اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان

نمایی از وضعیت زیست محیطی
شهرستان اصفهان
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شهرستان اصفهان یکی از شهرستانهای استان اصفهان در مرکز ایران است .مرکز این شهرستان شهر اصفهان است .
اصفهان یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران است که دارای شهرت جهانی است .این شهرپایتخت چند دودمان از پادشاهان پیشین ایران بوده است و
اوج شکوفایی آن به دوره صفویان بر می گردد .شهر اصفهان مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است .این شهر در منطقه ای نیمه
کویری در مرکز ایران و در کنار زاینده رود قرار گرفته است .اصفهان سومین شهر بزرگ ایران از نظر جمعیت (پس از تهران و مشهد) و از مراکز
گردشگری ،فرهنگی و اقتصادی این کشور است .آب و هوای آن معتدل و دارای فصول منظم است .از هنرها و صنایع دستی آن می توان به نقرهکاری،
برنجکاری ،قلمکارسازی ،مینیاتورسازی و خاتمکاری اشاره کرد.
چ ندین رودخانه از جمله رودخانه های ماربر در سمیرم  ،مرغاب نجف آباد  ،گلپایگان و غیره در سطح استان جریان دارد اما یکی از بزرگترین رودخانه
های داخلی فالت مرکزی ایران زاینده رود است که از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و سپس با جهت غرب به جنوب شرق استان به
تاالب گاوخونی واقع در شهر اصفهان می ریزد و نقش بس زایی در طراوت و شادابی و سرسبزی محیط شهرهای همجوار به ویژه از نظر محیط زیست و
اقتصادی ایفا می کند.
آثار معماری ارزشمندی که از ادوار مختلف تاریخ اصفهان بر جای مانده است در زمره عالی ترین و کم نظیرترین آفرینشهای جهان به شمار می روند .
رمز و راز شکوه جاودانه فرهنگ و تمدن اصفهان را ازیك سو باید در پیشینه تاریخی و خلق آثار شگفت انگیز معماری و شهرسازی و نیز هنرهای
زیبایی جستجو کرد که هر یك از آنها همچون فانوسی در گذرگاه تاریخ این مرزو بوم می درخشیده و هیچگاه در برابر تندباد حوادث تاریخی خاموش
نشده ان د و از سوی دیگر اینچنین اعتالی ماندگاری را باید مولود مساعد بودن موقعیت تاریخی  ،اقلیمی و فرهنگی خطه پهناور استان اصفهان دانست
که این شهر در مرکزیت آن واقع شده است.
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تقسیمات کشوری
شهرها :این شهرستان دارای 51شهر است :شهر اصفهان ،خوراسگان ،بهارستان (شهر) ،نیكآباد ،نصرآباد ،کوهپایه (شهر) ،سگزی ،تودشك،
محمدآباد .هرند حسن اباد ورزنه ازیه زیار تودشک
بخشها :
بخش مرکزی
بخش کوهپایه
بخش جلگه
بخش بن رود
بخش جرقویه علیا
بخش جرقویه سفلی
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دهستانها :
دهستان جرقویه سفلى
دهستان جرقویه وسطى
دهستان تودشك
دهستان جبل
دهستان زفره
دهستان سیستان
دهستان براآن جنوبى
دهستان براآن شمالى
دهستان جى
دهستان قهاب جنوبى
دهستان قهاب شمالى
دهستان کرارج
دهستان محمودآباد


تجمع  26درصد صنایع و  07درصد جمعیت استان در داخل شعاع  17کیلومتری مرکز استان در مساحتی حدود  0درصد مساحت استان با تاکید
بر شهرستان اصفهان



در استان اصفهان  ۵1درصد جمعیت شهرنشین و  52درصد روستا نشین



در ایران این نسبت برابر است با  07درصد شهرنشین و  ۰7درصد روستا نشین

فرآورده های کشاورزی
از فراوردههای آن میتوان به پنبه ،تنباکو ،غالت ،برنج و صیفی اشاره کرد .
مهمترین فرصت ها و قابلیت های استان اصفهان:
موقعیت مکانی ویژه استان (قرار گرفتن استان در مرکز کشور و در مسیر راه های ترانزیتی
استان اصفهان در مرکز ثقل حمل و نقل کشور قرارداشته و سالیانه باحدود  5۰درصد از سهم حمل و نقل بار دارای بارنامه صادره کشور و با حدود
 67میلیون نفر مسافر حمل و نقل با صورت وضعیت به ترتیب رتبه های اول و سوم را در سطح کشور دارد.
وجود پتانسیلهای قوی کارآفرینی رو به رشد
رتبه سوم صنعت گردشگری خارجی با توجه به داشتن قابلیت های توریستی شهر اصفهان و برخورداری از جاذبه های گردشگری بسیار در زمینه
های تاریخی  ،طبیعی و انسان ساخت با ارزش ملی و فراملی و وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی غیرمنقول و ده هزار اثر شناخته شده منقول
بازمانده از ادوار مختلف در جای جای استان و نیز چشم اندازها و گردشگاههای طبیعی و یا احداث شده طی سالهای اخیر در حاشیه رودخانه
پربرکت زاینده رود و مناظر حاشیه آن و تبدیل استان به عنوان یك قطب مهم گردشگری کشور
وجود سرمایه های انسانی (ظرفیت های علمی  ،هنری  ،فنی  ،تخصصی و مدیریتی و  )...انباشته شده به عنوان مکمل فعالیت های سرمایه گذاری در
راستای اقتصاد دانایی محور
وجود ظرفیتهای قوی دانشگاهی و مراکز تولید علم و فن آوری  ،مراکز برگ علمی  ،تحقیقاتی متعدد  ،مراکز آموزش فنی و حرفه ای
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وجود بخش غیر دولتی توانمند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی
استقرار صنایع مادر و بزرگ در سطح ملی همچون ذوب آهن  ،فوالدمبارکه  ،پاالیشگاه  ،دی ام تی  ،داروسازی  ،پتروشیمی  ،هواپیما و هلیکوپترسازی
 ،صنایع و مراکز نظامی  ،انرژی اتمی  ،راههای اصلی و فرعی مناسب  ،فرودگاه بین المللی  ،خطوط راه آهن و از همه مهمتر رودخانه زاینده رود
 ...فرصتهای خوبی را برای جویندگان فعالیتهای اقتصادی در سطح استان فراهم نموده است.
داشتن درجه حرارت مناسب فصل هوا ،بطوریکه میانگین درجه حرارت هوای زمستان استان بین  1تا 9درجه سانتیگراد ،در بهار  51/0تا  ،61/1در
تابستان بین  67/1تا  ،۰7و در پائیز بین  2/0تا  5۰/2درجه سانتیگراد متغیر است .با توسعه راههای اصلی ،احداث کنارگذر ها ،احداث
آزادراهها،احداث کمربندی ها در طی یك دهه مبلغ قابل توجهی از اعتبارات کل کشور وارد استان اصفهان گردیده که باعث توسعه صنایع مادر
در منطقه شده است .افزایش و توسعه صنایع در منطقه باعث افزایش رشد جمعیت میگردد .بطوریکه تقریبا  %0از جمعیت کل کشور در اصفهان
زندگی میکنند تراکم متوسط جمعیت استان حدود  16/2نفر در کیلومتر مربع بوده که از رقم  5/1تا  5271/0نفر در شهرستانهای مختلف استان
متفاوت می باشد -.داشتن درجه حرارت مناسب فصل هوا ،بطوریکه میانگین درجه حرارت هوای زمستان استان بین  1تا 9درجه سانتیگراد ،در
بهار  51/0تا  ،61/1در تابستان بین  67/1تا  ،۰7و در پائیز بین  2/0تا  5۰/2درجه سانتیگراد متغییر است .با توسعه راههای اصلی ،احداث
کنا رگذر ها ،احداث آزادراهها،احداث کمربندی ها در طی یك دهه مبلغ قابل توجهی از اعتبارات کل کشور وارد استان اصفهان گردیده که باعث
توسعه صنایع مادر در منطقه شده است .افزایش و توسعه صنایع در منطقه باعث افزایش رشد جمعیت میگردد .بطوریکه تقریبا  %0از جمعیت کل
کشور در اصفهان زندگی میکنند تراکم متوسط جمعیت استان حدود  16/2نفر در کیلومتر مربع بوده که از رقم  5/1تا  5271/0نفر در
شهرستانهای مختلف استان متفاوت می باشد .

از اهمیت زاینده رود همین بس که با خشك شدن آن نه تنها تمامی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصفهان دچار دگرگونی می شود ،بلکه
پیامدهای روحی – روانی ،زیست محیطی ،و حتی سیاسی آن در سطوح منطقه ای و ملی تأثیری ژرف برجای می نهد.
حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود با مساحت حدود  15177کیلومتر مربع ،حوضه ی کامالً بسته ای است که هیچ خروجی به دریا ندارد .رودخانه زاینده رود
از کوه های زاگرس در غرب اصفهان سرچشمه می گیرد و در باتالق گاوخونی در شرق اصفهان به پایان می رسد .قمست عمده ای از حوضه به خصوص در
پایین دست (منطقه دودشت) دارای اقلیم خشك و نیمه خشك است .متوسط بارش در اصفهان  5۰7میلی متر در سال است.
حداکثر میزان بارش حوضه در کوهرنگ با  5177میلی متر و حداقل بارش حوضه در ورزنه با  ۵۵میلی متر است .بخش عمده ای از بارندگی حوضه در ماه
های زمستان رخ می دهد و در فصل تابستان بارش مؤثری وجود ندارد .همچنین متوسط ساالنه ی تبخیر و تعرق پتانسیل در حوضه  5177میلی متر
است؛ لذا بدون دسترسی به منابع قابل اطمینان آب ،کشاورزی در سطح حوضه ی زاینده رود ممکن نخواهد بود .پیش تر از آن که گروهی از حاکمان در
گستره ی تاریخ ایران زمی ن سپاهان (اصفهان) را شاهدی بر قدرت و شکوه حکمرانی خویش جلوه گر سازند ،این سرزمین جلوگاه طبیعت بود .کسی نبود تا
دیگری را بیازارد .درختان سر به آسمان کشیده با دلربایی شاخساران سبز خود پهلو به پهلو ،چمن زارهای پهناور به همره سرود باد و آوای نسیم و طنین
نغمه ه ای دل انگیز پرنده های رنگارنگ و ترنم بال های آنان همه بر بستر جاودان موج های خروشان زنده رود با پایکوبی و هیجانی وصف ناپذیر ،زیباترین
و شگفت انگیزترین سمفونی حیات و شادمانی را بر پیشانی فالت مرکزی ایران رقم می زدند .زاینده رود ،مرواریدهای سپید دامنه های زردکوه بختیاری را
در هر بهار با گرمای عشق خویش به قطرات آب مبدل می کرد و روح زندگی را در این قطرات چنان جاری می ساخت که زردکوه بر خود می بالید که
زنده رود ،تاالب گاوخونی را نیز از سینه ی او آب می دهد و بدین سان نام او را همواره جاودان می سازد .زردکوه از این رو تاالب گاوخونی را نیز فرزند
خود می دانست و زنده رود را رگ جاری سینه ی خویش .او نمی پنداشت زمانی خواهد رسید که رگ سینه اش را تکه تکه کنند .آنگاه زاینده رود همانند

5

اژدهایی مهربان از فراز کوهرنگ تا گاوخونی آرمیده بود و هر از چند گاهی با خروش ناگهانی اش به ه ر سو طراوت نثار می کرد .بهشت سبز سپاهان را
کویری خسته از شمال و جنوب و مشرق دربرگرفته بود .مردمان از هر سو خود را به این بهشت می رساندند و هرکدام به نوعی در سمفونی حیات همراه با
زنده رود در جشن و هیجان طبیعت شرکت می جستند .در زمینه ی حوضچه ی آبیاری زاینده رود این خردادبه در «المسالك و الممالك» احتماالً قبل از
دیگران در این مورد اظهار نظر کرده و گفته است « :سرچشمه ی زرین رود ،دره ی اصفهان است .از این رود روستاهای هفت گانه (اصفهان) سیراب می
شوند» .بر اساس تحقیقات اقتصادی و اجتماعی زاینده رود که در سال  5۰11توسط دانشکده ی علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران انجام گرفته است،
بلوکات آبخور زاینده رود ،منطقه ای را شامل می شود که از پل زمان خان شروع می شود و بر مبنای طومار منسوب به شیخ بهایی ،نظم و نسق خاصی بر
آن حاکم است .این حوضه ی وسیع که در طرفین شرق و جنوب شرقی و جنوب غربی اصفهان واقع شده است تا حاشیه ی گاوخونی ادامه می یابد .حسین
ابری به نقل از مأخذ پیش تر ذکر شده ،میزان وابستگی اراضی بلوکات آبخور زاینده رود را به ترتیب از سرچشمه تا پایاب (غرب به شرق) در جدول زیر
نشان داده است( .جدول  )5بر اساس بررسی های تاریخی م وجود ،در دوران های گوناگون تقسیم آب زاینده رود و بهره برداری هر یك از روستاها از آب
رودخانه در  2ماهه ی دوم سال که هوا گرم و آب کمتری موجود بوده است ،تابع تعداد سهامی بوده است که در طومار منسوب به شیخ بهایی تعیین
گردیده بود.
ردیف

نام بلوک

1

آیدغمش و اشیان

درصد وابستگی اراض به آب زاینده رود
 95درصد

2

گرکن

 91درصد

3

اشترجان

 1۵/2درصد

4

ماربین

 ۰1درصد

5

جی

 22درصد

6

کراج

 10درصد

7

براآن

 51درصد

8

رودشت

 ۵7درصد

بر اساس کاوش در متون تاریخی می توان چنین نتیجه گیری کرد که رودخانه ی زاینده رود به عنوان شاهرگ حیاتی و تمدن ساز در فالت مرکزی ایران
دارای جایگاهی ویژه و استثنایی بوده است .یکپارچگی اکوسیستم رودخانه که از زردکوه بختیاری تا تاالب گاوخونی موجب تنوع زیستی ،گیاهی ،جانوری و
نیز پیدایش جامعه های انسانی متعدد گردیده ،رمز اصلی در پایداری محیط زیست و جریان های انسانی در حاشیه ی این رود افسانه ای بوده است .هرگز
نمی توان در دوره ای از تاریخ زاینده رود ،گسستگی در اکوسیستم رودخانه را مشاهده کرد و تمامی فعالیت های انسانی و تقسیمات آبی این رود تاریخی
ه مواره بر اساس اصل یکپارچگی قوانین حاکم بر تقسیم آب رودخانه ی زاینده رود و مندرجات طومار منسوب به شیخ بهایی ،ساکنان ساحل رودخانه از
باالدست تا پایاب ،بر اساس اصول منطقی به نحو عادالنه ای دارای حق برداشت از آب رودخانه بوده اند و مدیریت بهره برداری از آب به شیوه ای مشارکتی
توسط مردم و با نظارت نمایندگان مورد اعتماد آنان انجام می گرفته است.
تاالب بین المللی گاوخونی:
تاالب گاوخونی از جنبه ی پیوستگی با اکوسیستم زاینده رود و نقش فزاینده ای که در اقتصاد مردم منطقه ی جرقویه و به ویژه روستا – شهر ورزنه ایفا می
کرده است ،همواره جایگاه متمایزی داشته است و بنابر نقل قول یکی از ساکنان کهن سال ورزنه تا پنجاه سال گذشته در ایام زمستان صدوپنجاه هزار
گوسفند از نیزارهای آن تعلیف می شده اند .این نیزارهای انبوه که تا کیلومترها به همراه تنوع گیاهی کم نظیر آن وجود داشته ،موطن حیات وحش
پرندگان بی شماری بوده است که برخی از آن ها در فصل های خاص مهاجرت می کرده اند .از سی سال گذشته شکار بی رویه و نیز کاهش ورودی آب به
تاالب نه تنها در شرایط زیست محیطی منطقه ایجاد بحران کرده ،بلکه موجب کاهش اشتغال ،افزایش فقر و مهاجرت های فزاینده به حاشیه ی شهر
اصفهان شده است .از جنبه ی تاریخی ابن رسته در «االعالق النفیسه» می گوید ...« :آن گاه باقیمانده ی آب روستای روی دشت را که آخرین روستای
این مسیر است سیراب می کند و سپس به زمین فرو می رود».میرزا محمدحسین خان تحویل دار ،در کتاب «جغرافیای اصفهان» ،گاوخونی را جایی می
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داند که ...« :غیر از آب های مادی های مزبور ،زمین گاوخونی تمام فاضالب رودخانه را که در اوقات سیالبی بزرگ به اندازه شط بغداد می شود ،می خورد و
باز (هل من مزید) می گوید :گاوخونی زمینی است وسیع و محیطش دو فرسنگ ،کنارش گزستان و میانش را کسی ندیده» .بر اساس پژوهش حسینی
ابری در کتاب زاینده رود از سرچشمه تا تاالب « ،محققانی که ،رساله ها و جزوه های جدیدتر در مورد اصفهان نوشته اند نیز به علت دشواری دسترسی به
مرداب گاوخونی نتوانسته اند این مرداب را از نزدیك مشاهده کنند .در نتیجه با زبان دیگر کم و بیش ه مان مطالب گذشتگان را تکرار کرده اند .برای نمونه
توصیفی که در یکی از متون تحت عنوان گاوخونی یا گاوخانی آمده چنین است :مرداب گاوخانی در جنوب شرقی اصفهان واقع است .بلوک جرقویه در
جنوب غربی آن ،و ابرقو در جنوب آن واقع شده است .وسعت این مرداب در موقع طغیان زاینده رود یعنی بهار زیاد می شود .در اطراف نیزارهای زیادی
است ،به طوری که نزدیك شدن به آن خطرناک ،و ممکن است انسان در زمین فرو برود .فقط بعضی راه های مخصوص است که بلدهای محلی از آن اطالع
دارند و در موقع چرا گوسفندان از این راه ها استفاده می کنند» .معمرین روستای ورزنه اظهار می دارند تا  17 – ۰7سال گذشته حدود  517هزار رأس
دام در فصل زمستان در این علف زارها تعلیف می شدند ،اما امروزه این ظرفیت به مراتب کمتر شده است زیرا این ظرفیت چرا ،در سال های اخیر با
گسترش اراضی زراعتی و زهکشی اراضی اطراف شاخ میان به شدت در حال کاهش است .از این گذشته علفزارهای حاشیه ی گاوخونی مأمن حیواناتی از
قبیل گورخر ،آهو و انواع پرندگان است ،که با وجود شکار بی رویه ی سال های بعد از انقالب ،هنوز حیات آن ها قطع نشده است .اما شوری آب رودخانه در
مدخل مرداب حیات آبزیان را قطع می کند ،به طوری که در چند کیلومتری بعد از پل ورزنه ،ماهی و دیگر آبزیان در رودخانه مشاهده نمی شوند» .ورود
آالینده های گوناگو ن از پساب واحدهای صنعتی به زاینده رود و نیز زه آب های مزارع موجب افزایش میزان هدایت الکتریکی آب ) (ECدر پایاب رودخانه
گشته است و اینك با خشك شدن تاالب ،هر آنچه بر بستر خشك و تفتیده ی آن بر جای مانده ،رسوبات مهلك است که به نوبه ی خود بسیاری از
جانداران را در حاشیه ی تاالب نابود کرده است
-1موقعیت جغرافیایی
این تاالب در جنوب شرقی اصفهان در جوار سیاه کوه و  67کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد .مساحت آن حدود  10777هکتار است که با در نظر گرفتن اراضی
محدوده تاالب ،وسعت آن بالغ بر  27777هکتار میشود .حوزه آبخیز تاالب گاوخونی در مختصات جغرافیایی 17درجه و  76دقیقه تا  1۰درجه و  67دقیقه طول
شرقی و  ۰5درجه و  51دقیقه تا  ۰۰درجه و  11دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

-2تاریخچه
تاالب بین المللی گاوخونی در تاریخ  6۰ژوئن  5901به عنوانیکی از تاالبهای مهم بین المللی در فهرست کنوانسیون رامسر معرفی و ثبت شد .این تاالب از تنوع
باالی زیستی و ژنتیکی برخوردار بوده که به علت صید و شکار بی رویه از یك طرف و آلودگی و کاهش شدید آب در نتیجه ورود فاضالبها و احداث سد زاینده
رود از طرف دیگر روز به روز از میزان آن کاسته شده و به مر حله نابودی رسیده است .افزون بر آن افزایش بهره برداری از آب زاینده رود جهت مصارف کشاورزی،
صنعتی (شرب همانند عظیم آب رسانی به یزد) باعث افت شدید آب ورودی به تاالب شده است به طوری که این اکوسیستم منحصر به فرد در معرض مرگ
تدریجی قرار گرفته است .حوزه آبخیز زاینده رود -گاوخونی که در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد یکی از نواحی مهم طبیعی و فرهنگی-
تاریخی ایران زمین محسوب می شود .این منطقه از لحاظ تاریخی و باستانی ،یکی از قدیمی ترین نواحی ایران است.
-3سیمای طبیعی
تاالب بین المللی گاوخونی یکی از زیست بوم های طبیعی استان اصفهان است که در نقطه پایانی زاینده رود قرار گرفته و به عنوان یك اکوسیستم طبیعی واقع در
یك منطقه خشك ،در توسعه پایدار منطقه نقش مهمی ایفا می کند .این تاالب از نظر نحوه تشکیــل ،جزئی از یك فرو نشست ناپیوسته است که در شکل گیری
آن گسلهای پرشیب نقش اساسی داشته اند و تل ماسههای اطراف آن و نهشتههای تبخیری نمکی اطراف تاالب از جمله پتانسیلهای با ارزش زمین شناسی
محسوب می شود و در حال حاضر در روستاهای اطراف ،بهره برداری نمك صورت می گیرد.
-4خصوصیات آب و هوایی
منشاء اصلی بارندگیهای حوزههای آبریز محور زاینده رود سیستمهای باران زایی است که به تناوب از اوایل پاییز تا اواسط بهار ،این حوزه را تحت تاثیر خود
قرارداده و موجب ریزش های جوی می شوند .محدوده تاالب گاوخونی دارای آب و هوای خشك کویری است و به علت تبخیر زیاد از سطح تاالب در فصلهای
خشك ،حاشیه پیرامون آن نیز زیر پوشش پوستههای نمکی قرار میگیرد .وجود ارتفاعات ،اثر کویر و گسترش گونههای مختلف گیاهی در مناطق مختلف حوزه
آبریز این تاالب ،موقعیت اقلیمی خاصی به آن بخشیده است به طوری که در بلندی های غربی آن ،سرمای شدید و در بخش شرق ،گرمای شدید روز و شبهای
نسبتاً سرد را میتوان انتظار داشت.
-5منابع آبی
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از منابع آب تاالب می توان به آب رودخانه زاینده رود ،نزوالت آسمانی ،آبراهههای فصلی و سیالبهای حاصل از کوههای مجاور اشاره نمود .این تاالب ،زیستگاه
مناسبی برای انواع پرندگان مهاجر به خصوص در فصل زمستان محسوب میشود.
 -6پوشش گیـاهی
این تاالب به عنوان تنها دریاچه آب شور دائمیدر فالت مرکزی ایران محسوب میشود که با تثبیت پوشش گیاهی مانع از حرکت شنهای روان به
نواحی شرقی استان اصفهان از جمله شهر ورزنه شده و نقش موثری در مهار بیابان زایی و تغذیه آبهای زیرزمینی ایفا میکند .عالوه بر این در بهبود
و بهسازی کیفیت آب ،جلوگیری از فرسودگی و جابجایی خاک و کنترل سیالب نیز نقش دارد.
از مهم ترین گیاهان حاشیه تاالب گاوخونی می توان گز ،کاسنی ،شب بو ،قیچ ،خارشتر ،گون ،کاروان کش ،کهورک و شیرن بیان را نام برد .خانواده
اسفناج با داشتن بیش از  50گونه گیاهی بیشترین فراوانی و تنوع گیاهی را در این منطقه دارا می باشد.
-7حیاتوحش
یکی از برجسته ترین ویژگیهای زیست محیطی تاالب گاوخونی ،تامین زیستگاه برای بسیاری از پرندگان بومی و مهاجر در گذشته و حال است.
بسیاری از پرندگان مهاجر با سرد شدن هوا در مناطق شمالی و در مسیر حرکت خود به نواحی جنوبی ،تاالب گاوخونی را برای زمستان گذرانی
انتخاب می کنند .این پرندگان با فرود خود بر گستره تاالب در او ایل پاییز و زمستان صحنه دل انگیز و زیبایی را در این ناحیه ایجاد می کنند .از این
رو تاالب گاوخونی را می توان یکی از بوم سازگانهای طبیعی ویژه استان اصفهان دانست که بارزترین جلوه زیست محیطی آن ،حضور پرندگان در
بخشی از سال است .هر چند در سالهای اخیر با خشك شدن این تاالب ،هیچ پرنده ای در این منطقه مشاهده نمی شود .تعداد و نوع پرندگان مهاجر
و بومی تاالب گاوخونی در سال های مختلف متفاوت بوده و تحت تاثیر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب تاالب ،وجود منابع غذایی ،تامین امنیت و درجه
حرارت هوا می باشد .در سالهای اخیر با کاهش آب ورودی تاالب و ادامه خشکسالی ،مسیر مهاجرت پرندگان به سمت مناطق و زیستگاههای تاالبی
دیگر استان تغییر یافته است.
کپور دندان دار اصفهان یا گورماهی اصفهان  ،Aphanius isfahanensisگونه جدید شناسایی شده که در جهان منحصر به فرد میباشد و فقط
در حوضه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی زندگی میکند .این گونه به عنوان یك ماهی الروخوار بومی ،در کنترل جمعیت حشرات و پشههای
ناقل برخی بیماریها نقش مهم و بی بدیلی دارد .این ماهی از نظر حفظ ذخائر ژنتیکی بسیار با ارزش است اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این
گونه به دلیل فعالیتهای انسانی در شرایط نامناسبی قرار دارد .نوسانات آب رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی و خشکی بخشهایی از
این زیست بوم آبی در سالهای اخیر ،زندگی این گونه منحصر به فرد را با خطر مواجه کرده است.

ارزشها و کارکردها
 تاریخیحوزه آبخیز زاینده رود -گاوخونی که در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد یکی از نواحی مهم طبیعی و فرهنگی – تاریخی ایران زمین محسوب
می شود  .از لحاظ تاریخی و باستانی  ،این منطقه یکی از قدیمی ترین نواحی ایران است که زندگی در آن شکل گرفته است .
 طبیعیبه لحاظ طبیعی نیز وجود طبیعت شگفت انگیز و ارتفاعات همچون زردکوه  ،کوه کالر ،شیدا ،و نیز رودخانه زایندهرود ،چشمه ها و آبشارها؛ گونههای متنوع گونه
های متنوع گیاهی و جانوری ،اکوسیستمهای ارزشمند طبیعی  ،از زمینه ها و استعدادهای این ناحیه محسوب می شوند.
 گردشگریبررسی وضعیت گردشگری منطقه نشان می دهد این ناحیه یکی از مقاصد عمده برای تورهای ورودی به ایران است  .شهر اصفهان در این میان سهم
بسزایی دارد .تنوع آب و هوایی و وجود چشم اندازهای منحصر بفرد طبیعی در این منطقه باعث شده طبیعت گردان داخلی و خارجی به این ناحیه
روی آورند.
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وجود تپه های ماسه های اطراف تاالب گاوخونی ،جاذبه های فرهنگی و تاریخی شهرهای مختلف مسیر حوزه زاینده رود تا تاالب  ،جاذبه مربوط به
تجمع انواع پرندگان در مسیر رودخانه زاینده رود تا تاالب گاوخونی و عالقه به تماشای پرندگان باعث شده گردشگران زیادی از این ناحیه دیدن
کنند.

سایر ارزش های تاالب گاوخونی :
-

یك نمونه منحصر به فرد از اکوسیستم با ارزش در فالت مرکزی ایران
زیستگاه زمستان گذرانی و جوجه آوری بسیاری از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی
حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان
کنترل سیالب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی
تعدیل و تثبیت شرایط آب و هوایی منطقه
ارزشهای تفرجگاهی تاالب به دلیل دارا بودن قابلیت های توام طبیعت گردی و ارزشهای تاریخی و اجتماعی
استفاده مردم محلی از تاالب از قبیل :تامین علوفه دام ، ،برداشت نمك و..
اهمیت پژوهشی و آموزشی
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وجه تسمیه شهرها:
سجزی :سِجزی معرب سِکزی است .سِکزی لغت اوستایی پهلوی میباشد و به دلیل سکونت قوم سکاها در قدیم االیام در این منطقه به این نام
مشهور شده است .در زبان عامیانه سِگزی گویند و اکثر اسناد تاریخی آنها بنام سجزی می باشد به همین دلیل نام آن شهر بر اساس مصوبه هیئت
وزیران سجزی اعالم شده .به هر حال سجزی یا سکزی همان سیستان و محل قوم سکاها میباشد
کوهپایه :نام قدیمی آن ویر بوده که اکثراً در اسناد و کتب قدیمی به چشم میخورد ویر که از لغات زبان محلی کوهپایه نیز میباشد به معنی هوش
و ذکاوت است .بعد به قهپایه به معنی محکم و استوار نامیده شده (در اسنادی که در سال  5۰52و قبل از آن مشاهده شده و از جمله در کتاب
گلچینی از شاهنامه فردوسی و نشریات فنی مهندسی و بازرگانی لغت قهپایه دیده می شود) سپس به کوهپایه به دلیل قرار گرفتن در حاشیه
ارتفاعات  ۰۰77مارشینان نامیده شده .در اصطالح محلی آنرا کوپا نیز می گویند (مشهور است که امام حسن مجتبی (ع) به ایرن (سرزمین عجم )
تشریف فرما شدند و از شهر ری به قم و از آنجا به اردستان و سپس به قریه کهنگ و قهپایه عزیمت فرموده و در قهپایه (کوهپایه) نزول اجالل
فرمودند و سپس به اصفهان محله لسان االرض تشریف فرما شدند و در آنجا زمین با حضرت سخن گفتهاست.
اصفهان :از روزگاران کهن تا کنون به نامهای :صفاهان ،صفویان ،پارتاک ،پارک ،پاری ،پاریتاکن ،پرتیکان ،جی ،رشورجی ،سپاهان ،سپانه ،شهرستان،
صفاهان ،صفاهون ،گابا ،گابیان ،گابیه ،گبی ،گی و نصف جهان سرشناس بودهاست  .پس از فتح توسط اعراب مسلمان و چون در عربی حرف «پ»
وجود نداشته بمرور زمان با لهجه و حرف «ص» بصورت «اصفهان» تلفظ گردید.
بیشتر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش از اسالم ،به ویژه در دوران ساسانیان  ،مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق جنوبی
ایران ،مانند بختیاری ،فارس ،خوزستان ،سیستان و ...در این ناحیه گرد آمده و به سوی محل نبرد حرکت میکردند ،آنجا را «اسپهان» گفته ،سپس
عربی شده و به صورت «اصفهان» درآمدهاست .این شهرنامهای کهنتری هم دارد که با نام کنونی آن ،هیچگونه پیوندی ندارد ،مانند :گابیان ،گابیه،
جی ،گبی ،گی ،گابا
بهارستان :شهر جدید بهارستان یکی از شهرهای اقماری است که در  67کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان ،در مسیر جاده اصفهان-شیراز و در
دامنه شمالی رشته کوه کمارتفاعی به نام الشْتَر قرار گرفتهاست .این شهر جزو شهرهای برنامهریزیشده است که در برنامهریزیهای مربوط به
اسکان و شهرسازی استان اصفهان برای جذب سرریز جمعیت شهر اصفهان درنظر گرفته شدهاست .طبق پیشبینیها این شهر در سال 6752
میالدی (تقریباً  5۰91خورشیدی) با وسعت  ۰٬777هکتار ،در حدود  ۰67هزار نفر جمعیت خواهد داشت .این شهر بطور متوسط حدود 5٬1۰0
متر از سطح دریا باالتر است.
خوراسگان :واژه خوراسگان از نظر لغوی به صورت های گوناگونی آمده است مانند خراسجان ،خراستجان ،خوراسکان .خوراسگان از دو کلمه خور+
اسکان تشکیل شده که خور به معنی خورشید و اسکان به معنای محل سکونت و تابش خورشید است
نیکآباد :در سال  5۰22خورشیدی روستای ینگآباد به درخواست اهالی با مصوبه هیئت وزیران به نیكآباد تغییر نام یافته و به مرکزیت بخش
جرقویه سفلی برگزیده شدهاست.
هرند :ازمعدود شهرهای ایران است که از زمان تأسیس تا کنون با همین نام ) هرند) خوانده شده و تغییری در نام آن در گذر زمان بوجود نیامده،
شواهد و قراین نشان ا ز آن است که علت بوجود آمدن هرند در دامان کویر وجود منابع آب کافی که ناشی ا زسرازیر شدن آب از اعماق زمین به
قسمت های مختلف این سرزمین گود است که در گذشته توسط  50رشته قنات که بعضاً طول آنها به بیش ا ز 67کیلومتر و عمق برخی چاه ها
متجاوز از  567متر می باشد ،واردمزارع سرسبز هرنداز جمله  :بشنوق آباد،جزاب ،حسین آباد ،مزرعه کاظم ،مزرعه باال ،مزرعه پایین،سید آباد،
جمال آباد  ،نورآباد ،رحمت آباد و دیزیچی می شده ،از مشهورترین این قناتها  ،قنات هرندآوری بوده که ه مچنان که از نام این قنات استنباط می
شود علت بوجود آمدن هرند بوده است .
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تودشک و تودشک چویه :ظاهراً پیشینه تاریخی یکسانی دارند  .نام تودشك برگرفته از واژه تودَشْتَك است  ( .تو  :درون  +دَشت  +ـَـك  :نشانه
کوچکسازی = توی دشتِ کوچك  ) .از آنجا که این شهر درون دشتی در میان چند کوه بوده تودَشتَك نامیده شد و تودشتك بعدها در گذر زمان
به تودِشك تبدیل شده است  .تودشکچویه به معنای تودشك کوچك میباشد .می گویند  :بهاء الدین پدر حافظ شیرازی (حدود  096-060هجری
قمری) بازرگان و از اهالی تودشك یا تودشکچو بود.
محمدآباد و نصرآباد جرقویه :از شهرهای بخش جرقویه می باشند که گرگویه  ،گرکوا  ،گرگویه  ،جرکوه  ،جرقویه و سرانجام جرقویه نامهایی
است که در گذر روزگار بر این سرزمین نهاده شده است.
ورزنه :افراد محلی قبول دارند که ورزنه به معنای کشت دانه و کاربر روی زمین است که این مطلب با این خصوصیات و موقعیت شهر ورزنه ،انطباق
دارد .کلمات هم خانواده بسیاری ،که از ریشه کلمه رزیدن می آید  .ورز :کشت و کار  ،ورزنده :کشاورز ،برزگر ورزکار :کشاورز  ،ورزداد :گاوی که با آن
زمین را شخم می زنند دوم اینکه :دو کتاب ادبیات داستانی ایران نوشته محمد قائمی در صفحه  ۵9این گونه آمده است :حضرت زرتشت یاران خود
را به سه گروه تقسیم کرده است .ختیو یا خودمانی که بی اندازه به او نزدیك بودند( .ورزنه) یا ورزندگان که کشاورزان و دامپروران بودند و آریا منش
که از دوستان او بشمار میآمدند.
وضعیت آب و هوا :آب و هوای نیمهبیابانی که شهرستان اصفهان را در برمیگیرد .خشکی هوا و کمی بارندگی از مشخصات این نوع آب و هواست.
رودخانه زایندهرود به طرز چشمگیری بر روی آب و هوای این ناحیه تأثیر مثبت داشته و آن را تعدیل میکند  .اقلیم شهر اصفهان در شمال و شرق
از منطقه کویری تاثیر گرفته و در جنوب به جهت وجود کوه صفه از هوای خنك تری بهره مند است .آب و هوای اصفهان به طور کلی معتدل و
خشك است و مقدار بارش باران و برف به نسبت کمی دارد .حداکثر درجه حرارت
در تابستان  17درجه سانتی گراد است که تابستانهایی گرم و شك را می سازد.
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رودها و واحدهای مهم آبی و موقعیتهای طبیعی و جاذبه های گردشگری:
کوه صفه و چشمه های آن

12

دنباله ارتفاعات شاه کوه لنجان در جنوب اصفهان به دو رشته کوه کم ارتفاع صفه و باباسعید متصل میشود که جهت آنها از جنوب به شرق است،
ارتفاع کوه صفه در جنوب شهر اصفهان به  6177متر میرسد این رشته کوه با تضاریس زیادی که دارد و به علت نزدیکی آن به شهر بر زیبایی
موقعیت طبیعی اصفهان افزوده است در کوه صفه چشمه های آب طبیعی واقع شده که از قدیم شهرت داشته و تفرجگاه مردم کوهنورد و جوانهای
عالقه مند به ورزش و راهپیمایی بوده است .از آن جمله چشمه درویش که به شکل حوض طبیعی و مسقف در پایه کوه واقع شده و آب از آن خارج
نمی شود .در حدود  677متر بعد از آن با راه صعب العبور چشمه گل زرد واقع شده که غیر از اشخاص کوهنورد کسی نمیتواند به آنجا برود متجاوز
از  5777متر در مغرب چشمه درویش ،قسمت صفه مانندی واقع شده که به همین جهت این کوه را کوه صفه می نامند .این قسمت را مسطح کرده
اند و بر روی آن عمارتی به اصطالح چهارطاقی بنا کرده اند کوه در این قسمت مانند دیوار صافی است و سایه میاندازد .در مغرب این صفه چشمه
دیگری به نام چشمه نقط واقع شده که به صورت سنگابی است و از باالی کوه آب در آن قطره قطره میچکد و حیوانات کوهی و کوهنوردان از آب
آن که بسیار خنك است میاشامند .آثار باقیمانده قلعه دیو ( قرارگاه اسماعیلیان طرفداران حسن صباح ) بر فراز کوه صفه دیده می شود .هم چنین
آثار برجهای دیدبانی انفرادی از پایین به باالی کوه یکی در کنار چشمه پا چنار و دیگری در کمرگاه و زیر دیواره گل زرد هنوز باقی است که از آنجا
رفت و آمدها به سوی قلعه دیو زیر نظر داشته اند .برای صعود به قله صفه چهار طرف راه وجود دارد .ولی بهت رین و مناسبترین راه برای همگان از
طریق چشمة خاجیك به نزدیك گردنه بادو سپس به سمت راست گردنه بادکه پشت کوه صفه به حساب می آید .
رودخانه ی زاینده رود  :به عنوان شاهرگ حیاتی و تمدن ساز در فالت مرکزی ایران
چشمة هفتون :این چشمه در خیابان مدرّس و در نیم کیلومتری ایستگاه سرچشمه قرار دارد .عرض بستر این چشمه به  51تا  5۵متر میرسد و
پس از گذشتن از پل طوقچی و خیابان سروش ،پس از چند کیلومتر به ده هفتون میرسد.
چشمة خوراسگان :که از دو منبع سرچشمه میگیرد ،یکی در محل باغ مراد که چشمه ای است قدیمی و در زمان دیالمه به صورت خندق ،قلعة
طبرک را احاطه کرده بود ،چشمه دوم ،در پا قلعه ،در محوطهای بیضی شکل به عرض 0متر می باشد که پس از طی مسافتی حدود نیم کیلومتر به
مسیر چشمة اول میرسد و هر دو چشمه ،مجموعاً چشمة باقرخان را تشکیل میدهند .این چشمه پس از پیمودن مسافتی ،به خیابان بزرگمهر
میرسد .این چشمه از بزرگترین چشمههای اصفهان به شمار میاید.
چشمة راهروان :این چشمه در ضلع جنوبی خیابان احمدآباد و در محلة قدیمی باغ مراد واقع است .عرضه این چشمه  9متر است و در  ۰7متری
سرچشمة خوراسگان قرار دا رد .آب آن پس از گذشتن از خیابان سروش به روستای رهروان میرسد و در ده مزبور به مصرف کشاورزی و آبیاری
کشتزارها میرسد.
چشمههای کوه صفه  -5 :چشمه نی واقع در کوه گبرها  -6چشمه نی مقابل حسن آباد  -۰چشمه قطار واقع در زرده پران  -1چشمه خاجیك
واقع در قلب کوه  -1چشمه گل زر نزدیك فرح آباد 6-چشمه علی واقع در گردنه باد  -0چشمه لنگ واقع در تخت رستم  -۵چشمه درویش واقع
در دامنه کوه.
چشمه های شاهکوه -5 :چشمه تونی  -6چشمه التاریك  -۰چشمه بابا عبداله  -1چشمه سنجد  -1چشمه روچهار.
چشمههای کوه کاله قاضی -5 :چشمه بخش علی  -6چشمه الگرا  -۰چشمه آب بید  -1چشمه قدبریده  -1چشمه تونی  -2چشمه صادق یا
چشمه آب گُل.
تاالب گاوخونی :در فاصله  517کیلومتری شرق اصفهان باتالق بزرگ و مشهوری به نام مرداب گاوخونی وجود دارد .رودخانه زاینده رود پس از
پیمودن فرسنگها راه و مشروب کردن مرداب وارد شده و فرو میرود .مرداب گاوخونی در  6۰کیلومتری پل ورزنه و در شمال شرقی دهستان جرقویه
و جنوب غربی شهرستان نائین و غرب منطقه ندوشن از استان یزد و شمال اراضی متعدد به این غربی کویر ابرقو و شرق دهستان رودشین واقع شده
است .مرداب شبیه گالبی است که به سمت جنوب کشیده شده است  .مرداب گاوخونی در کتابهای قدیم به نامهای :گاوخونی ،گاوخانی و گاوخانه
نیز آمده که از دو جزء «گاو» به معنای بزرگ و «خانی» به معنای چاه و چشمه ،تشکیل شده است.
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پل های تاریخی  :بر روی رودخانه زاینده رود چندین پل تاریخی از زمان صفویان و قبل از آن برجا ماندهاست.در اصفهان پل های مشهور تاریخی
«سی و سه پل »یا« پل اهلل وردی خان »و« پل خواجو » ،و در استان چهارمحال بختیاری« پل زمانخان نفر رئیس ایل نفر »بنا شده است.الزم
به ذکر است یکی از قدیمیترین پلهای زاینده رود« پل شهرستان »میباشد .این پلها هر کدام جاذبه گردشگری خاصی دارند .حاشیهسازی این
رودخانه در شهر سامان ،شهر اصفهان ،و بوستانها و بیشه های پیرامون این رودخانه در فصل تابستان گردشگاه مناسبی برای ایرانگردان و
جهانگردان است .
بازارهای تاریخی  :بازار اصفهان -بازار قیصریه اصفهان یا بازار صفویه یا بازار سلطانی  -بازار شاهی یا بازارچه بلند بازار دردشت  -بازار بیدآباد -بازار
ریسمان  -بازار غاز  -بازار مسگرها -بازارترکشدوزها -بازارکالهدوزها -بازار لوافها و بازار آهنگرها
مساجد تاریخی اصفهان :مسجد علی -مسجد امام -مسجد حکیم -مسجد حاج محمدجعفر آبادهای -مسجد علیقلیآقا-مسجد قطبیه -مسجد
ایلچی -مسجد آقا نور -مسجد رکن الملك -مسجد سید -مسجد رحیم خان -مسجد صفا -مسجد ذوالفقار -مسجد خان -مسجد شیخ لطف اهلل -
مسجد مصری -مسجد جمعه -مسجد لنبان -مسجد مقصودبیك
سایر آثار تاریخی اصفهان :میدان نقشجهان -مِنارْ جُنبان -هتل عباسی -برج کبوترخانه -گذر چهارباغ عباسی -سبزه میدان -کاخ چهلستون -
آتشگاه اصفهان -کاخ عالیقاپو -کاخ هشتبهشت -مدرسه چهارباغ
گوشه ای از قابلیتهای شهرستان:












وجود عرصههای طبیعی پارک ملی کاله قاضی درجنوب و جنوب شرقی و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو در غرب و شمال غرب کالن شهر
اصفهان در فاصله کمتر از  ۰7کیلومتر از مرکز شهر اصفهان که تأثیر بسزایی در تبادل هوا و کاهش آالیندهها داشته و به مثابه ریههای تنفسی این
شهر قلمداد میگردند.
عبور رودخانه زایندهرود از شهرهای مختلف شهرستان لنجان ،مبارکه ،فالورجان ،خمینیشهر و اصفهان باعث ایجاد پوشش گیاهی مناسبی در حاشیه
رودخانه و بخشهای مختلف شهر خصوصاً جنوب و جنوب غربی شهر اصفهان شده است که این موضوع نقش بسزایی در جذب انواع آالیندههای
اتمسفری داشته و دارد.
وجود تاالب بین المللی گاو خونی در پایاب زایندهرود
وجود زیستگاههای منحصربفرد و ارزشمند خشکی وآبی با توجه به جغرافیای متنوع شهرستان نظیر زیستگاههای آبی و نقش مهم در جذب پرندگان
مهاجر در شهرستان
وجود گونه های متنوع حیات وحش حایز اهمیت و یا درمعرض خطر انقراض در زیستگاهها و مناطق شهرستان
وجود جاذبه های گردشگری طبیعی در شهرستان که نقش بسیار مؤثری در جذب اکوتوریست ،رشد اقتصادی و افزایش درآمد جوامع محلی ایفا
میکند.
تهیه طرح جامع منابع آب رودخانه زایندهرود و هوای کالنشهر اصفهان
استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار به منظور صرفه جویی و حفاظت از منابع آب جهت آبیاری فضای سبز در برخی شهرهای شهرستان
توانمندی مدیریت شهری در توسعه فضای سبز که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در جذب آالیندها میباشد قابل ذکراست که شهر اصفهان دارای
باالترین سرانه فضای سبز در بین کالنشهرهای کشور میباشد.
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گوشه ای از تنگناها و مشکالت

جدایی زیستگاهها به واسطه عبور جاده ها وتوسعه شهرها و جزیره ای شدن برخی از مناطق تحت مدیریت از جمله پارک ملی کاله قاضی و پناهگاه
حیات وحش قمیشلو به دلیل رشد و توسعه شهری به طرف این مناطق.
وجود صنایع بزرگ یا شهرک های صنعتی ،معادن و تعداد زیاد روستا در داخل یا مجاورت مناطق تحت مدیریت محیطزیست
عدم وجود منابع آبی کافی و فقر پوشش گیاهی به دلیل خشکسالی های متعدد در مناطق چهارگانه
عدم تخصیص حقآبه تاالب گاوخونی بدلیل کم آبی و افزایش مصرف آب در سایر بخش ها که منجر به خشکی کامل آن شده است.
میزان باالی مصرف کود و سموم کشاورزی در مزارع ،باغات و گلخانه ها و عدم وجود الگوهای کشت متناسب با تواناییهای محیط
وجودکانونهای بحرانی (تپه های ماسه ای و پهنه های ماسه ای) در شهرستان به ویژه شرق اصفهان
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فقدان زیرساختهای الزم یا بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای توسعه گردشگری طبیعی از جمله راه ،برق ،آب ،گاز و برنامههای
مدیریتی جامع
موقعیت نامناسب و مدیریت ضعیف در برخی از محل های دفن زباله شهری و روستایی در شهرستان
آلودگی هوای کالنشهر اصفهان و شهرهای متصل و مجاور به آن
عدم توانایی یا همکاری شرکت گاز و  ...در تامین گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاهها و صنایع بزرگ شهرستان مخصوصا در ماههای سرد سال و
استفاده اجباری این صنایع از سوخت های فسیلی مایع و آلودگی شدید هوا و بیماریهای ناشی از آن
پایداری هوا در اغلب اوقات سال بدلیل موقعیت توپوگرافی و اقلیمی کالن شهر اصفهان و بروز پدیده اینورژن (وارونگی) در  627روز از سال.
استقرار نامناسب صنایع بزرگ و آالینده در غرب و جنوب غرب کالن شهر اصفهان نظیر نیروگاههای بزرگ شهید محمد منتظری و اسالم آباد
در محدوده و حریم شهر اصفهان و شاهین شهر و استفاده از سوخت سنگین مازوت در بیشتر اوقات سال حجم عظیمی از خطرناکترین
آالیندهها را به فضای این شهرها تخلیه مینماید .تجمع  26درصد صنایع و  07درصد جمعیت استان در داخل شعاع  17کیلومتری مرکز
استان در مساحتی حدود  0درصد مساحت استان با تأکید بر شهرستان اصفهان
از بین رفتن و استفاده ناصحیح ازمنابع خاک رس و آلودگی هوا بوسیله هزاران کارگاه تولیدی آالینده نظیر کوره سنتی آجرپزی ،گچ پزی و
آهك مستقر در پیرامون شهر اصفهان و برداشت از معادن گچ ،شن وماسه ،خاک رس وتونان خصوصا در شرق شهر اصفهان
احداث واحدهای صنعتی فاقد مجوز و عدم برخورد قانونی با ساخت وسازهای غیر مجاز
قدیمی بودن فرایند تصفیه خانههای فاضالب انسانی شهرها و تخلیه پسابهای صنع تی کارگاههای تولیدی و آالینده درون شهری به شبکه
فاضالب انسانی و استقرار نامناسب برخی از تصفیه خانهها
آبیاری اراضی کشاورزی با پساب غیر استاندارد و تهدید بهداشت و سالمت عمومی جامعه
عدم بهرهگیری از پتانسیل پسابهای تصفیه شده صنعتی و انسانی بدلیل فرایند نامناسب تصفیه خانهها و کیفیت باالی استاندارد پسابها
رشد بی رویه و بدون مطالعه شهرکهای صنعتی خصوصی با توجه به وجود فضا و ظرفیت خالی در شهرکهای صنعتی موجود( 9شهرک و 6
ناحیه صنعتی)
فقدان بانك اطالعات جامع در خصوص نوع و میزان آالیندههای آب ،خاک و هوای شهرستان و کانونهای تولید آلودگی(کشاورزی ،صنعت،
حمل و نقل و یا خدمات)
افزایش روزافزون مصارف آب و برهم زدن موازنه آنو محدودیتهای شدید در بهرهبرداری از منابع آبی شهرستان.
عدم وجود فرهنگسرا وساختمان اداری مناسب در مرکز شهرستان به عنوان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
آلودگی هوای کالنشهر اصفهان و شهرهای متصل و مجاور به آن
موقعیت نامناسب و مدیریت ضعیف در بخش مدیریت پسماند شهرستان
فعالیت هزاران کارگاه تولیدی آالینده در محدوده قانونی شهرها خصوصاً کال نشهر اصفهان
قدیمی بودن فرایند تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی شهرستان
افزایش روزافزون مصارف آب ضمن برهم زدن موازنه آب محدودیتهای شدیدی را در بهرهبرداری از منابع آبی شهرستان ایجاد نموده است.
آبیاری اراضی کشاورزی با پساب غیر استاندارد و تهدید بهداشت و سالمت عمومی جامعه
فقدان بانك اطالعات جامع در خصوص نوع و میزان آالینده های آب ،خاک و هوای شهرستان و کانونهای تولید آلودگی(کشاورزی ،صنعت،
حمل و نقل و یا خدمات)
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آخرین وضعیت شهرکهای صمعتی موجود در شهرستان اصفهان تا پایان شهریور  99بر اساس اطالعات شرکت شهرکهای صنعتی استان
نام
شهرستان

نام شهرك  /ناحيه

مساحت كل تعداد
واحد
شهرك

تعداد واحد مورد اشتغال
بهره برداری (نفر)

اصفهان

شهرك صنعتي جي

310

955

965

13831

با ظرفيت  0222متر مکعب مدول  0با
ظرفيت  0222متر مکعب در حال اجرا

95

16

4

58

-

98

158

114

1962

در مرحله انجام مطالعه با ظرفيت
052متر مکعب

52

96

11

133

-

814/02

555

435

5885

با ظرفيت 022متر مکعب

500

182

85

0242

در مرحله انجام مطالعات با ظرفيت
 392متر مکعب

اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان

شهرك صنعتي
تودشك
شهرك صنعتي
رامشه
شهرك صنعتي سپيد
دشت
شهرك صنعتي
سگزي
شهرك صنعتي
كوهپايه
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تصفيهخانه فاضالب

اصفهان

شهرك صنعتي محمد
آباد مرغ

12.63

05

06

816

-

اصفهان

شهرك صنعتي هرند

50

40

03

840

-

اصفهان

شهرك صنعتي ورزنه

50

65

10

51

-

35

52

55

1058

با ظرفيت 622متر مکعب

95

124

38

981

-

اصفهان

شهرک صنعتی اژیه

59

39

4

80

-

اصفهان

شهرک صنعتی صفه

192

33

32

1922

-

اصفهان
اصفهان

ناحيه صنعتي
سروشبادران
ناحيه صنعتي
محمدآبادجرقويه
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با وجود گاز کشی کوره های آجر پزی کماکان به دلیل عدم نصب فیلتر پراکنش گرد و غبار را شاهد هستیم
وجود بیش از  ۵7کوره گچ پزی در وضعیت بسیار ابتدایی و سنتی سهم زیادی در ایجاد گردو غبار در منطقه شرق دارند.
عدم وجود تصفیه خانه فاضالب صنعتی در شهرکهای صنعتی موجود در شهرستان اصفهان به غیر از جی و سروش بادران و سگزی
*منطقه براآن شمالی شامل تعداد انبوهی از روستاها و مزارع کشاورزی و جاده های روستایی می باشد که نهایتاً تا شهر ورزنه و تاالب گاوخونی
ادامه پیدا کرده و طی خشکسالی های اخیر منجر به سیاست گذاری سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تشویق و تسهیل سرمایه گذاری و صدور
موافقت اصولی در امور احداث انواع دا مداریهای شیری و گوشتی و نیز گلخانه می باشد که متعاقب آن حجم انبوهی از استعالم های احداث ،بهره
برداری ،افزایش ظرفیت و طرح توسعه از جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و شرکتهای مرتبط به این اداره واصل گردیده و علیرغم کمبود وسیله
نقلیه کلیه استعالمها در اسرع وقت و ب ا دقت پاسخ داده شده که در این راستا گامی در جهت تعامل با دستگاههای مربوطه و تولیدکنندگان و
کشاورزان در جهت کاهش اثرات زیانبار اقتصادی و معیشتی ناشی از خشکسالی برداشته شده است.
*از لحاظ سیمای طبیعی منطقه تاالب گاوخونی در انتهای منطقه براان شمالی و فاصله  517کیلومتری جنوب شرق اصفهان و  ۰7کیلومتری شهر
تاریخی ورزنه واقع گردیده است .ارتفاع آن از سطح دریا  5107متر می باشد  .این تاالب یکی از  59تاالب بین المللی ایران است که در کنوانسیون
رامسر در سال  5۰19به ثبت رسیده است .این تاالب یکی از اکوسیستم های طبیعی استان است که در نقطه پایانی زاینده رود قرار گرفته است و به
عنوان یك اکوسیستم طبیعی واقع در منطقه خشك می تواند و باید در توسعه پایدار منطقه نقش مهمی داشته باشد که تا کنون چندان به آن
پرداخته نشده است .این تاالب به لحاظ شرایط جغرافیایی زیست محیطی و سه فاکتور هیدرولوژیکی ،بیولوژیکی و اکولوژیکی دارای اهمیت بسیار
می باشد .متأسفانه اخیراً خشکسالی کاهش آب زاینده رود و نهایتاً کاهش دبی آب ورودی به تاالب موجب خشك شدن و گاهاً آتش سوزی در تاالب
شده که جهت جلوگیری از نابودی کامل تاالب و احیای آن پیگیری انتقال آب از سرچشمه ها ی مجاور زاینده رود و اختصاص سهم مناسب از حق
آبه رودخانه برای حفظ حیات تاالب الزامی می باشد.تاالب گاوخونی در  520کیلومتری جنوب شرق اصفهان و در مجاورت ورزنه واقع شده
است .زاینده رود ،بزرگترین تأمینکننده آب تاالب گاو خونی بوده است ،اما اکنون زهابهای کشاورزی و پسابهای راهیافته به کانال سگزی تنها
آبی است که به تاالب گاوخونی سرازیر میشود .آب هایی که باعث افزایش غلظت شوری تاالب شده و این زیستبوم آبی را به نابودی کشانده است.
در سالهای گذشته ،خ شکی تاالب نیز موجب محدودیت پوشش گیاهی و جانوری گاوخونی شده است
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مدیریت پسماندهای عادی شهرستان اصفهان
شهرستان اصفهان دارای  14شهر اصفهان با  11محل دفن پسماند و شش بخش با  23محل دفن پسماند روستایی می باشد.
پسماندهای سه شهر بهارستان  ،قهجاورستان و زیار به محل کارخانه کمپوست اصفهان منتقل می گردد.
کارخانه کمپوست اصفهان واقع در ابتدای بلوار رضوان (گردنه زینل) تاسیس سال  1366و به روش سیستم هوازی کود آلی
(کمپوست) تولید می کند .میزان زباله ورودی به کارخانه کمپوست  1111الی  1111تن در روز می باشد.
محل های دفن زباله شهری و روستایی شهرستان اصفهان دارای مجوز محیط زیست

ردیف

عنوان محل

مختصات جغرافیایی محل

1

کارخانه کمپوست شهراصفهان

576136-3618611

2

سایت پسماند شرق(سگزی)

3

شهر اژیه

627277-3586663

4

شهر تودشک

638112 -3623177

5

شهرکوهپایه

638112 -3623177

6

شهرمحمدآباد

613433-3573276

7

شهر نیک آباد

616377-3582566

8

شهر نصرآباد

612771-3571467

 577788-3611627لندفیل شهری
 577828-3611718لندفیل پزشکی

7

محل دفن زباله شهر ورزنه

662111-357185

11

محل دفن زباله روستاهای بخش مرکزی

571574-3571875

11

محل دفن زباله بخش جلگه

622415-3611713
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محل های جانمایی شده در طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان اصفهان
(دارای مجوز محیط زیست) که هنوز بهره برداری و اجرایی نشده است
ردیف

مختصات جغرافیایی محل

عنوان محل

35717884-587823

1

3571747-571176
3572183-571617

محل کارخانه کمپوست
شرق اصفهان

3572653-571345
3572641-571176
3572175-587785

مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی
شهرستان اصفهان دارای  ۰7بیمارستان می باشد که همه بیمارستانها دارای دستگاه بیخطرساز پسماند عفونی می باشد.
پسماندهای عفونی پس از بیخطر سازی به محل سایت پسماند شرق واقع در جاده اصفهان-سگزی (جاده کشتارگاه فساران) منتقل می گردد.
پسماندهای شیمیایی دارویی بیمارستانها پس از ثبت در سامانه محیط زیست انسانی به شرکت ره پویان صالح جهت امحا منتقل می گردد.
پسماندهای عادی(شبه خانگی) بیمارستان شامل پسماندهای آشپزخانه ،آبدارخانه ،قسمت اداری مالی ،ایستگاههای پرستاری ،باغبانی طبق ماده 57
پیوست  5ضوابط و دستور العمل پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" توسط شهرداری جمع آوری می گردد.

21

از حدود  614واحد صنعتی آالینده استان بیش از  182مورد در شهرستان اصفهان واقع است.

نمودار صنایع آالینده

تعداد

80
60
40
20
0
تعداد
بازیافت

متفرقه

ریخته گری ها

1

2

3

4

آجر و گچ

4
متفرقه

3
بازیافت

2
ریخته گری ها

1
آجر و گچ

61

34

30

58

21

تعداد

*ازجمله معضالت موجود در محدوده شمال غربی شهر اصفهان در حوزه شهرداری های منطقه 6و 55و  56اصفهان استقرار و فعالیت حجم انبوهی
از کارگاههای مزاحم شهری از جمله ریخته گریهای سنتی می باشد که به لحاظ مصرف سوخت مازوت حجم انبوهی از آالینده های حاصل از
سوخت فسیلی به محیط اطراف پراکنده می گردد و موجبات آلودگی هوا و مزاحمت برای ساکنین اطراف می گردد .این اداره در این راستا کلیه
واحدهای فوق الذکر را با هماهنگی اتحادیه مربوطه شناسایی نموده و نسبت به درج واحدهای فوق الذکر در لیست صنایع آالینده سال  (97برای
اجرا در سال  ) 95اقدام نموده که نهایتاً اهرم فشاری به واحدهای مذکور جهت انتقال به خارج از شهر تا حصول نتیجه باشد .سایر کارگاههای دیگر
نیز با توجه به شکایات واصله در اسرع وقت بازدید و در صورت تأئید مزاحمت ،موضوع به شهرداری های مربوطه جهت اقدامات بعدی ارسال گردید.
ضمناً حجم عظیمی از کارگاههای تولیدی -خدماتی در منطقه کارگاههای مزاحم شهری امیرکبیر فعالیت می نمایند که متأسفانه رشد لجام
گسیخته واحدهای صنعتی در اطراف منطقه مصوب اولیه موجب معضالتی گردیده و این اداره حتی االمکان واحدهای بزرگ و متوسط با پتانسیل
آالیندگی را در برنامه پایش و کنترل مستمر قرار داده است.

از کل واحد های آالینده استان که به سازمان معرفی شده حدود  597واحد آن در شهرستان اصفهان واقع شده است که به تنهایی نشان دهنده
درصدزیادی از صنایع آالینده کل استان در شهرستان اصفهان می باشد .لذا تقویت امکانات و تجهیزات اداری ،خودرو و  ،...تجهیز آزمایشگاه و به
ویژه ساخت اداره محیط زیست شهرستان اصفهان در کمك و بهبود شرایط زیست محیطی طبیعی و انسانی شهرستان و استان اصفهان کارساز
خواهد بود .بدیهی است این امر مستلزم حمایتهای مدیرکل محترم و تعامل با دیگر دستگاهها خواهد بود.
تجمع بیش از  ۵هزار و  177واحد صنعتی و آلودگی صنایع بزرگی چون نیروگاهها و ذوب آهن اصفهان را تهدید می کند.
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مشخصات اداره
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( ساختمان نشانی تلفن نمابر پست الکترونیک)
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان در مهر ماه  5۰97تاسیس شد و در حال حاضر در ملکی استیجاری درآدرس ذیل واقع می باشد:
خیابان هزار جریب ،انتهای خیابان کارگر درب جنوبی اداره آب و فاضالب استان اصفهان (داخل اداره آب و فاضالب)
تلفن ۰229791۵ :

۰22979۰1

۰2297956

فاکس۰229۰199 :
وظایف  ،خدمات ،مراجعان
در بخش محیط زیست انسانی
پاسخ به استعالمهای بخش های تولیدی صنعتی و خدماتی  ،پایش واحدهای صنعتی ،برخورد با واحدهای آالینده محیط زیست ،تشکیل جلسات مدیریت پسماند
و سبز و جلسات مرتبط .
پاسخ به کلیه استعالمهای بخش های گون اگون ،رسیدگی به شکایات مردمی  ،پیگیری امور مرتبط با پسماندهای بیمارستانی  ،صنعتی ،خانگی و  ،...آموزش و
اطالع رسانی آموزه های زیست محیطی به اقشار مختلف
مراجعان به اداره
متقاضیان در بخشهای مختلف معدن ،واحدهای تولیدی و صنعتی ،خدماتی و رفاهی  ،دوستداران طبیعت  ،همیاران محیط زیست ،شاکیان فعالیت واحدهای
آالینده ،دانشجویان و دانش آموزان.
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معرفی پرسنل اداره

25

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصيليی

حوزه فعاليت

1

آقای مهندس محمود قهرمانی

کارشناسی ارشد زیست شناسی

ریاست

0

آقای مهندس عليرضا چيت ساز

کارشناس کشاورزی

کارشناس مسوول پایش

3

آقای مهندس غالمعلی موحدی

کارشناسی منابع طبيعی

استعالم

4

خانم مهندس فاطمه اصالح

کارشناسی ارشد بيابانزدایی

آموزش،اطالع رسانی

5

خانم مهندس مریم اميدی

کارشناسی ارشد تنوع زیستی

تاالب ،شکایات،استعالم
ومشاغل مزاحم شهری

6

خانم مهندس اعظم روانفر

کارشناسی ارشدآموزش

استعالم

5

خانم مهندس سميه سلطانی

کارشناسی ارشد ارزیابی

پسماند و پایش

8

خانم مهندس سحر پرجمی

کارشناسی ارشدارزیابی

استعالم

5

خانم مهندس فاطمه امينی

کارشناسی ارشد معدن

استعالم

12

خانم ندا دریابيگی

کارشناسی زبان فرانسه

دبيرخانه و بایگانی

کاردانی

دبيرخانه و بایگانی
دبيرخانه و بایگانی
مسوول سرمحيطبانی
تاالب بين اللملی
گاوخونی
اجرایی تاالب

11

خانم نسرین هاشميه

10

آقای عباس صالحی

دیپلم

13

آقای مرتضی ضيایی

دیپلم

14

اقای احمد آقایی

سيکل

19

آقای احمد رمضانی

دیپلم

اجرایی تاالب

16

سرکار خانم صدیقه جعفری

فوق دیپلم

دبيرخانه تاالب

15

آقای مرتضی جوکار

سيکل

خدماتی
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