
 
 

 زیستصنعت در استان اصفهان و تاثیر آن بر محیط

 درس:مردم نگاری و سمینار

 محمدرضاراسک

 چکیده:

کیلومتر مربع،  107017جمعیت کشور و مساحتی به اندازه درصد  3/6استان اصفهان با داشتن جمعیتی در حدود 

الی  1387های بع آماری در سالاباشد. با توجه به منهای کشور میترین استانترین و پرجمعیتیکی از وسیع

ای که گذاری و گسترش صنعت بوده به گونههای پیشرو در زمینه سرمایهاین استان همواره یکی از استان 1395

توانسته با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت خود، محملی مناسب برای رشد صنایع به ویژه صنایع همواره 

است اما همواره توانسته است به رشد ها با مشکل جذب سرمایه روبرو بودهسنگین باشد. هرچند در برخی سال

اسب این استان در کنار های منزمینه ارزش تولید صنعتی ادامه دهد. گسترش صنایع با توجه به زیرساختدر 

در این  واحد صنعتی 8000است. استقرار حدود مزایای حاصله، معضالتی را نیز برای محیط زیست فراهم آورده

گوگرد و... تولید اکسیدمحیطی بسیاری نظیر گاز منوکسیدکربن و دیهای زیستاست آالیندهباعث شده استان

آورد. از اینرو با تالش سازمان محیط روندان استان وارد میشود که بیشترین آسیب را در درجه اول به شه

ها، استفاده از ها نظیر گسترش فضای سبز در کارخانهزیست استان راهکارها واقداماتی جهت کاهش آالینده

اند این معضل را تاحدودی کنترل آالت به صرفه و ... پیشنهاد شده و صنایع نیز با بکارگیری آنها توانستهماشین

 کنند.

 مقدمه:

درصد مساحت کشور را  57/6کیلومتر مربع، بخشی در حدود  107017استان اصفهان با مساحتی در حدود »

جمعیت استان اصفهان بر طبق نتایج سرشماری نفوس و » .(«1395، شود)استانداری استان اصفهانشامل می

)سرشماری باشندخانوار ساکن می 1454826در  نفر بوده که این تعداد 5120850برابر  1395مسکن سال 

 .«(1395، عمومی نفوس و مسکن

-به عنوان رتبه اول توسعه 65/1004استان اصفهان با کسب نمره  ،براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت»

ترین همهای تهران و خراسان رضوی و به عنوان یکی از میافتگی صنعتی، معدنی و تجاری کشور باالتر از استان

 235391واحد فعال صنعتی، زمینه اشتغال  8708است. این استان با داشتن های اقتصادی کشور معرفی شدهقطب



 
 

سازمان صنعت، معدن و است)معدن فعال به کار گماشته 704نفر را در  8646است و همچنین نفر را فراهم کرده

 .«(1395، تجارت استان اصفهان

استان، به بررسی و محیط زیست های جغرافیایی از شرح مختصری از ویژگی در قسمت اول این گزارش، پس

وضعیت صنایع در این استان پرداخته و سعی داشته جایگاه این استان را در بخش صنعت و تولیدات صنعتی 

در  هایی نیز در اثر این مسالهکشور نشان دهیم. اما فارغ از اثرات مثبت رشد و گسترش صنایع در استان، آسیب

در استان » توان آمار چشمگیر بیماری ام.اس دانست.است که یکی از آنها را به عنوان مثال میاستان پدید آمده

بیماران دیگر وجود  اند. لیکن بسیارار در انجمن ام.اس پذیرش و ثبت شدهبیم 700هزار و 3بیش از اصفهان 

بر طبق گزارش مجله اپیدمولوژی ه اعالم بیماری ندارند. نام مراجعه نکرده و یا تمایلی بدارند که هنوز برای ثبت

هزار نفر است که باعث شده استان اصفهان 100در  50آمریکا شیوع این بیماری در استان اصفهان نزدیک به 

با اینکه علل مختلفی در به وجود  .«(7: ص 1389ساالری، رتبه باالیی از این نظر در کشور کسب کند)مردم

های صنعتی صنایع به خصوص ترین دالیل آن را شیوع آالیندهری نقش دارند ولی یکی از مهمآمدن این بیما

-های زیستآلودگی شرح مختصری در موردرو در قسمت دوم این گزارش به دانند. از اینصنایع سنگین می

اقدامات انجام برخی های موجود در هوا پرداخته و محیطی ایجاد شده توسط صنایع به خصوص افزایش آالینده

 کنیم.شده توسط برخی صنایع جهت کاهش آلودگی را بیان می

 وضعیت جغرافیایی استان اصفهان:

درصد از مساحت کشور( در بخش مرکزی ایران  6/57کیلومتر مربع ) معادل  107017استان اصفهان با مساحت »

رود است. شکل حاصل جریان زاینده توان گفت اکثر شهرها و روستاهای آنواقع شده و به طور خالصه می

کیلومتر  532/5ای است که میانگین طول آن استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافیایی به گونه

های مرکزی، قم و سمنان، از کیلومتر می باشد. استان اصفهان از شمال به استان 405و عرض استان برابر با 

های های یزد و خراسان و از غرب به استانلویه و بویراحمد، از مشرق به استانهای فارس و کهگیجنوب به استان

استان اصفهان  1393اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال شود. بربختیاری محدود می لرستان و چهارمحال و

ی آب و هواباشد. دهیاری می 720 آبادی و 3514دهستان،  127بخش،  50شهرستان،  24شهر،  107دارای 

های زاگرس در قسمت غرب آن مانع نفوذ رطوبت به نواحی کوهاستان از نوع بیابانی است که وجود رشته

گردد. از طرفی وجود نواحی پست و کویری شرق استان هوای بخش وسیعی از آن را مرکزی و شرق استان می

 120سط بارش شهر اصفهان حدود متر و متومیلی 160متوسط بارش سالیانه استان  دهد.تحت تاثیر خود قرار می

متر است. تنوع رژیم حرارتی در استان تحت تاثیر مناطق کوهستانی و کویری و وزش بادهای غربی است به میلی



 
 

رسد. در بین درجه سانتیگراد می 4طوری که میانگین درجه حرارت ساالنه در مناطق غرب و جنوب به حدود 

 10/6ترین و سمیرم با دمای میانگین ساالنه درجه سانتیگراد گرم 19/5نه مناطق استان، خور با میانگین دمای ساال

های ماربر در سمیرم، چندین رودخانه از جمله رودخانه شد.بادرجه سانتیگراد سردترین منطقه استان اصفهان می

ی داخلی فالت هاارد اما یکی از بزرگترین رودخانه، گلپایگان و غیره در سطح استان جریان دآبادمرغاب نجف

رود است که از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و سپس با جهت غرب به مرکزی ایران زاینده

ریزد و نقش بسزایی در طراوت و شادابی و ب گاوخونی واقع در شهر اصفهان میجنوب شرق استان به تاال

، اصفهان استان استانداری)دکنایفا میزیست و اقتصادی رهای همجوار به ویژه از نظر محیطسرسبزی محیط شه

1395)». 

 اصفهان: استان در صنعت وضعیت

 

 شاغلین درصد 42 استان این در بیشتر و ساله 10 شاغالن تعداد اصفهان استان در ،95 سال سرشماری طبق بر»

 درصد 11 با کشاورزی شبخ از باالتر و درصد 45 با خدمات بخش از پس میزان این که دادمی تشکیل را استان

 «.(5913 ،مسکن و نفوس عمومی )سرشماریداشت قرار

 ارزش و تولید ارزش گذاری،سرمایه ارزش مولفه سه بررسی به اصفهان، استان در صنعت به کلی نگاهی جهت

 از هدف پردازیم.می کشور صنعتی دیگر استان دو با آن مقایسه و 1388-1393 هایسال طی در استان افزوده

 در باشد.می آنها محیطیزیست تاثیرات و استان در گستریصنعت روند دادن نشان مقایسه و روند این بررسی

 پردازیم:می هامولفه این تعریف به ابتدا

 زشار تغییرات و فروش قابل ضایعات ارزش شده، تولید کاالهای ارزش مجموع از است عبارت تولید ارزش»

 ارزش التفاوتمابه از است عبارت کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش و ساخت جریان در کاالهای موجودی

 («.4: ص 1393 ،کارکن و بیشتر 10های صنعتی آمارگیری از کار گاهنتایج صنعتی) فعالیت داده ارزش و ستانده

 

کارگاه به فعالیت  16128تعداد  1388سال کارکن و بیشتر در  10های صنعتی بر اساس آمارگیری از کار گاه»

بود. در این بین درصد کاهش یافته 5/5صنعتی در سطح کشور مشغول بوده که این تعداد نسبت به سال قبل 

میلیارد ریال پس از  55717کارگاه و هم در ایجاد ارزش افزوده با  1908ها با استان اصفهان هم در تعداد کارگاه

 10703گذاری به مبلغ گذاری نیز این استان با سرمایهدوم قرار داشت. در زمینه سرمایهاستان تهران در رتبه 

های بوشهر و خوزستان رتبه سوم را به خود اختصاص داد. همچنین ای استان توانست با میلیارد ریال پس از استان

آمارگیری از کار نتایج د) کسب کن 1388میلیارد ریال ارزش، رتبه دوم را از این نظر در سال  221225تولید 

 .«(10: ص 1388 ،کارکن و بیشتر 10های صنعتی گاه



 
 

کارگاه به فعالیت صنعتی اشتغال داشتند که نسبت به سال قبل این  15302در کل کشور تعداد  1389در سال »

بوده و درصدی  70/1درصد کاهش یافته یود. استان اصفهان نیز در این حوزه شاهد کاهشی معادل  1/5میزان 

میلیارد ریال  68359تقلیل یافته بود. همچنین در این سال استان اصفهان با ایجاد  1876تعداد واحدهای صنعتی به 

گذاری در توانست از این نظر جایگاه دوم خود در کشور پس از تهران را حفظ کند. از نظر میزان سرمایه

میلیارد ریال جایگاه اول را در سطح  23383معادل گذاری های صنعتی، این استان توانست با سرمایهکارگاه

میلیارد ریال ارزش تولید، همچنان پس از تهران در رتبه دوم قرار  288993کشور به دست آورد اما با ایجاد 

 .«(11: 1389 ،نفر کارکن و بیشتر 10های صنعتی گیرد)نتایج آمارگیری از کارگاه

کارگاه در کل کشور  14962های صنعتی، این میزان به ارگاهدرصدی تعداد ک 2/2با کاهش  1390در سال »

کارگاه بود. در این سال استان اصفهان  1832ها به رسید. استان اصفهان نیز شاهد کاهش و رسیدن تعداد کارگاه

میلیارد ریال ارزش تولید به جایگاه سوم در سطح کشور سقوط کرد. از طرفی دیگر نیز در زمینه  370571با 

ها نتوانست در بین سه استان برتر قرار گیرد و شاهد کاهشی در این زمینه در گذاری در این کارگاهسرمایه میزان

میلیارد ریال ارزش افزوده همچنان جایگاه خود   88729این استان بودیم. با این حال این استان توانست با تولید 

: ص 1390 نفر کارکن و بیشتر، 10های صنعتی اهاز تهران کسب کند)نتایج آمارگیری از کارگرا در کشور پس 

11)». 

کارگاه  14697به  1391درصدی نسبت به سال  6/0های صنعتی کشور با کاهش تعداد کارگاه 1392در سال »

 759268درصد از ارزش تولید کشور به میزان  15تقلیل یافت. در این سال استان اصفهان توانست با تولید 

میلیارد سرمایه،  11174دوم را در کشور کسب کند. همچنبن این استان توانست با جذب  میلیارد ریال، جایگاه

گذاری، این استان های خوزستان و تهران کسب کند. با توجه به این حجم سرمایهجایگاه سوم را پس از استان

استان تهران کسب میلیارد ریال جایگاه دوم را پس از  158473ای به میزان توانست با ایجاد ارزش افزوده

 .«(10: ص 1392 نفر کارکن و بیشتر، 10های صنعتی )نتایج آمارگیری از کارگاهکند

کارگاه کاهش یافت،  14452های کشور، این میزان به درصدی در تعداد کارگاه 7/1با کاهش  1393 در سال» 

استان در پی داشت. استان اصفهان به کارگاه بود که رتبه دوم را برای  1561که سهم استان اصفهان از این میان 

میلیارد ریال ارزش تولید داشته باشد. با  687871عنوان سومین استان کشور در این سال توانست رقمی معادل 

میلیارد ریال رتبه دوم را در کشور  17695گذاری در حدود استان توانست با میزان سرمایه 1393اینکه در سال 



 
 

ال به رتبه سوم در کشور دست یافت)نتایج میلیارد ری 141506ای به میزان ش افزودهکسب کند اما با ایجاد ارز

 .«(11: 1393 نفر کارکن و بیشتر، 10های صنعتی آمارگیری از کارگاه

 

 
 

 1393 -بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری نتایج منبع:

 

 



 
 

 1393 الی 1387 -بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری نتایج منبع:

 

 

 
 1393 الی 1387 -بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری نتایج منبع:



 
 

 

 
 

 1393 الی 1387 -بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری نتایج منبع:

 

 

 1393 تا 1387 دوره طی در اصفهان استان که شودمی مشاهده ،شده ذکر توضیحات و نمودارها به توجه با»

 تا 1387 هایسال فاصله در زمینه این در کند. خود صنعت بخش جذب را سرمایه متناسب، شیوه به استنتوانسته

-یافته کاهش چشمگیری طرز به سرمایه جذب میزان ،1390 سال در نهایت در که شده طی نامنظم روندی 1389

 حوزه این در یکنواختی نسبتا و چشمگیر رشد شاهد 1393 تا 1391 هایسال فاصله در نآ از پس اما است.

 .هستیم

-ارزش کاهش از پس دوره این طی در که هستیم این شاهد ، استان صنعت بخش تولیدی افزودهارزش مورد در

 1390 سال در اینکه با است.یافته افزایش میزان این 1392 سال تا ،1387 سال به نسبت 1388 سال در افزوده

 ادامه را خود افزودهارزش رشد روند نیز سال این در توانست استان اما بودیافته کاهش بسیار سرمایه جذب میزان

 دهد.



 
 

 که باشیم،می دوره این طی در میزان این رشد شاهد همواره استان، در شده ایجاد تولید ارزش مورد در همچنین

 کرد طی دوره این در ورمت که روندی و کشور در موجود کاالهای قیمت و ارزش یشافزا به توانمی را امر این

 .«(1393 -1387نفر کارکن و بیشتر،  10های صنعتی )نتایج آمارگیری از کارگاهداد نسبت

 برتر استان سه جزء آن توسعه و صنعت وضعیت نظر از همواره دوره، این طی در اصفهان استان اینکه به توجه با

 گفت توانمی است،بوده پیشرو هایاستان جمله از استان این نیز سرمایه کمبود زمان در حتی و داشته قرار کشور

 هایزیتم در بتوان را امر این علت شاید که باشدمی برخوردار سزاییبه اهمیت از استان این در صنعت بخش

 صنایع اکریل،پلی مبارکه، فوال آهن،ذوب مجتمع همچون مادر صنایع استقرار نظیر» استان در موجود صنعتی

 در اجرایی مدیران و متخصص نیروهای وجود همچنین و ایران شیمیایی صنایع گذاریسرمایه شرکت سیمان،

 جهت صنعتی هایخوشه ها،شهرستان و استان مرکز در صادراتی پایانه و گمرک وجود مختلف، هایبخش

 .«(1395 ،اصفهان استان تجارت و معدن صنعت، ازمان)سدانست ... و کوچک صنایع نمندسازیتوا

 اصفهان: استان محیطی زیست وضعیت

 آنها، از بسیارى زیرا داشت معطوف خود را به المللىبین هاىنگاه بیستم قرن دراواخر محیطىزیست معضالت»

 اقدامات زمینه در چالشى که ترینعمده است. المللىبین سیاسى هاىتالش نیازمند با آنها مقابله و هستند جهانى

 جانورىو  گیاهى هاىگونه تنوع بتوانند که است پایداری الگوهاى توسعه دهىشکل دارد وجود محیطىزیست

 نگرانى و معضالت این از آگاهى 1960دهه  اواخر در .گردند وهوا آب شدید تغییرات از مانع و نماید حفظ را

نهادهای بین رسیده و امضا بهاری بسی هاىموافقتنامه تاکنون، 1970دهه ازافت. افزایش ی شدت به آنها مورد در

زیست محیطاند)سازمان حفاظت از شده تشکیل آنبر  نظارت و زیستمحیط از حفاظت براى متعددى المللى

 .«(1395، ان اصفهاناست

. است آن از بخشی هوا آلودگی که استحاضر  قرن معضالت از زیستمحیط به نسبت انسان توجهیبی»

 بخشزیان اثرات شکل به کوچک مقیاس در هوا آلودگی .است بررسی قابل مقیاس دو در هوا آلودگی

. است بررسی قابل هاساختمان فرسایش و اسیدی باران صنعتی، شهرهای ساکنین بهداشت و سالمتی بر هاآالینده

 صنعتی، دفع فرآیندهای احتراق، ساکن و متحرک منابع: از عبارتند مشخص ناحیه یک در هوا آلودگی منابع

 سو یک از منطقه، یک در صنعتی مناطق و جاتکارخانه جمعیت، تراکم متفرقه. هایفعالیت و جامد زائد مواد

-یکی از مهم .است منطقه ساکنین سبز فضای سرانه کاهش سبب دیگر سوی از و هاآالینده انتشار افزایش سبب

های انسانی، افزایش میزان گازهای مختلف از جمله زیست بر اثر فعالیتمحیط شده درهای ایجادهترین آلودگی

 احتراق نقل، و حملاز:  عبارتند منوکسیدکربن تولیدکننده انسانی فعالیت عمده چهار منوکسیدکربن است.

ی بررس .جامد زائد مواد دفع و صنعتیی فرآیندها حرارت، و انرژی منظور تولید به ساکن منابع در سوخت

 گازی هایآالینده برخی انتشار سرانه که داد نشان 1384 تا 1346 سال از یافته انتشار هایآالینده مقادیر آماری



 
 

است. انتشار  مرتبط انسانی هایفعالیت شدن ماشینی با امر این که شده برابر 11 از بیش منوکسیدکربن از جمله

این  جبران هزینه کهنموده  وارد کشاورزی و زیستمحیط انسان، سالمت به زیادی خسارات جودر  هاآالینده

 بر بالغ 1384 سال در که شده محاسبه ایران زیستمحیط حفاظت سازمان و جهانی بانک توسط خسارات

 از بسیاری در اقلیم تغییر سبب هاآالینده انتشار از ناشی جوی ترکیبات است. تغییربوده ریال میلیارد 52111

 سه در وشده  کمی هافعالیت این که گرفته صورت وضعیت این بهبود جهت در هاییفعالیت شده و کشورها

 .«(147-146: 1386)عزتیان، است شده بیان اقلیم تغییر بهبود و کنونی اقلیم تغییر اقلیم کلی، تغییر رده

 همراهآالینده  توجهی قابل مقادیر انتشار با آنها فعالیت که دارد وجود صنعتی واحد  8000 اصفهان استان در»

 به 1384 سال در که( اصفهان غربیجنوب و غرب شمال، هایقسمتاصفهان ) منطقه جامع طرح در. است

 ناحیه :شد تقسیم زیر شرح به کشاورزی ناحیه یک و صنعتی –ی شهر ناحیه دو به منطقه این رسید تصویب

 . »(1395، اصفهان )شهرداری کشاورزی ناحیه پوالد،ی صنعت -شهری ناحیه اصفهان، صنعتی – یشهر

  



 
 

 اصفهان شهر اطراف در مستقر عمده صنایع -1جدول شماره 
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 اصفهان  شهرداری منبع: سایت

 

 (سال در)تن  اصفهان مختلف جهات در صنایع از شده منتشرهای میزان آالینده -2شماره  جدول

 

 جهت

 

 آالینده

 

شمال و شمال 

 غرب

 

 شرق

 

 جنوب

 

غرب و جنوب 

 غرب

 13/52 68/1 13/31 15/3 آلدئیدها

 38/509 63/1 7/31 57/1125 منوکسید کربن

 67/77 64/1 24/31 74/330 هاهیدروکربن

 84/14422 96/14 69/1124 1/28982 اکسید نیتروژن

 92/35611 12/53 3/5623 73/163290 اکسید گوگرددی

 76/764 3/24 89/347 27/12079 ذرات

 

 اصفهان شهرداری منبع: سایت

 



 
 

 

 :(انجام شده در حوزه صنعتمحیطی زیستبرخی اصالحات ضمیمه )

-شرکت دستورکارکلیه محیطی درزیست مدیریت سیستم استقرار زیست،محیط حفظ مقوله اهمیت به توجه با»

 در مقررات و قوانین رعایت این با که گردیدند ملزم صنایع کلیه و گرفت قرار جاتوکارخانه تولیدی های

 موضوع، اهمیت دلیل به نیز ایران . دردهند انجام موثری اقدامات زیستمحیط  آلودگی کاهش و کنترل جهت

 از اعم واحدها کلیه که گردید تدوین زیست محیط تخریب به های منجرآالینده انتشار کاهش اجرایی نامهینآی

 نقدی جریمه پرداخت به تخلف صورت در و هستند آن به رعایت ملزم خدماتی و کشاورزی تولیدی، صنعتی،

 در مستقر است. صنایع نامهینآی این اجرای در مسئول زیست نهاد محیط حفاظت سازمان. شوندمی محکوم

 و پایش فیلتراسیون، شامل اقدامات اند. اینرسانده انجام به اقدامات مهمی نامهینآی این مفاد اجرای در اصفهان

 مصرف سازیبهینه سوخت، کیفیت اصالح استاندارد، مقادیر با تطابق و صنایع از شده منتشر هایآالینده آنالیز

-طرح از حمایت و باران آب آنالیز سبز، فضای توسعه و صنایع دور به سبز کمربند ایجاد انرژی، بازیافت انرژی،

 .«(1395، زیست اصفهان)سازمان حفاظت از محیطاستبوده هازمینه این در کاربردی پژوهشی های

 :کنیمدر این زمینه را بیان می صنایعهای فعالیتدر این قسمت به اختصار دو نمونه از 

 اصفهان پتروشیمیشرکت 

 بدین را محیطی زیست هایآالینده کاهش جهت شده انجام اقدامات 1385 سال در اصفهان یپتروشیم شرکت»

 سازیبهینه و تولید فرآیند مستمر کنترل غیرصنعتی، و صنعتیسایت  در سبز فضای ایجادکند: می گزارش شرح

 در آن نمودن بهینه و مجتمع هایکوره و بویلرها مصرفی هوای و سوخت میزان کنترل و نظارت تولید، عملیات

 در انرژی رفتن هدر از جلوگیری وکنترل  محیطی، زیست هایآالینده کاهش و سوخت مصرف کاهش جهت

 («.236: 1386)عزتیان، تولیدی صوالتمحازا  به انرژی مصرف میزان ماهیانه محاسبه طریق از مختلف واحدهای

 ایران اکریلپلی شرکت

 است:کرده گزارش زیر شرح به را خود محیطی زیست هایفعالیت 1385 سال در شرکت این»

 کاهش و بازیابی آن و فرمامیدمتیلدی حالل بخارات جذب شامل 1اکریلیک کارخانه بهسازی پروژه اجرای

 ،فرمامیدمتیلدی حالل مصرف در زمینه 2اکریلیک کارخانه فرآیند مقطر، اصالح آب و برق بخار، مصرف

 هکتار 25 از شرکت سبز فضای توسعه و درخت اصله 5000 با هکتار 80 وسعت به شرکت محوطه درختکاری

 کارخانه در آکریلونیتریل آلودگی کنترل پروژه ، اجرایشده تصفیه پساب از سبز فضای آبیاری وهکتار  125 به

 «.(235-236: 1386)عزتیان، و بازیابی جذب آوری،جمع شامل 1اکریلیک

 



 
 

 

 

 

 منابع:

، «محیطی استان اصفهانهای زیستویژگی»(، 1395زیست استان اصفهان )اداره کل حفاظت محیط -1

، رویت doe.ir-www.isfahanزیست استان اصفهان) از سایت اداره کل حفاظت محیطبرگرفته 

 (.27/1/96شده در 

، برگرفته از سایت استانداری «اصفهان در یک نگاه»(، 1395) استانداری اصفهان -2

 (.30/1/96، رویت شده در www.isfp.irاصفهان)

 ،«اصفهان استان در صنعت مزایای گزارش» (،1395) اصفهان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان -3

، www.esf.mimt.gov.ir) اصفهان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان سایت از برگرفته

 .(25/1/96 در شده رویت

 شهرداری اصفهان سایت از برگرفته ،«اصفهان صنعت» (،1395) ی اصفهانشهردار -4

(www.isfahan.ir 30/1/96، رویت شده در.) 

 شهر در هوا کیفیت شاخص بر هواشناسی پارامترهای تاثیر بررسی» ،(1386عزتیان، ویکتوریا) -5

 .جغرافیا دانشگاه اصفهان نامه دکتری، دانشکده، پایان«اصفهان
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