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اصفهان،شهریزیباباسیماییچشمنواز،سرسبز،آباد،روان،ایمن،ساملوهومشند ...

قسمیتازسندچشماندازشهراصفهان

محیطزیست
کیفیت هوا

هرگونه تغییر در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عناصر تشکیل دهنده هوا موجب آلودگی آن می گردد چنان
که بسیاری از فعالیت های انسان به سبب وارد کردن مواد و ترکیبات مختلف به هوا موجب آلودگی آن میشود.
افزایش جمعیت ،توسعه شهرها ،افزایش وسایط نقلیه ،توسعه صنعت و استفاده از سیستم ها و دستگاه های
نامناسب صنعتی ،قطع جنگل ها و بسیاری عوامل دیگر ،سالمت هوا و به تبع آن سالمت انسان ها و دیگر موجودات
را به خطر انداخته است.
یکی از مهمترین مشکالت زیست محیطی کالن شهر اصفهان ،آلودگی هواست .شرایط ویژه شهر اصفهان از نظر
اقلیمی در بروز این مسئله تاثیر بسزایی دارد .وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر اصفهان ،مانند احاطه شدن شهر
توسط کوه ها ،وضعیت سکون هوا از نظر عدم وزش باد در بسیاری از روزهای سال به ویژه مواقعی که پدیده
وارونگی هوا اتفاق می افتد ،سبب تجمع هوای آلوده و کاهش کیفیت هوا میگردد.
شناسایی و مشخص نمودن میزان و نوع و همچنین چگونگی انتشار آالینده های منتشر شده از طریق منابع ثابت
(صنایع و خانگی) و متحرک (وسایل نقلیه و میزان سفرهای درون شهری) در هوا ،نقش بسیار اساسی در تعیین
استانداردهای خروجی منابع آلودگی هوا دارد.
شاخص آلودگي هوا ( )AQIمعياري است كه غلظت تركيبات مختلف آالينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن،
دي اكسيدگوگرد ،تركيبات نيتروژن ،ازن و ذرات معلق را كه حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف دارند ،تبديل
به يك عدد بدون واحد می کند و وضعيت آلودگي هوا را به صورت كيفي در شش سطح پاک ،سالم ،ناسالم ،بسيار
ناسالم ،خطرناک و بحراني نمايش ميدهد.
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.1-6محدوده استاندارد شاخص کیفیت هوا
مقدار 101 - 150 51 - 100 0 - 50 AQI
ناسالم
سالم
پاك
وضعيت

151 - 200
بسيار ناسالم

300-201
خطرناک

باالتر از300
بحراني

نمودار  1-14وضعیت هوا را در ماه های مختلف سال نمایانگر می سازد .اصفهان در سال  92تنها  2روز پاک داشته است
یعنی تقریباً نیم درصد روزهای سال در وضعیت پاک بوده اند .قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم ،بسیار ناسالم
و خطرناک در برخی فصول مانند اردیبهشت ،خرداد ،آذر و دی نیز به دلیل اثرات مخرب آلودگی هوا نیاز به بررسی و تامل
بیشتر دارد.
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.1-15جانمایی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا
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عرصه هاي طبيعي محیط زیست اطراف شهر اصفهان
پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي
اين منطقه با مساحت  50هزار هكتار در 20كيلومتري جنوب شرقي شهر اصفهان و در مجاورت شهرهاي بهارستان و
محمدآباد جرقويه واقع گرديده است .سابقه حفاظت در اين منطقه به سال  1346بر مي گردد اما طي آخرين مصوبه در سال
 ،1374چهار هزار هكتار آن به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شد و حدود  47هزار هكتار آن به پارك ملي ارتقاء يافت.
اقليم اين منطقه گرم و خشك است و در اين منطقه تاكنون  252گونه گياهي17،پستاندار 45 ،گونه پرنده و  11گونه خزنده
شناسايي شده است .از جمله حیوانات اين منطقه مي توان به پلنگ ،گرگ ،كفتار ،روباه ،كل و بز ،قوچ و ميش ،آهو ،انواع
پرندگان شكاري ،انواع پرستو ،چكاوك ،چكچك ،كبك و تيهو اشاره نمود .گونه شاخص منطقه ،كل و بز است.
پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
اين منطقه با وسعتي در حدود 113هزار هكتار در فاصله 20كيلومتري شمال غرب شهر اصفهان واقع گرديده است .سابقه
حفاظت اين منطقه به سال  1343بر مي گردد و پيش از آن نيز از شكارگاه هاي معروف ظل السطان ،فرزند ارشد ناصرالدين
شاه بوده است .در حال حاضر حدود  30هزار هكتار اين منطقه پارك ملي و مابقي پناهگاه حيات وحش است .منطقه مزبور
زيستگاه هاي دشتي ،كوهستاني و تپه ماهوري و اقليم معتدل با زمستان هاي سرد دارد .تا كنون در اين منطقه  344گونه
گياهي37 ،گونه پستاندار 82،گونه پرنده و 32گونه خزنده شناسايي شده است كه از مهمترين آنها مي توان به گرگ ،روباه،
كفتار ،كل و بز ،قوچ و ميش ،آهو ،دليجه كوچك ،عقاب طاليي و انواع پرندگان خشكي زي اشاره نمود .منطقه قميشلو
مهمترين زيستگاه قوچ و ميش اصفهان در كشور محسوب مي گردد.
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ﺗﻬـﺮان

.1-16نقشه جانمایی عرصه های
طبیعی محیط زیست استان اصفهان
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