات الکترونیک توسط شهرداریها
ایجاد بانک اطالعات شهری و ٔ
توسعه فروشگاهها و بازارهای اینترنتی
ٔ
توسعه بانکداری الکترونیک
ٔ
توسعه مشاوره و خدمات پزشکی از راه دور
ٔ
توسعه سیستمهای الکترونیک در سطح مراکز بهداشتی درمانی و دارویی
ٔ
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تشکر و تقدیر
با تقدیر و تشکر فراوان از سازمان ها و نهاد هایی که در تألیف کتاب با گروه مؤلفان همکاری نموده اند از
جمله:
استانداری استان یزد
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
معاونت آموزش
ٔ
اداره کل منابع طبیعی استان یزد
اداره کل هواشناسی استان یزد
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان یزد
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
سازمان آب منطقهای استان یزد
سازمان آب و فاضالب استان یزد
سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد
سازمان صنایع و معادن استان یزد
سازمان فضایی ایران
مؤسسه لرزهنگاری استان یزد
ٔ
معاونت برنامهریزی و راهبردی استانداری استان یزد
مرکز باروری ابرها
مرکز قنات استان یزد
کلیه عزیزانی که به هر نحو با این تیم همکاری داشتهاند،
همچنین اعضای تیم تألیف کتاب استان شناسی یزد از ٔ
دوره
صمیمانه تشکر و قدردانی میشود و از جناب آقای علیرضا کارگریان رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ٔ
ارائه برخی مطالب تقدیر و تشکر میشود.
متوسطه و خانم راحله پور اکبر به دلیل ٔ
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