
  

  

  

  

  

  استان اصفهان

  

  احمد تقديسي

  

  

  حدود وسعت استان

 ٣٠بين )  درصد از كل كشور٤٩/٦معادل ( كيلومتر مربع ٦٢٥/١٠٧٠٠٣استان اصفهان با مساحت 

 طول شرقي در ة دقيق٣٢  درجه و٥٥ دقيقه تا ٣٦ درجه و ٤٩  عرض شمالي وة درج٤٢درجه و

از شمال به  حي مركزي ايران واقع شده واين استان در نوا. بخش مركزي ايران واقع شده است

از  خراسان و و از مشرق با استانهاي يزد سمنان؛ از جنوب با استان فارس؛ قم و استانهاي مركزي،

  ١.است  همسايه بويراحمد وكهكيلويه چهارمحال بختياري،  مغرب با استانهاي لرستان، خوزستان،

  

  تقسيمات كشوري جايگاه استان در

كه تاريخ قانوني شدن تقسيمات كشوري ش ١٣١٦از نظر تقسيمات كشوري از سال استان اصفهان 

استان اصفهان  براساس آخرين تقسيمات كشوري، .تحول بوده است و است پيوسته در حال تغيير

 دهستان ١٢١ بخش و ٤٣ شهر و ٨٣ شهرستان تقسيم شده كه شامل نوزده به ش١٣٨٠در سال 

  ٢.است
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  شناسي زمين

 سيرجان و در -تكنونيك در فرورفتگي اصفهان شناسي و  استان اصفهان از نظر زمينةبخش عمد

 فالت ةهاي بست د ليكن از نظر هيدرولوژي يكي از حوضهر مرزي سيستم زاگرس قرار داةمنطق

  ٣.شود رود و شعبات آن تغذيه مي رود كه از طريق زاينده شمار مي داخلي ايران به

  

  رودهاي مهم

ريز داخلي ايران دانست كه به گودال گاوخوني كه ب آة حوضةترين رودخان بايد پرآبرود را  زاينده

اضافه شدن  اين رودخانه با احداث تونل كوهرنگ و. شود حالتي باتالقي پيدا كرده است وارد مي

اين رودخانه از . هاي رود كارون به مقدار زيادي افزايش يافته است   بخشي از آب سرشاخه

 نتهاشود كه بعد از سرچشمه گرفتن از زردكوه بختياري در ا  داخلي محسوب ميةجريانهاي عمد

  ٤.شود وارد باتالق گاوخوني در شرق اصفهان مي

رود واقع  روي دشتهاي پايكوهي زاينده هاي شهري استان اصفهان بر اي از كانون بخش عمده  

مت غرب و پايكوههاي در دشت اصفهان كه شيب آن از مغرب به شرق است هرچه از س. اند شده

 در اين دشت .شوند تر مي نرم ها ريزتر و تر پيش رويم دانه هاي پايين حوضه غربي به سمت شرق و

رسوبات ريزدانه به دليل وزن سبك خود به دوردست حمل و در فواصل دورتر از پايكوههاي 

  .اند جاي گذاشته شده غربي به

وبي را تشكيل داده كه با استفاده از آب  دور زمينهاي زراعي مرغة رسوبات از گذشتمحل  

جذب جمعيت انسان را فراهم كرده است  ترين كانونهاي فعاليت زراعي و رود مهم  زايندهةرودخان

توليد محصوالت دامي  ها به پرورش دام و نشين  در ارتفاعات مجاور غربي كوچ،عين حال و در

 مرغاب و گلپايگان ةتوان از رودخان ستان ميهاي مهم اين ا از ديگر رودخانه ٥.اند مبادرت ورزيده

منابع آبهاي   درصد وبيست) انهار و ها رودخانه(منابع آبي استان شامل آبهاي سطحي  .نام برد

  ٦. درصد استهشتاد) ها قنوات و چشمه و چاهها(زيرزميني 
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  ريهااناهمو

لحاظ موقعيت طبيعي از به   مركزي فالت ايران واقع شده وةناهمواريهاي استان اصفهان در ناحي

شرقي امتداد يافته  هاي شرقي كوهستانهاي زاگرس شروع و تا بيابانهاي پست شرقي و جنوب دامنه

استان . اي برخوردار است جهت همين موقعيت طبيعي از شرايط ژئومورفولوژي چندگانه است و به

  :د زير تقسيم نموة چند شكل عمدبهتوان   را به لحاظ توپوگرافي مياصفهان

 كوهستاني غرب استان كه از پيش كوههاي داخلي زاگرس است و قسمتهايي از ةناحي) الف  

  .سميرم را اشغال نموده است شهرستانهاي خوانسار، فريدن، فريدونشهر و

 ةمركزي ايران كه ارتفاعات كمتري نسبت به ناحي  شرقي از رشتة  كوهستاني شمالةناحي) ب  

  .است آن واقع ةوشهر نطنز در دامن ين منطقه قرار گرفته استكوه كركس در ا .داردكوهستاني 

 ةكوه در غرب از حوز  دو رشتها كوهستاني شهرستان اردستان كه اين شهرستان را بةناحي) ج  

كوه كم ارتفاع   يك رشتهرا كوهستاني ةاين ناحي. سازد  يزد جدا ميةشرق از حوض رود و در زاينده

اردستان  ين،ي كه قسمت شمالي آن در شهرستانهاي ناكند يم ميجنوبي تقس قسمت شمالي و به دو

  .يابد اردستان يزد امتداد ميآن تا قسمت جنوبي  كاشان و و

وجود آمده است، از شمال شهرستان اصفهان  رود به  دشتي كه از آبرفتهاي زايندهةناحي) د  

ترين   اين ناحيه مناسبرود از جهت عبور زاينده به شود و به باتالق گاوخوني ختم مي شروع و

طور كلي شهرستانهاي اصفهان،  هاين جلگه ب. استشرايط اقتصادي  مناطق از نظر كشاورزي و

  .گيرد شهرضا را دربرمي لنجان و آباد، خميني شهر، فالورجان، نجف

طرف شرق   مركزي شروع و بهة بياباني شرق استان كه از پايكوههاي ارتفاعات رشتةناحي) هـ  

ي از يين و كاشان و قسمتهاياين منطقه شهرستانهاي نا. يابد هاي وسيعي خاتمه ميبه بيابان

  ٧.نطنز را دربرگرفته است شهرستانهاي اردستان و
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  اقليم

 سبب وجود عوامل مختلفي آب و  ولي بهاستنوع بري خشك  هواي استان اصفهان از آب و

توان در سه بخش متمايز  ستان را ميهواي اين ا كلي آب و طور هب. هستيمرا شاهد هواي متفاوتي 

  :نمود

 شرقي استان اصفهان را زير پوشش ةهوا كه ناحي اين نوع آب و: هواي بياباني آب و) الف  

روز، كمي  ويژگيهاي چندي ازجمله تغيير زياد درجه حرارت در فصول و شبانه داده است قرار

هاي  وجود ماسهو شرايط كويري  اين ناحيه به جهت بادهاي شديد و. داردبادهاي تند  بارش و

ين، يشهرستانهاي نا. ناچيز و شرايط نامناسب كشاورزي است روان داراي پوشش گياهي كوتاه و

 واقع يهواي  آب وةاين منطق نطنز با وجود ويژگيهاي متفاوت اقليمي همگي در كاشان، اردستان و

  .اند شده

 و داردبياباني  هواي نيمه  عموماً آب ورود  دشت زايندهةمنطق: بياباني هواي نيمه آب و) ب  

 ةمقايسه با منطق طور كلي در هكم باران است ولي ب هوايي خشك و جهت وجود چنين آب و به

نيز بارندگي بيشتري برخوردار  نوسان درجه حرارت و از اعتدال بيشتري در الف، هوايي آب و

ي منطقه تأثير بسيار زيادي روي اقليم مركز ويژه در نواحي شمالي و هرود نيز ب وجود زاينده .است

هوايي   آب وةاين منطق .تعديل خشكي منطقه شده است موجب اعتدال دما و اين منطقه داشته و

  .گيرد شهرضا را دربرمي شهر و فالورجان، خميني آباد، لنجان، شهرستانهاي اصفهان، نجف

از مرز غربي  ان،ناحيه كوهستاني بخش غربي است: هواي مرطوب كوهستاني آب و) ج  

تغيير  هوايي نيز  آب و، وضعيتطرف مرز غربي استان با افزايش ارتفاع به آباد شروع و نجف

 ةسردي هوا نسبت به دو ناحي رطوبت باال و از ويژگيهاي اين منطقه وجود بارندگي بيشتر،. يابد مي

سار، فريدونشهر، خوان هوايي شامل شهرستانهاي گلپايگان،  آب وةاين ناحي .اقليمي فوق است

  .استسميرم  فريدن و

هاي هوايي مرطوبي  توده رود، منابع اصلي رطوبت منطقه عالوه بر منابع محلي مانند زاينده  

جنوب  بادهاي غالب معموالً در غرب و .شود غربي وارد ايران مي است كه از مرزهاي غربي شمال

شرق  شرقي و شمال و شمال تان و درزمس در پاييز و )هواي كوهستاني  آب وةمنطق( غربي منطقه
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رود   آبريز زايندهة كوهستاني غرب در حوضةميزان بارندگي پس از منطق .گردد مي تابستان ظاهر در

  .شرقي و شرق استان است شمال بيشتر از شمال و

رود   آبريز زايندهةدر حوض ،متر ميلي ٢٤٠كه ميانگين بارندگي ساالنه در غرب حدود  چنان  

رسد، ميانگين بارندگي كل   ميمتر ميلي ٥/٧٧شرقي و شرق به   و در بخش شمالمتر ميلي ١٢٦

طور كلي بارندگي استان اصفهان از غرب به شرق  هب. شود  برآورد ميمتر ميلي ١١٠استان حدود 

  ٨.دياب طور يكنواختي كاهش مي هب
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  جمعيت 

 داراي ش١٣٤٥ماه   مسكن آباناستان اصفهان براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و

 به ش١٣٦٥در سال و  نفر ١٩٦٩٩٦٥ به ش١٣٥٥ كه در سال داشت نفر جمعيت ١٧٠٣٧٠١

 نفر افزايش ٣٩٢٣٢٥٥اين شهر به جمعيت ش ١٣٧٥و مطابق سرشماري  رسيد  نفر٣٢٩٤٩١٦

  ٩.دان  درصد در نقاط روستايي ساكن بوده٧/٢٥ درصد از آن در نقاط شهري و ٣/٧٤ كه ه استيافت
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  )١٣٣٥ -١٣٧٥( سالهاي درروند رشد جمعيت استان اصفهان : ٢ ةجدول شمار
  درصد از كل جمعيت كشور  )درصد(نرخ رشد   جمعيت نفر  سال

٥/٦  -  ١٢٣١٢٠٤  ١٢٣٥  

١٢/٦  ٥١/٢  ١٥٧٧٩١١  ١٢٤٥  

٤٥/٦  ٢٦/٣  ٢١٧٦٦٩٤  ١٣٥٥  

٦٦/٦  ٢٣/٤  ٣٢٩٤٩١٦  ١٣٦٥  

٥/٦  ٧٦/١  ٣٩٢٣٢٥٥  ١٣٧٥  

  .١٣٣٥ -١٣٧٥  مركز آمار ايران، عمومي نفوس و مسكننتايج سرشماري: منبع

  

 نفر در كيلومتر مربع و در سال ١/٣١ش برابر ١٣٦٥تراكم جمعيت استان اصفهان در سال   

 درصد از وسعت كل ٤/٦استان اصفهان با .  نفر در كيلومتر مربع بوده است٣٧ برابر ش١٣٧٥

 وسعت و جمعيت آن در كل تر نسب درصد از جمعيت آن را داراست و از اين نظ٥/٦كشور 

  . كشور متعادل است

 درصد ٧/٣٦ از كل جمعيت استان اصفهان ١٣٧٥براساس آخرين سرشماري كشور در سال   

  . اند  سال و بيشتر سن داشته٦٥ درصد بقيه ٨/٤ سال و ٦٤ تا ١٥ درصد بين ٥/٥٨ سال ١٥كمتر از 

 زن است كه از اين نظر ١٠٠ برابر  نفر مرد در١٠٥نسبت جنسي جمعيت اين استان معادل   

  .هماهنگي دارد )٥/١٠٤( ايران ل جنسي كتبا ميانگين نسب

  

  مهاجرت

 ، رفاهي، خدماتيرگاني، باز، ارتباطي، افزايش توانهاي صنعتي١٣٧٥ تا ١٣٦٥ سالهاي ةدر فاصل

ر را ن استانهاي ديگا جذب مهاجرة مراكز آموزش عالي در استان موجبات ادامةبهداشتي و توسع

  . است  همچنان حفظ كردهرا فراهم و روند مهاجرپذيري 

 نفر مهاجر پذيرفته و در شمار يكي از ٢٣٢٨٢٢ استان ديگر كشور جمعاً ٢٥در مجموع از   

+ ٦٧٤٧٢ در مجموع ٧٥ تا ٦٥ سالهاي ةاستانهاي مهاجرپذير ايران محسوب شده است و در فاصل
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را شهر اصفهان پذيرفته است و از بين استانها ن آنفر خالص مهاجرتي داشته است كه بيشترين 

  .  نفر بوده است١١٨٨٠و چهارمحال بختياري + ٥١٩٠٧بيشترين از استان خوزستان 

  

 ساله گذشته بر حسب آخرين محل اقامت قبلي و دهمهاجران وارد شده طي : ٣ ةجدول شمار

  ١٣٧٥ماه  استان كل اقامت فعلي آبان
  محل اقامت قبلي

ستان محل شهر  جمع  

  سرشماري

 ساير شهرستانهاي

   محل سرشمارياستان

شهرستانهاي ساير 

  استانها

خارج از 

  كشور

شهرستان 

محل اقامت 

 اظهار قبلي

  نشده

      آبادي  شهر  آبادي  شهر  آبادي  شهر    

  ٢٤٢٤  ١٧٢٩٢  ٢٥٥٢٢  ٢١١٩٠٠  ٣٤٤٨٠  ١١١١٤١  ٧٢٠٩٤  ١١٦٧٨٦  ٥٩١٦٤٠  اصفهان

  ١١ ١٣٧٥ آماري كشور ةسالنام: آخذم

  

  جمعيت فعال 

 ساله و بيشتر استان را ده درصد از كل جمعيت ٧/٣٦ ،١٣٧٥براساس نتايج سرشماري سال 

  .دهد ل مييجمعيت فعال تشك

  

 فعاليت استان اصفهان ة ساله و بيشتر بر حسب گروههاي عمددهتوزيع شاغالن : ٤ ةجدول شمار

  )حسب درصد بر(
  اييدرصد نقاط روست  درصد نقاط شهري  استان اصفهان

  خدمات  صنعت  كشاورزي  خدمات  صنعت  كشاورزي  خدمات  صنعت  كشاورزي

٢/٢٦  ٤١  ٧/٣٢  ٧/٤٩  ٢/٤٢  ١/٧  ٤/٤٢  ١/٤٢  ٥/١٤  

 .١٣٧٥نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان سال : مآخذ

  

 نفر است كه اين ميانگين براي خانوارهاي شهري برابر ٥/٤بعد خانوار در اين استان برابر   

  .  نفر است٦/٤نفر و براي خانوارهاي روستايي  ٤/٤
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   بعد خانوار در استان اصفهان و كل كشور در مقاطع مختلف زمانيةمقايس: ٥ ةجدول شمار

  )نفر: واحد(
  سال

  منطقه
1355  1365  1375  

  ٨/٤  ١١/٥  ٠٢/٥  كل كشور

  ٦/٤  ٨٦/٤  ٨٦/٤   كشوريمناطق شهر

  ٢/٥  ٤٥/٥  ١٨/٥  مناطق روستايي كشور

  ٥/٤  ٧٦/٤  ٧٥/٤  كل استان

  ٤/٤  ٦٨/٤  ٧٤/٤  مناطق شهري استان

  ٦/٤  ٩٢/٤  ٧٦/٤  مناطق روستايي استان

   مركز آمار ايران،١٣٧٥ -١٣٥٥نتايح سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ

  

  سواد 

 نسبت افراد باسواد در استان اصفهان در مقايسه با ساير استانهاي كشور ميزان نسبتاً بااليي دارد تا

  ١٠. درصد را داراست٧/٨٤جايي كه بعد از استان تهران، بيشترين نسبت باسواد، يعني مقدار 
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  كشاورزي

است ) ش١٣٨٠سال ( هكتار ٢٤٨٩١٧سطح زير كشت محصوالت ساالنه در استان اصفهان برابر 

) شامل درختان بارور و نهال(  هكتار نيز به كشت محصوالت دائمي٥٨٧٩٢كه در كنار آن 

 هاي  زميناز كل% ٨٨/٢ن آو زراعتهاي دائمي % ٥٣/٢زراعتهاي ساالنه استان .  دارداختصاص

پذيرد و تنها   شهرستانهاي استان انجام ميةكشت گندم و جو در هم. شود كشور را شامل مي

 به قسمتي از جنوب و ديمكاري در اين استان اصوالً. دهد محصول ديمي استان را تشكيل مي

  . شود  ميغربي آن محدود شمال

  

  سطح زير كشت محصوالت ساالنه و دائمي استان اصفهان : ٩ ةجدول شمار

  )هكتار) (١٣٨٠ -١٣٧٥ سالهاي در(
  سطح زير كشت باغات شهر  سطح زير كشت محصوالت ساليانه  جمع كل  سال

٤٣٠٠٤  ٧٠٣٧  ٥٠٠٤١  ٢٩٥٤١  ٣٤١١٨٠  ٢٨٠٧٢١  ٤٢٠٧٦٢  ١٣٧٥-٧٦  

٤٤٧٥٨  ٩٤٧٢  ٥٤٢٣١  ٢٨١٢٥  ٣٤٣٨٠٩  ٣٧١٩٣٤  ٤٢٦١٦٥  ١٣٧٦-٧٧  

٤٥١٦٢  ١١٢٦٣  ٥٦٤٢٥  ٢٠١٩٥  ٣١٤٠١٦  ٣٣٤٢١١  ٣٩٠٦٣٦  ١٣٧٧-٧٨  

٤٥٣٠٤  ١١٩٩٠  ٥٧٣٠٣  ٧٩٤٢  ٣٦١٤٥٩  ٢٦٩٤٠١  ٣٢٦٧٠٤  ١٣٧٨-٧٩  

٤٥٨٣٢  ١٢٩٦٠  ٥٨٧٩٢  ٢٤٤٣٢٨  ٢٢٤٤٧٩  ٢٤٨٩١٧  ٣٠٧٧٠٩  ١٣٧٦-٨٠  

  ١٤١ ص ،١٣٨١ ، اصفهان، استان اصفهانة سازمان برنامه و بودج١٣٨٠ استان اصفهان سال ةآمارنام

  

د كه در سال وش  سبزيها و حبوبات در شهرستانهاي مختلف استان كشت مي،انواع صيفي  

از  ١٢.زير كشت حبوبات بوده است هكتار؟  هكتار زير كشت سبزي و ٢٩٣٥١ حدود ش،١٣٧٩

قند و انواع توتون و تنباكو ندرتوان از چغ محصوالت زراعي صنعتي در اين استان گذشته از پنبه مي

 هكتار سطح زير كشت و ٤٩٧٥٢اي نيز با  محصوالت علوفه. هاي روغني نام برد نيز انواع دانهو 

درختان ميوه در . روند شمار مي ش از ديگر محصوالت زراعي استان به١٣٧٩ تن توليد در ٢٣٤٤٨٤

 مركزي و غربي استان بيشتر و در قسمتهاي شرقي و شمالي كمتر از ساير نواحي ،قسمتهاي جنوبي

ترين  از مهم. آيد دست مي به و گالبي در اين استان به،  سيب،انار،  انواع ميوه ازجمله خرما.تاس
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 ، گيالسيب، س، به،د گالبيوش ها و محصوالت اين استان كه به ديگر نقاط كشور صادر مي ميوه

 استان واردات. توان نام برد  و شلغم را ميج هوي، سبزي، پياز،زميني  سيب، خيار، خربزه،هندوانه

  ١٣. گندم و علوفه، ذرت،اصفهان عبارت است از جو

  

  صنعت

ويژه  ه و بي گوناگون در كنار ويژگيهاي مناسب آب و هوايةز دسترسي به مواد اولييمنابع طبيعي و ن

فعاليت صنعتي در . اند شمار آورده رود را در گسترش صنايع اصفهان از عوامل عمده به وجود زاينده

دستي و (صنايع سنتي .  نمودمتوان به دو بخش متمايز تقسي  كلي ميرطو هاستان اصفهان را ب

  ). اي كارخانه(زي وو صنايع امر) خانگي

 ، زريباقي، ميناكاري،زني  قلمكاري، قلمو  بافي  پارچه،له قاليباقيمصنايع سنتي اصفهان ازج  

اين صنايع از بسياري از . ند آن استنكاري و ما  تذهيب و منبت،دوزي  گيوه،سازي خاتم

شده  در ميادات آن به ساير نقاط و نيز خارج كشور صيدر اصفهان رايج بوده و تول هاي دور گذشته

 ةبافي در اصفهان و حوم گنلبافي و  هزار دستگاه و كارگاه كرباسدو حدود ش١٣٣٠ ةده است در

 ابن ةگفتبه .  استشده  ميرآن وجود داشته كه مقداري از توليدات آنها به خارج از كشور نيز صاد

شده كه از نظر خوبي بافت و زيبايي و دوام در   ق در اصفهان نوعي فرش بافته مي٤ ةرسته در سد

در زمان صفويه داراي اهميت فراوان بود و فهان اليبافي در اصق .دنياي آن زمان شهرت داشته است

  . بازار قاليهاي ابريشمي آن رواج زيادي داشت

مريكا را از قاليهاي آ اروپا و رهاي مشهو و گرانبهاي موجود در موزه غالب قاليهاي قديمي  

ه انحطاط نهاده بود رو باين صنعت كه پس از انقراض صفويه در اصفهان . اند بافت اصفهان دانسته

ي برخالف بسياري ديگر از ف امروزه قاليباهك  چنان؛ رونق خود را باز يافتش١٤ ةاز اوايل سد

نواحي روستايي اين استان دارد هرچند فعاليت   جايگاه خاصي در،هاي صنايع سنتي شاخه

  . روستايي در اين زمينه با بازارهاي شهر پيوندي تنگاتنگ دارد

 - هنر ايرانيةه از يكسو نمايندربسياري از فعاليتهاي سنتي صنعتي در اين استان كه هموا  

 منطقه از كشور بخشيده نه اي بمهمي جايگاه ، و از ديگر سو،اسالمي در كشور و جهان بوده
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ي است كه از اوايل قرن ف بارز آن زريباة نمون؛يشين خود را از دست داده استپامروزه اهميت 

  . به انحطاط كامل نهاده است حاضر رو

 و كرود و در كنار صنايع كوچ امروزه اصفهان يكي از مراكز اصلي صنايع كشور به شمار مي  

 ذوب آهن ةترين آنها كارخان ي متعددي فعاليت دارند كه از مهما سنتي اصفهان صنايع كارخانه

 احداث ةاي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق در زمين نامه  موافقتش١٣٤٢ در .است

 عمليات ساختماني آن و تجهيز معادن و ش١٣٤٦عمل آمد و از  كارخانه ذوب آهن در ايران به

 بلند با ة ذوب آهن با روش كورة كارخانش١٣٥١سال  سرانجام در. ايجاد خطوط آهن آغاز شد

پس از بررسيهاي الزم طرح گسترش اين .  هزار تن در سال آغاز به كار كرد٥٠٠/٥ظرفيت رسمي 

ز اواخر سال ا بلند دوم نيز ساخته شد كه ة و كورزش آغا١٣٥٢ ميليون از ٩/١كارخانه تا ظرفيت 

سيسات مختلف مربوط به أبر ت ن اصفهان عالوهذوب آه. برداري از آن شروع شد   بهرهش١٣٦٢

 هر كدام به ة هزار تني است كه ظرفيت ساالن٣٥٠ و ٦٥٠دو كارخانه نورد اراي  د،د آهن خاميتول

 گذشته از فعاليت مجتمع ذوب آهن اصفهان مجتمع فوالد . هزار تن است٣٠٠ و ٥٥٠ترتيب 

  . د قابل توجهي رسيده استيه تولاصفهان نيز چندي است كه مراحل پاياني را طي كرده و ب

  

  خدمات 

 دور محل تبادل كاال بود و همين امر سبب ايجاد گسترش راهها تة حاصلخيز اصفهان از گذشةجلگ

اي وجود  ارس جادهپدست رهاي دو  قزوين تا جلگهة نمونه از ناحيبراي . منطقه شده استندر اي

 با گسترش بيشتر ارتباطات يهاي بعد ره دودر .گذشت  كه از سرزمين باستاني اصفهان ميتداش

النهرين يا سواحل جنوب آمد و  هاي بين ي كه بين فالت و جلگهانميان تمدنهاي آن زمان بازرگان

ان ه اصفةالتجاره خود را به منطق كردند و از اين طريق مال گونه راهها عبور مي شد داشتند از اين

 :نويسد  مي ق٤ ة اصطخري در سد.شد  توزيع مي نواحي مختلف كشوربهرساندند كه از اينجا  مي

 پارس و كوهستان و خراسان و خوزستان است ةهيچ شهر آن مال نيست كه در سپاهان و فرضدر «

اينگونه راهها در گذر زمان گسترش و اهميت بيشتري » .همه اقليمها سپاهان است  اينةو باركد

 با توجه به -ستان اصفهان با ساير مناطق كشور ارتباطي اة هم شبكزيافتند تا جايي كه امروزه هنو
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 دارد واي  موقعيت آن و نيز تمركز جمعيت و فعاليتهاي گوناگون اقتصادي اين استان اهميت ويژه

اين استان را يكي از مراكز مهم ) آهن ها و راه جاده(سبب وجود راههاي مختلف هوايي و زميني  به

  . توان شمرد ارتباطي كشور مي

 ، تهران-محور اصفهان.  محور اصلي استپنجهاي زميني بين استان اصفهان داراي  راهةشبك  

 استان اصفهان ي راههاي روستاية شبك، شهركرد- اصفهان،آباد  خرم، يزد- اصفهان، شيراز-اصفهان

  .اي دارد  جايگاه ويژه،در ميان راههاي روستاي كشور و در مقايسه با ساير استانها

 در اين سال از طريق ،آهن محروم بود  از راهش١٣٤٥ تا -ر كاشان جز شه-استان اصفهان  

برداري قرار    مورد بهره عمالًش١٣٥٣آهن كشور متصل شد و از   راهة به شبك،آهن كاشان راه

 كيلومتر خطوط ٦٢٦ كيلومتر است كه از آن ميان ٧٤٧مجموع راههاي آهن استان اصفهان . گرفت

طور كلي در خدمت حمل و نقل صنعتي  اين خطوط به. عي است كيلومتر خطوط فر١٢١اصلي و 

  . است

  ١٤.در حال حاضر استان اصفهان داراي دو فرودگاه كشوري و چند فرودگاه نظامي است

  

  هاي طبيعي استان  جاذبه

 ، رودخانه و آبشارهاي متعدد،ها  چشمه، محيط شاداب و رنگارنگ، فضاي روحانيبكر،طبيعت 

 سكوت و ، شكوفه، گل،سبزه، دن درختان بل،هاي عميق  دره،ظيمعهاي   صخره،كوههاي بلند

اي از ويژگيهاي برخي گردشگاههاي طبيعي استان اصفهان است كه هر  مجموعه... رامش آ

شود كه در اينجا به برخي از آنها اشاره  زده مي گردي از تماشاي اين مناظر حيرت تگردشگر طبيع

  . گردد مي

دهد  مي هاي گوناگوني را در اختيار گردشگران قرار ب چهرهمصچشمه تا رود كه از سر زاينده  

 آن به ةكند و وجه تسمي ب از خود زايش آب ميص از سرچشمه تا مآنكه بستر است اي  رودخانه

  ١٥.رود از همين جهت است زاينده

. ددار  قرارناه متر در جنوب شهر و مشرف به جلگه اصف٢٢٤٠كوهي كه با ارتفاع : كوه صفه  

هاي آب بر زيبايي طبيعي شهر افزوده و از   به شهر و دارا بودن چشمهيعلت نزديك اين كوه كه به
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اند   اين كوه پارك كوهستاني مصفايي ايجاد نمودهةقديم شهرت داشته است در حال حاضر در دامن

تهي  من،تر است  درويش و پاچنار كه نام تاريخي تخت سليمان براي آن زيبندهةكه به دو چشم

  ١٦.شود مي

 يكي از هجده تاالب درو  زايندهة رودخانة تاالب گاوخوني پايان حوض:تاالب گاوخوني  

يعي باندازهاي ط  تاالب گاوخوني سرشار از چشم.  جغرافيايي ايران استةشده جهان در پهن ثبت

هاي نادر  ه بياباني از پديدة وسيع ناحية گسترةدر آستان است و با توجه به موقعيت جغرافيايي آن

  . فصلي است

پس از . هاي اطراف آن پوشيده از نيزارهاي متراكم است  آبراهه،از نظر پوشش گياهي  

 ة زيباترين چهر.كند اي را ترسيم مي هدنخور  جنگل دستة منظر،كم درختانانيزارهاي پوشش متر

 اين .سازند ن ميگذرا  پرندگان مهاجر و به اصطالح زمستان،ير تاالبهااتاالب گاوخوني را چون س

رود تجمع   زايندهة آبريزةو بيشتر در منطقالب يز تا اواخر فروردين در تايپرندگان از اواسط پا

  ١٧.كنند مي

هاي زيبا و   پديدهةب ملخ يا تخت سليمان از مجموعة آ چشم:لخ و تخت سليمانمآب   

 .سميرم جاري استغربي شهر  لخ در جنوبم اصفهان است كه در كنار روستاي آب نديدني استا

 يكي از دو بخش شهرستان سميرم است و تا پادناناي سفلي از بخش د دهستان پاجزو روستا ناي

  .  كيلومتر فاصله دارد٥٣مركز شهرستان 

اي  ل درهختدريج به دا ه كوتاه وحشي ب ودنجريان اين آب در كنار روستا از ميان درختان بل  

هاي  ترين نقطه و در ميان صخره شود تا اينكه در عميق  ميتر كم عميق دره كم، رود عميق فرود مي

  . شود ن وارد ميآبلند رودخانه پرآب و خروشان ماربر بر 

انگيز از يك پل طبيعي كه  اندازي شگفت م پرتالطم پس از طي مسيري كوتاه در چشةرودخان  

هاي بلند از چشم  صخرهها و   در پيچ و خم دره،گذرد و در ادامه  عمق دره ايجاد شده ميةدر ميان

اي   طبيعي از طريق آب چشمهة اين منظر. اين پل طبيعي همان تخت سليمان است.شود ناپديد مي

هاي عظيم در بخش فوقاني پل ماربر روي پل  ارمانندي از داخل صخرهة غخروشان كه از دهن

زترين انگي ريزد شگفت صورت آبشار از دو طرف به داخل رودخانه مي شود و به جاري مي
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 ة در دهان. معروف استعجزه مة اين چشمه نيز به چشم.ردوآ انداز اين مجموعه را پديد مي مچش

ريزد و سپس بر روي پل طبيعي جاري  مانندي مي آغاز در گودال بزرگ حوض ب چشمه درآغار 

  ١٨. بوده استملخ از قديمآب ي اهالي شستشوتني و  شود كه اين گودال محل آب مي

 اسكندريه ة نياسر يا چشمة چشم، يكي از آثار جالب و ديدني استان اصفهان:نياسر ةچشم  

 عامل اصلي ايجاد  اين چشمه يقيناً.ر شهر نياسر در سي كيلومتري غرب كاشان قرار داردداست كه 

هاي فراوان و منبع اصلي ي زيبايأمنش  نياسر بوده است و هم اكنون نيزةو تداوم تاريخ چند هزار سال

  ١٩. مزارع كشاورزي محل استآب شهر و

  

  هاي تاريخي استان جاذبه

هاي مختلف تاريخي آثار و بناهاي گوناگوني برجاي مانده كه خود نمايانگر  اصفهان از دورهر د

 ةموز «اهميت و تنوع اين آثار تا بدانجاست كه اصفهان را. زندگي پر فراز و نشيب اين استان است

٢٠.اند  نام نهاده»ايران
 

اي منسوب به ساسانيان است كه تپه و حتي خيابان مجاور آن  بقاياي آتشكده:  اصفهانآتشگاه  

  ٢١.استتشگاه مشهور آگذرد به  آباد مي كه از اصفهان به طرف نجف

دهند پل شهرستان، از پلهاي   ساسانيان نسبت ميةثار ديگري كه به دورآاز : پل شهرستان  

  ٢٢. جي واقع استة و مقابل ناحيواجو شرق پل خ كيلومتريسهرود است كه در  قديمي زاينده

 ةثار بسيار مهم دورآ طبرك يا طبره واقع در شرق اصفهان از ةقلع: هاي دفاعي اصفهان قلعه  

ن سرزمين يعني آنام  بور را بهز مةچون خاندان مزبور از طبرستان بودند، لذا قلع. ديلمي بوده است

  ٢٣.اند  قلعه را ده هكتار نوشته وسعت،اند گذاري نموده طبرستان كوچك نام

ترين كوه  اي برفراز نزديك  در عصر ملكشاه به دستور او قلعه:فراز كوه صفه بر بناي شاهدز  

گردد تا در موارد   نظامي ايجاد مي-اين قلعه با هدف دفاعي. دشو به اصفهان، يعني صفه بنا مي

  .ابرجاستن هنوز پآثار آ دفاعي صورت گيرد كه ةن استفادآ زضروري ا
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قرار ) فعلي( و در شش كيلومتري اصفهان استارتفاع آتشگاه  فراز كوه كم  ماربين كه برةقلع  

 ةقلع .جالل تا به امروز باقي مانده استو دارد بر اين كوه عمارتي از خشت خام در كمال شكوه 

   ٢٤. استه هفت فرسنگي اصفهان قرار دارد اغلب از آجر و سنگ بنا گرديدةخولنجان كه در فاصل

.  كيلومتر فاصله دارددوازدهان نام روستايي در بخش بن رود است كه از ورزنه ت قورتارةقلع  

  ٢٥.داردالعاده   فوقي عظمتودار از خشت خام و بسيار محكم  اين قلعه حصاري كنگره

غربي شهر مباركه  دهد در جنوب  را تشكيل مينهچير مركزي روستاي ة كه هستنهچير ةقلع  

  ٢٦.است قاجار ة كيلومتري قرار دارد و از دورپنج ةلدر فاص

به دو به اجمال ثار تاريخي كاروانسراهاست كه در اينجا فقط آازجمله : كاروانسراهاي اصفهان  

  .شود تا اشاره مي

جاب از نمر.  قم واقع شده استة جنوبي درياچةكاروانسراي مرنجاب در قلب كوير در حاشي  

.  كيلومتري شمال شرق مركز اين شهر قرار داردپنجاهن و بيدگل و در دهستان كويري شهرستان آرا

  ٢٧. ساخته شده است اولدر زمان شاه عباس

ين و راه ي نا-ين بر سر اردستاني كيلومتري غرب شهر نابيستكاروانسراي نيستانك در   

خته  بندرعباس واقع شده است كه در دوران قاجار به همت يك تاجر يزدي سا-ترانزيت تهران

  ٢٨.است در كنار روستاي نيستانك ونمايد  ايي ميم خودنيشده است كه با بادگير و گنبدهاي زيباي

كه شاه عباس جويي پل . اجو معروف استوالدين كه به پل خ ركن پل بابا: پلهاي اصفهان  

) سي و سه پل(خان   وردي...پل ا. دوم براي راه عمارات دولتي از طرف شمال به جنوب ساخت

نام او معروف شد و از چهارباغ عباسي راه   او اهتمام نمود به،چون به فرموده شاه عباس بزرگكه 

نان است كه از لنجان و دستجرد به شهر آمده و اين چهار با پل مار.ارباغ باال و جلفاهاست براي چ

كه براي خان است و پل كله  پل امروزه محاذي شهر افتاده است و در بلوكات لنجان باال، پل زمان

 در كرارج پل چوم است فالورجانمحمود و پل  رود و پل بابا ل مياباغ بادران و قهفرخ و چهارمح

  ٢٩. و در رويدشت عليا، پل وزنه»ر آب افتادهوآن «و پل دشتي كه امروزه به قول عوام، 

اي از   اصفهان است كه مجموعهة سلجوقي در ايران، مسجد جمعةترين بناهاي دور از مهم  

  ٣٠.هاي مختلف اسالمي است هاي گوناگون معماري در دوره وهشي
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توان از موارد زير   صفويه در اصفهان فراوان است كه از آن جمله ميةبناها و آثار تاريخي دور  

قاپو، مسجد شيخ  ارت عاليــ، عم)يمسجد امام فعل(ميدان نقش جهان، مسجد شاه : نام برد

  ... .ا لطف

يا مسجد جامع عباسي را از لحاظ عظمت بنا و معماري و كثرت ) يمسجد امام فعل(مسجد شاه 

بناي اين مسجد . اند كه تا به حال در ايران ساخته شده است جدي دانستهاينات از زيباترين مسيتز

ينات كاشيكاري يق ساختمان سردر و تز١٠٢٥ فرمان شاه عباس اول شروع شد و در ه بق١٠٢٠در 

  ٣١.آن به پايان رسيد

ثار آن را نيز از آ قرار دارد كه ... شرقي ميدان نقش جهان، مسجد شيخ لطف ادر ضلع  

ن مسجد ديگري آ در محل ، پيش از برپايي اين مسجد.اند شمار آورده  معماري ايران بهةبرجست

عالي كه هاي  تيبهاين مسجد با كاشيكاريهاي معرق داخل و خارج گنبد و نيز ك. وجود داشته است

  ٣٢.نظيري دارد  خط عليرضاي تبريزي و ظرافت كمبرخي از آنها به

اين كاخ از بناهاي شاه عباس اول . قاپو است از بناهاي ديگر اطراف ميدان، عمارت عالي  

در ضلع ميدان نقش جهان، مقابل مسجد شاه  . ساخته شده استق١١ ةاست كه در ربع اول سد

ينات نقاشي ديوارها و سقف يهم تزدر سردر ياد شده هنوز . سردر قيصريه و بازار قرار دارد

  .ن قابل مشاهده استآمقرنس 

سمي بوده و ر پذيراييهاي ة دوم كاخ چهل ستون است كه ويژس شاه عباةدورمهم ثار آاز   

 سلطاني و كاروانسراي مادر شاه و ة چهارباغ يا مدرسةمدرس ٣٣. استق١٠٥٧تاريخ اتمام بناي آن 

  صدر نيز ازةمدرس.  شاه سلطان حسين در اصفهان استةدور بلند از بناهاي معروف ةنيز بازارچ

  . قاجاريه استةثار دورآجمله 

از لحاظ معماري است كليساي جلفاي اصفهان آن ترين   كه مهمداردشهر اصفهان چند كليسا   

تري   كليساي سن سور يا كليساي وانك است كه در محل كليساي قديمي؛ نيزينات و نقاشييو تز

  ٣٤.بنا شده بود ساخته شده است م١٦٠٥كه در 

 زيبايي به شهر داده و معابر ةازي قابل بحث در اصفهان كه جلوسازجمله مباحث شهر  

ب آ كه به تقسيم استت نموده است ماديهاي اصفهان ين تبعآعمومي و ساختمانها طي زمان از 
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 سال گذشته حداقل هريك از اين ماديها تا سي.  قسمتهاي مختلف شهر پرداخته استدررود  زاينده

 باغ و مزرعه را ١١٨ و جمعاً) نياصرم(مزرعه و  محله ٢٥و حداكثر ) ناجوان( محله و مزرعه هشت

كه وابسته با آب ماديها و ) مزارع( واحد از آنها ٤٢كه امروزه هنوز . كرد در سطح شهر آبياري مي

  ٣٥.داير است) شايج، قمش وفدن،/ ، فرشادينياصرم(نهاست آشيب 

 

  هاي تاريخي شهرستانها هجاذب

آباد برخوار و مرقد مطهر  در روستاي زمان) ع(جعفر بن مرقد مطهر حضرت ابراهيم بن موسي 

خورت واقع شده كه زيارتگاه و مورد احترام  در مورچه) ع(حضرت قاسم بن موسي بن جعفر 

  ٣٦.اهالي است

 و ساختمان  استر شهرضا اسالمي عهد صفويه دةثار ارزندآ امامزاده شاهرضا يكي از ةبقع  

 بعضي شاهرضا را فرزند امام موسي بن . آن متعلق به عهد شاه اسماعيل اول صفوي استةاولي

ن جمعه بازار برقرار آها در كنار  عهمدانند كه محل زيارتي براي مردم است و در ج مي) ع(جعفر 

شرقي شهرضا  در شمال )ع(و شاه چراغ ) ع(اكبر برادر حضرت رضا  امامزاده شاه سيد علي. است

مسجد جمعه و شبستان آن و بازار .  آن از عهد شاه عباس بزرگ صفوي استةقرار دارد و بقع

  ٣٧.استقديمي شهرضا از عهد سلجوقي 

جاي مانده  ه صفويه و قاجاريه و پيش از آنها بةدر شهرستان كاشان آثار باستاني زيادي از دور  

بيب بن موسي و ح ة سلطاني، بقعةمدرس ، مسجد آقا بزرگ، بروجرديهاة فين، خانغاست، مانند با

  . زاده سلطان علي بن محمد باقرام امةبقع

 سيدالسادات از فرزندان امام موسي بن ةدر گلپايگان مسجد جامع از عهد سلجوقي و بقع  

 ةن عبدالصمد نطنزي و آستاة نطنز مسجد جامع و بقعدر. توان نام برد از زمان قاجاريه ميرا جعفر 

  ٣٨.آيد حساب مي امامزاده آقا علي عباس از آثار تاريخي به
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  هاي فرهنگي  جاذبه

ي اصفهان، كدانشگاه علوم پزش: اند هل كه از آن جمدارد گوناگوني ياستان اصفهان مراكز آموزش

دانشگاه كاشان، دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه هنر، 

، مجلسيشهر، دهاقان، شهر اردستان، خوراسگان، خميني( از دانشگاه آزاد يواحدهايكاشان، 

و  .)آباد، نظنز، فريدن، گلپايگان و هرند ين، نجفيشهرضا، فالورجان، كاشان، مباركه، ميمه، نا

شهر، شهرضا،  آران و بيدگل، اصفهان، خوانسار، دليجان، زرين(ايي از دانشگاه پيام نور هواحد

 كه پذيراي دانشجويان  است)شهر آباد، وزوان، اردستان، فريدون لپايگان، كاشان، نجفسميرم، گ

  ٣٩.استقابل توجهي از سراسر كشور 
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  .۱۳۸۱، بهار ۲۳، مجلة فرهنگ اصفهان، ش هاي دفاعي اصفهان پيشينة تاريخي قلعه شفقي، سيروس، -
  .۱۳۸۰، تابستان ۲۰، مجلة فرهنگ اصفهان، ش قلعة نهچير شفيعي، محمدرضا، -
  .۱۳۷۸، تابستان ۱۲، مجلة فرهنگ اصفهان، ش وجه تسمية اصفهان، ... عظيمي، سيد احسان ا-
ات دام، ، فصل كشاورزي در استان اصفهان، انتشار)۱۳۷۸ -۷۹( كتاب سال راهنماي كشاورزي ايران سال زراعي -

  .۱۳۸۰، تهران، ۱۲۰كشت و صنعت گزارش 
  .۱۳۷۶، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۵ مركز آمار ايران، سالنامة آماري كشور -
  ).۱۳۳۵ -۷۵( مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن طي سالهاي -
  .۱۳۸۰، تابستان ۲۰، مجلة فرهنگ اصفهان، ش رود گاوخوني و زاينده مهريار، محمد، -
  .۱۳۷۹، بهار ۱۶، مجلة فرهنگ اصفهان، ش تاالب گاوخوني، ... نوري، سيد هدايت ا-
  .۱۳۷۸، زمستان ۱۴، مجلة فرهنگ اصفهان، ش شهر سبز نياسر، ... نوري، سيد هدايت ا-
  .۱۳۷۹ستان ، زم۱۸ و ۱۷، مجلة فرهنگ اصفهان، ش كاروانسراي مرنجاب در قلب كوير، ... نوري، سيد هدايت ا-
  .۱۳۷۸، پائيز ۱۳، مجلة فرهنگ اصفهان، ش كاروانسراي نيستانك، ... نوري، سيد هدايت ا-
  .۱۳۷۹، بهار ۱۶، مجلة فرهنگ اصفهان، ش آب ملخ و تخت سليمان،... نوري، سيد هدايت ا-
  .۱۳۶۶ وزارت آموزش و پرورش، جغرافياي كامل ايران، تهران، -
  . ۱۳۷۵، تابستان ۴، ش ۱، س ود در گذر تاريخ، مجلة فرهنگ اصفهانر زاينده، ... هنرفر، لطف ا-
  .۱۳۴۴، اصفهان، گنجينة آثار تاريخي اصفهان، ... هنرفر، لطف ا-
  .۱۳۷۴، پائيز ۱، ش ۱، فرهنگ اصفهان، س موقعيت طبيعي جغرافيايي اصفهان، ... هنرفر، لطف ا-


