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مشخصات شهرستان

سابقه تاریخی لنجان به پیشینه تاریخی اصفهان گره خورده است که شروع آن به دوران باستان قبل از اسالم برمی
گردد  .وجود اساتید و علماي بزرگ برخواسته از این سرزمین گویاي تمدن و فرهنگ ارزشمند این شهرستان است.
نوع ابرهاي منطقه در بهار باران آور و از نوع کمولوس و کمولینوس هستند  ،در تابستان نوع ابرها از ابرهاي
آلتوکموس و سیروس و در پاییز ابرها در نوع کو مولوس می باشند  .کالً این منطقه را در جزءمناطق با آب و هواي
خشك طبقه بندي کرده اند واین روند تنها در حاشیه رود خانه زاینده رود و در مناطق که هنوز داراي بیشه زار می
باشد به دلیل رطوبت ناشی از وفور درختان اندکی تغییر یافته و تلطیف میگردد.ماههاي تیر و مرداد به عنوان
گرمترین ماه و دیماه سرد ترین ماههاي سال اعالم گردیده اند  ،میانگین حداکثر دماي منطقه  14درجه و حداقل 1
درجه سانتی گراد میباشد.
شهرستان لنجان منطقه اي است عمدتاً ناهموار و تنها بخش کوچکی از این منطقه به صورت باریکه اي در دره
زاینده رود در حاشیه رودخانه مذکور قرار دارد  ،این باریکه هموار نتیجه رسوبات رود خانه مذکور در طول تاریخ و از
دوران چهارم زمین شناسی به بعد دانسته شده است.
بخش عمده خاک لنجان را کوهپایه ها اشغال کرده اند  ،در شمال منطقه کوههاي «رزد مطبخ» با ارتفاع  1111متر
و « گاو پیشه » با حداکثر ارتفاع  1511متر قر ار دارند که با جهت شمال غربی به جنوب شرقی همچون دیواري
مرتفع این شهرستان را از همسایه شمالی خود شهرستان نجف آباد جد ا می کند  .این دو رشته کوه ها به به وسیله
تنگه هایی از هم جدا می گردند که مهمترین آنها « گاو پیشه » است  .که راه اصفهان – شهرکرد از آن عبور می
کند  .در شمال شرقی شهرستان رشته کوه « کوه سیاه »  ،و در شرق « نمتك » به عنوان مرز طبیعی این شهرستان
را از شهرستان هاي فالورجان و مبارکه جدا می کنند.
کوهستانهاي « رخ » و بیدکان به طول  45کیلو متر در غربی ترین و جنوبی ترین نقاط شهرستان را با همسایه غربی
خود استان چهار محال بختیاري تشکیل می دهند  .کو ههاي « سرخ » در شمال غربی باغبهادران پیر شمع الدین
در غرب همین شهر و در « گهواره » در حوالی زرین شهر از ارتفاعات مرکزي شهرستان بشمار می آیند که همگام با
تپه هاي متعدد بخش عمده خاک این شهرستان را اشغال کرده اند.
شهرستان لنجان از منابع سه گانه رودخانه زاینده رود،چشمه ها و قنوات سیراب می گردد و سرسبزي خویش را
مدیون رودخانه زاینده رود است که به طول  5۶1کیلومتر از کوه هاي بختیاري سرچشمه گرفته و پس از طی کردن
سراسر خاک لنجان به سوي خاک اصفها ن و مقصد باتالق گاو خونی جاري می باشد.
زاینده رود چنانچه از اسم آن بر می آید رودي است که آب آن به وسیله چشمه هاي بیشمار که در بستر آن قرار
دارد  ،تقویت شده و به قولی زایش می کند  ،قرار داشتن در عمیق ترین بخش هاي منطقه موجب گردیده که این
رودخانه به صورت زهکش اراضی باال دست که تحت کشت می باشند عمل کند و آب از اراضی مجاور به بستر

رودخانه نفوذ کرده و بر حجم آب آن بیفزاید از همین رو قدما آن را زاینده رود نام نهاده اند که ضمن سیراب کردن
اراضی حاصلخیز حاشیه خود در طول مسیر طوالنی خویش هر چه پیش تر می رویم بر حجم آب آن افزوده می
گردد  .این رودخانه به عنوان بزرگ ترین رودخانه حوزه داخلی ایران بخش قابل توجه از اراضی حاصلخیز مراکز
کشور را و خصوصاً دشت و سیع اطراف اصفهان مشروح می سازد و نقشی حیاتی در روند حیات اجتماعی و اقتصادي
جوامع ساکن در مراکز کشور ایفا می کند،این امر با تقسیم آب رودخانه از گذشته اي دور و انتقال آن به مناطق
حاصل خیز اطراف اصفهان صورت می پذیرفته است.
قنوات و چشمه سارها از دیگر منابع آبی منطقه به شمار می آیند  .در منطقه لنجان تعداد 13رشته قنات شناخته
شده اند که در حال حاضر تعداد 481رشته از این قناتها فعال بوده و بطور متوسط 4۶11لیتر در ثانیه آبدهی دارند ،
قناتهاي منطقه از 51متر تا  43کیلو متر طول دارند  ،طویل ترین و بزرگترین قناتهاي منطقه قنات معروف کمال
آباد است که پس از گذشتن از چمگردان از طریق اراضی غربی زرین شهر به طرف مزرعه کمال آباد جریان دارد.
چشمه سارها از دیگر منابع آبی منطقه هستند که عمدتا ً فصلی بوده و وضعیت آبدهی آنها ارتباط مستقیمی با
شرایط و حجم بارندگی در سال قبل دارد ،مهمترین چشمه هاي منطقه ،چشمه معروف شاهلوالک در غرب شهر
چرمهین است که از جاذبه هاي مهم توریستی منطقه بشمار می آید

فهرست منابع کتابخانه ای:
 :4اخالق اسالمی

 :81هدایت در پرتو خورشید والیت (1جلد)

 :1گنجینه تاریخ ایران

 :38نسیم حیات

 :5ضرب المثل جلد اول و دوم

 :8۶پیرزن و دزدها

 :1شرح منظومه ظهر

 :89مجموعه آثار نمایشی رضا کرم رضایی

 :3تاریخ ایران کمبریج جلد سوم و چهارم

 :88کلیدهاي تربیت کودک مبتال به سندرم دان

 :۶مجموعه مقاالت همایش

 :87پاتك به واژه ها

 :9جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دین

 :71ادبیات فارسی -انقالب اسالمی -هویت ایرانی

 :8حکمت دینی و یونان زندگی در عالم اسالمی

 :74گلهاي باغ معرفت

 :7زهیر بن غیر

 :71فلسطین

 :41جهانی شدن فرهنگ

 :75فصل انتظار

 :44چراغ صاعقه

 :71مجاهدان مشروطه

 :41ظهور و سقوط فاشیسم

 :73عرض نیاز به درگاه بی نیاز

 :45پالئو نتولوژي بی مهرگان

 :7۶آشنایی با قران

 :41آئین نگارش -مکاتبات اداري

 :79روش مطالعه و شناخت قرآن

 :43آئینه تدبیر و امید

 :78تفکر سبز

 :4۶راهنماي تلفن شهرستان لنجان

 :77بهشت معنوي

 :49سنجش و اندازه گیري در علوم رفتاري

 :411مروري بر روابط خارجه رژیم صهیونیستی

 :48تنوع حیات

 :414ستارگان انتظار

 :47بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادي

 :411آلودگی هوا و راهکارهاي کاهش آن( 49جلد)

 :11کاربرد علم اکولوژي در کاهش اثرات سوئه توسعه

 :415تهعد سازمانی( 1جلد)

 :14اسالم و بیعت

 :411مدیریت فناوري و اطالعات سبز( 8جلد)

 :11اسالم در محیط زیست

 :413مدیریت سبز( ۶9جلد)

 :15کتاب سبز ( 5جلد)

 :41۶کتابهاي سبز ( 1جلد)

 :11دل در هواي پاک  1مورد

 :419پشت پرده ملکوت

 :13به یاد استاد

 :418زندگی و مرگ معلم

 :1۶خاطرات سالهاي نجف

 :417انسان شناسی مدرن در ایران معاصر

 :19نقش آفرینان عصر تاریکی

 :441خانه لیمویی

 :18مردار خوار (1مورد)

 :444طبیعت مهربان

 :17گیسدار و ریش دراز

 :441پانزده گفتار

 :51خورشید سیاه

 :445توسعه و توسعه پایدار (1جلد)

 :54مراقبت از زمین

 :441بهار خاموش

 :51آلودگی هوا و راهکارهاي کاهش آن

 :443آخرین

 :55نهضت عاشورا و فرهنگ آن

 :44۶سه چالش با اخالق

 :51مدیریت زیست محیطی کوهستان

 :449نماز ذکر سالمتی

 :53راهنماي زیست محیطی توسعه پایدار کوهستان

 :448مگر از خود دفاع میکند

 :5۶آلودگی صوتی در سیستم هاي حمل و نقل

 :447تاریخ جمعیت اخوان المسلمین

 :59راهکارهاي بهینه زیست محیطی در گردشگري ملی

 :411نگاه سبز به اصفهان (1جلد)

 :58وضعیت جهان 4778

 :414زن و توسعه پایدار

 :57راهنماي صرفه جویی در مصرف انرژي خانگی

 :411مجوعه آثار گرافیکی

 :11راهکارهاي توسعه فرهنگ محیط زیست

 :415زندگی سبز

 :14خودروي سبز

 :411مصرف بیهنه و فناورهاي سبز( 9جلد)

 :11دیدگاه اسالم از نظر طبیعت در ایران

 :413محیط بانان ( 1جلد)

 :15راز مرگ سفید سرخ

 :41۶مدیریت منابع انسانی

 :11معاونت پرورشی و اجتماعی در مدارس

 :419مسئولیت اجتماعی سازمان

 :13پناهگاه حیات وحش موته

 :418دیدگاه امام خمینی درباره جایگاه زن با محوریت شخصیت حضرت زهرا
(ع)

 :1۶خرما میوه انرژي حیات و سالمت

 :417طبیعت در قرآن

 :19اخالق زیست محیطی

 :451معرفی مناطق تحت مدیریت در استان اصفهان

 :18طرح امید پاینده و محیط زیست

 :454نمایه ها

 :17گردشگري پایدار در مناطق حفاظت شده

 :451جایگاه پرندگان در طبیعت

 :31پیامدهاي اکولوژي تغییر اقلیم

 :455منطقه حفاظت شده جهان نما

 :34اخالق محیط زیست

 :451آشنایی با منابع آب زیرزمینی و تعادل سازي آن

 :31واژه نامه آمار محیط زیست

 :453بچه ها و حفاظت از محیط زیست ( 1جلد)

 :35تفسیر موضوعی قران کریم

 :45۶پارکهاي ملی خجیر و سرخه حصار

 :31زمین شیمی زیست محیطی فلزات بالقوه سمی

 :459راهنماي حفاظت محیط زیست براي همه

 :33حفاظت محیط زیست کوهستان

 :458حفاظت ذخایر زیرزمینی

 :3۶مدیریت زیست محیطی کوهستان

 :457نوجوانان و حفظ محیط زیست

 :39پارکها براي زندگی (1جلد)

 :411حفظت محیط زیست همراه با فعالیت هاي عملی

 :38قانون الحاقی دولت جمهوري اسالمی ایران به پروتکل

 :414وعده دیدار

 :37بی مهرگان کفزي آبهاي شیرین

 :411راهنماي مصرف سبز

 :۶1دیوان اشعار رسالت فرهنگ عاشورا ( 5جلد)

 :415خاکستري هاي آشیان

 :۶4اخالق حرفه اي قضاء

 :411دستورالعمل بهره برداري پایدار از منابع آبی کوهستان زاگرس مرکزي

 :۶1اخالق حقوق بشر

 :413آموزش محیط زیست

 :۶5مدیریت استراتژیك سیستم هاي اطالعاتی

 :41۶علوم محیطی

 :۶1خاورمیانه پژوهی

 :419الیه ازون سپر حفاظتی زمین

 :۶3شرح اشعار سهراب سپهري

 :418صنعت محور شکوفایی و نواوري است

 :۶۶خس چهل ساله

 :417عالئم حیاتی کره زمین

 :۶9پیرمرد و دریا

 :431چهار ده تالش افتخار و نوآوري شرکت ذوب آهن

 :۶8عشق کبریت نیست

 :434صرفه جویی در مصرف آب

 :۶7یك دل و دو خانه

 :431حفظ محیط زیست ( 1جلد)

 :91راهنماي رنگی براي شناسایی میدانی ماهیان آب شیرین

 :435دانش طبیعت ( 44جلد)

 :94مطالعه در عصر دیجیتال

 :431راهنماي انتخاب و تهیه طرح هاي مناطق حفاظت شده ،ساحل و دریا
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 :433خالصه ویژگی هاي مناطق آبخیزداري مدیریتی

 :95شکار و صید در حقوق ایران

 :43۶محیط زیست (7جلد)

 :91ابزارهاي تحول

 :439هوا مجموعه دانستی هاي زیست محیطی

 :93همایش راهبردهاي توسعه پایدار

 :438حفاظت محیط زیست در معادن

 :9۶قرآن کریم

 :437اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت تولید کود عالی

 :99مناطق حفاظت شده ساحلی -دریایی
 :98بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در جهان
 :97ایده نمایش مقاالت در مورد تاتئر
 :81در ایستگاه زمستان
 :84با اجازه عشق
 :81غدیر سند والیت علی
 :85نادر -برادرم -حسین

