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 104 ...................................................................................................... 1385-1395 دوره یط استان از شهرستان نیا

 105 ..... 1385-1395 دوره یط دگلیب و آران شهرستان در مهم یاجتماع یشاخصها تیوضع(. 61 -1)جدول

 109 ...................... دگلیب و آران شهرستان سطح در تیفعال برحسب شتریب و ساله 10 تیجمع(. 62 -1)جدول

 و لدگیب و آران شهرستان سطح در تیجنس کیتفک به شتریب و ساله 10 تیجمع یکاریب نرخ(. 63 -1)جدول

 110 .................................................................................................................................................... (درصد)اصفهان استان

 ارزش کل از شهرستان سهم و 1379-1393 دوره یط دگلیب و آران شهرستان افزوده ارزش(. 64 -1)جدول

 111 .....................................................................................................................................................................استان افزوده
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 113 ................. 1393 سال در یاقتصاد تیلفعا هر در( درصد) ستانده به واسطه مصرف نسبت(. 65 -1)جدول

 و( الیر ونیلیم) یاقتصاد عمده یها بخش کیتفک به دگلیب و آران شهرستان افزوده ارزش(. 66 -1)جدول

 114 .......................................................................... (درصد) بخش هر در استان افزوده ارزش کل از شهرستان سهم

(درصد) استان و دگلیب و آران شهرستان افزوده ارزش کل از یاقتصاد یها بخش از کیهر سهم(. 67 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 115 

 تیالفع نیا  سهم به دگلیب و آران شهرستان فزودها ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 68 -1)جدول

 119 .............................................................................................................................................. استان افزوده ارزش در ها

تیالفع نیا  سهم به دگلیب و آران شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 69 -1)جدول

 120 .............................................................. 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال رد کشور افزوده ارزش در ها

 122 ............................................. دگلیب و آران شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع مبلغ(. 70 -1)جدول

 124 ......................... یفناور سطح کیتفک به دگلیب و آران شهرستان یصنعت یها گاهکار سهم(. 71 -1)جدول

 125 ................................................................... دگلیب و آران شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 72 -1)جدول

 126 ............................................................... دگلیب و آران شهرستان یصنعت یشهرکها رساختیز(. 73 -1)جدول

 127 ........................ دگلیب و آران شهرستان در روین تعداد کیتفک به یصنعت یها کارگاه تعداد(. 74 -1)جدول

 در توسعه یطرحها مجوز و یبرداربهره مجوز س،یتأس جواز یدارا یصنعت یهاکارگاه تعداد(. 75 -1)ولجد

 128 ................................................................................................................................................ دگلیب و آران شهرستان

 130 ..................................................... دگلیب و آران شهرستان تیفعال نوع کیتفک به عیصنا سهم(. 76 -1)جدول

 131 ...................................................... دگلیب و آران شهرستان یبردار بهره حال در معادن تعداد(. 77 -1)جدول

 133 ......................................ها آن یاقتصاد یها شاخصه و دگلیب و آران شهرستان معادن انواع(. 78 -1)جدول

 139 . (درصد)استان از شهرستان سهم و( هکتار)دگلیب و آران شهرستان باغات و یزراع یاراض(. 79 -1)جدول

 141 .......................................................................... (هکتار)دگلیب و آران شهرستان در مراتع سطح(. 80 -1)جدول

 143 ............................................................ دگلیب و آران شهرستان یباغ و یزراع محصوالت دیتول(. 81 -1)جدول

 145 ........... (هکتار در تن) دگلیب و آران شهرستان یشاورزک بخش در نیزم ینهاده یوربهره(. 82 -1)جدول

 147 ...................................... (هکتار)دگلیب و آران شهرستان در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 83 -1)جدول

 148 ................................................................. دگلیب و آران شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 84 -1)جدول

 150 ........................................... دگلیب و آران شهرستان در یکشاورز بخش ونیزاسیمکان بیضر(. 85 -1)جدول

 151 .............................................................. دگلیب و آران شهرستان در یکشاورز یهانهاده عیتوز (.86 -1)جدول

 شهرستان در یعیطب منابع و زراعت باغات، ور،یط ان،یآبز دام، امور یامهیب پوشش ریز سطح(. 87 -1)جدول

 153 ................................................................................................................................................................... دگلیب و آران
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 154 ............. دگلیب و آران شهرستان در نیسنگ و سبک دام تعداد و ریش و قرمز گوشت دیتول(. 88 -1)جدول

 و آران شهرستان در گذارتخم و یگوشت مرغ ینهیزم در هاآن دیتول و یبرداربهره یواحدها(. 89 -1)جدول

 156 ................................................................................................................................................................................ دگلیب

 158 ........................................................ دگلیب و آران شهرستان در آنها دیتول و تالیش یواحدها(. 90 -1)جدول

 159 ...........................................دگلیب و آران شهرستان در عسل دیتول و عسل زنبور یکلن تعداد(. 91 -1)جدول

 160 ........................................................................... دگلیب و آران شهرستان در یدامپزشک کاناتام(. 92 -1)جدول

 سهم و( هزارتن) کشور نقاط سایر به دگلیب و آران شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 93 -1)جدول

 162 ....................................... (درصد) کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال کاالی جمع در شهرستان

 و( تن هزار) اصفهان استان نقاط سایر به دگلیب و آران شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 94 -1)جدول

 163 ........................................................... (درصد) استان نقاط سایر به شده ارسال کاالی جمع در شهرستان سهم

 شهرستان سهم و( تن هزار) مبدأ عنوان به دگلیب و آران شهرستان از شده جابجا کاالی میزان(. 95 -1)جدول

 166 ............................................................................................................... کاالیی گروه 9 تفکیک به( درصد) استان از

 سهم به اصفهان استان مبدأ از ارسالی کاالهای کل از دگلیب و آران شهرستان سهم نسبت(. 96 -1)جدول

 168 .................................................................................................... اصفهان استان جمعیت کل از شهرستان جمعیت

 های فروشی عمده کل از انشهرست سهم و دگلیب و آران شهرستان های فروشی عمده تعداد(. 97 -1)جدول

 ISIC.......................................................................................................................... 169 رقمی سه کد تفکیک به استان

 استان صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و دگلیب و آران شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 98 -1)جدول

 169 ..............................................................................................................................................................................(درصد)

 171 ............ اصفهان استان و دگلیب و آران شهرستان سطح در همراه و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 99 -1)جدول

 و دگلیب و آران نشهرستا در تلیرا و  اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS تعداد(. 100 -1)جدول

 173 ....................................................... 1385-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم و اصفهان استان

 174 .................. (نفر 1000 هر یازا به) اصفهان استان و دگلیب و آران شهرستان BTS سرانه(. 101 -1)جدول

 175 .....................................استان و دگلیب و آران شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 102 -1)جدول

  و دگلیب و آران شهرستان در  مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت تعداد(. 103 -1)جدول

 176 ..................................................................................... 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم

 ستانشهر سهم و ییروستا و یشهر کیتفک به  دگلیب و آران شهرستان یپست یواحدها تعداد(. 104 -1)جدول

 177 ............................................................................ 1385-1395 دوره یط استان یپست یواحدها کل از( درصد)

 استان و دگلیب و آران شهرستان در ییروستا ICT و یشهر یارتباط خدمات دفاتر تعداد(. 105 -1)جدول

 178 .................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط اصفهان
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 یازا به) اصفهان استان و دگلیب و آران شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 106 -1)جدول

 179 ................................................................................................................................................................. (نفر 4000 هر

 و دگلیب و آران شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله) یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 107 -1)جدول

 180 ...................................................................................................................... 1385-1395 دوره یط اصفهان استان

 شهرستان در( درصد) یونیزیتلو و ییویراد تالیجید یهاشبکه یهافرستنده یتیجمع پوشش. (108 -1)جدول

 182 ...................................................................................................... 1389-1395  دوره یط استان و دگلیب و آران

 هب بیدگل و آران شهرستان در( مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)طبیعی گاز مصرف سرانه(. 109 -1)جدول

 183 ............................................................................................................................................. مختلف هایبخش تفکیک

 185 ............................................................ بیدگل و آران شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 110 -1)جدول

 191 ........................................... بیدگل و آران شهرستان در نفتی یفرآورده شش مصرف نمیزا(. 111 -1)جدول

 192 ....................................................بیدگل و آران شهرستان CNG جایگاه و بنزین پمپ تعداد(. 112 -1)جدول

 به ساعت لوواتیهزارک) بیدگل و آران شهرستان مختلف هایبخش در برق یسرانه مصرف(. 113 -1)جدول

 195 ............................................................................................................................................. (درصد و مشترک هر یازا

 196 .................................... بیدگل و آران شهرستان مختلف هایبخش در برق مشترکین تعداد(. 114 -1)جدول

بیدگل و آران شهرستان مختلف بخشهای در( مشترک هر یازا به مکعب متر)آب سرانه مصرف(. 115 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 198 

 200 ....................................... بیدگل و آران رستانشه مختلف هایبخش در آب انشعابات تعداد(. 116 -1)جدول

 202 .............................................. (لومتریک)دگلیب و آران شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 117 -1)جدول

 204 ............................................... دگلیب و آران شهرستان یبرا راه ییربنایز یهاشاخص مقدار(. 118 -1)جدول

 207 ............. دگلیب و آران شهرستان( تن هزار)یاستان درون و برون یشده جاهجاب بار زانیم(. 119 -1)جدول

 208 ........................................................................... دگلیب و آران شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 120 -1)جدول

 210 ............................... دگلیب و آران شهرستان یدست عیصنا جیرا یربومیوغ یبوم یهارشته(. 121 -1)جدول

 210 ......................................................... دگلیب و آران شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 122 -1)جدول

 211 .................................................... دگلیب و آران شهرستان یدستعیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 123 -1)جدول

 212 ........... دگلیب و آران شهرستان یدست عیصنا یانفراد و یکارگاه دیتول یها پروانه تعداد(. 124 -1)جدول

 213 ................................ دگلیب و آران شهرستان یدست عیصنا بخش ییشناسا یکارتها تعداد(. 125 -1)جدول

 214 ........................ دگلیب و آران شهرستان یدست عیصنا بخش مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 126 -1)جدول

 215 ........................ دگلیب و آران شهرستان در یدست عیصنا یهابازارچه و شگاههاینما تعداد(. 127 -1)جدول
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 و آران شهرستان یدست عیصنا بخش در شدهجذب اعتبارات و شدهیمعرف یها طرح تعداد(. 128 -1)جدول

 216 ................................................................................................................................................................................ دگلیب

 218 . دگلیب و آران شهرستان مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گردشگران تعداد(. 129 -1)جدول

 220 ......................................................................... دگلیب و آران شهرستان یگردبوم مراکز تعداد(. 130 -1)جدول

 221 ......................................................... دگلیب و آران شهرستان یگردشگر خدمات دفاتر تعداد(. 131 -1)جدول

 222 ............................................................................. دگلیب و آران شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 132 -1)جدول

 223 ......................................................................... دگلیب و آران شهرستان یگردشگر یهاجاذبه(. 133 -1)جدول

 226 ....................................................... دگلیب و آران شهرستان یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 134 -1)جدول
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 18 ........... 1385-1395 دوره طی اصفهان استان و بیدگل و آران شهرستان جمعیت تراکم روند(. 1 -1)نمودار

1385-1395 دوره طی استان با بیدگل و آران شهرستان میر و مرگ و تولد خام نرخ مقایسه(. 2 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 19 

 21 .................. 1385-1395 دوره طی استان با بیدگل و آران شهرستان شهرنشینی نرخ مقایسه(. 3 -1)نمودار

 در ناصفها استان کل و استان شهرستانهای دیگر با بیدگل و آران شهرستان خانوار بعد همقایس(. 4 -1)نمودار

 22 .......................................................................................................................................................................... 1395 سال

 اصفهان اناست کل و استان شهرستانهای دیگر با بیدگل و آران شهرستان یجنسیت نسبت مقایسه(. 5 -1)نمودار

 23 .................................................................................................................................................................... 1395 لسا در

1395 و 1390 ،1385 یسالها در تیجنس برحسب دگلیب و آران شهرستان تیجمع یسن هرم(. 6 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 23 

 24 ...................... 1395 سال در استان کل با دگلیب و آران شهرستان تیمعج یسن هرم سهیمقا(. 7 -1)نمودار

 27 .................................. (95-1388)دگلیوبآران شهرستان آموزان دانش کل تعداد تغییرات روند(. 8 -1)نمودار

(95-1388)دگلیوبآران شهرستان یلیتحص مقطع کیتفک به آموزان دانش تعداد تغییرات روند(. 9 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 27 

(1395 -96) اصفهان استان یها شهرستان در آموزان دانش کل از یشهر آموزان دانش سهم(. 10 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 30 

 -96) اصفهان استان یها شهرستان در آموزان دانش ازکل یدولت مدارس آموزان دانش سهم(. 11 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 32 

    فهاناص استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 12 -1)نمودار

(96- 1395) ...................................................................................................................................................................... 36 

 -96)اناصفه استان یها شهرستان در ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 13 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 39 

 40 ......... (1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 14 -1)نمودار

 40(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در لاو متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 15 -1)نمودار

(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در دوم متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 16 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 41 

(1395 -96)اصفهان استان یها شهرستان یدولت مدارس ریدا کالس در آموزان دانش تراکم(. 17 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 42 

 -96)اصفهان استان یها شهرستان در یدولت یسازمان یواحدها به یدولت آموزان دانش نسبت(. 18 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 44 
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 45 ... 1395 -96 سال در اصفهان استان یهارستانشه یدولت مدارس آموز دانش یفضا سرانه(. 19 -1)نمودار

 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یکیزیف کالس در آموزان دانش تراکم(. 20 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................... 46 

(1395 -96)اصفهان استان یها شهرستان یدولت مدارس در یآموزش یفضا یور بهره بیضر(. 21 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 47 

 48 .................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان راستانداردیغ یدولت مدارس درصد(. 22 -1)نمودار

 بر ساعت نفر هزار)متخصص یفن انیمرب به یدولت یررسمیغ یا حرفه و یفن کارآموزان نسبت(. 23 -1)نمودار

 51 ................................................................................................. (1395 -96)اصفهان استان یهاشهرستان در( یمرب

 استان یهاشهرستان در( ساعت)فعال تیجمع یررسمیغ یا حرفه و یفن آموزش سرانه(. 24 -1)نمودار

 52 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 54 ................ (1395)اصفهان استان یهاشترشهرستانیب و ساله6 تیجمع در کل یباسواد نرخ(. 25 -1)نمودار

 55 .............. (1395 -96)اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس شگاهیآزما مساحت سرانه(. 26 -1)نمودار

 55 ............. (1395 -96)  اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس کتابخانه مساحت سرانه(. 27 -1)نمودار

 56 ........ (1395 -96) اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یورزش سالن به آموز دانش(. 28 -1)نمودار

1385 -95 یهاسال یط دگلیب و آران شهرستان یعال آموزش مراکز انیدانشجو کل تعداد(. 29 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 59 

 60 .......................... 1395 سال در رنظامیز حسب بر دگلیب و آران شهرستان انیدانشجو درصد(. 30 -1)نمودار

 63 ............. 1395 سال در یلیتحص مقطع حسب بر دگلیب و آران شهرستان انیدانشجو درصد(. 31 -1)نمودار

 66 ... 1395 سال در یعلم مرتبه حسب بر دگلیب و آران شهرستان یعلم اتیه یاعضا درصد(. 32 -1)نمودار

 استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 33 -1)نمودار

 69 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 34 -1)نمودار

 69 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 استان یهاانشهرست در یکاربرد یعلم رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 35 -1)نمودار

 70 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 71 .............................. (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز مقاله سرانه(. 36 -1)نمودار

 72 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز مقاله هسران(. 37 -1)نمودار

 در یاسالم آزاد رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 38 -1)نمودار

 75 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان
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 فهرست نمودارها
 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 رد نور امیپ رنظامیز( یبدن تیترب و یهنگفر و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 39 -1)نمودار

 75 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

 یردکارب یعلم رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 40 -1)نمودار

 76 ...................................................................................................................... (1395)هاناصف استان یهاشهرستان در

 شهرستان  در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه(. 41 -1)نمودار

 78 ..................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دگلیب و آران

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه سهیمقا(. 42 -1)نمودار

 78 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان

 تانشهرس  در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه(. 43 -1)ودارنم

 79 ..................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دگلیب و آران

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم نشگاهدا در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(.  44 -1)نمودار

 79 ................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با دگلیب و آران شهرستان

 رانآ شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 45 -1)نمودار

 80 .............................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دگلیب و

 هرستانش در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 46 -1)نمودار

 80 ................................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با دگلیب و آران

1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دگلیب و آران شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 47 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 83 

 صفهانا استان کل و  ها شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 48 -1)نمودار

 83 .................................................................................................................................................................... 1394 سال در

 -1394 یها سال یط استان و دگلیب و آران شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 49 -1)نمودار

1386 ................................................................................................................................................................................... 87 

 -1394 یها سال یط استان و دگلیب و آران شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 50 -1)نمودار

1389 ................................................................................................................................................................................... 87 

 -1394 یها سال یط استان و دگلیب و آران شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ انزیم(. 51 -1)نمودار

1387 ................................................................................................................................................................................... 88 

 93 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 52 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به ملی مدالهای نسبت(.  53 -1)نمودار

 95 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان
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 فهرست نمودارها
 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به جهانی مدالهای نسبت(.  54 -1)نمودار

 96 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 99 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 55 -1)نمودار

 100 . 1395 سال در اصفهان استان یاه شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 56 -1)نمودار

 استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با دگلیب و آران شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 57 -1)نمودار

 108 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ(. 58 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 110 

 اناست کل و ستانا یها شهرستان یگرهاید با دگلیب و آران شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 59 -1)نمودار

 111 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 کل و استان یها شهرستان یگرهاید با دگلیب و آران شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 60 -1)نمودار

 112 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 دوره یط اصفهان استان و دگلیب و آران شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 61 -1)نمودار

1393-1379 .................................................................................................................................................................. 116 

 انشهرست گرید با دگلیب و آران شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 62 -1)نمودار

 116 ....................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان کل و استان یها

-1393 دوره یط استان و دگلیب و آران شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 63 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 117 

 شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 64 -1)نمودار

 117 ....................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان کل و استان یها

-1393 دوره یط استان و دگلیب و آران شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 65 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 118 

 شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 66 -1)نمودار

 118 ....................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان کل و استان یها

 تهایفعال نیا  سهم به دگلیب و آران شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 67 -1)نمودار

 121 ......................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش در

 و استان یها شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 68 -1)نمودار

 122 ............................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان کل

 و استان یها شهرستان گرید با دگلیب و آران شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 69 -1)نمودار

 123 .............................................................................................................................................. 1394 سال در استان کل
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 فهرست نمودارها
 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 125 ..... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(. 70 -1)نمودار

 126 ............................. 1395 سال در ناصفها استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 71 -1)نمودار

 128 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(. 72 -1)نمودار

 131 ...........................................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت وعتن شاخص(. 73 -1)نمودار

 134 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 74 -1)نمودار

 134 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 75 -1)نمودار

 135 ............................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 76 -1)نمودار

 135 ............................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 77 -1)نمودار

 140 ........ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(. 78 -1)نمودار

 140 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 79 -1)نمودار

 141 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 80 -1)نمودار

 142 .............................................................. 1395 سال در دگلیب و آران شهرستان مراتع تیوضع(. 81 -1)نمودار

 144 . 1394 سال در شهرستانها کیتفک هب اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز محصوالت(. 82 -1)نمودار

 144 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 83 -1)نمودار

 145 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ تمحصوال(. 84 -1)نمودار

 یشهرستانها یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 85 -1)نمودار

 146 ...................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان استان

شهرستان یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 86 -1)نمودار

 146 ............................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یها

 یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 87 -1)نمودار

 147 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 149 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 88 -1)نمودار

 1385 یسالها یط در اصفهان واستان دگلیب و آران شهرستان ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 89 -1)نمودار

 150 ............................................................................................................................................................................ 1394 تا

 152 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یشاورزک یهانهاده مجموع(. 90 -1)نمودار

 154 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 91 -1)نمودار

 155 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 92 -1)نمودار

 157 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 93 -1)نمودار

 157 .................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(. 94 -1)نمودار

 158 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 95 -1)نمودار
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 فهرست نمودارها
 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 159 .................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 96 -1)نمودار

 عجم در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با دگلیب و آران شهرستان مقایسه(. 97 -1)نمودار

 163 ............................................................. 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال کاالی

 عجم در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با دگلیب و آران شهرستان مقایسه(. 98 -1)نمودار

 164 ............................................................................. 1395 سال در اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال کاالی

 کل و اناست یشهرستانها گرید با دگلیب و آران شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 99 -1)دارنمو

 172 ...................................................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان

 گرید با دگلیب و آران ستانشهر  در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 100 -1)نمودار

 172 ..................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یهاشهرستان

 رستانشه گرید با دگلیب و آران شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 101 -1)نمودار

 173 ....................................................................................................... 1395 سال در اصفهان ستانا کل و استان یها

 و آران شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 102 -1)نمودار

 175 ......................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید با دگلیب

 با دگلیب و آران شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 103 -1)نمودار

 177 .......................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید

 شهرستان با دگلیب و آران شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 104 -1)نمودار

 180 ............................................................................................. 1395 سال در اصفهان استان کل و استان گرید یها

 کل و استان گرید یها شهرستان با دگلیب و آران شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 105 -1)نمودار

 182 ...................................................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان

 184 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز یسرانه مصرف(. 106 -1)نمودار

 184 .............................................. 1394 سال در بیدگل و آران شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 107 -1)نمودار

 186 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 108 -1)نمودار

 187 ................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین یسرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 187 ...................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سوپر بنزین یسرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 188 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت یسرانه مصرف(. 111 -1)نمودار

 189 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف(. 112 -1)نمودار

 189 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 113 -1)نمودار

 190 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز یسرانه مصرف(. 114 -1)نمودار

 193 ...................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 115 -1)نمودار
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 مودارهافهرست ن
 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 استان شهرستانهای در( مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل یسرانه مصرف(. 116 -1)نمودار

 193 ............................................................................................................................ 1395 سال اول ماهه نه در اناصفه

 اول ماهه نه در بیدگل و آران شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 117 -1)نمودار

 194 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 نه در بیدگل و آران شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 118 -1)نمودار

 197 ......................................................................................................................................................1395 سال اول ماهه

 197 ............. 1395 سال اول ماهه نه در در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 119 -1)نمودار

 199 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 120 -1)نمودار

 199 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 121 -1)نمودار

 200 .......................... 1395 سال در بیدگل و آران شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 122 -1)نمودار

 سال در بیدگل و آران شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف شهایبخ از هریک سهم(. 123 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 201 

 202 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 124 -1)نمودار

 203 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ یحوزه یراهها(. 125 -1)نمودار

 نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به دگلیب و آران شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 126 -1)نمودار

 204 .............................................................................................................................................. 1395 الس در شهرستان

 205 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 127 -1)نمودار

 205 ...................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان  تیعجم به راه نسبت(. 128 -1)نمودار

 206 ................. 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 129 -1)نمودار

 207 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(.  130 -1)نمودار

 208 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا(. 131 -1)نمودار

 209 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 132 -1)نمودار

 212 ................ 1395 الس در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 133 -1)نمودار

 214 . اصفهان استان یشهرستانها یدستعیصنا ریاخ سال 5 ییشناسا یکارتها مجموع تعداد(. 134 -1)نمودار

 215 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ لمشاغ تعداد(. 135 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 136 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 216 
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 بارکهم سوره)« َ ا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادً »

    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

رود، اما مشکل ساختاری از آنجا ای به شمار ميريزی ملي و منطقهآمايش سرزمين اساس توسعه و برنامه

 نگيرد که مرزهای مطالعات آمايش سرزمين منطبق بر تقسيمات سياسي نيست و محدود نمودنشأت مي

ای را از واقعيت طبيعي و ريزی منطقهمطالعات آمايش سرزمين به مرزهای سياسي قراردادی نيز برنامه

های مطالعاتي تر شدن محدودهجغرافيايي دور نموده و نتايج آن را غيرواقعي خواهد ساخت. با کوچك

نه لي خود که توزيع بهيآمايش سرزمين، اين محدوديت خود را بيشتر نشان داده و عمالً آمايش از هدف اص

های مطالعاتي عمالً امکان توزيع شود؛ زيرا کوچك بودن محدودهها در مکان است، دور ميفعاليت

شود نتايج مطالعات آمايش از بهينگي فاصله بگيرد. مشکل ساختاری ها را از بين برده و باعث ميفعاليت

دانند برای مطالعات آمايش سرزمين که معموالً آيد که مديران عملياتي الزم ميوجود مي ديگر زماني به

ه تهيه های زيرمجموعمنظور اجرايي شدن، برشي به تفکيك شهرستانشود بهها انجام ميدر مقياس استان

ها و در نيز به دور از مرزهای سياسي استان آمايش منطقه ای نظر از اينکه الزم است مطالعاتنمايند)صرف

 .ها را دربرگيرد، انجام شود(هايي از آنزی که ممکن است چند استان يا قسمترييك پهنه همگن برنامه

ها مخصوصاً با توجه به محدوديت ذکر شده ناشي از کوچك انجام مطالعات آمايش در سطح شهرستان

های ريزی عمالً ناممکن است و گاه نتايج حاصل از بهينگي در مقياس کوچك با بهينگيشدن مقياس برنامه

 رو يافتن روشي که بتواند مطالعات آمايش سرزمين انجامن شده در مقياس کالن منطبق نيست. از اينتعيي

ها تبديل نمايد، ضروری اجرايي توسعه شهرستان -های راهبردیشده در سطح استان را به دستورالعمل

 است. 

ا هدف ايجاد نيز ب  "متيهای استان اصفهان با  رويکرد اقتصاد مقاوتدوين اسناد توسعه شهرستان"طرح 

عملياتي از مطالعات آمايش سرزمين استان اصفهان انجام شده است. اين طرح با مطالعه  -ترجمان اجرايي

آوری اطالعات ارزشمند اقدام به توصيف های مختلف اقتصادی، اجتماعي و زيربنايي، ضمن جمعبخش

ه های استان اصفهان نموده و با توجهرستانوضعيت گذشته و موجود )با تحليل روند ده ساله( هريك از ش

انجام شده،  1۳9۳تا  1۳90های به مطالعات آمايش سرزمين و اسناد توسعه استان اصفهان که طي سال

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

های اجرايي تخصصي تگاههای اطالعاتي از دسهای مورد نياز اين مطالعه با توجه به محدوديتداده

ريزی استان استان و با پيگيری کارشناسان محترم معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

های مورد مطالعه رسيده است. پس از تدوين آوری شده و به مالحظه مسئولين شهرستاناصفهان جمع

ها رسيده استحضار مسئولين و خبرگان شهرستانراهبردهای کالن و بخشي، گزارش مقدماتي تهيه شده به 
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نجام ای اصورت حضوری و يا مکاتبهو نظرات ذينفعان کليدی اخذ شده است. اين مرحله از مطالعات به

 شده است تا فرصت بيشتری جهت اخذ نظرات فراهم شده و ضمانت اجرايي نتايج طرح افزايش يابد.

محترم  ها، نمايندگانه بر مسئولين ارشد و اجرايي شهرستانها عالودر جلسات برگزارشده در شهرستان

های اصلي توسعه اند، تا ضمن اطالع از جهتمجلس شورای اسالمي شهرستان ذيربط نيز حضور داشته

های اصلي گام بردارند. ارسال نظرات نگری و تأمين منابع الزم اين جهتشهرستان در راستای آينده

ها ضمن وسيع نمودن دايره اطالعات مورد استفاده در اين طرح، در شهرستانکارشناسان و خبرگان حاضر 

 تر شده و پس از تدوين، مرحلهباعث شده است راهبردهای تدوين شده به واقعيت اجرايي و بومي نزديك

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

های استان فرمانداران شهرستان ،يه استان اصفهانهای انتخابرو الزم است از کليه نمايندگان حوزهاز اين

ها که با نظرات ارزشمند خود بر غنای اين های اجرايي در شهرستانمديران و کارشناسان دستگاه ،اصفهان

ي مستقر های اجرايدستگاه»طرح افزودند، سپاسگزاری نمايد. از آنجا که کليه اطالعات اخذ شده مربوط به 

شود، طور ويژه سپاسگزاری ميها بهاشد، از تمامي مديران و کارشناسان اين دستگاهبمي« در مرکز استان

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميريزی از اطالعات و دادهگيری چرخه برنامهچرا که اساس شکل

رنامه نگي بگردد. انجام اين طرح بدون تالش و همراهي مستمر کارشناسان محترم معاونت هماهآن ختم مي

سته اين رسيد. حضور پيوريزی استان اصفهان قطعاً به نتيجه مطلوب نميو بودجه سازمان مديريت و برنامه

ها و در اختيار گذاشتن نظرات آوری اطالعات، شرکت در جلسات شهرستانعزيزان در تمامي مراحل جمع

محتوای اين اسناد توسعه  با زحمات شود که خالصانه از زحمات ايشان قدرداني نمايد. خبرگي باعث مي

ای دريغ و مداوم تمامي همکاران علمي و اجرايي طرح و اعضای گروه پژوهشي اقتصاد شهری و منطقهبي

سای فرداند از مشارکت همدالنه ايشان سپاسگزاری نمايد. هماهنگي طاقتحاصل شده است، که الزم مي

جرايي بر های اها، مديران و کارشناسان دستگاهن شهرستانکليه مراحل طرح ميان کارفرما، مشاور، مسئولي

عهده جناب آقای دکتر طهماسبي بوده است که الزم است تشکر ويژه از ايشان به عمل آيد. راهبری دقيق 

ريزی استان اصفهان جناب بودجه سازمان مديريت و برنامه و دورانديشي معاون محترم هماهنگي برنامه و

شك رکن به نتيجه رسيدن اين مطالعات و ساير مطالعات قبلي از اين دست در استان بيآقای مهندس ناطقي 

ای است برای تشکر و سپاسگزاری از ايشان که با تجربه و دانش خود به اين اصفهان است. اين مجال بهانه

ترم حدريغ علمي و اجرايي رئيس ماند. حمايت و پشتيباني بياستان خدمات قابل توجهي عرضه داشته

زمين عنوان دبير علمي آمايش سرريزی استان اصفهان جناب آقای دکتر اکبری بهسازمان مديريت و برنامه

های ايشان دانيم از تمامي تالشخود مي استان اصفهان در اين طرح نقش کليدی و اساسي داشته است که بر

 ری نماييم. در راستای تحقق اين طرح و طرح آمايش سرزمين استان اصفهان سپاسگزا

 ريزی استاناين گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزمين استان اصفهان و شورای برنامه

عنوان سند توسعه شهرستان شناخته شده و الزم است اقدامات الزم در جهت پيگيری راهبردهای اصفهان به
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هايي باشد در راستای گامطرح شده در سند انجام شود. اميدواريم تدوين اين اسناد و اجرايي شدن آن 

رچه ريزی استان و بالندگي هبرنامه گانههفت مناطقدر قالب  های استان اصفهانتوسعه متوازن شهرستان

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                     

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

کيلومتر  6101با مساحتي بالغ بر   آران و بيدگلشهرستان  1۳95سال در براساس آخرين تقسيمات کشوری 

شهرستان استان است.  دهد و از نظر وسعت پنجميندرصد از مساحت کل استان را تشکيل مي 7/5مربع 

کيلومترمربع( 176شهر)( و کمترين به شهرستان خمينيکيلومترمربع22570ين)ايرين وسعت به شهرستان نبيشت

از  درصد 02/2نفر و معادل  10۳517حدود   1۳95در سال  آران و بيدگل شهرستان تعلق دارد. جمعيت

شهرستان استان اصفهان مي باشد. بيشترين جمعيت مربوط به يازدهمين جمعيت استان است و از اين نظر 

نفر( مي 19761و کمترين جمعيت مربوط به شهرستان خور و بيابانك) (نفر 224۳249اصفهان)شهرستان 

های سمنان و قم، از غرب به شهرستان کاشان، از جنوب به شمال به استاناز شهرستان آران و بيدگل . باشد

  شود.شهرستان نطنز و از شرق به شهرستان اردستان محدود مي

 4و مرکزی(،  کويراتبخش) 2اين شهرستان دارای  ،1۳95در سال وری بر اساس آخرين تقسيمات کش

 110 و (کويرات و سفيددشت، کويردهستان) ۳( و آبادنوشو  آران و بيدگل، سفيدشهر، ابوزيدآباد)شهر

 آبادی خالي از سکنه مي باشد.  67و  سکنه یداراآبادی  4۳که  است آبادی

دهد.های استان اصفهان را نشان ميبندی شهرستاندر تقسيم لآران و بيدگ(  موقعيت شهرستان 1-1نقشه )



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان آران و بیدگلموقعیت شهرستان (. 1 -1)نقشه
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 1395در سال براساس تقسیمات کشوری  آران و بیدگلمشخصات عمومی شهرستان (. 1 -1جدول)

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 7/5 107019 6101 مساحت)کیلومتر مربع(

 4 50 2 بخش

 74/۳ 107 4 شهر

 ۳6/2 127 ۳ دهستان

 1۳/۳ ۳514 110 کل آبادی

 9۳/۳ 170۳ 67 آبادی خالی از سکنه

 ماخذ: سالنامه آماری        

های اصلي کشور و شبکه راه کاشان، از طريق دو جاده اصلي به کيلومتر مربع6101با وسعت  ستانين شهرا

های درصد مساحت شهرستان( در تپه ۳1کيلومتر مربع ) 1900شود. به لحاظ کويری بودن منطقه، مرتبط مي

 .متر از سطح دريا است 912ارتفاع آن  .گويندمي بند ريگدر اصطالح محلي به آن شني قرار گرفته که 

 د.باشميهای سرد و خشك های گرم و سوزان و زمستانتابستان آب و هوای اين منطقه گرم و خشك با

 سانتيگراد درجه -7 به زمستان در هوا برودت حداقل و سانتيگراد درجه 4۸ به تابستان در هوا دمای حداکثر

 .است سانتيگراد درجه19/9ساالنه دمای ميانگين و ميليمتر 1۳۸ حدود ساليانه بارش. رسدمي

رستان شاهد کمترين دما هستيم هشدر غرب و جنوب  وط همدما ترسيم شده است،( که خط2-1در نقشه )

ان شود. شهر آرکه با حرکت به سمت شمال و همچنين مناطقي از جنوب شهرستان بر دمای هوا افزوده مي

( که خطوط هم بارش ۳-1در نقشه )ای که هوا دمای بااليي دارد واقع شده است. و بيدگل نيز در ناحيه

ها در جنوب شرقي جايي که از طبقات بيشتر بارش دهد،النه و طبقات ارتفاعي را نشان ميسا متوسط

گيری پوشش زمين نيز متاثر از بارش، دما و ارتفاع در شکلدهد. ارتفاعي بااليي برخوردار است رخ مي

ان ا شرق شهرستهايي از جنوب، مرکز و عمدت(  نشان داده شده است. مراتع کم تراکم در قسمت4-1نقشه )

هايي از غرب و جنوب غربي جايي که منابع آبي و وجود دارند. عمده اراضي کشاورزی نيز در قسمت

(  نشان مي دهد 5-1نقشه شيب )نقشه ) های شهری و روستايي وجود دارند قرار دارند.همچنين سکونتگاه

ي از جنوب شرقي و شمال هايقسمت عمده شهرستان آران و بيدگل از شيب کمي برخوردارند و قسمت

 شرقي از شيب بااليي برخوردارند.

 

  

 . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%DA%AF&action=edit&redlink=1
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ر د آران و بیدگلمساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان (. 2 -1جدول)

 )هکتار(1395سال 

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 جنگل طبیعی

 
65000 0 

 97۸94 جنگل دست کاشت

 
۳۳6214 12/29 

 0 پارک های جنگلی طبیعی

 
2۸ 0 

 ۳74 فضاهای سبز

 
2۸0۳4 ۳۳/1 

 0 ذخیره گاه های جنگلی

 
۸166 0 

 ماخذ: سالنامه آماری          

، مساحت فضاهای سبز 1۳95طبق اطالعات اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان در سال 

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را تشکيل  ۳۳/1هکتار مي باشد که  ۳74 آران و بيدگلستان شهر

 در اختيار دارد.را استان  بيست و دومدهد و از اين لحاظ رتبه مي
 



 

 

 ارتفاعات و خطوط همدمای متوسط سالیانه شهرستان آران و بیدگل(. 2 -1)نقشه

 

 

   



 

 

 ارتفاعات و خطوط همبارش متوسط سالیانه شهرستان آران و بیدگل(. 3 -1)شهنق

 



 

 

 پوشش زمین شهرستان آران و بیدگل(. 4 -1)نقشه



 

 

 آران و بیدگل شیب شهرستان(. 5 -1)نقشه

 
  



 

 

 ه وضعيت شاخص های مهم بخش آب در شهرستان آران و بيدگل مي باشد. (  نشان دهند۳-1جدول )

 آران و بیدگلهای مهم بخش آب در شهرستان وضعیت شاخص(. 3 -1)جدول

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش مفید 

)منابع آب 

دپذیر(تجدی

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

 ش آبي تنوجود
تنش آبي 

شديد
کم

 بخش منابع آب  –ن و تدوين سند راهبردی توسعه استان اصفهان ماخذ: مطالعات آمايش سرزمي   

 آران و بیدگلهای مهم بخش آب در شهرستان (. وضعیت شاخص3-1ادامه جدول)

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

سطح ایستابی 

)متر(

 تغییراتمیانگین 

ساالنه حجم 

آبخوان )میلیون 

مترمکعب(

میانگین شوری منابع 

آب زیرزمینی )میکرو 

زیمنس بر سانتیمتر(

تغییرات متوسط ساالنه 

شوری منابع آب 

زیرزمینی )میکروزیمنس 

بر سانتیمتر(

سرانه مصرف

راندمان 

آبیاری 

)درصد(

پرت 

شبکه 

)درصد(

تعداد 

تصفیه 

خانه

سرانه مصرف 

یشهر

الگوی سرانه 

مصرف

)لیتر بر روز()لیتر بر روز(

-----

 بخش منابع آب  –ماخذ: مطالعات آمايش سرزمين و تدوين سند راهبردی توسعه استان اصفهان   

برداری فراوان از ( قابل مشاهده است. بهره6-1دارد. اين واقعيت در نقشه )ن مطلوبيير وضعيت از نظر سرانه آب تجديدپذ آران و بيدگلهمانگونه که مشخص است شهرستان 

  ( اين واقعيت را مشاهده نمود.7-1منابع زيرزميني اين شهرستان را در محدوده با تنش آبي شديد قرارداده است که مي توان در نقشه )



 

 

 رستان آران و بیدگل نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل روانابموقعیت شه(. 6 -1)نقشه

 
 



 

 

  وضعیت تنش آبی شهرستان آران و بیدگل در محدوده حوزه های آبریز استان اصفهان(. 7 -1)نقشه
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 تحوالت جمعیتی -2 -1

جمعيت شهرستان آران  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های ن در سالبر اساس نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسک

 1۳90نفر در سال  97409به 1۳۸5نفر در سال  90491درصد  از  4۸/1و بيدگل با متوسط نرخ رشد ساالنه 

رسيده است.  در  1۳95نفر در سال  10۳517درصد به  22/1افزايش يافته و با متوسط نرخ رشد ساالنه 

ی ی نهم را در متوسط نرخ رشد ساالنه( شهرستان آران و بيدگل رتبه1۳90-1۳950) ی پنج سالهدوره

 درصد 61/۳شهرستان شاهين شهر و ميمه با در همين دوره جمعيت در استان به خود اختصاص داده است. 

ترين  نرخ رشد ساالنه جمعيت استان را در درصد پايين  -56/1مياندشت با  و نباالترين و شهرستان بويي

در مناطق شهری  1۳95و  1۳90ی دو سرشماری ی جمعيت در فاصلهمتوسط رشد ساالنه ار داشته اند.اختي

 درصد بوده است.  -7۸/0درصد و در مناطق روستايي  57/1

، 1385ای هتعداد خانوار و جمعیت شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان به تفکیک مناطق در سال(. 4 -1)جدول

 1395و  1390

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 22/1 4۸/1 10۳517 97409 90491 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 25/1 41/1 52644 49479 46127 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 20/1 56/1 50۸7۳ 479۳0 44۳64 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - ۳2050 2۸909 2455۳ شهرستان

 - - 0/2 0/2 0/2 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 17 16 15 تراکم جمعیت)نفر در کیلومتر مربع(

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 57/1 44/1 ۸9022 ۸2۳۳2 766۳5 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 62/1 41/1 45019 41550 ۳۸749 شهرستان

 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان زن



   17/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 5۳/1 4۸/1 4400۳ 407۸2 ۳7۸۸6 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 27506 24542 2099۳ شهرستان

 مناطق روستایی

 جمعیت
 -29/0 -۸2/0 61۳541 62260۳ 64۸629 استان

 -7۸/0 70/1 14495 15077 1۳۸56 شهرستان

 مرد
 -20/0 -۸9/0 ۳171۸۸ ۳20456 ۳۳5104 استان

 -7۸/0 45/1 7625 7929 7۳7۸ شهرستان

 زن
 -۳9/0 -74/0 296۳5۳ ۳02147 ۳1۳525 استان

 -79/0 99/1 6۸70 714۸ 647۸ شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 4544 4۳67 ۳560 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                

در  ۳2050و   1۳90در سال  2۸909به 1۳۸5در سال  2455۳خانوارهای  شهرستان آران و بيدگل از تعداد 

و  1۳90، 1۳۸5های افزايش يافته است. ميزان تراکم جمعيت شهرستان آران و بيدگل در سال 1۳95سال 

نفر در هر کيلومتر مربع بوده است. ميزان تراکم جمعيت در طول اين دوره  17و  16، 15ترتيب  به 1۳95

( کمتر است. 4۸) 1۳95( و 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5های الهمواره از نرخ تراکم جمعيت استان در س

در ی هجدهم را در اختيار دارد. از نظر ميزان تراکم جمعيت رتبه 1۳95آران و بيدگل در سال شهرستان 

کيلومتر هر در  نفر 74/1نايين با تراکم شهرستان و  1۸17شهر با تراکم جمعيت خمينيشهرستان اين سال 

 داشته اند.را در استان های اول و آخر به ترتيب رتبه مربع
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 1385-1395روند تراکم جمعیت شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان طی دوره (. 1 -1)نمودار

 دگل و استان اصفهاندر شهرستان آران و بی )به ازای هر هزار نفر(نرخ خام تولد و مرگ و میر(. 5 -1)جدول

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

 نرخ خام تولد
 ۳7/16 40/15 62/14 استان

 1۸/17 ۳۳/16 90/10 شهرستان

 نرخ خام مرگ و میر
 5۳/4 96/4 91/4 استان

 25/4 77/۳ 46/۳ شهرستان

 مناطق شهری

 نرخ خام تولد
 0۸/17 91/15 55/14 استان

 24/16 2۸/17 ۸7/12 شهرستان

 نرخ خام مرگ و میر
 56/4 91/4 ۳9/4 استان

 20/4 2۸/4 06/4 شهرستان

 مناطق روستایی

 نرخ خام تولد
 11/11 97/11 02/15 استان

 90/22 14/11 00/0 شهرستان

 نرخ خام مرگ و میر
 91/۳ ۳4/5 06/۸ استان

 55/4 99/0 14/0 شهرستان

 ز آمار ايرانماخذ: مرک                                 



   19/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

بوده که  90/10، 1۳۸5، نرخ خام تولد در شهرستان آران و بيدگل در سال (5-1)های جدول بر اساس داده 

از نظر نرخ خام تولد در سال . افزايش يافته است 1۳95در سال  1۸/17و به  1۳90در سال  ۳۳/16به رقم 

هرستان ش در اين سال. د اختصاص داده استی پنجم را در استان به خو، شهرستان آران و بيدگل رتبه1۳95

ازای هر  به نرخ خام تولدترين و پايينباالترين به ترتيب  ۳۸/11با خوانسار و شهرستان  49/22فريدونشهر با 

 در اختيار داشته اند.را  هزار نفر

فزايش ا 1۳95در سال  25/4به  1۳۸5در سال  46/۳آران و بيدگل از رقم شهرستان نرخ خام مرگ و مير 

ی بيست و يکم شهرستان آران و بيدگل در رتبه 1۳95است. از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در سال  يافته

به ازای هر هزار نفر رتبه اول و   02/۸فريدن با نرخ مرگ و مير شهرستان در همين سال قرار گرفته است. 

 .انده آخر را در استان داشتهنفر رتب به ازای هر هزار 79/۳فالورجان با نرخ مر گ و مير شهرستان 

 
 1385-1395مقایسه نرخ خام تولد و مرگ و میر شهرستان آران و بیدگل با استان طی دوره (. 2 -1)نمودار

 1395و  1390، 1385های در سالشهرستان آران و بیدگل های جمعیتی شاخص(. 6 -1)جدول

 1395 1390 1385 عنوان

 نرخ شهرنشینی
 02/۸۸ 24/۸7 77/۸5 استان

 00/۸6 52/۸4 69/۸4 شهرستان

 نرخ روستانشینی
 9۸/11 76/12 2۳/14 استان

 00/14 4۸/15 ۳1/15 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 2۳/۳ ۳7/۳ 69/۳ شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 10۳ 10۳ 104 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 5/۸7 1/۸5 9/۸۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 7/54 4/50 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 24/۳ ۳5/۳ 65/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 102 102 102 شهرستان

 نرخ باسوادی
 91 1/۸9 1/۸9 استان

 7/۸7 4/۸5 1/۸4 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 0/4۸ 6/۳7 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 19/۳ 45/۳ ۸9/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 107 106 107 استان

 111 111 114 شهرستان

 سوادینرخ با
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 2/۸6 6/۸۳ ۸/۸2 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 7/51 7/۸4 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                          

افزايش  1۳95درصد در سال  ۸6به  1۳۸5درصد در سال  69/۸4ميزان شهرنشيني شهرستان آران و بيدگل از 

ی نهم را در استان به خود اختصاص آران و بيدگل رتبهشهرستان  1۳95است. از اين لحاظ در سال  يافته

 15/42ون با کردرصد بيشترين و شهرستان تيران و 54/9۸شهر با در اين سال شهرستان خمينيداده است. 



   21/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

يدگل در سال آران و باز لحاظ روستانشيني شهرستان در استان داشته اند.  نشيني را درصد کمترين نرخ شهر

 ی شانزدهم قرار گرفته است.در رتبه 1۳95

 
 1385-1395شهرنشینی شهرستان آران و بیدگل با استان طی دوره  نرخمقایسه (. 3 -1)نمودار

عي از ترين واحد اجتماهای مهم جمعيتي، بعد خانوار است. خانوار به عنوان کوچكيکي ديگر از شاخص

شود، بنابراين تحت تاثير اوضاع اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و سياسي جامعه و محيط ها تشکيل ميانسان

، به  رقم 1۳۸5در سال  69/۳متوسط بعد خانوار در شهرستان آران و بيدگل  از رقم گيرد. ف قرار مياطرا

 ست. کاهش يافته ا 1۳95در سال  2۳/۳، و نهايتاً به 1۳90در سال  ۳7/۳

در اين  .ی دهم را در استان  در اختيار داردآران و بيدگل رتبهشهرستان  1۳95از نظر بعد خانوار در سال  

ر را رين بعد خانواکمتبه ترتيب  بيشترين و نفر 9۳/2نايين با  شهرستان و ۳4/۳فريدونشهر با شهرستان سال 

 در استان دارند.
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 های استان و کل استان اصفهان در مقایسه بعد خانوار شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان(. 4 -1)نمودار

 1395سال 

يکي از مؤلفه های  باشد. باروری در کنار مرگ و مير يکي از عوامل اصلي تغييرات جمعيتي يك جامعه مي

ر و روندهای باروری در آن جامعه است. های مربوط به سالمت و آموزش هر جامعه، آماريزیمهم در برنامه

 7/54به رقم  4/50آران و بيدگل از  رقم شهرستان ( نرخ باروری عمومي در 1۳90-1۳۸5ی )در طول دوره

 افزايش يافته است. 

 تيجمعيت است. هدف از مطالعه توزيع جمعيت بر حسب جنس تيبحث مهم ديگر، مطالعه نسبت جنسي

تاثر از تواند ممي تي. نسبت جنسيباشدمردان و نسبت موجود بين آنها مي عبارت از شناخت شمار زنان و

در هنگام تولد و تفاوت مرگ و مير زنان و مردان در سنين خاصي باشد.  تيعوامل مهاجرت، نسبت جنسي

برابر با نسبت  1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال  تيبا توجه به آمارهای استخراج شده، نسبت جنسي

  ر مناطق شهری همواره برابر باد تينسبت جنسي 1۳۸5-1۳95ی ( است. در طي دوره10۳استان ) تيجنسي

در سال  111به  1۳۸5در سال  114 استان بوده و در مناطق روستايي از تيو کمتر از نسبت جنسي 102

سبت ن مناطق روستايي شهرستان همواره بيشتر از تيکاهش يافته است. در طي اين دوره نسبت جنسي1۳95

 استان بوده است. شهریمناطق  تيجنسي

ت ترين نسبباالترين و پايينبه ترتيب   99خوانسار با شهرستان و  106فالورجان با شهرستان  1۳95در سال 

 را در استان داشته اند. تيجنسي



   2۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 

ر های استان و کل استان اصفهان دگر شهرستانشهرستان آران و بیدگل با دی تیمقایسه نسبت جنسی(. 5 -1)نمودار

 1395سال 

يکي از مباحث مهم در بحث ساختار جمعيتي، هرم سني جمعيت برحسب گروه های سني مختلف است. 

 توزيع از گرافيکي توصيفي شودمي ناميده نيز سني ساختار نمودار و جنس -سن هرم که جمعيت هرم

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده

، 1۳۸5به تفکيك زن و مرد و در سال های  آران و بيدگلهرم سني جمعيت شهرستان  (6-1)نمودار در 

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90

 
 1395و  1390، 1385های در سال یتبرحسب جنس آران و بیدگلهرم سنی جمعیت شهرستان (. 6 -1)نمودار

 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 24

 

 آران و بيدگلمشخص است در طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان  (6-1)همانگونه که در نمودار 

و  15-19مشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از گروه سني .به سوی سالمندی در حال حرکت است

همچنين مي رسيده است. 1۳95ساله در سال  ۳0-۳4و  25-29به گروه سني  1۳۸5ساله در سال  20-24

آران و و مردان شهرستان  زنان ساله و بيشتر 65ر طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت توان مشاهده کرد که د

آران و هرم سني جمعيت شهرستان  (7-1)به طور مرتب در حال افزايش بوده است. در نمودار  بيدگل

دهنده درصد هر مقايسه شده است. اعداد روی محور افقي نشان 1۳95با کل استان اصفهان در سال  بيدگل

قابل مشاهده است در  (7-1)وه سني از کل مردان و زنان شهرستان و استان است. همانطور که در نمودارگر

گيرد و سهم اين گروه سني در ساله بيشترين ميزان جمعيت را در بر مي ۳0-۳4سطح استان، گروه سني 

تان آران هرسسطح شکمتر از کل استان است. همچنين مشخص است که در  آران و بيدگلسطح شهرستان 

اختالف دارد  در سطح استانمردان با سهم اين گروه سني مردان ساله و بيشتر  65سهم گروه سني و بيدگل 

 مردان شهرستان آران و بيدگل نسبت به استان است. کمتری سالمندی دهندهکه نشان

 
 1395با کل استان در سال  ان و بیدگلآرشهرستان مقایسه هرم سنی جمعیت (. 7 -1)نمودار

             طي دوره ارائه شده است. (7-1)اطالعات مربوط به مهاجرت شهرستان آران و بيدگل در جدول 

را  چهاردهمکه از اين نظر رتبه  داشته است رمهاج نفر 4676تعداد  آران و بيدگلشهرستان  1۳۸5 - 1۳90

نفر( و  2۳۳25۳) مربوط شهرستان اصفهانمهاجران يشترين آمار ب طي اين دوره .در استان داشته است

ی زماني مورد ميزان خالص مهاجرت در دورهباشد. نفر( مي 1771) کمترين مربوط به شهرستان دهاقان

مطالعه، از مابه التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج شده از شهرستان بدون در 

محل  اند و نيز مهاجراني که استانراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفتهنظر گرفتن مهاج



   25/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

ميزان خالص مهاجرت  1۳۸5-1۳90در دوره  بدست آمده است.مت قبلي آنها نامعلوم بوده است، اقا

 نفر بوده است. 1422آران و بيدگلشهرستان 

 1390-1395و  1385-1390های شهرستان آران و بیدگل طی دورهر دمهاجرت (. 7 -1)جدول

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 4676 کل مهاجران

 - 2۳96 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد 

شده یا خارج 

 شده از شهرستان

 - 1795 کل مهاجران وارد شده

 - 1691 ها استان سایر از شده وارد

 - 104 کشور خارج از شده وارد

 - 269 شده از شهرستان خارج مهاجران

 - 1422 خالص مهاجرت

 ماخذ: مرکز آمار ايران  



 

 

 آموزش عمومی -3 -1

 آورده شده است.  1۳۸۸ -95های البه تفکيك مقطع تحصيلي و جنسيت طي س وبيدگلآموزان شهرستان آران( اطالعات مربوط به تعداد دانش۸-1در جدول)

 )نفر(1388-95های به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال وبیدگلشهرستان آران 1تعداد دانش آموزان(. 8 -1)جدول

 سال

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی
متوسطه دوم فنی و حرفه ای و 

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 ۳5۳۸ ۳606 7144 9۸/0 1962 1۸۸۳ ۳۸45 04/1 1719 2671 4۳90 64/0 174 ۳15 4۸9 55/0  7۳9۳ ۸475 15۸6۸ ۸7/0 - 

90- 89 ۳47۳ ۳65۸ 71۳1 95/0 212۸ 2026 4154 05/1 1716 1271 29۸7 ۳5/1 177 29۳ 470 60/0  7494 724۸ 14742 0۳/1 10/7-  

91- 90 ۳5۸5 ۳7۳9 7۳24 96/0 2105 2095 4200 00/1 1607 1246 2۸5۳ 29/1 209 ۳52 561 59/0  7506 74۳2 149۳۸ 01/1 ۳۳/1  

92- 91 4۳21 45۳5 ۸۸56 95/0 1۳61 140۸ 2769 97/0 1642 1597 ۳2۳9 0۳/1 2۸5 459 744 62/0  7609 7999 1560۸ 95/0 49/4  

93- 92 4۳55 4745 9100 92/0 1۳۳6 1۳54 2690 99/0 1699 120۳ 2902 41/1 ۳47 409 756 ۸5/0  77۳7 7711 1544۸ 00/1 0۳/1-  

94- 93 4491 4۸۸4 9۳75 92/0 140۸ 1۳20 272۸ 07/1 16۸2 1۳2۸ ۳010 27/1 ۳70 494 ۸64 75/0  7951 ۸026 15977 99/0 42/۳  

95- 94 4611 512۸ 97۳9 90/0 2091 1977 406۸ 06/1 1129 6۸۸ 1۸17 64/1 402 424 ۸26 95/0  ۸2۳۳ ۸217 16450 00/1 96/2  

96- 95 4۸04 5266 10070 91/0 2027 2029 4056 00/1 1174 767 1941 5۳/1 ۳46 402 74۸ ۸6/0  ۸۳51 ۸464 16۸15 99/0 22/2  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

                                                           
 رده شده است.آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آو - 1



   27/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 (95-1388)وبیدگلروند تغییرات تعداد کل دانش آموزان شهرستان آران(. 8 -1)نمودار

با نوسان  وبيدگل، تعداد کل دانش آموزان شهرستان آران1۳۸۸ -92در سال های ، 1۳۸۸ -95های طي سال

آموزان در سال تحصيلي باشد. تعداد کل دانشدارای روندی صعودی مي ز اين سال به بعدهمراه بوده و ا

نفر افزايش يافته است.  متوسط رشد ساليانه  16۸15به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  14742، 1۳۸9 -90

انه درصد و متوسط رشد سالي 2۳/2، 1۳۸9-95طي سال های  وبيدگلآموزان در شهرستان آرانکل دانش

درصد بوده است. بنابراين متوسط رشد ساليانه شهرستان 92/0آموزان استان اصفهان طي اين دوره، دانش

 از استان اصفهان بيشتر مي باشد. 1۳۸9 -95در سال های  وبيدگلآران

 
 (95-1388)وبیدگلهرستان آرانروند تغییرات تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی ش(. 9 -1)نمودار



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 2۸

 

(  افزايش قابل توجه جمعيت دانش آموزی در مقطع ابتدايي 9-1الزم به ذکر است که با توجه به نمودار)

-۳و کاهش جمعيت متوسطه اول در همين سال به دليل تغيير نظام آموزشي به  1۳91 -92در سال تحصيلي 

 مي باشد. ۳-6

 -90در سال تحصيلي  0۳/1از  وبيدگلآموزان شهرستان آراندانشدختر به پسر کل  تيشاخص نسبت جنسي

آموز در مقطع ابتدايي تعداد دانش 1۳۸۸ -95رسيده است. طي سال های  1۳95-96در سال  99/0به  1۳۸9

آموزان ( تعداد دانش1۳92 -9۳و  1۳91 -92متوسطه اول)به استثنای سال های سر از دختر و در مقطع پ

آموزان تعداد دانش 1۳۸9 -95ر بوده است. در مقطع متوسطه دوم نظری در سال های دختر از پسر بيشت

تعداد  1۳۸۸ -95دختر از پسر بيشتر بوده و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال های 

در  نآموزان پسر از دختر پيشي گرفته و اين بدين معني است که در مقطع متوسطه دوم بيشتر دخترادانش

 کنند. شاخه نظری و پسران برای ورود به بازار کار در شاخه فني و حرفه ای و کار دانش تحصيل مي

های از کل استان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال وبیدگلسهم دانش آموزان شهرستان آران(. 9 -1)جدول

 )درصد(1388 -95

 متوسطه دوم نظری لمتوسطه او ابتدایی سال
 متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88   

90- 89    
91- 90    
92- 91    
93- 92    
94- 93    
95-94    
96- 95   

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

درصد در سال  00/2آموزان استان اصفهان از از دانش وبيدگلآموزان شهرستان آرانسهم کل دانش

آموزان ه است. بنابراين سهم کل دانشرسيد 1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  16/2به  1۳۸9-90تحصيلي 

 آموزان استان اصفهان افزايش يافته است.از دانش وبيدگلشهرستان آران

 



 

 

 )نفر(1388-95های به تفکیک شهری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی طی سال وبیدگلتعداد دانش آموزان شهرستان آران(. 10 -1)جدول

 سال

 کل متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم نظری متوسطه اول تداییاب

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 1456 56۸۸ 6۳9 ۳206 2۸0 4110 0 4۸9 2۳75 1۳49۳ 

90- 89 1402 5729 6۸1 ۳47۳ 275 2712 0 470 2۳5۸ 12۳۸4 

91- 90 1017 6۳07 ۳9۸ ۳۸02 1۳۳ 2720 0 561 154۸ 1۳۳90 

92- 91 119۳ 766۳ 26۳ 2506 1۳6 ۳10۳ 1۳ 7۳1 1605 1400۳ 

93- 92 11۸۳ 7917 269 2421 144 275۸ 26 7۳0 1622 1۳۸26 

94- 93 11۸6 ۸1۸9 264 2464 1۳1 2۸79 27 ۸۳7 160۸ 14۳69 

95-94 12۳۳ ۸506 ۳7۸ ۳690 90 1727 ۳۳ 79۳ 17۳4 14716 

96-95 1279 ۸791 ۳66 ۳690 76 1۸65 26 722 1747 1506۸ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

درصد افزايش يافته است. در  61/۸9به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  00/۸4، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي از کل دانش وبيدگلشهرستان آران آموزان شهریسهم دانش

تواند ل بيشتر مي باشد. اين امر مي، سهم دانش آموز شهری از کل در مقطع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ای و کاردانش از مقطع های ابتدايي و متوسطه او1۳۸۸ -95های سال

ای و کاردانش در سال های دوم فني و حرفه ناشي از نزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها در اين مقاطع و يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. در مقطع متوسطه

رتبه  1۳95 -96آموز شهری از کل در سال از لحاظ درصد دانش وبيدگلتحصيل نکرده است. شهرستان آران وبيدگلآموزی در مدارس روستايي شهرستان آراندانش 1۳۸۸ -90

درصد( تعلق دارد. 10/5۳درصد( و کمترين به شهرستان چادگان) 67/9۸شهر)يازدهم را به خود اختصاص داده است.  بيشترين درصد به شهرستان خميني



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / ۳0

 

 
 (1395 -96سهم دانش آموزان شهری از کل دانش آموزان در شهرستان های استان اصفهان )(. 10 -1)نمودار

از استان اصفهان به تفکیک مقاطع  وبیدگلسهم دانش آموزان روستایی و شهری شهرستان آران(. 11 -1)جدول

 )درصد(1388-95های تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری توسطه اولم ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88       

90- 89          
91- 90         
92- 91         
93- 92         
94- 93         
95- 94         
96- 95         

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان   

 6۸/2آموزان روستايي استان اصفهان از از دانش وبيدگلآموزان روستايي شهرستان آرانسهم کل دانش

آموزان کاهش و سهم کل دانش 1۳95 -96درصد در سال  4۳/2به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي 

به  1۳۸9-90درصد در سال  91/1آموزان شهری استان اصفهان از از دانش وبيدگلشهری شهرستان آران

  افزايش يافته است. 1۳95-96درصد در سال  1۳/2



 

 

 )نفر(1388-95های به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی طی سال وبیدگلولتی شهرستان آرانتعداد دانش آموزان مدارس دولتی و غیرد(. 12 -1)جدول

 سال

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی
متوسطه دوم فنی و حرفه ای و 

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88 6975 

 
169 

 




۳797 

 
4۸ 

 




۳060 

 

1۳۳0 

 




4۸9 

 

0 


14۳21 

 

1547 

 




90- 89 697۳ 

 

15۸ 

 




4101 

 

5۳ 

 




2944 

 

4۳ 

 




470 

 

0 


144۸۸ 

 

254 

 




91- 90 7154 

 

170 

 




41۳۳ 

 

67 

 




2۸19 

 

۳4 

 




561 

 

0 


14667 

 

271 

 




92- 91 ۸624 

 

2۳2 

 




2721 

 

4۸ 

 




۳220 

 

19 

 




744 

 

0 


15۳09 

 

299 

 




93- 92 ۸۸05 

 

295 

 




2641 

 

49 

 




2۸62 

 

40 

 




756 

 

0 


15064 

 

۳۸4 

 




94- 93 ۸504 

 

۸71 

 




2711 

 

17 

 




2924 

 

۸6 

 




۸64 

 

0 


1500۳ 

 

974 

 




95- 94 ۸۳۳7 

 

1402 

 




406۸ 

 

0 


1719 

 

9۸ 

 




۸26 

 

0 


14950 

 

1500 

 




96- 95 ۸۸۸6 

 

11۸4 

 




4056 

 

0 

1269 

 




1۸56 

 

۸5 

 




74۸ 

 

0 


15546 

 

1269 

 




 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

درصد کاهش يافته است. سهم  45/92به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  2۸/9۸، 1۳۸9 -90آموزان در سال از کل دانش وبيدگلآموزان مدارس دولتي شهرستان آرانسهم دانش

با اختالف زيادی همواره از دانش آموزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين  1۳۸۸ -95طي سال های تحصيلي  آموزاناز کل دانش  وبيدگلآموزان مدارس دولتي شهرستان آراندانش

متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در مقطع  1۳۸۸ -95های در مقطع متوسطه اول و در سال 1۳95 -96و  1۳94 -95مشاهده است. در سال های روند در تمام مقاطع تحصيلي قابل 

رتبه  1۳95 -96زان  در سال آموآموز دولتي از کل دانشاز لحاظ سهم دانش وبيدگلتحصيل نکرده است.  شهرستان آران وبيدگلدانش آموزی در مدارس غيردولتي شهرستان آران

درصد( رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. کمترين درصد به  100و مياندشت، خوانسار، خور و بيابانك و سميرم) بويينيازدهم را به خود اختصاص داده است.  شهرستان های 

 درصد( تعلق دارد.  25/7۸شهرستان اصفهان)
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 (1395 -96سهم دانش آموزان مدارس دولتی ازکل دانش آموزان در شهرستان های استان اصفهان )(. 11 -1)نمودار

از استان اصفهان به تفکیک  وبیدگلسهم دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان آران(. 13 -1)جدول

 درصد()1388-95های مقاطع مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88        
90- 89      

91- 90      

92- 91      

93- 92      

94- 93      

95- 94      

96- 95      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان    

استان اصفهان از  آموزان مدارس دولتيدانش از وبيدگلآموزان مدارس دولتي شهرستان آرانسهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است  1۳95-96درصد در سال  ۳7/2به  1۳۸9 -90رصد در سال تحصيلي د 19/2

آموزان مدارس دولتي استان اصفهان از دانش وبيدگلآموزان مدارس دولتي شهرستان آرانکه سهم دانش

 افزايش يافته است. 



   ۳۳/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

وسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش به تفکیک بخش های مختلف درصد دانش آموزان ورودی مت(. 14 -1)جدول

 1389-95های و سهم آن ها از استان اصفهان طی سال وبیدگلدر شهرستان آران

 سال
 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 )درصد(استان

90- 89      

91- 90      

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95    

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان            

 لوبيدگورود دانش آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان آران 1۳۸9 -95در سال های 

بيشترين سهم ورود دانش 1۳95-96های مربوط به بخش صنعت بوده است. در سال تحصيلي در رشته بيشتر

از استان اصفهان در بخش خدمات  وبيدگلآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان آران

 -95ی وکمترين سهم  ورود دانش آموزان از استان اصفهان در بخش کشاورزی بوده است. در سال ها

 اند.کشاورزی شدهبخش آموزان وارد رشته های مربوط به دانش 1۳92 -9۳تنها در سال  1۳۸9

)نفر( و سهم آن از استان اصفهان)درصد( طی وبیدگلتعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان آران(. 15 -1)جدول

 1388 -95های سال

 سال

نسبت  کل پسر دختر

ر ی دختجنسیت

 به پسر
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 ۳5 ۳۸ 7۳ 

90- 89 27  50  77  

91- 90 ۳2  5۸  90  

92- 91 ۳2  5۸  90  

93- 92 ۳4  55  ۸9  

94- 93 ۳1  6۳  94  

95- 94 ۳1  71  102  

96- 95 2۸ 5۸  ۸6  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
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بوده و در سال  1۳۸۸ -۸9نفر در سال تحصيلي  7۳ وبيدگلتعداد دانش آموزان استثنايي شهرستان آران

 پسر استثنايي آموزان، همواره تعداد دانش1۳۸۸ -95های نفر افزايش يافته است. طي سال ۸6به  1۳95 -96

ستثنايي از کل دانش آموزان ا وبيدگلسهم دانش آموزان استثنايي شهرستان آران بيشتر بوده است. دختراز 

درصد افزايش  7۸/1به  1۳95-96بوده و در سال درصد  65/1، 1۳۸۸ -۸9استان اصفهان در سال تحصيلي 

 يافته است.

به تفکیک مقطع تحصیلی)نفر( و سهم کل  وبیدگلتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی شهرستان آران(. 16 -1)جدول

 1388 -95های  معلمان از استان اصفهان)درصد( طی سال

 کل سهم کل از استان

م متوسطه دو

فنی و حرفه 

 ای و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع زن مرد جمع

   79۸ ۳67 4۳1 44 ۳۸ ۸۸ 94 120 122 115 177 89- 88 
   956 419 5۳7 42 25 11۳ 129 1۳۳ 166 1۳1 217 90- 89 
   ۸57 ۳71 4۸6 29 20 96 12۳ 1۳2 1۳۸ 114 205 91- 90 
   ۸4۸ ۳۳6 512 2۸ 25 91 119 90 114 127 254 92- 91 
   ۸40 ۳41 499 ۳۸ ۳0 9۸ 120 ۸6 114 119 2۳5 93- 92 
   7۸۸ ۳19 469 4۳ 2۸ 9۳ 11۸ 75 9۳ 10۸ 2۳0 94- 93 
   74۸ 29۳ 455 40 2۸ 67 ۸۸ 95 120 91 219 95- 94 
   751 2۸5 466 ۳7 ۳1 57 95 91 121 100 219 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نفر بوده و در سال  79۸، 1۳۸۸-۸9در سال  وبيدگلتعداد کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان آران

، در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول و 1۳۸۸ -95نفر کاهش يافته است. طي سال های   751به  1۳95 -96

متوسطه دوم نظری تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي زن از مرد و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و 

ني دولتي اکاردانش تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر مي باشد. سهم کل معلمان رسمي پيم

به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  5۸/2از معلمان رسمي پيماني دولتي استان اصفهان از  وبيدگلشهرستان آران

 کاهش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال  50/2
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یلی طی مقطع تحص به تفکیک وبیدگلنسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی شهرستان آران(. 17 -1)جدول

 1388 -95های سال

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 متوسطه اول متوسطه دوم نظری

 سال ابتدایی

 زن مرد زن مرد زن مرد

       89- 88 

       90- 89 

       91- 90 

       92- 91 

       93- 92 

       94- 93 

       95- 94 

       96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

در سال  ۸9/2۳از  وبيدگلنسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان آران

هان در فافزايش يافته است. اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اص 1۳95 -96در سال  ۸6/27به  1۳۸۸ -۸9

باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان مي ۳4/27، 1۳95 -96سال 

حاظ اين نسبت ل از لوبيدگدر مقطع ابتدايي از استان اصفهان بيشتر مي باشد. شهرستان آران وبيدگلآران

 اد دانش آموز دولتي ابتداييرتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعد 1۳95 -96در سال 

( و کمترين مربوط به شهرستان 16/67مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( مي۳5/۸نطنز)
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 -96)    هاننسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی مقطع ابتدایی در شهرستان های استان اصف(. 12 -1)نمودار

1395) 

از  يدگلوبنسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان آران

رسيده است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  75/16به  1۳۸۸ -۸9در سال  0۸/16

معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان  مي باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به 5۳/19، 1۳95 -96

از لحاظ اين  وبيدگلباشد. شهرستان آراندر مقطع متوسطه اول از استان اصفهان کمتر مي وبيدگلآران

 1۳95 -96رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت در سال  1۳95 -96نسبت در سال 

 باشد. ( مي95/6ط به شهرستان نطنز)( و کمترين مربو6۸/45مربوط به شهرستان لنجان)

 29/15از  دگلوبينسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان آران

افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  ۳0/22به  1۳۸۸ -۸9در سال 

سبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان مي باشد. بنابراين ن 74/26، 1۳95 -96

از لحاظ اين  وبيدگلباشد. شهرستان آراندر مقطع متوسطه اول از استان اصفهان کمتر مي وبيدگلآران

رتبه سيزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش آموز دولتي  1۳95 -96نسبت در سال 

( و کمترين مربوط 4۸/61مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96نسبت به معلم در سال پسرانه متوسطه اول 

 ( مي باشد. 5۸/6به شهرستان نطنز)

 وبيدگلنسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان آران

فته است. اين نسبت در استان اصفهان کاهش يا 1۳95 -96در سال  ۸9/11به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۸۳/17از 

باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه مي 12/14، 1۳95 -96در سال 

از لحاظ  وبيدگلباشد. شهرستان آراندر مقطع دوم نظری از استان اصفهان کمتر مي وبيدگلشهرستان آران
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به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش آموز دولتي رتبه دهم را  1۳95 -96اين نسبت در سال 

( و کمترين ۸9/۳۳مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96دخترانه متوسطه دوم نظری نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( مي10/5مربوط به شهرستان نطنز)

 وبيدگلشهرستان آراننسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری 

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان  1۳95 -96در سال  74/12به  1۳۸۸ -۸9در سال  7۳/15از 

مي باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان  ۳0/16، 1۳95 -96در سال 

از لحاظ  وبيدگلباشد. شهرستان آرانهان کمتر ميدر مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصف وبيدگلآران

رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش آموز دولتي  1۳95 -96اين نسبت در سال 

( و کمترين 52/۳2مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96پسرانه متوسطه دوم نظری نسبت به معلم در سال 

 مي باشد. ( 41/4مربوط به شهرستان نطنز)

نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش 

افزايش يافته است. اين  1۳95 -96در سال  16/11به  1۳۸۸ -۸9در سال  5۸/4از  وبيدگلشهرستان آران

بت تعداد دانش آموز به معلم مدارس باشد. بنابراين نسمي ۳9/9، 1۳95 -96نسبت در استان اصفهان در سال 

ای و کاردانش از استان اصفهان بيشتر در مقطع دوم فني و حرفه وبيدگلدولتي دخترانه شهرستان آران

رتبه پانزدهم را به خود اختصاص  1۳95 -96از لحاظ اين نسبت در سال  وبيدگلشهرستان آران باشد.مي

دخترانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلم  آموز دولتيداده است. بيشترين تعداد دانش

 ( مي باشد. 66/5( و کمترين مربوط به شهرستان نطنز)72/21مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96در سال 

نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش 

افزايش يافته است. اين  1۳95 -96در سال  ۸6/10به  1۳۸۸ -۸9در سال  16/7از  يدگلوبشهرستان آران

مي باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم  1۳/14، 1۳95 -96نسبت در استان اصفهان در سال 

 ندر مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان اصفها وبيدگلمدارس دولتي پسرانه شهرستان آران

رتبه هفتم را به خود اختصاص  1۳95 -96از لحاظ اين نسبت در سال  وبيدگلباشد. شهرستان آرانکمتر مي

آموز دولتي پسرانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلم داده است. بيشترين تعداد دانش

 ( مي باشد. 10/4هرستان نطنز)( و کمترين مربوط به ش1۸/۳1مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96در سال 
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ان و سهم کل معلمان از است وبیدگلتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شهرستان آران(. 18 -1)جدول

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

وبیدگلشهرستان آران سهم کل از استان  
 سال

نز مرد جمع زن مرد جمع  

   17 5 12 89- 88 

   19 4 15 90- 89 

   1۸ ۳ 15 91- 90 

   20 5 15 92- 91 

   2۳ 5 1۸ 93- 92 

   24 6 1۸ 94- 93 

   2۳ 6 17 95- 94 

   2۳ 5 1۸ 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                         

های الطی س وبیدگلنسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان آران(. 19 -1)جدول

95- 1388   

گلبیدوشهرستان آران استان اصفهان  سال 

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                       

      نفر بوده و در سال 17، 1۳۸۸ -۸9در سال  وبيدگلي دولتي استثنايي شهرستان آرانمعلمان رسمي پيمان

 وبيدگلآران شهرستانرسمي پيماني دولتي استثنايي نفر افزايش يافته است. سهم معلمان  2۳به  1۳95 - 96

يش يافته است. درصد افزا 41/2درصد به  94/1استان اصفهان از معلمان رسمي پيماني دولتي استثنايي از 

باشد و اين مي 74/۳، 1۳95 -96در سال  وبيدگلنسبت دانش آموز به معلم مدارس استثنايي شهرستان آران

آموز استثنايي شهرستان است. در نتيجه در ازای يك معلم، تعداد دانش 06/5نسبت در استان اصفهان 



   ۳9/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

شهرستان  1۳95 -96از اين لحاظ در سال باشد. از استان اصفهان کمتر مي 1۳95 -96در سال  وبيدگلآران

( و 40/1۳رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين اين نسبت به شهرستان گلپايگان) وبيدگلآران

 ( تعلق دارد.۳6/2کمترين به شهرستان نطنز)

 
 (1395 -96استثنایی در شهرستان های استان اصفهان)نسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی (. 13 -1)نمودار

 1394 -95به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی  وبیدگلپوشش تحصیلی واقعی شهرستان آران(. 20 -1)جدول

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش  9720/0 وبيدگلآران در شهرستان 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

 وبيدگلدر شهرستان آران است. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي 9۸61/0برای استان اصفهان 

از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال  وبيدگلباشد. شهرستان آراناز استان اصفهان کمتر مي

( بيشترين و شهرستان 9979/0در رتبه بيست و سوم قرار دارد. شهرستان فريدون شهر) 1۳94 -95

 .اند( کمترين ميزان را به خود اختصاص داده971۳/0برخوار)

و اين  9065/0 وبيدگلدر شهرستان آران 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

است. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در شهرستان  9۳75/0پوشش برای استان اصفهان 

ع ي واقعي مقطاز نظر پوشش تحصيل وبيدگلباشد. شهرستان آراناز استان اصفهان کمتر مي وبيدگلآران

( 959۳/0در رتبه بيست و يکم قرار دارد. شهرستان گلپايگان بيشترين ميزان) 1۳94 -95متوسطه اول در سال 

 اند.( کمترين ميزان را به خود اختصاص داده۸767/0و شهرستان سميرم)
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اين و  7۳5۸/0 وبيدگلدر شهرستان آران 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

است. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در شهرستان  7620/0پوشش برای استان اصفهان 

ع از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقط وبيدگلاز استان اصفهان کمتر است. شهرستان آران وبيدگلآران

( ۸060/0ستان اصفهان)در رتبه دوازدهم قرار دارد. بيشترين ميزان به شهر  1۳94 -95متوسطه دوم در سال 

 ( تعلق دارد.6569/0و کمترين به شهرستان فالورجان)

رويم، پوشش تحصيلي واقعي شود هرچه از مقطع ابتدايي به مقطع متوسطه دوم ميهمان طور که مشاهده مي

اند. تهيم تحت پوشش قرار گرفلشود و اين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان الزم التعکمتر مي

 اين روند در استان هم قابل مشاهده است. 

 
 (1394 -95پوشش تحصیلی واقعی مقطع ابتدایی در شهرستان های استان اصفهان )(. 14 -1)نمودار

 
 (1394 -95فهان )پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه اول در شهرستان های استان اص(. 15 -1)نمودار



   41/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

 
 (1394 -95پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه دوم در شهرستان های استان اصفهان )(. 16 -1)نمودار

تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 21 -1)جدول

 1388 -95های )نفر در کالس( طی سالوبیدگلرانآ

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88     

90- 89     

91- 90     

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95   1 

 ان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش است

                                                           
در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش به اين دليل است که  1۳95 -96کاهش ميزان تراکم در کالس داير مدارس دولتي در سال  - 1

 .صورت گروه های درسي بوده و نه کالس درسبه برای دروس مهارتي يا تخصصي  در اين سال تشکيل کالس در مدارس فني حرفه ای و کاردانش

 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 2
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 (1395 -96تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی شهرستان های استان اصفهان)(. 17 -1)نمودار

دانش جمعيت با آموزشي فضای تناسب عدم يا تناسب ميزان دهنده نشان کالس در آموزدانش تراکم

آموزان در کالس داير باشد. تراکم دانش مي آموزش يتکيف بر موثر عوامل از يکي و است آموزی

نفر  ۸2/22به  1۳۸9 -90نفر در کالس در سال تحصيلي   12/22از  وبيدگلمدارس دولتي شهرستان آران

آموزی در رسيده و اين حاکي از آن است که جمعيت دانش 1۳94 -95در کالس در سال تحصيلي 

های داير مدارس دولتي افزايش يافته است. شهرستان ستعداد کال نسبت به وبيدگلآرانشهرستان 

از نظر تراکم دانش آموزان در کالس مدارس دولتي رتبه شانزدهم را به  1۳95 -96در سال  وبيدگلآران

نفر در  ۸5/24به شهرستان اصفهان) 1۳95 -96. بيشترين مقدار تراکم در سال 1خود اختصاص داده است

نفر در کالس( تعلق دارد. در اين سال ميزان  71/1۳و مياندشت) بويينهرستان کالس( و کمترين ميزان به ش

باشد. در نتيجه نفر در کالس مي ۸0/22آموزان در کالس داير مدارس دولتي استان اصفهانتراکم دانش

 در اين سال از استان اصفهان وبيدگلآموزان در کالس داير مدارس دولتي شهرستان آرانميزان تراکم دانش

 کمتر است.

ی ط وبیدگلتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان آران(. 22 -1)جدول

 1388 -95های  سال

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 5۳ ۳2 15 4 104 

90- 89 5۳ ۳2 15 5 105 

                                                           
 



   4۳/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

91- 90 4۸ 29 17 6 100 

92- 91 51 29 16 9 105 

93- 92 54 ۳2 15 9 110 

94- 93 56 ۳۳ 15 9 11۳ 

95- 94 55 ۳۳ 15 11 114 

96- 95 52 ۳2 1۸ 14 116 

 استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش

واحد  116به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  104از  وبيدگلتعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان آران

از کل  وبيدگلافزايش يافته است. سهم واحدهای سازماني دولتي شهرستان آران 1۳95 -96در سال 

 -96رصد بوده و در سال د ۳4/2، 1۳۸۸ -۸9واحدهای سازماني دولتي استان اصفهان در سال تحصيلي 

 درصد افزايش يافته است. ۸4/2به  1۳95

به واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک  وبیدگلنسبت جمعیت دانش آموزان دولتی شهرستان آران(. 23 -1)جدول

 1388 -95های  مقطع تحصیلی)نفر بر واحد سازمانی( طی سال

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 1۳2 119 204 122 1۳۸ 

90- 89 1۳2 12۸ 196 94 1۳۸ 

91- 90 149 14۳ 166 94 147 

92- 91 169 94 201 ۸۳ 146 

93- 92 16۳ ۸۳ 191 ۸4 1۳7 

94- 93 152 ۸2 195 96 1۳۳ 

95- 94 152 12۳ 115 75 1۳1 

96- 95 171 127 10۳ 5۳ 1۳4 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

، 1۳۸9 -90در سال  وبيدگلنسبت کل جمعيت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان آران

در نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که  1۳4برابر  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني و در سال  1۳۸

اند. همين نسبت برای استان آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 1۳4اين سال در هر واحد سازماني 
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آموزاني که در هر باشد. بنابراين تعداد دانشنفر بر واحد سازماني مي 161، 1۳95 -96اصفهان در سال 

هان کمتر مي باشد. از اين کنند از استان اصفتحصيل مي وبيدگلواحد سازماني دولتي در شهرستان آران

رتبه چهاردهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به   1۳95 -96در سال  وبيدگللحاظ شهرستان آران

خود اختصاص داده است. از لحاظ نسبت کل جمعيت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي در 

سازماني( در رتبه اول و شهرستان  نفر بر واحد  45ين و مياندشت)يشهرستان بو 1۳95 -96سال 

 نفر بر واحد سازماني( در رتبه آخر قرار دارند. 2۳1شهر)خميني

 
 (1395 -96نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمانی دولتی در شهرستان های استان اصفهان)(. 18 -1)نمودار

و سرانه فضای دانش وبیدگل در کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان آران1تراکم دانش آموزان (. 24 -1)جدول

 1388 -95آموز طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 11662۳ 72۸   
90- 89 117094 747   
91- 90 1177۸۳ 776   
92- 91 1177۸۳ 776   
93- 92 11۸25۳ 796   
94- 93 11۸2۸7 797   
95- 94 11۸62۳ ۸11   

                                                           
 دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده اند. - 1

 



   45/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

96- 95 119127 ۸۳2   
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و             

نفر در کالس  49/19از  وبيدگلتراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان آران

رسيده است که نسبت به  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  79/1۸به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي 

سرانه فضای باشد. نفر در کالس( کمتر مي 54/20تراکم کالس فيزيکي مدارس دولتي در استان )

مترمربع بر نفر بوده و در  04/۸، 1۳۸9 -90در سال  وبيدگلآموز در مدارس دولتي شهرستان آراندانش

آموز در مدارس دولتي مترمربع بر نفر کاهش يافته است. سرانه فضای دانش 62/7به  1۳95 -96سال 

 1۳95-96آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال ای دانشنسبت به سرانه فض وبيدگلشهرستان آران

 -96موز در سال آاز لحاظ سرانه فضای دانش وبيدگلمترمربع بر نفر( بيشتر مي باشد. شهرستان آران 11/7)

های استان اصفهان قرار دارد. بيشترين مقدار به شهرستان در رتبه چهاردهم در بين شهرستان 1۳95

مترمربع بر نفر( تعلق دارد. از لحاظ  75/4مترمربع بر نفر( و کمترين به شهرستان لنجان) 4۳/21خوانسار)

رتبه پانزدهم را در بين  1۳95 -96در سال  وبيدگلتراکم در کالس فيزيکي مدارس دولتي شهرستان آران

های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين مقدار تراکم به شهرستان شهرستان

ن و يينفر در کالس( وکمترين مقدار تراکم در کالس فيزيکي به شهرستان بو 10/27شهر)ينيخم

 نفر در کالس( تعلق دارد. 92/6مياندشت)

 
 1395 -96در سال  های استان اصفهانسرانه فضای دانش آموز مدارس دولتی شهرستان(. 19 -1)نمودار
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 1395 -96در سال  های استان اصفهانتراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان(. 20 -1)نمودار

 1388 -95های طی سال وبیدگلضریب بهره وری فضای آموزشی در مدارس دولتی شهرستان آران(. 25 -1)جدول

 استان اصفهان وبیدگلشهرستان آران سال

89- 88  
90- 89   
91- 90   
92- 91   
93- 92   
94- 93   
95- 94   
96- 95  

 ارس استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مد                                                 

به  1۳۸۸ -۸9در سال  01/1از  وبيدگلضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان آران

مي ۸9/0برای استان اصفهان  1۳95 -96کاهش يافته است. اين ضريب در سال 1۳95 -96در سال  ۸4/0

( 5/0و مياندشت) بويينرستان ( و شه09/1شهر بيشترين مقدار)شهرستان خميني 1۳95 -96باشد. در سال 

ای بيشتر باشد نشانگر کمبود فض يكکمترين مقدار را به خود اختصاص داده اند. هر چه شاخص فوق از 

نيز نشان دهنده اين است که از  يكآموزشي و دو نوبته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار کمتر از 

فضای آموزشي مدارس دولتي در شهرستان  وریکالس فيزيکي موجود استفاده نشده است. ضريب بهره

مي باشد و اين بدين معني است که از کالس های  يكنزديك به  1۳95 -96شهر و ميمه در سال شاهين

 فيزيکي موجود حداکثر بهره برداری شده است. 



   47/ آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن

 

 
 (1395 -96تان های استان اصفهان)ضریب بهره وری فضای آموزشی در مدارس دولتی شهرس(. 21 -1)نمودار

 1395در سال  وبیدگلفضای مدارس دولتی شهرستان آران(. 26 -1)جدول

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

    تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام

   نیاز به مقاوم سازی
  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان               

کالس 264کالس تخريبي،15۸، 1۳95در سال  وبيدگلاز بين کالس های مدارس دولتي شهرستان آران

درصد از مساحت زيربنای  9۸/11باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي521سازی ونيازمند مقاوم

درصد دارای حداقل  41/6۳درصد نيازمند مقاوم سازی و  61/24مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت  69/2 وبيدگلشرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان آران

رتبه دهم در بين  1۳95و در سال  زيربنای مدارس دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است

درصد کمترين مقدار و  67/0باشد. شهرستان خور و بيابانك با شهرستان های استان اصفهان را دارا مي

درصد بيشترين مقدار را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده ۳6شهرستان اصفهان با 

 اند.
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از استان اصفهان از نظر فضای کالبدی در سال  وبیدگلسهم مدارس دولتی شهرستان آران(. 27 -1)جدول

 )درصد(1395

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

   تخریبی
  دارای حداقل شرایط استحکام

    نیاز به مقاوم سازی
 ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان  4۸/1 وبيدگل، شهرستان آران1۳95در سال 

 يدگلوباصفهان را به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان آران

. بيشترين 1ن شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده استدرصد رتبه اول را در بي ۳6/19با 

 و مياندشت تعلق دارد. بوييندرصد به شهرستان  74/57ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد با 

 
 1395در سال  های استان اصفهاندرصد مدارس دولتی غیراستاندارد شهرستان(. 22 -1)نمودار

                                                           
 .مربوط به کمترين درصد مدارس دولتي غيراستاندارد مي باشداول رتبه  - 1



 

 

 1388 -95های )هزار نفر ساعت( و سهم آن از استان اصفهان طی سال وبیدگلتعداد کل کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی و غیردولتی شهرستان آران(. 28 -1)جدول

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

 خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت تخدما کشاورزی صنعت
 خدمات کشاورزی صنعت

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

89- 88    

90 -89    

91- 90    

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95    

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه

 2250،  1۳95. زيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت در سال دو مرکز ثابت مي باشد. اين شهرستان فاقد مرکز سيار است 1۳95در سال  وبيدگلتعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان آران

ضای از لحاظ زيربنای ف وبيدگلدرصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان آران 22/2مترمربع مي باشد که 

 27/40رتبه يازدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان) 1۳95ه ای غيررسمي در سال آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرف

صنعت درصد کارآموزان مرد بيشتر از زن و در بخش خدمات  باشد. همان طور که مشاهده مي شود در کل مراکز آموزشي در بخشدرصد( مي44/0و مياندشت) بوييندرصد( و کمترين مربوط به شهرستان 

درصد، در  59/1، 1۳95-96از استان اصفهان در بخش صنعت  در سال  وبيدگل( درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد مي باشد. سهم کارآموزان شهرستان آران1۳9۳و  1۳92و کشاورزی)به استثنای سال های 

درصد است. 9۸/1ش خدمات درصد و در بخ 5۸/0بخش کشاورزی 

                                                           
 به بعد از صحت باالتری برخوردارند. 1۳91ل از اين سال، داده های سال و محدوديت های موجود قب 1۳91در مراکز غيردولتي به دليل راه اندازی بانك اطالعاتي از سال  - 1
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نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص شهرستان (. 29 -1)جدول

 1388 -95های )هزار نفر ساعت بر مربی( طی سالوبیدگلآران

 کل مرد زن سال

89- 88 

90- 89 

91- 90 

92- 91 

93- 92 

94- 93 

95- 94 

96- 95 

 ای استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                 

 96/9ل از وبيدگرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان آراننسبت کارآموزان فني و ح

رسيده  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  ۳5/17به  1۳۸۸ -۸9هزار نفر ساعت بر مربي در سال 

هزار نفر ساعت بر مربي است. بنابراين در  56/2۳برای استان اصفهان  1۳95 -96است. اين نسبت در سال 

 وبيدگل در ازای هر نفر مربي متخصص، ميزان ساعتز فني و حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان آرانمراک

وبيدگل از اين لحاظ رتبه ششم را در بين شهرستان باشد. شهرستان آرانآموزشي از استان اصفهان کمتر مي

شهرستان  مربوط به 1۳95 -96های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين اين نسبت در سال 

هزار نفر ساعت بر  9۸/10هزار نفر ساعت بر مربي( و کمترين مربوط به شهرستان سميرم) ۸۸فريدونشهر)

 -96و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال  بويينمربي( است. )شهرستان 

 فاقد کارآموز دولتي بوده است(.  1۳95
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نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص)هزار نفر ساعت بر مربی( (. 23 -1)نمودار

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

وبیدگل و استان سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال)ساعت( شهرستان آران(. 30 -1)جدول

 1395و  1390، 1385های سالاصفهان در 

وبیدگلشهرستان آران استان اصفهان  
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46     1395 

 ای استان اصفهانآموزش فني و حرفه اداره کلو  های آماری ماخذ: سالنامه

ساعت در سال  01/40وبيدگل از سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان آران

کاهش يافته است. اين مقدار در سال  1۳95ساعت در سال  59/10و  1۳90ساعت در سال  42/1۸به  1۳۸5

براين به ازای هر نفر از جمعيت فعال تعداد ساعت باشد. بناساعت مي 25/12برای استان اصفهان  1۳95

از استان اصفهان کمتر است. از اين لحاظ در  1۳95وبيدگل در سال آموزش غيررسمي در شهرستان آران

های استان اصفهان کسب کرده است. وبيدگل رتبه هفدهم را در بين شهرستانشهرستان آران 1۳95سال 

های ساعت( و کمترين مربوط به شهرستان 0۸/2۳نايين)بيشترين ميزان مربوط به شهرستان 

 باشد.ساعت( مي 45/0ساعت( و خور و بيابانك) 46/0ومياندشت)بويين
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های استان سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال)ساعت( در شهرستان(. 24 -1)نمودار

(1395اصفهان)



 

 

 1395و  1390، 1385های وبیدگل )درصد( در سالساله و بیشتر شهرستان آران6نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت (. 31 -1)جدول

 های آماریماخذ: سالنامه

درصد مي 5۳/۸7برابر  1۳95درصد و در سال  14/۸5برابر  1۳90درصد، در سال  ۸6/۸۳برابر  1۳۸5وبيدگل در سال ساله و بيشتر شهرستان آران6نرخ باسوادی در جمعيت 

افزايش يافته است.  1۳90نسبت به سال  1۳95وبيدگل در سال شهرستان آرانساله و بيشتر روستايي و شهری 6باشد که با افزايش همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

است که در   9۳/۸9برابر  1۳95وبيدگل در مردان بيشتر از زنان مي باشد. نرخ باسوادی استان اصفهان در سال ساله و بيشتر شهرستان آران6همواره نرخ باسوادی در جمعيت 

 1۳95وبيدگل در سال باشد. شهرستان آرانوبيدگل در اين سال از نرخ باسوادی استان کمتر مييابيم که نرخ باسوادی در شهرستان آرانوبيدگل در ميمقايسه با شهرستان آران

مربوط به  1۳95 ساله و بيشتر کل رتبه يازدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است. باالترين نرخ باسوادی در سال6از نظر نرخ باسوادی در جمعيت 

( مي باشد.10/7۸ترين مربوط به شهرستان بويين و مياندشت)( و پايين11/9۳شهرستان شاهين شهر و ميمه)

 سال

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

تعداد باسواد در جمعیت 

 شهریساله و بیشتر 6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

 کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد

1385 57۸4 4661 10445 11/۸6 97/7۸ 77/۸2 ۳065۸ 27661 5۸۳19 45/۸7 5۸/۸0 05/۸4 ۳6442 ۳2۳22 6۸764 24/۸7 ۳4/۸0 ۸6/۸۳ 

1390 61۸9 51۸7 11۳76 01/۸7 90/79 62/۸۳ ۳29۸9 ۳002۸ 6۳017 71/۸۸ 09/۸2 42/۸5 ۳917۸ ۳5215 74۳9۳ 44/۸۸ 76/۸1 14/۸5 

1395 6125 502۳ 1114۸ 56/۸9 49/۸2 2۳/۸6 ۳6177 ۳۳106 692۸۳ 5۳/90 ۸۸/۸4 74/۸7 42۳02 ۳۸129 ۸04۳1 ۳9/90 56/۸4 5۳/۸7 
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 (1395های استان اصفهان)ساله و بیشترشهرستان6نرخ باسوادی کل در جمعیت (. 25 -1)نمودار

وبیدگل در سال مساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان آران(. 32 -1)جدول

13951 

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

1395    
  ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مترمربع بر نفر است  1۸1/0، 1۳95وبيدگل در سال سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان آران

باشد. شهرستان مترمربع بر نفر( بيشتر مي 159/0که از سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

وبيدگل از لحاظ سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان در سال آران

و  ويينبرتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه مساحت آزمايشگاه به شهرستان  1۳95

مترمربع بر نفر تعلق داد. سرانه  012/0با مترمربع بر نفر و کمترين به شهرستان مبارکه  44۳/0مياندشت با 

مترمربع بر نفر مي باشد  074/0، 1۳95وبيدگل در سال مساحت کتابخانه در مدارس دولتي شهرستان آران

وبيدگل از لحاظ سرانه مساحت باشد. شهرستان آرانمترمربع بر نفر( برابر مي 074/0که تقريبا با سرانه استان)

رتبه سيزدهم را به خود اختصاص  1۳95ر بين شهرستان های استان اصفهان در سال کتابخانه مدارس دولتي د

مترمربع بر نفر(وکمترين سرانه به  17/0داده است. بيشترين سرانه مساحت کتابخانه به شهرستان خوانسار)

 9، 1۳95وبيدگل در سال ( تعلق دارد. تعداد سالن ورزشي در شهرستان آران0شهرستان مبارکه)نزديك به 

                                                           
 اند. هي نيز در نظر گرفته شددر محاسبات دانش آموزان استثنائ - 1
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سالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ  در رتبه هفتم در  1دانش آموز  17۳7باشد و به ازای هر سالن مي

فاقد  1۳95در سال  نايينهای مبارکه و بين شهرستان های استان اصفهان قرار دارد)مدارس دولتي شهرستان

 1۸520ز و در شهرستان برخوار دانش آمو 505باشند(. اين نسبت در شهرستان خوانسار سالن ورزشي مي

 مي باشد.دانش آموز 

 
 (1395 -96های استان اصفهان)سرانه مساحت آزمایشگاه مدارس دولتی شهرستان(. 26 -1)نمودار

 
 (1395 -96)  اصفهان های استانسرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتی شهرستان(. 27 -1)نمودار
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 (1395 -96) های استان اصفهاندانش آموز به سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان(. 28 -1)نمودار

 آموزش عالی -4 -1

 عالي ( تعداد مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل بر حسب نوع مراکز آموزش۳۳-1در جدول )

 آورده شده است. 1۳95در سال 

 1395تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل بر حسب نوع مراکز آموزش عالی در سال (. 33 -1)جدول

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان اصفهان شهرستان آران و بیدگل نوع مراکز

 0 91 0 دولتی

 65/4 4۳ 2 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 27/2 442 1 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

 ۳۸/2 16۸ 4 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه

                                                           
شکده علوم دانو  شهر و ميمه()شهرستان شاهينهای دولتي استان اصفهان بدون دانشگاه صنعتي مالك اشترتمامي اطالعات مربوط به دانشگاه - 1

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

کسان آموزشي يدارای کد پرديس فريدن و خوانسار  شامل سه پرديس کاشان، فريدن و خوانسار است که اصفهان جهادکشاورزیمرکز آموزش  - 2

دانشجويي تحصيل نکرده است.  1۳95 اطالعات اين سه مرکز در  مرکز اصفهان ثبت شده است. در مرکز خوانسار از سال باشند.ميبا مرکز اصفهان 

 .باشدمي  شهر و ميمه(اطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهين
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -۳
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ها و صد از دانشگاهدر ۳۸/2دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود دارد و  4در شهرستان آران و بيدگل ، 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

( اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان شهرستان آران و بيدگل بر حسب گروه تحصيلي ۳4-1در جدول)

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های طي سال
 

 



 

 

 )نفر(1385 -95شهرستان آران و بیدگل بر حسب گروه تحصیلی طی سال های 1مراکز آموزش عالیتعداد دانشجویان (. 34 -1)جدول

 تحصیلیگروه

 

 

 

 سال

 

کشاورزی و 

 دامپزشکی
 جمع هنر و معماری فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 نسیتیج

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 51 7 71 1۳1 5 9 102 94 121 7۸ ۳50 ۳19 669 

1386 29 10 125 256 6 10 200 91 66 55 426 422 ۸4۸ 76/26  

1387 ۸ 0 1۸5 415 6 14 160 279 ۸۳ 96 442 ۸04 1246 9۳/46  

1388 0 0  2۸۸ 5۸1 5 14 199 260 ۸5 106 577 961 15۳۸ 4۳/2۳  

1389 0 0  ۳65 76۸ 1۳ 1۸ 1۸5 19۸ 67 14۳ 6۳0 1127 1757 24/14  

1390 0 0  4۸6 1052 1۳ 17 267 16۸ 72 177 ۸۳۸ 1414 2252 17/2۸  

1391 ۳ 17 ۸75 1۳02 11 16 1۳6 10۳ 16۳ 52 11۸۸ 1490 267۸ 92/1۸  

1392 4 ۳7 7۸4 15۳7 12 16 ۳61 204 176 142 1۳۳7 19۳6 ۳27۳ 22/22  

1393 10 47 ۸97 17۸۳ 16 21 ۳79 191 179 95 14۸1 21۳7 ۳61۸ 54/10  

1394 15 74 1172 210۳ 1۸ ۳2 ۳19 197 1۸۸ ۸2 1712 24۸۸ 4200 09/16  

1395 14 5۸ 1072 1۸92 6 22 2۳9 116 127 ۸2 145۸ 2170 ۳62۸  62/1۳-  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه            

                                                           
 اند.رار گرفتهق های فني و مهندسي، کشاورزی و دامپزشکي، علوم انساني و هنر و معماریبه ترتيب در گروهها اطالعات آنسازی جهت يکسان مي کاربردی عبارتند از: صنعت، کشاورزی، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر کههای تحصيلي دانشگاه جامع علگروه - 1



   59/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

نفر در  ۳62۸به  1۳۸5نفر در سال  669لي شهرستان آران و بيدگل از تعداد دانشجويان مراکز آموزش عا

تعداد دانشجويان مراکز آموزش  1۳۸5 -94های در سال 1۳۸5 -95های است. طي سال رسيده 1۳95سال 

تحصيلي  در گروه 1۳91 -95های عالي شهرستان آران و بيدگل روندی صعودی داشته است. طي سال

های تحصيلي علوم انساني و علوم پايه تعداد در گروه 1۳۸5 -95های در سال کشاورزی و دامپزشکي و

دانشجويان دختر از پسر بيشتر بوده است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل از 

 افزايش يافته است.  1۳95درصد در سال  5۸/1به  1۳۸5درصد در سال  ۳۸/0دانشجويان استان اصفهان از 

 
 1385 -95های تعداد کل دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل طی سال(. 29 -1)نمودار

دانشجويان شهرستان آران و بيدگل در سه زيرنظام آزاد اسالمي، پيام نور و جامع علمي کاربردی تحصيل 

های آزاد اسالمي استان ي آران و بيدگل از دانشجويان دانشگاهآزاد اسالم سهم دانشجويان دانشگاه کنند.مي

 1۳۸5نسبت به سال  1۳95های پيام نور در سال و در دانشگاه 1۳90نسبت به سال  1۳95اصفهان در سال 

 جامع علمي کاربردی کاهش يافته است. افزايش  و در دانشگاه
 



 آران و بيدگلد توسعه شهرستان سن/ 60

 

 

 1395دانشجویان شهرستان آران و بیدگل بر حسب زیرنظام در سال درصد (. 30 -1)نمودار

درصد  25/۳های پيام نور، درصد دانشجويان در دانشگاه 09/۸1، 1۳95در شهرستان آران و بيدگل در سال 

 اند.جامع علمي کاربردی تحصيل کرده درصد در دانشگاه 66/15آزاد اسالمي و  در دانشگاه

 



 

 

 )نفر(  1385 -95تعداد دانشجویان شهرستان آران و بیدگل بر حسب زیرنظام طی سال های(. 35 -1)جدول

 زیرنظام    

 

 سال      

 علمی کاربردی پیام نور آزاد اسالمی

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 0 0 0 ۸4 14۳ 227  266 176 442 

1386 0 0 0 117 251 ۳6۸ ۳09 171 4۸0 

1387 0 0 0 1۳1 ۳۳1 462  ۳11 47۳ 7۸4 

1388 0 0 0 22۳ 477 700  ۳54 4۸4 ۸۳۸ 

1389 0 0 0 ۳0۳ 694 997  ۳27 4۳۳ 760 

1390 7 7 14 49۳ 10۳7 15۳0  ۳۳۸ ۳70 70۸ 

1391 25 16 41 624 1۳16 1940  5۳9 15۸ 697 

1392 67 41 10۸ 744 15۳0 2274  526 ۳65 ۸91 

1393 9۳ ۳۸ 1۳1 906 1۸2۳ 2729  4۸2 276 75۸ 

1394 102 5۸ 160 11۸۳ 22۳5 ۳41۸  427 195 622 

1395 ۸5 ۳۳ 11۸ 9۸2 1960 2942  ۳91 177 56۸ 
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 1385 -95شهرستان آران و بیدگل بر حسب مقطع تحصیلی طی سال های تعداد دانشجویان (. 36 -1)جدول

 سال

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

 شهرستان از

 استان)درصد(

1385 266 176 442 ۸4 14۳ 227 0 0 0 0 0 0 

1386 257 1۳7 ۳94 169 2۸5 454 0 0 0 0 0 0 

1387 2۳0 4۳2 662 212 ۳72 5۸4 0 0 0 0 0 0 

1388 277 417 694 297 544 ۸41 ۳ 0 ۳ 0 0 0 

1389 2۳5 294 529 ۳79 ۸20 1199 16 1۳ 29 0 0 0 

1390 2۳7 255 492 552 10۸5 16۳7 49 74 12۳ 0 0 0 

1391 4۳0 71 501 6۸9 1۳1۸ 2007 69 101 170 0 0 0 

1392 ۳57 242 599 916 1596 2512 64 9۸ 162 0 0 0 

1393 261 1۳4 ۳95 1126 1۸45 2971 91 154 245 ۳ 4 7 

1394 ۳۸0 146 526 11۳6 206۸ ۳204 1۸6 272 45۸ 10 2 12 

1395 ۳79 14۸ 527 944 1۸0۸ 2752 124 209 ۳۳۳ 11 5 16 
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   6۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

به  1۳۸5نفر در سال  442تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل از 

، در مقطع 1۳95نفر در سال  2752به  1۳۸5نفر در سال  227، در مقطع کارشناسي از 1۳95نفر در سال  527

نفر در  7و در مقطع دکتری تخصصي از  1۳95نفر در سال  ۳۳۳به  1۳۸۸نفر در سال  ۳رشناسي ارشد از کا

افزايش يافته است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان آران  1۳95نفر در سال  16به  1۳9۳سال 

، 1۳۸5نسبت به سال  1۳95و بيدگل از دانشجويان استان اصفهان در مقاطع کارداني وکارشناسي در سال 

 1۳95و در مقطع دکتری تخصصي درسال  1۳۸۸نسبت به سال  1۳95در مقطع کارشناسي ارشد در سال 

 افزايش يافته است.  1۳9۳نسبت به سال 

 
  1395درصد دانشجویان شهرستان آران و بیدگل بر حسب مقطع تحصیلی در سال (. 31 -1)نمودار

درصد دانشجويان در  5۳/14، 1۳95ها و مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل در سال نشگاهدر دا

درصد  44/0درصد در مقطع کارشناسي ارشد و  1۸/9درصد در مقطع کارشناسي،  ۸5/75مقطع کارداني، 

 اند. در مقطع دکتری تخصصي تحصيل کرده



 

 

 13851 -95ها از استان اصفهان)درصد( بر حسب گروه تحصیلی طی سال های اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل)نفر( و سهم آنتعداد (. 37 -1)جدول

 گروه تحصیلی    

 

 سال   

 جمع کشاورزی و دامپزشکی فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی هنر و معماری

 شهرستان
سهم از 

 استان
 انشهرست

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
1385 
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آران و بيدگل از  و سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان 1۳95نفر در سال  76به  1۳۸5نفر در سال  49تعداد اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل از 

رسيده است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و  1۳95درصد در سال  ۸۳/0به  1۳۸5درصد در سال  11/1اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان از 

علوم پايه و فني و مهندسي  های هنر و معماری و علوم انساني کاهش و در گروه هایدر گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95بيدگل از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال 

 عضو هيات علمي مشغول به فعاليت بوده است. 1۳۸6و  1۳۸5های افزايش يافته است. در گروه کشاورزی و دامپزشکي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل تنها در سال

                                                           
بات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرنظام بدون در نظر گرفتن ای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسهای جامع علمي کاربردی و فني و حرفه زيرنظامدر  - 1

 مدرسان حق التدريس انجام شده است.



 

 

 1385 -95تعداد اعضای هیات علمی و مدرسان مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل)نفر( بر حسب زیرنظام طی سال های (. 38 -1)جدول

 زیرنظام          آزاداسالمی پیام نور علمی کاربردی

   

 سال  
 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس

40 
 

۳ 
 

200 
 

6 
 

0 0 1385 

4۳ 
 

2 
 

20۸ 
 

9 
 

0 0 1386 

5۳ 
 

0 2۳6 
 

9 
 

0 0 1387 

60 
 

0 26۳ 
 

9 
 

0 0 1388 

51 
 

0 212 
 

11 
 

0 0 1389 

54 
 

0 162 
 

14 
 

9 
 

0 1390 

45 
 

0 164 
 

15 
 

14 
 

1 
 

1391 

55 
 

0 1۸6 
 

16 
 

20 
 

1 
 

1392 

56 
 

0 1۸7 
 

17 
 

29 
 

1 
 

1393 

55 
 

0 172 
 

16 
 

42 
 

4 
 

1394 

55 
 

1 
 

175 
 

1۸ 
 

4۳ 
 

2 
 

1395 
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 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 66

 

نفر بوده و 2، 1۳95آزاد اسالمي شهرستان آران و بيدگل تعداد اعضای هيات علمي  در سال  در دانشگاه

افزايش يافته است.  1۳95نفر در سال  4۳به  1۳90نفر در سال   9از  التدريس اين دانشگاهتعداد مدرسان حق 

نفر و مدرسان  1۸به  6های پيام نور تعداد اعضای هيات علمي از در دانشگاه 1۳۸5 -95های در سال

کاربردی جامع علمي در دانشگاه 1۳۸۸ -95های نفر رسيده است. طي سال 175به  200التدريس از حق

عضو هيات علمي مشغول به کار بوده و  1۳95و  1۳۸6، 1۳۸5های شهرستان آران و بيدگل تنها در سال

 نفر افزايش يافته اند.   55نفر به  40مدرسان حق التدريس از 

 

 1395لمی در سال درصد اعضای هیات علمی شهرستان آران و بیدگل بر حسب مرتبه ع(. 32 -1)نمودار

درصد از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل دارای  67/94، 1۳95در سال  

اند. در مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل درصد دارای مرتبه استاديار بوده ۳۳/5مرتبه مربي و 

 باشد.ه فعاليت نميعضو هيات علمي با مرتبه دانشيار و استاد مشغول ب 1۳95درسال 

 



 

 

 1385 -95نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان بر حسب گروه های تحصیلی طی سال های (. 39 -1)جدول

انیعلوم انس علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و دامپزشکی هنر و معماری  گروه تحصیلی       

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال     













 








 


1385 













 








 


1386 










-  








 


1387 










-  








 


1388 










-  








 


1389 










-  








 


1390 










-  








 


1391 










-  








 


1392 










-  








 


1393 










-  








 


1394 










-  








 


1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                       

های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحصيلي علوم انساني اين نسبت از بيدگل بر حسب گروه ( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و۳9-1در جدول )

ل در سا 00/14افزايش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل از  1۳95در سال   11/۸0به  1۳۸5در سال  62/9

کاهش يافته است. در گروه تحصيلي هنر و معماری اين نسبت  1۳95در سال  90/16به  1۳۸5در سال  60/19رسيده است. در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  ۳۳/9به  1۳۸5

يلي در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است.های تحصکاهش يافته است. نسبت فوق در تمامي گروه 1۳95در سال  9۳/1۳به  1۳۸5درسال  90/19از



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 6۸

 

نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل و استان (. 40 -1)جدول

 1385 -95اصفهان بر حسب زیرنظام طی سال های 

 نظامزیر       آزاد اسالمی پیام نور جامع علمی کاربردی

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال    

 


 


 - 1385 

     - 1386 

 -    - 1387 

 -    - 1388 

 -    - 1389 

 -    - 1390 

 -     1391 

 -     1392 

 -     1393 

 -     1394 

      1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ذ: دانشگاهماخ          

 1۳95آزاد اسالمي شهرستان آران و بيدگل در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

باشد. شهرستان آران و بيدگل از نظر ( بيشتر مي01/49است که از اين نسبت در استان اصفهان) 00/59،

رتبه سيزدهم را در بين  1۳95های آزاد اسالمي در سال هيات علمي دانشگاهنسبت تعداد دانشجو به اعضای 

به  1۳95شهرستان( به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت در سال  1۸های استان اصفهان)شهرستان

 های( تعلق دارد.)دانشگاه2۳/19( و کمترين نسبت به شهرستان گلپايگان)2۳/1۳6شهرستان تيران و کرون)

 (ندفاقد هيات علمي بوده ا 1۳95در سال و خوانسار سميرم  هایسالمي شهرستانآزاد ا

، 1۳95های  پيام نور شهرستان آران و بيدگل در سال نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

ر ظباشد. شهرستان آران و بيدگل از ن( بيشتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت که است   44/16۳

های استان در بين شهرستان 1۳95های پيام نور در سال نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

به  1۳95شهرستان( رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين اين نسبت در سال  24اصفهان)

 ( تعلق دارد.75/۳۸( و کمترين به شهرستان مبارکه)4۸7شهرستان فريدن)

کاربردی شهرستان آران و بيدگل در سال جامع علمي ت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاهنسب

باشد. شهرستان آران و بيدگل از ( بيشتر مي9۸/4۸2است که از اين نسبت در استان اصفهان) 56۸، 1۳95

در بين  1۳95ال های جامع علمي کاربردی در سنظر نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه



   69/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

شهرستان( رتبه چهارم)آخر(  را به خود اختصاص داده است.  کمترين اين  4های استان اصفهان)شهرستان

های جامع ( تعلق دارد.)تنها در دانشگاه50/4۸به به شهرستان خور و بيابانك ) 1۳95نسبت در سال 

ضو هيات علمي مشغول به کار بوده شود ع( مشاهده مي۳5-1هايي که در نمودار)کاربردی شهرستانعلمي

 است(

 
های استان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. 33 -1)نمودار

 (1395اصفهان)

 
 (1395های استان اصفهان)رنظام پیام نور در شهرستاننسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زی(. 34 -1)نمودار



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 70

 

 
های استان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام علمی کاربردی در شهرستان(. 35 -1)نمودار

 (1395اصفهان)

 -95های ی شهرستان آران و بیدگل بر حسب زیرنظام طی سالدر مراکز آموزش عال 1سرانه مقاله(. 41 -1)جدول

 )تعداد به نفر(1385

 زیرنظام      آزاد اسالمی پیام نور علمی کاربردی

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال

     - 1385 

     - 1386 

 -    - 1387 

 -    - 1388 

 -    - 1389 

 -    - 1390 

 -     1391 

 -     1392 

 -     1393 

 -     1394 

      1395 
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باشد. سرانه مقاله ، صفر مي1۳95آزاداسالمي شهرستان آران و بيدگل در سال  سرانه مقاله در دانشگاه

است. شهرستان آران و بيدگل از لحاظ اين  91/1، 1۳95های آزاد اسالمي استان اصفهان در سال دانشگاه
                                                           

 محاسبه شده است. لميبه اعضای هيات ع مقاله نسبت سرانه - 1



   71/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

شهرستان( رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. بيشترين  1۸های استان اصفهان)بت در بين شهرستاننس

( و کمترين ميزان بعد از شهرستان آران و بيدگل به شهرستان 76/۳آباد)ميزان به شهرستان نجف

 ( تعلق دارد. 12/0برخوار)

باشد که از سرانه مقاله مي 2۸/1، 1۳95دگل در سال های پيام نور شهرستان آران و بيسرانه مقاله در دانشگاه

( کمتر است. شهرستان آران و بيدگل از لحاظ اين نسبت در بين 11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

های استان اصفهان رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به شهرستان شهرستان

های برخوار، ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0رستان نايين)( و کمترين به شه96/7اصفهان)

 چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر مي باشد.

باشد. سرانه ، صفر مي1۳95کاربردی شهرستان آران و بيدگل در سال سرانه مقاله در دانشگاه جامع علمي

است. اين نسبت در شهرستان  ۳9/10، 1۳95های جامع علمي کاربردی استان اصفهان در سال مقاله دانشگاه

شهر و خور و بيابانك نيز صفر)که دارای عضو هيات علمي در های خمينيو در شهرستان 61/2اصفهان 

 مي باشند( است. 1۳95سال 

 
 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. 36 -1)نمودار
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(1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 37 -1)نمودار



 

 

 )مترمربع بر نفر(1385 -95زیرنظام در سال های آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل بر حسب  1سرانه فضای(. 42 -1)جدول

 آموزشی و کمک آموزشی رفاهی و فرهنگی تربیت بدنی کل شهرستان کل استان
 سال

جامع علمی  

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 2اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 3اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 م نورپیا

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

     -   -   -   - 1385 

     -   -   -   - 1386 

     -   -   -   - 1387 

     -   -   -   - 1388 

     -   -   -   - 1389 

               1390 

               1391 

               1392 

               1393 

               1394 

               1395 

مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                

                                                           
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
 لپايگان اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي و رفاهي و)آموزشي و کمك آموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(، دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گاطالعاتي در مورد فضا  و واحد جوشقان قالي شهرستان کاشان فريدنشهرستان  اسالمي دانشگاه آزاد - 2

 .فرهنگي و دانشگاه آزاد  اسالمي واحد نطنز اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي خود را  ارائه نکرده اند

 ترمربع اعالم کرده است.دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان آران و بيدگل فضای رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني خود را صفر م -3
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ال آران و بيدگل در س بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي شهرستان

 پيام نور تعلق دارد.  هایآزاد اسالمي و کمترين ميزان سرانه به دانشگاه به دانشگاه 1۳95

به  1۳95بيشترين سرانه فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل در سال 

 سالمي تعلق دارد.آزاد ا پيام نور و کمترين ميزان سرانه به دانشگاه هایدانشگاه

مترمربع بر نفر  46/1، 1۳95های پيام نور شهرستان آران و بيدگل در سال سرانه فضای تربيت بدني دانشگاه

 باشد. مترمربع بر نفر مي 00/0های جامع علمي کاربردی و آزاد اسالمي و در دانشگاه

نگي و تربيت بدني در مراکز در کل باالترين سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فره

 هایآزاد اسالمي و کمترين سرانه به دانشگاه به دانشگاه 1۳95آموزش عالي شهرستان آران و بيدگل در سال 

 پيام نور تعلق دارد. 

آزاد اسالمي شهرستان  سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

مترمربع بر نفر(  5۳/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 71/12، 1۳95 آران و بيدگل در سال

های تانهای آزاد اسالمي در بين شهرسباشد. شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه فضای دانشگاهبيشتر مي

ی فضا شهرستان( رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه 1۸استان اصفهان)

مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان سرانه به شهرستان  61/2۸های آزاد اسالمي به شهرستان مبارکه)دانشگاه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 07/۳برخوار)

پيام نور شهرستان  هایسرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

مترمربع بر نفر(  55/2مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 61/2، 1۳95آران و بيدگل در سال 

های هرستانهای پيام نور در بين  شباشد. شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه فضای دانشگاهکمي بيشتر مي

ضای فشهرستان( رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه  24استان اصفهان)

مترمربع بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان  24/1۳وبيابانك)های پيام نور به شهرستان خوردانشگاه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 1۸/1کاشان)

کاربردی جامع علمي سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

مترمربع  4۳/5مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 2۸/۳، 1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال 

اربردی در بين  کهای جامع علميباشد. شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه فضای دانشگاهبر نفر(کمتر مي

شهرستان( رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه  12های استان اصفهان)شهرستان

مترمربع بر نفر(  64/1شهر)مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان به شهرستان خميني ۳9/25آباد)ه شهرستان نجفب

 تعلق دارد.

 



   75/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام آزاد اسالمی در (. 38 -1)نمودار

 (1395اصفهان) های استانشهرستان

 
سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام پیام نور در (. 39 -1)نمودار

 (1395های استان اصفهان)شهرستان
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و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام علمی کاربردی در  سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی(. 40 -1)نمودار

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

در اين بخش، وضعيت امکانات کمي، کيفي مراکز بهداشت و درماني و امکانات تجهيزاتي بخش بهداشت 

 گيرد.مورد بررسي قرار ميو درمان شهرستان و همچنين وضعيت موجود بخش سالمت 

 امکانات کمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  درمان

 نيو خدمات بهداشتي درماتعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي  (4۳-1)جدول 

شهرستان آران و بيدگل و سهم اين  شهرستان از امکانات نيروی انساني بخش بهداشتي و درماني استان را 

 نشان مي دهد.  1۳۸5-1۳94وره طي د

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 43 -1)جدول

  1385-1394شهرستان آران و بیدگل و سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 پیراپزشک داروساز شکدندانپز پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 29 05/۳ 12 4۸/1 6 94/1 2 54/1 250 2۳/2 

1386 ۳0 1۸/۳ 1۳ 52/1 6 95/1 2 45/1 261 25/2 

1387 ۳0 21/۳ 14 61/1 6 95/1 ۳ 50/2 251 14/2 
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 سال

 پیراپزشک داروساز شکدندانپز پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1388 ۳1 41/۳ 12 ۳0/1 ۸ 74/2 2 60/1 ۳۳2 6۳/2 

1389 2۸ 96/2 15 ۳9/1 9 47/۳ 2 ۸5/1 ۳72 94/2 

1390 25 50/2 17 65/1 5 ۸5/1 1 9۳/0 2۸2 92/1 

1391 ۳1 7۳/2 20 61/1 ۸ 57/2 2 6۳/1 ۳09 0۳/2 

1392 ۳2 ۸۸/2 16 44/1 ۸ ۳7/2 2 ۳۳/1 ۳1۸ 07/2 

1393 2۸ 47/2 21 62/1 6 79/1 2 41/1 29۳               ۸7/1 

1394 ۳5 ۸9/2 2۸ 96/1 5 49/1 2 ۳2/1 ۳0۳ ۸1/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

همانطور که مشخص است، طي دوره مورد نظر سهم شهرستان آران و بيدگل از کل پزشکان متخصص 

افزايش و سهم اين شهرستان از کل پزشکان عمومي، دندانپزشك، داروساز و پيراپزشکان  شاغل در دانشگاه 

 استان کاهش يافته است.  تي درمانيو خدمات بهداشعلوم پزشکي 

 رمانيو خدمات بهداشتي دسرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي  (44-1)در جدول 

 شهرستان آران و بيدگل به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ل در دانشگاهسرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغ(. 44 -1)جدول

 )به ازای هر هزار نفر( 1385-1394شهرستان آران و بیدگل و استان طی دوره 

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 ۳2/0 21/0 1۳/0 1۸/0 07/0 07/0 02/0 0۳/0 76/2 46/2 

1386 ۳۳/0 20/0 14/0 1۸/0 07/0 07/0 02/0 0۳/0 ۸4/2 52/2 

1387 ۳2/0 20/0 15/0 19/0 06/0 07/0 0۳/0 0۳/0 69/2 51/2 

1388 ۳۳/0 19/0 1۳/0 19/0 0۸/0 06/0 02/0 0۳/0 51/۳ 66/2 

1389 29/0 20/0 16/0 22/0 09/0 05/0 02/0 02/0 ۸۸/۳ ۸4/2 

1390 26/0 21/0 17/0 21/0 05/0 06/0 01/0 02/0 90/2 01/۳ 

1391 ۳1/0 2۳/0 20/0 25/0 0۸/0 06/0 02/0 02/0 1۳/۳ 09/۳ 

1392 ۳2/0 22/0 16/0 22/0 0۸/0 07/0 02/0 0۳/0 19/۳ 09/۳ 

1393 2۸/0 2۳/0 21/0 26/0 06/0 07/0 02/0 0۳/0 90/2 1۳/۳ 

1394 ۳4/0 24/0 27/0 2۸/0 05/0 07/0 02/0 0۳/0 96/2 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 7۸

 

 .شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه دوازدهم را در استان داشته است 1۳94در سال 

 16/0ين شهر و ميمه با سرانه شاهشهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه شهرستان در اين سال 

 پايين ترين رتبه را در استان دارند. 

 
سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان آران (. 41 -1)نمودار

 1385-1394و بیدگل و کل استان اصفهان طی دوره 

 
 انشهرست مقایسه سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در(. 42 -1)نمودار

 1394آران و بیدگل با دیگر شهرستان ها و کل استان اصفهان در سال 



   79/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 .است هآران و بيدگل به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه نهم را در استان داشتشهرستان  1۳94در سال 

مياندشت بدون پزشك متخصص رتبه  بويين شهرستان رتبه اول و 46/0با سرانه  نايين شهرستان در اين سال

 آخر را در استان داشته اند.

 
سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 43 -1)نمودار

 1385-1394و بیدگل و کل استان اصفهان طی دوره آران 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  (. 44 -1)نمودار

 1394ها و کل استان اصفهان در سال آران و بیدگل با دیگر شهرستانشهرستان 

در  .آران و بيدگل از نظر سرانه دندانپزشك رتبه هفدهم را در استان داشته استن شهرستا، 1۳94در سال 

پايين ترين رتبه  025/0برخوار با سرانه شهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان اين سال 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / ۸0

 

فدهم جايگاه هرا در استان دارند. در اين سال شهرستان آران و بيدگل به لحاظ سرانه پيراپزشك نيز در 

به ترتيب جايگاه  27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه . استان قرار گرفته است

 اول و آخر را در استان دارند.

 
رستان آران و سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شه(. 45 -1)نمودار

 1385-1394بیدگل و کل استان اصفهان طی دوره 

 
آران  شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 46 -1)نمودار

 1394ها و کل استان اصفهان در سال و بیدگل با دیگر شهرستان

 



   ۸1/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 ز بهداشتی و درمانی شهرستانظرفیت مراک

، مراکز بهداشتي و درماني روستايي و شهری و پايگاه های فعال های بهداشت خانه تعداد (45-1)جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره آران و بيدگل  بهداشت شهری شهرستان

ز بهداشتی درمانی روستائی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه های بهداشت فعال، مراكتعداد خانه(. 45 -1)جدول

 1385-1394بهداشتی شهری شهرستان آران و بیدگل طی دوره 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

شهرستان سهم 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 12 ۸6/1 2 - 4 - 6 - 

1386 12 ۸6/1 2 - 4 - 6 - 

1387 12 99/1 2 - 4 - 6 - 

1388 9 54/1 1 17/0 6 0۳/1 9 54/1 

1389 9 57/1 1 06/1 6 05/۳ 9 67/۳ 

1390 9 57/1 1 06/1 6 05/۳ 9 7۳/۳ 

1391 9 57/1 1 14/1 6 97/2 9 67/۳ 

1392 9 61/1 1 14/1 6 97/2 9 72/۳ 

1393 9 61/1 1 14/1 6 97/2 9 66/۳ 

1394 9 61/1 1 12/1 6 65/2 11 15/4 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

آران و بيدگل فاقد مرکز تسهيالت زايماني بوده الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرستان 

، مراکز بهداشتي و درماني )روستايي و فعال های بهداشتدرصد از کل خانه ۳6/2، 1۳94در سال  .است

 های بهداشتي شهری و تسهيالت زايماني استان در شهرستان آران و بيدگل قرار داشته اند وشهری(، پايگاه

ا مجموع اصفهان بشهرستان در اين سال  .بيدگل در رتبه هجدهم استان قرار دارداز اين نظر شهرستان آران و 

 مرکز رتبه آخر را در استان داشته اند. 1۳خور و بيابانك با شهرستان مرکز رتبه اول و  259

يت، تعداد مالک يتتعداد موسسات درماني فعال شهرستان آران و بيدگل به تفکيك وضع (46-1)در جدول 

 ابت آن ها و همچنين سرانه تخت های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.تخت های ث
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موجود در شهرستان آران و بیدگل بر حسب وضعیت  ثابت های تخت و موسسات درمانی فعال(. 46 -1)جدول

 مالکیت

 سال

وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 سایر صوصیخ
 

 جمع کل

سهم شهرستان 

از کل استان 

 )درصد(

سرانه تخت                  

) به ازای هر هزار 

 نفر جمعیت(

 موسسه
تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 استان شهرستان

1385 2 ۸4 0 0 0 0 2 ۸4 0۸/۳ 15/1 9۳/0 60/1 

1386 2 ۸4 0 0 0 0 2 ۸4 0۸/۳ 16/1 91/0 57/1 

1387 2 ۸4 0 0 0 0 2 ۸4 2۳/۳ 14/1 90/0 57/1 

1388 2 79 0 0 0 0 2 79 ۳۳/۳ 10/1 ۸4/0 51/1 

1389 2 79 0 0 0 0 2 79 2۳/۳ 0۸/1 ۸2/0 52/1 

1390 2 79 0 0 0 0 2 79 17/۳ 05/1 ۸1/0 54/1 

1391 2 ۸5 0 0 0 0 2 ۸5 17/۳ 14/1 ۸6/0 51/1 

1392 2 260 0 0 0 0 2 260 17/۳ 25/۳ 61/2 61/1 

1393 2 260 0 0 0 0 2 260 17/۳ 75/2 57/2 ۸۸/1 

1394 2 260 0 0 0 0 2 260 1۳/۳ 71/2 54/2 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:          

در د. جم استان را در اختيار دارنشهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد تخت های ثابت، رتبه پ 1۳94در سال 

تخت( و شهرستان های برخوار،  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94سال 

 اند.، چادگان وخور و بيابانك فاقد موسسه درماني فعال بودهمياندشت و بويين

، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه تخت ثابت  )به ازای هر هزار نفر( رتبه سوم را در 1۳94در سال 

 تخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشته است.  14/۳کاشان با سرانه  شهرستان در اين سال .استان دارد



   ۸۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1385-1394سرانه تخت ثابت در  شهرستان آران و بیدگل و کل استان اصفهان طی دوره (. 47 -1)ارنمود

 
مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان ها  و کل استان اصفهان در (. 48 -1)نمودار

 1394سال 

انواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان آران و بيدگل و سهم شهرستان از  (47-1)جدول 

 استان را نشان مي دهد. 
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در شهرستان آران و بیدگل و سهم شهرستان از استان )درصد(  تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 47 -1)جدول

 1385-1394طی دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه
 - تشخیصی موسسات

 ای هسته درمانی

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 9 54/2 11 00/2 1 00/5 5 40/2 2 21/1 

1386 9 19/2 11 79/1 1 ۳5/4 6 ۳2/2 2 11/1 

1387 9 15/2 12 ۸6/1 1 00/4 7 51/2 2 09/1 

1388 9 16/2 12 ۸1/1 1 70/۳ ۸ 61/2 2 0۳/1 

1389 9 16/2 12 7۸/1 1 70/۳ ۸ 70/2 2 0۳/1 

1390 9 09/2 12 72/1 1 2۳/۳ ۸ ۳2/2 4 91/1 

1391 9 0۸/2 1۳ 76/1 1 0۳/۳ 10 62/2 5 27/2 

1392 9 11/2 15 97/1 1 0۳/۳ 9 ۳4/2 5 17/2 

1393 10 ۳۳/2 15 90/1 1 ۸6/2 10 5۸/2 5 21/2 

1394 10 ۳۳/2 16 9۸/1 1 70/2 10 4۳/2 5 06/2 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:             

گلپايگان در رتبه دهم شهرستان از نظر تعداد آزمايشگاه به همراه  1۳94شهرستان آران و بيدگل در سال 

مياندشت و  بويينهای شهرستان آزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با  شهرستان در اين سال .استان قرار دارد

شهرستان آران و بيدگل به لحاظ  1۳94آزمايشگاه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  1ان با  و چادگ

داروخانه رتبه اول  411اصفهان با  شهرستان در اين سال .تعداد داروخانه در جايگاه يازدهم استان قرار دارد

خانه رتبه های پاياني را در استان دارو 2مياندشت، چادگان و فريدونشهر با تنها و  بويينو شهرستان های 

ر اين د .مرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است 1۳اصفهان با  شهرستان ،1۳94داشته اند.  در سال 

. مرکز دياليز هستند 1آران و بيدگل تنها دارای شهرستان سال بخش اعظم شهرستان های استان از جمله 

ياندشت و چادگان فاقد مرکز دياليز بوده اند. شهرستان آران و بيدگل در م و بويينشهرستان های برخوار، 

 207ان با اصفه شهرستان در اين سال .، از نظر تعداد مرکز توانبخشي در رتبه دهم استان قرار دارد1۳94سال 

ونشهر دمياندشت، چادگان ، خور و بيابانك و فري و بويينمرکز رتبه اول را در استان دارد و شهرستان های 

 –آران و بيدگل از نظر تعداد موسسات تشخيصي شهرستان ، 1۳94فاقد مرکز توانبخشي بوده اند. در سال 

 ۸در اين سال . اردستان و لنجان در رتبه هشتم استان قرار داردهای شهرستان درماني هسته ای به همراه 



   ۸5/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

اصفهان  انشهرست ي استان قرار دارند ودرماني هسته ای  در رتبه های پايين -موسسه تشخيصي 1شهرستان  با 

 درماني هسته ای رتبه اول را در استان دارد.  -موسسه تشخيصي 14۳با 

مرکز  5درمانگاه شبانه دندانپزشکي و  2مرکز راديولوژی،  4، شهرستان آران و بيدگل دارای 1۳94در سال 

 فيزيوتراپي خصوصي نيز بوده است.

 ت ها و حوادث پزشکیاطالعات کمی مربوط به مرکز فوری

تعداد پايگاه های اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جاده ای شهرستان آران و بيدگل طي  (4۸-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳94دوره 

 1385-1394تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان آران و بیدگل طی دوره (. 48 -1)جدول

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1385 1 0 

1386 1 0 

1387 1 0 

1388 1 0 

1389 1 0 

1390 1 1 

1391 1 1 

1392 1 1 

1393 2 2 

1394 1 ۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                       

پايگاه بوده است که اين  4تعداد کل پايگاه های شهری و جاده ای شهرستان آران و بيدگل  1۳94سال در 

دهد، و از اين نظر در رتبه های مياني استان قرار های استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه ۸4/2تعداد، 

مياندشت و  و بويينهای ان شهرستپايگاه  رتبه اول و  ۳9اصفهان با شهرستان داشته است. در اين سال 

يدگل آران و بشهرستان پايگاه رتبه آخر را در اختيار داشته اند. طي  دوره مورد بررسي  1خوانسار با مجموع 

 فاقد اتاق فرمان،  پايگاه امداد هوايي و موتوری و اتوبوس آمبوالنس بوده است.
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 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

 (49-1)های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول بخش تعدادی ازشاخص در اين

ارائه  1۳۸6-1۳94ميزان شاخص های مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان آران و بيدگل طي دوره 

 شده است. 

 کودکان در شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان  های مرگ و میر در نوزادان ومیزان شاخص(. 49 -1)جدول

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 4/12 ۳/11 9/16 - 2/19 - 

1387 4/4 ۸/9 7/5 - 2/10 9/15 

1388 9/9 1/۸ 5/10 - ۳/14 6/1۳ 

1389 4/7 7/۸ 5/10 ۸/11 9/12 9/1۳ 

1390 0/۸ 7/7 4/10 1/11 9/10 9/12 

1391 9/10 2/7 ۳/1۳ ۸/9 7/15 9/11 

1392 0/10 ۸/6 7/15 7/9 6/1۸ ۸/9 

1393 6/4 6/6 7/5 5/9 7/6 1/11 

1394 7/2 1/6 5/۸ ۸/۸ 7/11 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                         

طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه  در شهرستان آران و بيدگل کاهش يافته است. در 

ز نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماه،  شهرستان آران و بيدگل در رتبه بيست و دوم استان قرار ا 1۳94سال 

 جايگاه در زنده تولد هزار در زيريکماه نوزاد 14 مرگ ميزان با فريدنشهرستان در اين سال . داشته است

 .است شتهندا زيريکماه نوزادان در مرگي هيچ خوانسارشهرستان  که حالي در گرفته قرار اول



   ۸7/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1386 -1394میزان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان آران و بیدگل و استان طی سال های (. 49 -1)نمودار

آران و بيدگل به لحاظ ميزان مرگ کودکان زير يکسال در رتبه پانزدهم استان شهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار تولد  7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  رستان شهدر اين سال  .قرار گرفته است

 اند.زنده به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394در شهرستان آران و بیدگل و استان طی سال های  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 50 -1)نمودار

سال در رتبه دهم استان قرار  5آران و بيدگل از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان ، 1۳94 در سال

مرگ به ازای هزار تولد زنده   7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال  .گرفته است

 اول و آخر استان قرار گرفته اند. هایهببه ترتيب در رت



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / ۸۸

 

 
 1387 -1394در شهرستان آران و بیدگل و استان طی سال های  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 51 -1)نمودار

ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان آران و بيدگل و کل  (50-1)جدول 

نشان داده شده  (50-1)ل دهد. همچنين در جدونشان مي 1۳92-1۳94استان اصفهان را طي دوره زماني 

 ۸است که درسطح شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

عامل چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های تعداد و درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان طی سال(. 50 -1)جدول

 علت  مرگ

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

 ناشی از علل

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 40/20 72 25/17 2966 71/22 ۸2 9۸/14 2774 44/17 64 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 7۳/4۸ 172 14/4۸ ۸276 71/45 165 60/44 ۸261 ۸6/52 194 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 40/۳ 12 46/2 42۳ 05/۳ 11 ۸6/2 5۳0 09/4 15 (غیرترافیکی) عمدغیر حودادث

 9۸/6 1246 20/10 ۳6 65/6 114۳ 65/6 24 76/5 ۳74 ۸1/9 ۳6 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 ۳5/9 ۳۳ 09/7 1219 07/16 5۸ 96/5 401 54/6 24 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 ۸۳/2 10 02/۳ 520 66/1 6 7۳/1 12۸ 72/5 21 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 12/۳ 11 ۸4/2 4۸۸ 22/2 ۸ ۸7/1 ۸5 ۳6/1 5 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 9۸/1 7 54/12 2156 94/1 7 24/22 2025 1۸/2 ۸ شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:    
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همانگونه که مشخص است از بين اين علل مرگ،  طي اين دوره بيشترين سهم در سطح شهرستان آران و 

از نظر درصد  1۳94بيدگل مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است . شهرستان آران و بيدگل در سال 

در همين سال بيشترين درصد مرگ  .را در استان داشته است  مرگ ناشي از سرطان ها و تومورها رتبه سوم

شهرستان ن متعلق به يدرصد و کمتر 79/21سميرم با شهرستان ناشي از سرطان ها و تومورها مربوط به 

شهرستان آران و بيدگل به لحاظ درصد مرگ ناشي از  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14برخوار با 

 5۸/62ا ب نايين شهرستان در اين سال. ر  جايگاه هشتم استان قرار داشته استبيماری های قلبي عروقي د

اول و  هایدرصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي به ترتيب رتبه 27/27نطنز با شهرستان درصد و 

، از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری1۳94آخر  را در استان داشته اند. شهرستان آران و بيدگل در سال 

درصد  74/12ا گلپايگان بشهرستان در همين سال  .های دستگاه تنفس در رتبه سوم استان قرار گرفته است

اول و آخر را به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماری  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0سميرم با شهرستان و 

ر شده، سرطان ها و تومورها از بين عوامل مرگ ذک 1۳94های دستگاه تنفس داشته اند. با توجه به آمار سال 

در شهرستان آران و بيدگل بعد از بيماری های  قلبي عروقي، دومين عامل مهم در مرگ و مير افراد بوده 

اند،  در حالي که در سطح استان اصفهان به ترتيب بيماری های قلبي عروقي، عالئم و حاالت بدتعريف 

 مير افراد بوده اند.شده و سرطان ها و تومورها مهمترين عوامل مرگ و 

تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان آران  (51-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و بيدگل و استان اصفهان طي دوره 

شهرستان آران و بیدگل و استان میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در (. 51 -1)جدول

 1392-1394های اصفهان طی سال

 استان شهرستان سال

1392 42/۳9 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 00/46 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 ۳6/۳۳ 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                            

مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در  (51-1)که از جدول همانطور 

شهرستان آران و بيدگل نوسان  داشته است. شهرستان آران و بيدگل از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي 

 رستانشه و  61/6۸خور و بيابانك با  شهرستان. در جايگاه ششم استان قرار داشته است 1۳94در سال 

مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ ناشي از حوادث ترافيکي را   92/4اصفهان با 

 داشته اند.
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 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

تعداد بيمه شدگان )اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت )خدمات درماني سابق(،  اداره کل 

تان ان و عشاير شهرستان آران و بيدگل و کل اسييندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاتأمين اجتماعي و ص

  ارائه شده است. (52-1)در جدول   1۳۸5-1۳95طي دوره 

در شهرستان آران و بیدگل طی دوره به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 52 -1)جدول

1395-1385 

 نوع بیمه    

 

 

 سال  

اداره کل بیمه 

 سالمت

اداره کل تامین 

 اجتماعی

صتدوق  بیمه اجتماعی 

 یان و عشایریکشاورزان، روستا
 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

رستان از شه

 استان

 )درصد(

1385 ۳2512 ۸4/1 - - - - - - 

1386 ۳۳740 ۸1/1 ۳95۳۳ 06/2 - - - - 

1387 ۳۳۸51 76/1 447۳4 17/2 - - - - 

1388 24۸9۳ 74/1 49279 19/2 - - - - 

1389 2427۸ 7۳/1 52۳21 26/2 - - - - 

1390 2642۳ 77/1 57462 ۳۳/2 - - - - 

1391 25۸۳6 75/1 61212 ۳5/2 - - - - 

1392 24699 76/1 62590 ۳0/2 - - - - 

1393 26۸7۳ 59/1 6401۳ 27/2 ۳۸67 17/2 9475۳ 02/2 

1394 2۸905 71/1 6602۸ ۳5/2 ۳916 10/2 9۸۸49 11/2 

1395 2۸2۳6 71/1 66227 ۳9/2 - - - - 

 استان يان و عشايرياجتماعي کشاورزان، روستا صندوق بيمهمأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و 

طي دوره مورد بررسي در شهرستان آران و بيدگل تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت 

کاهش و بيمه شدگان اداره کل تامين اجتماعي افزايش يافته است. با توجه به اطالعات موجود در سال 

باشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 11/2کل بيمه شدگان استان  ، سهم شهرستان آران و بيدگل از1۳94

درصدی از کل بيمه  4۳/۳9اصفهان با داشتن سهم شهرستان يازدهم استان را در اختيار دارد. در اين سال 

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند. 46/0خور و بيابانك با سهم  شهرستان شدگان استان رتبه اول و
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 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك   ۳0164در شهرستان آران و بيدگل به ازای هر   1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است   12940اين رقم به  1۳95واحد مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

ر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم نف 16696در استان به ازای هر  1۳۸5که در سال 

درصد را اماکن  1۳، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸به 

درصد از اماکن  ۸1/1دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي ۸7ورزشي روباز و 

الزم به ذکر است  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 57/0شد و ورزشي استان را دارا مي با

اين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، در جايگاه بيست و 

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر  (5۳-1)يکم)از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. جدول 

 .دهدان ورزشي را در شهرستان آران و بيدگل و استان نشان مييك مک

 تعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان آران و بیدگل(. 53 -1)جدول

 سال
 مجموع اماکن ورزشی  اماکن ورزشی روباز  اماکن ورزشی سرپوشیده

 استان انشهرست استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

45246 21004 90491 ۸1۳91 ۳0164 16696 

1386 ۳0611 205۳2 91۸۳4 79652 22959 16۳24 

1387 ۳1066 1۸29۳ 9۳197 74۳۳1 2۳299 146۸0 

1388 2۳645 1659۸ 945۸1 67۸16 1۸916 1۳۳۳5 

1389 19197 151۸2 959۸4 66۸41 15997 12۳72 

1390 162۳5 14۳09 97409 65056 1۳916 11729 

1391 164۳4 14617 9۸601 6۳152 140۸6 11۸69 

1392 1425۸ 1۳9۳1 99۸0۸ 57۸29 12476 11226 

1393 144۳۳ 14225 101029 5907۸ 12629 11465 

1394 14609 142۸4 102266 59656 127۸۳ 11524 

1۳95 147۸۸ 14۳44 10۳517 61697 12940 116۳۸ 

 ستان اصفهانمأخذ: اداره کل ورزش و جوانان ا      
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 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 52 -1)نمودار

های مهمي که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت بخش ورزش نقش تأثيرگذاری چنين يکي از شاخصهم

شدگان هيافته با بررسي تعداد بيميافته است. ورزشکاران سازمانسازمانيافته و غيردارد ورزشکاران سازمان

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

، در (54-1)بر اساس اطالعات جدول باشد. مي محاسبهباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

 ۸45اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  1۳5۸ش ورزش شهرستان آران و بيدگل به طور کلي بخ

ها زن بوده است. با درصد آن ۳۸ها مرد و درصد آن 62اند. به عبارتي نفر زن بوده 51۳ها مرد و نفر از آن

درصد از کل  57/0گيرد و يدرصد جمعيت استان را در بر م 02/2توجه به اطالعات موجود، اين شهرستان 

 درخود جای داده است. 1۳94ی استان را در سال يافتهورزشکاران سازمان

درصد از ورزشکاران زن استان در شهرستان  49/0درصد از ورزشکاران مرد و  64/0الزم به ذکر است که 

 1۳۸6های ر طي سالکنند. همچنين تعداد ورزشکاران مرد و زن اين شهرستان دمي فعاليتآران و بيدگل 

با افزايش روبرو بوده است، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي  1۳94تا 

اند و در مجموع درصد رشد مثبت داشته 11/0درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  ۳۳/5ها  اين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به  42/2ها تعداد ورزشکاران اين شهرستان در طي اين سال

درصد رشد داشته است.  6۸/۳ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

تعداد ورزشکاران شهرستان آران و بيدگل و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران  (54-1)جدول 

 .دهداستان اصفهان را نشان مي
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 ی شهرستان آران و بیدگلیافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 54 -1)لجدو

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 )درصد(

 

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 )درصد(

 

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

 ستان از استانشهر

 )درصد(

 1386 ۸۸1 76/0 617 9۳/0 149۸ ۸۳/0 

1387 11۸5 9۸/0 5۳2 ۸4/0 1717 9۳/0 

1388 1946 ۳7/1 674 92/0 2620 22/1 

1389 161۸ 1۸/1 677 ۸4/0 2295 05/1 

1390 1۸۸5 ۳5/1 ۸14 ۸5/0 2699 15/1 

1391 9۸2 67/0 ۸45 ۸0/0 1۸27 72/0 

1392 904 6۸/0 7۸۸ ۸0/0 1692 7۳/0 

1393 11۳7 ۸0/0 ۸۸4 ۸1/0 2021 ۸1/0 

1394 ۸45 64/0 51۳ 49/0 1۳5۸ 57/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

عنوان در سال  26عناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان آران و بيدگل از 

های ملي استان در اين درصد از مدال 77/۳تيب رسيده است. به اين تر 1۳95عنوان در سال  5۸به  1۳90

به و مقام کسب کرده  يك، 1۳95المللي نيز اين شهرستان در سال شهرستان کسب شده است. در سطح بين

از نظر تعداد مدال کسب های جهاني استان در اين شهرستان بدست آمده است. درصد از مدال ۸/0عبارتي 

استان )از  هشتمدر رتبه  (47/1)سازمان يافته)هر هزار نفر(  اين شهرستانی جهاني به تعداد ورزشکاران شده

به تعداد ورزشکاران سازمان يافته)هر هزار  مليی از نظر تعداد مدال کسب شده و شهرستان استان(14بين 

های دالشهرستان استان( قرار دارد. از نظر نسبت م 17استان )از بين  اولدر رتبه  (07/50)نفر(  اين شهرستان

( رتبه 42/۸، شهرستان تيران و کرون)1۳94يافته)هر هزار نفر( در سال جهاني به تعداد ورزشکاران سازمان

 .1اول را کسب نموده است

 

 

 

                                                           
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، ی جهاني شهرستانهای کسب شدهاطالعات مربوط به مدال 1۳94در سال  -1

ك، چادگان، خور و بيابان های اردستان،ی ملي شهرستانهای کسب شدهو اطالعات مربوط به مدالگلپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت 

 ثبت نشده است.  1۳95فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال 



   95/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 المللی ورزشکاران شهرستان آران و بیدگلعناوین کسب شده کشوری و بین(. 55 -1)جدول

 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب شوریی کعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1۳90 26 1170 22/2 - 5۸ - 

1۳91 24 10۸7 21/2 1 7۸ 2۸/1 

1۳92 47 1155 07/4 - 124 - 

1۳9۳ 62 1271 ۸۸/4 1 104 96/0 

1۳94 6۸ 15۳۳ 44/4 2 1۸۳ 09/1 

1۳95 5۸ 15۳9 77/۳ 1 125 ۸0/0 

 کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادارهمأخذ:       

های جهاني به تعداد ورزشکاران آورده های ملي و مدالنسبت تعداد مدال (54-1)و (5۳-1)در نمودارهای 

 شده است که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهانیافته) هر هزار نفر( در شهرستانهای ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال (. 53 -1)نمودار

 1394در سال 
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های استان ستانیافته) هر هزار نفر( در شهرهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال (. 54 -1)نمودار

 1394در سال  اصفهان

تمام بخش ورزشي در شهرستان آران و بيدگل، های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ  1۳95عدد در سال  ۸با نوساناتي  به  1۳۸7عدد در سال  4ها از تعداد اين پروژه

 تان دربه همراه شهرستان اردسورزشي، شهرستان آران و بيدگل  تمام بخشهای نيمهبيشترين تعداد پروژه

های نيمه تمام درصد از پروژه 94/4جايگاه ششم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد، که 

مربوط به شهرستان  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال گيرد. بيشترين تعداد پروژهاستان را در بر مي

 پروژه است . نتايج شاخص دوبا  و دهاقان نطنزهای شهرستان پروژه و کمترين آن مربوط به  1۸ا اصفهان ب

 .ارائه شده است (56-1)مذکور در جدول 

 تمام بخش ورزشی شهرستان آران و بیدگلهای نیمهتعداد پروژه(. 56 -1)جدول

 های نیمه تمامپروژه سال

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان هرستانتعداد در ش
1387 4 97/1 

1388 5 57/۳ 

1389 4 40/2 

1390 4 69/1 

1391 6 ۸2/۳ 

1392 5 07/۳ 

1393 4 ۳۸/2 

1394 6 20/4 

1395 ۸ 94/4 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                                     
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 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در انديشمندان فرهنگي موثر بر 

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

ی قوی، ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهمذهبي وديني پايدار، سيستم

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(جتماعي خودضابطهنهادهای ا

سي است. از اين رو برر شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هان اهميت بهرستی آنها در سطح شها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليتامکانات و تعيين نقشه

 سزايي دارد.

 اماکن هنری و فرهنگی

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

عنوان سينماها،  4گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 زاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه است. های آآموزشگاه

نشان ميرا  1۳۸5-1۳95طي دوره  آران و بيدگلتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (57-1)جدول 

 دهد.

 آران و بیدگلتعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان (. 57 -1)جدول

 گالری سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

رهنگی ف

 هنری

 هکتابخان هاسمن

1385 0 ۳ 1 - 4 

1386 0 ۳ 1 - 4 

1387 0 ۳ 1 - 4 

1388 0 ۳ 1 - 4 

1389 0 ۳ 1 - 9 

1390 0 ۳ 1 - 10 

1391 0 4 1 - 10 

1392 0 4 1 55 11 

1393 0 4 1 56 10 
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 گالری سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

رهنگی ف

 هنری

 هکتابخان هاسمن

1394 0 5 ۳ 55 10 

1395 1 6 7 55 10 

 97/0 ۳1/5 67/0 57/0 09/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 هفتم سوم دوم دوازدهم چهارم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                   

ال در سآران و بيدگل فاقد سينما بوده اند. شهرستان شهرستان استان از جمله  11طي دوره مورد بررسي 

( و کمترين سرانه متعلق به شهرستان اصفهان 2۸/0مربوط به شهرستان دهاقان)  باالترين سرانه سينماها 1۳95

 .1( است0۳/0)

ار استان قردوازدهم شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه  1۳95در سال 

 گرفته است. 

 ،بيعييه فعاليت های انسان از محيط طباشند که در حقيقت بازتاب کلها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

شهرستان استان فاقد موزه بوده اند. باالترين سرانه  172طي دوره مورد بررسي فرهنگي و اجتماعي اوست. 

 ( است.6۸/0موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

شترين ،  بي1۳95در سال شهرستان آران و بيدگل دارای يك گالری و نگارخانه مي باشد.  ،1۳95در سال 

 .۳عدد(  است 12تعداد گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

سزايي در ارتقای وضعيت فرهنگي هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

ايگاه  ج ، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه موسسات فرهنگي هنری در 1۳95شهرستان ها دارند.  در سال 

طي اين  .رتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان در اين سال  .دوم استان قرار گرفته است

مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات ن و های خوانسار، خوروبيابانك، بوييدوره شهرستان

 .اندفرهنگي هنری بوده

کند که مستقيماً بخشي از عنای خود، به سازماني اشاره ميترين منهاد )سمن( در کليمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

                                                           
ارکه و نايين الورجان، گلپايگان، مبيين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فبو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان - 1 

 باشند.فاقد سينما مي
های خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن، شهرستان - 2

 باشندينجف آباد فاقد موزه مو  فريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه

 است.های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهشهرستان تنها دردر اين دوره  - ۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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سمن فعال در شهرستان آران و بيدگل وجود داشته است.  55، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

 از نظر سرانه سمن رتبه سوم را در استان داشته است. آران و بيدگل شهرستان در اين سال، 

ا در باالبردن هيگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهی دها دستهکتابخانه 

، شهرستان 1۳95باشد.  در سال فرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

های نشهرستادر همين سال . از نظر سرانه کتابخانه رتبه هفتم را در استان داشته است آران و بيدگل

 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2( و خور وبيابانك)0۳/2دهاقان)

 اند.آخر را در استان داشته رتبه

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 55 -1)نمودار

 اماکن مذهبی

شود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي باشد و ثانيا گروه هايي گفته ميبه مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

 باشد.مي

نشان  (5۸-1)در جدول  1۳۸5-1۳95طي دوره  گلآران و بيداطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان 

 داده شده است.

 آران و بیدگلتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 58 -1)جدول

 هبقاع متبرک مسجد سال

1385 10۳ 41 

1386 104 41 

1387 105 41 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 هبقاع متبرک مسجد سال

1388 107 41 

1389 109 51 

1390 111 51 

1391 111 51 

1392 112 51 

1393 112 51 

1394 11۳ 51 

1395 11۳ 42 

 05/4 91/10 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 پنجم هفدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

را هفدهم   ن نظر رتبهبوده که از اي 91/10در شهرستان آران و بيدگل برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استميان شهرستاندر 

 در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند.  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان جايگاه اول و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000به ازای هر سرانه )(. 56 -1)نمودار

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه پنجم استان قرار گرفته  آران و بيدگل، شهرستان 1۳95شوند. در سال مي

                                                           
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه - 1
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به ترتيب  12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه شهرستان ست، در همين سال ا

 اول و آخر را در استان داشته اند. های رتبه

 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 دهد.ران و بيدگل را نشان ميشهرستان آدر مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  اطالعات (59-1)جدول 

ر در رتبه های مياني استان قرااز نظر تعداد مجتمع های بهزيستي ، شهرستان آران و بيدگل 1۳95در سال 

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با شهرستان در اين سال . دارد

بگير اجتماعي رتبه هجدهم را در ، شهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد خانوارهای مستمری 1۳95در سال 

خانوار رتبه 96و مياندشت با  بويينشهرستان خانوار و  2127 با اصفهانشهرستان در اين سال  .استان دارد

 های اول و آخر را در استان داشته اند.

     ای دورهبر تنهااطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان آران و بيدگل 

،  شهرستان 1۳94موجود است. طي اين دوره تعداد اين خانوارها افزايش يافته است. در سال  1۳94-1۳90

در اين  .آران و بيدگل از نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه دهم را در استان داشته است

اول و آخر   هاینوار در رتبهخا 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با شهرستان سال 

 قرار گرفته اند. 

شود که تعداد دهای کودک شهرستان، مشاهده ميبرای تعداد مه 1۳95تا  1۳۸5با توجه به آمار سال های 

تبه هفتم ، شهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد مهد کودک  در ر1۳95در سال مهدها افزايش يافته است. 

دوره مورد نظر، تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان آران و بيدگل طي استان قرار گرفته است. 

درصد از کل کودکان مهدهای کودک استان در شهرستان آران  0۳/2،  1۳95در سال  .افزايش يافته است

و بيدگل بوده اند که از اين نظر شهرستان رتبه يازدهم را در استان داشته است. تعداد مربيان مهدهای کودک 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد مربيان 1۳95تان آران و بيدگل افزايش يافته است. در سال در شهرس

 مهدکودک در در رتبه دوازدهم استان قرار گرفته است.



 

 

 1385-1395امور اجتماعی بهزیستی شهرستان آران و بیدگل طی دوره (. 59 -1)جدول
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1385 ۳ 7۳/2 97 ۳2/1 - - 11 42/1 2۳0 65/0 15 45/0 4 17/4 129 40/1 - - 11 67/۳ 5 00/1 1064 67/2 - - - - 

1386 ۳ 7۳/2 120 46/1 - - 11 47/1 250 70/0 15 46/0 4 17/4 256 24/2 - - 12 44/۳ 6 1۸/1 12۳0 64/2 - - - - 

1387 ۳ 7۳/2 17۳ 70/1 - - 1۳ 74/1 ۳۳0 92/0 1۸ 55/0 4 17/4 1۸9 60/1 - - 15 0۳/4 7 ۳9/1 1۳7۳ 6۳/2 - - - - 

1388 ۳ 7۳/2 160 62/1 - - 2۳ 99/2 69۳ ۸9/1 47 4۳/1 4 16/۸ 746 50/۳ - - 15 ۸6/۳ 7 ۳7/1 1464 51/2 - - - - 

1389 ۳ 65/2 157 60/1 - - 25 ۳۳/۳ 6۳5 72/1 49 54/1 4 16/۸ 975 ۸5/۳ - - 1۸ 47/4 7 40/1 1544 46/2 - - - - 

1390 ۳ 65/2 172 75/1 492 46/۳ 2۳ 2۸/۳ 595 7۳/1 45 47/1 4 55/7 546 57/2 1 ۸6/2 17 6۳/4 7 40/1 1620 46/2 0 00/0 0 00/0 

1391 ۳ 59/2 177 ۸0/1 ۳7۸ 50/2 1۸ 5۸/2 400 07/1 ۳6 14/1 4 55/7 ۳00 61/1 1 ۸6/2 1۸ 50/4 9 71/1 1657 47/2 1 27/1 0 00/0 

1392 ۳ 54/2 19۳ 97/1 4۳5 ۸7/2 26 6۳/۳ 625 56/1 59 ۸0/1 4 02/7 4۳6 12/2 1 7۸/2 1۸ 50/4 ۸ 56/1 169۳ 52/2 2 06/2 0 00/0 

1393 ۳ 46/2 207 14/2 6۸1 64/۳ 2۳ 24/۳ 6۳5 ۸2/1 56 77/1 4 56/6 265 20/1 1 70/2 17 ۳0/4 ۸ 54/1 1۸5۸ 67/2 ۳ 70/2 2 77/1 

1394 ۳ 44/2 214 24/2 696 6۸/۳ 25 44/۳ 755 02/2 5۸ ۸4/1 4 56/6 546 7۸/2 1 7۸/2 1۸ 46/4 ۸ 57/1 1955 64/2 ۳ 46/1 ۳ 27/2 

1395 ۳ 44/2 21۳ 27/2 - - 25 4۳/۳ 707 0۳/2 65 00/2 4 56/6 277 25/1 - - 21 ۸6/4 ۸ 49/1 2025 5۸/2 - - - - 

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره          



   10۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

شهرستان  11، در مرکز آسيب های اجتماعي بوده 17ی شهرستان اصفهان که دارا به استثنای 1۳95در سال 

، شهرستان آران و 1۳95در سال . داشته استمرکز فعال وجود  4، شهرستان آران و بيدگلديگر از جمله 

 شهرستان در رتبه آخر قرار گرفته است.  12ي در بين بيدگل از نظر پذيرش در مراکز آسيب های اجتماع

ر دمرکز نگهداری از کودکان بي سرپرست بوده است.  يك، شهرستان آران و بيدگل دارای 1۳94در سال 

سرپرست در جايگاه هفتم استان کودک بي 21با نگهداری از  آران و بيدگلشهرستان  ،1۳95سال 

کودک بي سرپرست رتبه اول و شهرستان  1۸1اصفهان با نگهداری از شهرستان در اين سال  .گرفته استقرار

 کودک رتبه آخر را در استان داشته اند. 6نطنز با 

اند و از اين کودک بد سرپرست در شهرستان آران و بيدگل تحت پوشش بهزيستي بوده ۸، 1۳95در سال 

ن سال دراي .هم استان قرار داشته استاردستان و تيران و کرون در رتبه سيزدهای شهرستان نظر به همراه 

 کودک جايگاه اول را داشته است. 192اصفهان با شهرستان 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه دهم را در استان 1۳95در سال 

معلول  4۳5مياندشت با  و بويينشهرستان معلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

 رتبه آخر را در استان داشته اند.

درصد از مراکز مشاوره حضوری استان در شهرستان آران و بيدگل قرار داشته که از  46/1، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره رتبه نخست  145اصفهان با  شهرستان در اين سال .اين نظر در رتبه نهم استان قرار داشته است

مرکز مشاوره و ترک  ۳، 1۳94تان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. در سال را دارد و شهرس

در اين  .اعتياد در شهرستان آران و بيدگل فعال بوده که از اين نظر در رتبه دوازدهم استان قرار داشته است

ترک  ز مشاوره ومياندشت بدون داشتن مرکو  بويينشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با شهرستان سال 

 اعتياد رتبه آخر را در استان داشته اند.

 طي دوره مورد بررسي، شهرستان آران و بيدگل فاقد مرکز مشاوره ژنتيك بوده است.

 امور اجتماعی کمیته امداد

تعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني در شهرستان آران و بيدگل  (60-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95 طي دوره
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تعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی در شهرستان آران و بیدگل و سهم این (. 60 -1)جدول

 1385-1395شهرستان از استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
  سهم شهرستان از

 استان)درصد(
 تعداد

 سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 2092 ۳۸/2 41۸5 22/2 

1386 2192 40/2 4245 1۸/2 

1387 2۳4۳ 4۸/2 4472 27/2 

1388 2404 4۸/2 45۳2 ۳0/2 

1389 2۳49 50/2 4155 27/2 

1390 2254 56/2 2۸۳۸ 70/1 

1391 2۳26 59/2 41۳0 47/2 

1392 2۳۸0 49/2 414۳ ۳1/2 

1393 2۳46 ۳9/2 4052 22/2 

1394 2297 ۳۳/2 ۳941 19/2 

 1۳/2 ۳۳45 ۳2/2 20۸0 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                    

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه 1۳95شهرستان آران و بيدگل در نه ماهه اول سال 

خور و شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال  .در استان دارد پانزدهم را

خانوار رتبه آخر را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد نيز در  5۳۸بيابانك با 

 4۳2۸1اصفهان با شهرستان ال ر اين س. دشهرستان آران و بيدگل رتبه پانزدهم  را در استان دارد 1۳95سال 

 اند. نفر رتبه آخر را در استان داشته 926خور و بيابانك با شهرستان نفر رتبه اول و 

 شاخص های مهم اجتماعی

برخي  شاخص های اجتماعي مهم در سطح شهرستان آران و بيدگل  و استان اصفهان   (61-1)در جدول 

ارائه شده است.



 

 

 1385-1395های اجتماعی مهم در شهرستان آران و بیدگل طی دوره وضعیت شاخص(. 61 -1)جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 571 545 644 70۸ 671 904 927 ۸54 726 779 697 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 0 1 2 17 2 5 17 ۳6 17 1۸ 19 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 5/5 ۳/5 4/6 1/7 ۸/6 ۳/9 7/9 0/9 ۸/7 5/۸ 7/7 شهرستان

 ۳/7 6/7 ۸/7 ۸/۸ 5/9 4/10 7/10 0/11 7/11 9/10 4/10 استان

 شهری
 ۳/6 0/6 2/7 1/۸ 0/۸ 0/11 4/11 7/10 1/۸ 0/9 4/۸ شهرستان

 0/۸ 2/۸ 5/۸ 5/9 4/10 ۳/11 6/11 0/12 7/12 9/11 1/11 استان

 روستایی
 ۸/0 4/1 7/1 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 9/5 0/6 0/4 شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 نرخ طالق

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 0/0 01/0 02/0 2/0 02/0 1/0 2/0 4/0 9/0 2/0 2/0 شهرستان

 2/2 0/2 ۸/1 6/1 9/1 7/1 6/1 5/1 4/1 2/1 ۳/1 استان

 شهری
 0/0 0/0 02/0 1/0 02/0 1/0 2/0 4/0 2/0 2/0 ۳/0 شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 1/0 0/0 5/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/0 4/0 4/0 ۳/0 ۳/0 1/1 1/1 1/1 0/1 ۸/0 6/0 استان

 نسبت ازدواج به طالق

 کل
 * 0/545 0/۳22 7/41 5/۳۳5 ۸/1۸0 5/54 7/2۳ 7/42 ۳/4۳ 7/۳6 شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 شهری
 * * 5/۳09 1/69 0/۳۳5 ۸/1۸0 5/54 1/25 ۸/۳7 6/۳۸ ۸/۳۳ شهرستان

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 روستایی
 * 0/21 * 4/2 * * * 0/0 * * * شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 دانمر

 کل
 2/27 0/27 2/26 ۳/26 0/26 7/25 7/25 5/25 1/24 9/24 1/24 شهرستان

 4/29 9/2۸ 5/2۸ 0/2۸ 6/27 5/27 ۳/27 1/27 1/26 9/26 ۸/26 استان

 شهری
 2/27 0/27 2/26 ۳/26 0/26 7/25 7/25 5/25 1/24 1/24 1/24 شهرستان

 4/29 0/29 5/2۸ 1/2۸ 6/27 5/27 4/27 1/27 1/26 9/26 9/26 استان

 روستایی
 ۳/26 ۸/25 1/27 9/25 6/۳7 0/0 0/0 0/0 ۸/24 6/24 0/25 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 7/22 0/22 6/21 ۸/21 9/21 7/21 7/21 7/21 2/21 1/20 0/21 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 7/22 0/22 6/21 ۸/21 9/21 7/21 7/21 7/21 2/21 1/20 0/21 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 7/22 2/22 4/2۳ 9/20 ۳/۳5 0/0 0/0 0/0 2/21 0/21 1/21 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 0/0 9/24 0/۳6 9/۳2 6/۳0 ۳/۳1 0/2۸ 1/2۸ 7/27 1/27 5/27 شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 شهری
 0/0 0/0 0/۳6 0/۳7 0/۳0 ۳/۳1 0/2۸ 9/27 7/27 1/27 5/27 شهرستان

 0/۳7 6/۳5 9/۳5 7/۳5 0/۳5 1/۳4 7/۳4 4/۳4 1/۳4 2/۳4 2/۳4 استان

 روستایی

 

 0/0 9/24 0/0 1/27 7/۳4 0/0 0/0 7/۳2 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 6/۳۳ 2/۳4 2/۳4 0/۳۳ 0/۳4 1/۳۳ 4/۳4 9/۳۳ 1/۳4 6/۳2 ۸/۳2 استان

 کل طالق زنان سن میانگین
 0/0 5/20 0/۳0 1/27 ۳/25 5/26 1/2۳ 5/24 9/24 6/25 2/2۳ شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 0/0 0/0 0/۳0 5/29 9/24 5/26 1/2۳ ۳/24 9/24 6/25 2/۳2 شهرستان

 0/۳2 7/۳1 1/۳1 ۸/۳0 1/۳0 0/۳0 9/29 5/29 1/29 1/29 1/2۸ استان

 روستایی
 0/0 5/20 0/0 ۸/2۳ 0/2۸ 0/0 0/0 7/26 0/0 0/0 0/0 تانشهرس

 7/2۸ 2/2۸ ۳/2۸ ۸/27 1/2۸ 0/29 2/29 ۸/2۸ ۸/2۸ 1/27 0/27 استان

 اقتصادی مشارکت نرخ

 )درصد(زنان

 5/12 - - - - 9/17 - - - - 9/24 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 2 1 0 1 0 2 0 2 2 1 تعداد

 0/0 0/2 0/1 0/0 1/1 0/0 9/1 0/0 5/1 0/2 9/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 469 496 469 5۸5 592 ۳42 ۳4۸ ۳01 170 161 216 تعداد

 9/0 9/0 9/0 1/1 4/1 9/0 1/1 2/1 9/0 1/1 4/1 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 ۳ 1 ۳ 2 1 1 -   - -   -  - تعداد

 5/1 6/0 6/1 5/1 6/0 7/0 -   - -   -  - ستان از استان )درصد(سهم شهر

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره
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کاهش يافته است.  1۳95در سال  5/5به  1۳۸5در سال  7/7نرخ ازدواج در شهرستان آران و بيدگل از 

در اين سال . از نظر نرخ ازدواج رتبه بيست و دوم را در استان دارد 1۳95سال  شهرستان آران و بيدگل در

اول و  هایبه ترتيب رتبه 6/4برخوار با نرخ ازدواج  شهرستان و 5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج شهرستان 

 آخر را در استان داشته است.

 
اج و نرخ طالق شهرستان آران و بیدگل با نرخ ازدواج و نرخ طالق کل استان طی مقایسه نرخ ازدو(. 57 -1)نمودار

 1385-1395دوره 

نرخ  دهاقان باشهرستان در اين سال  .، در شهرستان آران و بيدگل نرخ طالق صفر بوده است1۳95در سال 

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳طالق 

در شهرستان آران و بيدگل، نسبت ازدواج به طالق قابل محاسبه  ، به علت ثبت نشدن طالق1۳95در سال 

دهاقان با نسبت  شهرستانرتبه اول و  15۸1در اين سال  شهرستان شهرضا با نسبت ازدواج به طالق . نيست

 رتبه آخر را در استان داشته اند. 5/0ازدواج به طالق 

ن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج مشخص است ميانگين س (61-1)همانگونه که از اطالعات جدول 

شاهين شهر شهرستان ، 1۳95زنان در سطح شهرستان آران و بيدگل و استان در حال افزايش است. در سال 

سال پايين ترين  2/27ميانگين سن آران و بيدگل با شهرستان باالترين و سال   4/۳0و ميمه با ميانگين سن 

شهرستان آران و بيدگل به لحاظ ميانگين سن ازدواج  1۳95اند. در سال ميانگين سن ازدواج مردان را داشته 

 4/26 سن ميانگين شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .زنان رتبه بيستم را در استان داشته است

 نسال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استا ۸/21 ميانگين سن چادگان باشهرستان باالترين و سال 

چادگان با شهرستان سال برای مردان رتبه اول و  ۳/42داشته اند. شهرستان شهرضا با ميانگين سن طالق 

سال رتبه آخر را در استان داشته اند. در همين سال به لحاظ ميانگين سن طالق زنان،  5/20ميانگين سن 
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سال رتبه آخر  7/1۸ يانگين سنم چادگان باشهرستان سال رتبه اول و  0/4۳ ميانگين سن شهرضا باشهرستان 

 را در استان داشته اند.

کاهش يافته است. در  1۳۸5-1۳95نر خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان آران و بيدگل طي دوره 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه ششم استان قرار داشته 1۳95سال 

خميني شهرستان درصد رتبه اول و  4/17با نرخ مشارکت اقتصادی زنان  نطنزشهرستان در اين سال  .است

 درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7شهر با نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

آخر،  از نظر تعداد سرقت در رتبه  های، شهرستان آران و بيدگل از نظر تعداد قتل در رتبه1۳95در سال 

 ودکشي  در رتبه های مياني استان قرار داشته است.دوازدهم و به لحاظ تعداد  خ

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده اند، کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.مي شمار به

 . شوندمي محسوب« اقتصادی فعال»

 بنا به يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني یها دوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي بگيری يا حقوق و مزد اشتغال دارای( باشد کار فاقد مرجع،

 به را مشخصي اقدامات( باشد کار جويای و  )باشد آمادگي داشته خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا حقوق بگيری و مزد صورت به کار جستجوی منظور

ساله و بيشتر شهرستان آران و بيدگل افزايش يافته و جمعيت مردان  10طي دوره مورد بررسي جمعيت 

 همواره بيشتر از زنان بوده است. 

در سال يتاطالعات مربوط به جمعيت فعال شهرستان آران و بيدگل به تفکيك جنس (62-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 

 ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان آران و بیدگل 10جمعیت (. 62 -1)جدول

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 76422 ۳9016 ۳7406 ۳6۸7۳ 27551 9۳22 ۳5550 26567 ۸9۸۳ 1۳2۳ 9۸4 ۳۳9 

1390 ۸1459 412۸0 40179 ۳5741 2۸5۳5 7206 ۳4227 2752۳ 6704 1514 1012 502 
1395 ۸5109 4۳271 41۸۳۸ ۳4464 29221 524۳ ۳2416 27760 4656 204۸ 1461 5۸7 

 مأخذ: مرکز آمار ايران             
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-1۳95و  1۳۸5-1۳90است در شهرستان آران و بيدگل طي دوره  مشخص (62-1)همانطور که در جدول 

 تعداد شاغلين کاهش و تعداد بيکاران افزايش يافته است.  1۳90

ساله و بيشتر در شهرستان آران و بيدگل و کل استان اصفهان  10نرخ بيکاری جمعيت  (6۳-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5در سال های 

در سطح شهرستان آران و بیدگل و استان  یتساله و بیشتر به تفکیک جنس 10نرخ بیکاری جمعیت (. 63 -1)جدول

 )درصد(اصفهان

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 59/۳ 57/۳ 64/۳ 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 
1390 24/4 55/۳ 97/6 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 94/5 00/5 20/11 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                             

بيکاری در شهرستان آران و مشخص است طي سال های مورد نظر نرخ  (6۳-1)همانگونه که در جدول 

ز نظر نرخ بيکاری ، شهرستان آران و بيدگل ا1۳95کمتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال بيدگل 

درصد بيشترين نرخ بيکاری را در  09/1۸لنجان با شهرستان در اين سال  .رتبه آخر را در استان داشته است

 استان دارد.

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 58 -1)نمودار
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مقایسه نرخ بیکاری شهرستان آران و بیدگل با دیگرهای شهرستان های استان و کل استان اصفهان در (. 59 -1)نمودار

 1395سال 

 ارزش افزوده

 ستانده ارزش افزوده ناخالص برابر با ارزش .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزش افزوده، ارزش

 است. توليد در استفاده مورد واسطه ای مصارف ارزش منهای ناخالص

ارزش افزوده شهرستان آران و بيدگل و کل استان به قيمت جاری و سهم اين شهرستان  (64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳از کل ارزش افزوده استان طي دوره 

و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده  1379-1393یدگل طی دوره ارزش افزوده شهرستان آران و ب(. 64 -1)جدول

 استان 

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1379 601160 ۳۸795952 55/1 

1380 704272 4۳99۸067 60/1 

1381 9425۳۸ 55476۳01 70/1 

1382 115۳۸5۳ 7۳97۳۳65 56/1 

1383 1922295 1006۳4۳27 91/1 

1384 17۸5492 119507942 49/1 

1385 2۳9۸025 14۳4۳254۸ 67/1 

1386 2۸22569 192765900 46/1 
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 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1387 49۳5426 2۳475657۸ 10/2 

1388 5405572 24۳0۸۳615 22/2 

1389 700۳4۳9 ۳0۳7۳7646 ۳1/2 

1390 ۸9574۳9 41۸791۸۸5 14/2 

1391 12640441 514012105 46/2 

1392 1۸541994 6715۳5719 76/2 

1393 19۸77515 762415۳4۳ 61/2 

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان    

مشخص است که طي دوره مورد بررسي سهم ارزش افزوده شهرستان  (64-1)براساس اطالعات جدول 

 آران و بيدگل از کل ارزش افزوده استان افزايش يافته است. 

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش  ۸/196، ارزش افزوده سرانه شهرستان آران و بيدگل 1۳9۳در سال 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه ارزش 1۳9۳ميليون ريال( بيشتر است. در سال  ۸/151افزوده استان )

رانه ارزش افزوده سشاهين شهر و ميمه با شهرستان در اين سال  .افزوده رتبه ششم را در استان داشته است

اول و آخر را در  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان و   ۸/627

 استان داشته اند.

 
کل استان مقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان آران و بیدگل با دیگرهای شهرستان های استان و (. 60 -1)نمودار

 1393اصفهان در سال 



   11۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 مصرف واسطه و ستانده

ه يند توليد، به عنوان داده مورد استفاده قرار گرفتش کليه کاالها و خدماتي که در فرآمصرف واسطه به ارز

ا به ههای ثابت که مصرف آنشود. بنابراين، داراييدهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارند.يه ثابت به ثبت ميعنوان مصرف سرما

مورد استفاده ديگران قرار  و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليد، کاال يا خدمتي مى گفته محصول يا ستانده گيرد،مي

 ل مي شود.حاص

نسبت مصرف واسطه به ستانده در هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان آران و  (65-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳9۳بيدگل و استان اصفهان در سال 

ن و اهای اقتصادی در شهرستان آر، اگرچه نسبت مصرف واسطه به ستانده در بيشتر فعاليت1۳9۳در سال 

ن ، اما نسبت مصرف به ستانده کل در شهرستان آران و بيدگل بيشتر از استاان بودهبيدگل کمتر از کل است

بوده است. اين امر نشان مي دهد که در شهرستان آران و بيدگل نسبت به کل استان برای هر واحد توليد، 

 .مصرف واسطه بيشتری صورت گرفته است

 1393ه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال نسبت مصرف واسط(. 65 -1)جدول

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 9۸/۳9 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 66/66 صنعت و معدن

 ۳1/9 5۸/1۳ تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 44/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ اقلیه و کاالهعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل ن

 02/52 ۸2/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 ۳2/۳۳ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 ۳5/45 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 96/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 66/1۸ و خدمات شهری اداره امور عمومی

 50/14 11/14 آموزش

 65/14 59/14 اجتماعیبهداشت و مددکاری 

 ۸۸/2۳ 6۸/29 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان        
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 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

 توان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد.فعاليت های اقتصادی را مي

ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی شهرستان آران و بيدگل و سهم هر بخش از  (66-1)در جدول 

 کل ارزش افزوده شهرستان ارائه شده است.

ارزش افزوده شهرستان آران و بیدگل به تفکیک بخش های عمده اقتصادی )میلیون ریال( و سهم (. 66 -1)جدول

 کل ارزش افزوده استان در هر بخش )درصد( شهرستان از

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 100050 75/2 221929 4۳/1 2791۸1 42/1 

1380 102742 51/2 2672۸2 67/1 ۳۳424۸ 40/1 

1381 10609۸ 20/2 42756۳ 00/2 40۸۸77 40/1 

1382 1۳4566 94/1 520۸57 69/1 49۸4۳0 ۳۸/1 

1383 1۸۸006 51/2 666061 4۳/1 106۸227 29/2 

1384 2270۸9 4۳/2 790۸44 47/1 767560 ۳6/1 

1385 ۳49۸6۸ ۸6/2 10760۳0 74/1 972127 40/1 

1386 4574۸7 69/2 10۸۸۳52 25/1 12767۳0 44/1 

1387 74۳2۸۳ 44/4 259۸510 42/2 159۳6۳۳ 44/1 

1388 629997 ۸1/۳ 291055۸ 9۸/2 1۸65017 45/1 

1389 ۸95۸۸۳ ۳5/4 ۳۸91214 ۸7/2 2216۳42 50/1 

1390 79599۸ 90/۳ 5592۳5۳ 62/2 25690۸۸ ۳9/1 

1391 2019۸70 2۸/6 7079012 9۳/2 ۳541560 47/1 

1392 2296605 27/4 116۳2۳59 54/۳ 461۳0۳0 60/1 

1393 2964۸25 50/4 11۳1۸۸4۳ 26/۳ 559۳۸47 60/1 

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                     

های کشاورزی، صنعت و ، سهم شهرستان آران و بيدگل از ارزش افزوده بخش1۳79-1۳9۳طي دوره 

و بيدگل از نظر ارزش افزوده بخش  ، شهرستان آران1۳9۳خدمات استان افزايش يافته است. در سال 

ا ارزش اصفهان بشهرستان در اين سال در بخش کشاورزی  .کشاورزی رتبه هفتم را در استان داشته است

ميليون ريال  267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4افزوده 

 اند.رتبه آخر را در استان داشته



   115/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه ششم را در استان داشته 1۳9۳در سال  

ميليون ريال  114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش صنعت  .است

خر را در استان اول و آ هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان و  

 داشته اند. 

، شهرستان آران و بيدگل به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه يازدهم استان قرار 1۳9۳در سال 

ميليون ريال در  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش خدمات  .گرفته است

ميليون ريال رتبه آخر را در استان  1276407زوده مياندشت با ارزش افو  بويينشهرستان جايگاه اول و 

 داشته اند.

سهم ارزش افزوده هر يك از بخش های عمده اقتصادی از ارزش افزوده شهرستان آران و  (67-1)جدول 

 بيدگل و استان را نشان مي دهد.

 وده شهرستان آران و بیدگل و استان )درصد(سهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افز(. 67 -1)جدول

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 64/16 ۳9/9 92/۳6 05/40 44/46 56/50 

1380 59/14 ۳1/9 95/۳7 ۳6/۳6 46/47 ۳2/54 

1381 26/11 6۸/۸ ۳6/45 49/۳۸ ۳۸/4۳ ۸2/52 

1382 66/11 ۳7/9 14/45 77/41 20/4۳ ۸6/4۸ 

1383 7۸/9 44/7 65/۳4 24/46 57/55 ۳2/46 

1384 72/12 ۸1/7 29/44 94/44 99/42 24/47 

1385 59/14 54/۸ ۸7/44 14/4۳ 54/40 ۳2/4۸ 

1386 21/16 ۸4/۸ 56/۳۸ 14/45 2۳/45 02/46 

1387 06/15 14/7 65/52 65/45 29/۳2 21/47 

1388 65/11 ۸0/6 ۸4/5۳ 21/40 50/۳4 99/52 

1389 79/12 79/6 56/55 6۸/44 65/۳1 54/4۸ 

1390 ۸9/۸ ۸7/4 4۳/62 92/50 6۸/2۸ 21/44 

1391 9۸/15 26/6 00/56 00/47 02/2۸ 74/46 

1392 ۳9/12 02/۸ 74/62 92/4۸ ۸۸/24 06/4۳ 

1393 92/14 64/۸ 94/56 56/45 14/2۸ ۸0/45 

  استان اصفهان ريزیبرنامهمديريت و مأخذ: سازمان                         
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سهم بخش کشاورزی و صنعت از  1۳79-1۳9۳مشخص است طي دوره  (67-1)همانگونه که در جدول 

کل ارزش افزوده در شهرستان آران و بيدگل بيشتر از استان بوده است. طي همين دوره سهم بخش خدمات 

 ه است.از کل ارزش افزوده در شهرستان آران و بيدگل کمتر از استان بود

، شهرستان آران و بيدگل از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه پانزدهم را 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال  .در استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند.  هایبه ترتيب رتبه 06/2سهم درصد 

 
-1393سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزودة شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان طی دوره (. 61 -1)نمودار

1379 

 
 تان هایمقایسه سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرس(. 62 -1)نمودار

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 



   117/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

، رتبه چهارم را در 1۳9۳شهرستان آران و بيدگل از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

سميرم با سهم شهرستان درصد و  ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 ول و آخر را در استان داشته اند.ا هایدرصد به ترتيب رتبه ۳6/6

 
 1379-1393سهم بخش صنعت از کل ارزش افزودة شهرستان آران و بیدگل و استان طی دوره (. 63 -1)نمودار

 
بیدگل با دیگر شهرستان های مقایسه سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در شهرستان آران و (. 64 -1)نمودار

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 

، شهرستان آران و بيدگل به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه بيستم را در 1۳9۳در سال 

شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند. 6۳/14مه با سهم شاهين شهر و مي



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 11۸

 

 
 1379-1393سهم بخش خدمات از کل ارزش افزودة شهرستان آران و بیدگل و استان طی دوره (. 65 -1)نمودار

 
ش افزوده در شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان های مقایسه سهم بخش خدمات از کل ارز(. 66 -1)نمودار

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 

نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان آران و بيدگل به  (6۸-1)جدول 

ر فعاليت اقتصادی دهد. اگر رقم بدست آمده برای هدر ارزش افزوده استان را نشان ميسهم اين فعاليت ها 

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در باشد نشان يكدر شهرستان آران و بيدگل بيشتر از 

 سطح استان است.

مشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان آران و بيدگل در سطح  (6۸-1)همانگونه که در جدول 

، شهرستان آران و بيدگل در 1۳9۳ه است. در سال های اقتصادی مزيت نداشتاستان در بخش اعظم فعاليت

داری، صنعت و معدن و بهداشت و مددکاری کشاورزی، شکار و جنگل در فعاليت های تنهاسطح استان 

 اجتماعي از مزيت برخوردار بوده است.



 

 

 آران و بیدگل به سهم  این فعالیت ها در ارزش افزوده استان نسبت سهم فعالیت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان(. 68 -1)جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 75/1 57/1 5۸/2 ۸4/1 90/1 72/1 12/2 ۸4/1 71/1 6۳/1 ۳2/1 25/1 ۳0/1 57/1 77/1 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 21/0 12/0 07/0 2۳/0 06/0 10/0 17/0 11/0 1۳/0 14/0 11/0 14/0 1۳/0 1۳/0 14/0 ماهیگیری

 60/1 62/1 51/1 50/1 57/1 54/1 29/1 ۸1/0 10/1 97/0 71/0 09/1 25/1 0۳/1 ۸5/0 صنعت و معدن

 ۳5/0 ۳6/0 40/0 49/0 40/0 59/0 57/0 75/0 5۸/0 67/0 69/0 7۸/0 ۸5/0 01/1 14/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 91/0 ۸6/0 96/0 10/1 01/1 9۸/0 91/0 27/1 11/1 24/1 01/1 22/1 10/1 17/1 20/1 ساختمان

 50/0 47/0 5۳/0 61/0 5۸/0 60/0 64/0 92/0 ۸1/0 91/0 71/0 ۸7/0 79/0 ۸4/0 ۸7/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۳۸/0 ۳6/0 ۳9/0 4۳/0 ۳2/0 ۳۳/0 ۳5/0 49/0 4۳/0 46/0 ۳7/0 55/0 49/0 51/0 45/0 هتل و رستوران

 ۳4/0 25/0 ۳2/0 29/0 ۳2/0 1۸/0 14/0 24/0 14/0 12/0 ۳۳/۳ 16/0 16/0 22/0 2۳/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 4۸/0 40/0 41/0 44/0 41/0 40/0 4۳/0 5۸/0 4۸/0 59/0 45/0 54/0 5۳/0 5۸/0 69/0 های مالیواسطه گری

 72/0 69/0 77/0 ۸5/0 ۸4/0 ۸۸/0 9۳/0 ۳۳/1 17/1 ۳1/1 0۳/1 26/1 16/1 24/1 2۸/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 ۸6/0 ۸2/0 9۳/0 0۸/1 05/1 10/1 1۸/1 70/1 50/1 6۳/1 24/1 47/1 ۳0/1 ۳۳/1 ۳2/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 76/0 71/0 79/0 59/0 ۸0/0 ۸2/0 ۸6/0 21/1 02/1 1۳/1 ۸۸/0 0۸/1 99/0 99/0 0۸/1 آموزش

 0۳/1 14/1 49/0 52/0 4۸/0 51/0 57/0 ۸0/0 72/0 5۳/0 46/0 60/0 64/0 50/0 ۸۳/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 62/0 56/0 64/0 7۳/0 61/0 71/0 75/0 10/1 92/0 01/1 ۸2/0 09/1 07/1 15/1 1۸/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 
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نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان آران و بيدگل  (69-1)در جدول 

ارائه شده است.  1۳9۳و  1۳90، 1۳۸5، 1۳79های ا در ارزش افزوده کل کشور در سالبه سهم اين فعاليت ه

دهنده مزيت اين باشد نشان يكست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از در اينجا نيز اگر رقم بد

 شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح کشور است.

نسبت سهم فعالیت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان آران و بیدگل به سهم  این فعالیت ها در (. 69 -1)جدول

 1393و  1390، 1385، 1379ر سال های ارزش افزوده کشور د

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 20/1 14/1 69/1 4۳/1 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 06/0 05/0 02/0 01/0 ماهیگیری

 04/2 66/1 99/0 ۸2/0 صنعت و معدن

 49/0 ۸2/0 2۳/1 01/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 06/1 07/1 57/1 ۳2/1 ساختمان

 42/0 72/0 92/0 99/0 فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده

 ۳6/0 ۳9/0 50/0 57/0 هتل و رستوران

 ۳2/0 25/0 14/0 2۳/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 22/0 2۸/0 ۳4/0 5۸/0 های مالیواسطه گری

 65/0 65/0 00/1 22/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 ۸5/0 99/0 2۳/1 20/1 امور عمومی و خدمات شهریاداره 

 67/0 50/0 0۳/1 16/1 آموزش

 0۳/1 ۳6/0 76/0 ۸7/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 50/0 60/0 0۳/1 14/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مأخذ: مرکز  آمار ايران      

تنها در فعاليت، شهرستان آران و بيدگل 1۳9۳ل مي توان استدالل کرد که در سا (69-1)از نتايج جدول 

و بهداشت و مددکاری اجتماعي در سطح صنعت و معدن، ساختمان داری، شکار و جنگلهای کشاورزی، 

 کشور مزيت داشته است. 
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ا در هبیدگل به سهم  این فعالیت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان آران ونسبت سهم فعالیت(. 67 -1)نمودار

 1393ارزش افزوده استان و کشور در سال 

 ميليون ريال 2/610، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان آران و بيدگل برابر است با 1۳9۳در سال 

ميليون ريال( بيشتر است. شهرستان آران و  5/512که از ارزش افزوده شاغلين در سطح استان ) باشدمي

ن سال در اي .، از نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه ششم استان قرار گرفته است1۳9۳دگل در سال بي

شهر با ارزش افزوده و شهرستان خميني 0/2122شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه شاغلين شهرستان شاهين

 1استان داشته اند.اول و آخر را در   هایميليون ريال  به ترتيب رتبه 4/27۸سرانه شاغلين 

 

                                                           
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های ی سالبر اساس اطالعات سرشمار 1۳9۳های استان  اصفهان در سال آمار مربوط به شاغلين شهرستان -1
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شهرستان های استان و کل استان  شهرستان آران و بیدگل با دیگر مقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین(. 68 -1)نمودار

 1393اصفهان در سال 

 میزان سپرده نزد بانک ها

يزان پس انداز در هر  جامعه ای باشد. ميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای نشان دادن م

مبلغ انواع سپرده ها در بانك های شهرستان آران و بيدگل و کل استان اصفهان ارائه  (70-1)در جدول 

 شده است. 

 مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان آران و بیدگل(. 70 -1)جدول

 سال
زد بانک ها مبلغ انواع سپرده ن

 )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 ۳92920 57/0 4۳42 15111 

1386 5۳74۸9 55/0 5۸5۳ 21167 

1387 70۸204 64/0 7599 2۳467 

1388 9۳7۸99 6۸/0 9916 2۸944 

1389 1۳41۸۸1 ۸0/0 1۳9۸0 ۳4976 

1390 155۳2۳0 74/0 15945 4۳195 

1391 1624547 61/0 16476 54224 

1392 1642572 5۸/0 16457 57169 

1393 ۳144925 ۸4/0 ۳1129 7464۸ 

1394 4407509 ۸1/0 4۳099 107۳75 

  مأخذ: مرکز آمار ايران

 * اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند.



   12۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

ي سهم شهرستان آران و بيدگل از کل سپرده های نزد بانك های استان افزايش يافته طي دوره مورد بررس

ها در شهرستان مشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك (70-1)است. همانطور که در جدول 

ه ، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه سپرد1۳94آران و بيدگل کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

هزار ريال  16150۳اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال  .ها رتبه بيستم را در استان داشته استنزد بانك

 هزار ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 22۸۸6مياندشت با سرانه  و بويينشهرستان رتبه اول و 

 
نزد بانک ها در شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان های استان و کل استان مقایسه سرانه سپرده (. 69 -1)نمودار

 1394در سال 

 صنعت و معدن -9 -1

 صنعت -1 -1-9

 جهتامل ی عوهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهفعاليت صنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهو سرمايه ایکردن نيازهای مصرفي، واسطهبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.بخش از نظر شاخص

مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و  توان صنايع شهرستان آران و بيدگل را در سه گروهبه طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد آشاميدني، توليد منسوجات(، صنايع واسطه

بندی کرد. يك( تقسيمونای )شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترو محصوالت شيميايي( و سرمايه

 باشد.م صنايع با تکنولوژی پيشرفته در آن ناچيز ميای است که سهساختار صنايع شهرستان به گونه
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سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي به تفکيك سطح فناوری از کل کارگاه های صنعتي  (71-1)جدول 

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  آران و بيدگلشهرستان 

 به تفکیک سطح فناوری  آران و بیدگلن سهم کارگاه های صنعتی شهرستا(. 71 -1)جدول

 سال

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری برتر

 )درصد(

کارگاه های صنعتی 

 با فناوری

 باالتر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های صنعتی 

با فناوری پایین تر 

 از متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 پایین

 )درصد(

1385 1 1 2/5 ۸/92 

1386 1/1 4/1 4/5 1/92 

1387 2/1 2/1 ۳/5 ۳/92 

1388 1/1 1/1 1/5 7/92 

1389 1 2/1 1/5 7/92 

1390 1 2/1 1/5 7/92 

1391 1 2/1 1/5 7/92 

1392 1/1 1/1 2/5 6/92 

1393 1 6/1 5/5 9/91 

1394 2/1 5/1 ۳/5 92 

1395 6/1 6/1 4/5 4/91 

 اول آخر بيست و يکم بيست و يکم 1395رتبه در استان در سال 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان    

و در  ين در استان باالترين بودهبا فناوری پايباشد که سهم صنايع ی اين ميدهندهنشان (71-1)جدول نتايج 

صنعتي از کل کارگاه ز کارگاه های، سهم هر نوع ا1۳95در سال  يني دارد.ی پايها رتبهفناوری ساير سطوح

درصد، کارگاه های  ۸/7های صنعتي استان اصفهان عبارت است از: کارگاه های صنعتي با فناوری برتر 

درصد  6/4۸درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری پايين تر از متوسط  10صنعتي با فناوری باالتر از متوسط 

 درصد.  6/۳۳و کارگاه های صنعتي با فناوری پايين 



   125/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395سهم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های استان اصفهان در سال (. 70 -1)مودارن

 های صنعتیشهرک

را  1۳۸5-1۳95طي دوره  آران و بيدگلتعداد شهرک های صنعتي مصوب در شهرستان  (72-1)جدول 

 نشان مي دهد.

 آران و بیدگلتعداد شهرک های صنعتی شهرستان (. 72 -1)جدول

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 2 57 

1386 2 59 

1387 2 6۳ 

1388 2 7۳ 

1389 2 7۳ 

1390 2 7۳ 

1391 2 7۳ 

1392 2 7۳ 

1393 2 7۳ 

1394 2 7۳ 

1395 2 7۳ 

 صفهانماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ا
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 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 

 
 1395تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (. 71 -1)نمودار

 ن مي دهد. را نشا آران و بيدگلهای صنعتي شهرستان های اقتصادی شهرکزيرساخت (7۳-1)جدول 

 آران و بیدگلهای صنعتی شهرستان زیرساخت شهرک(. 73 -1)جدول

 سال
آب         

 ()لیتر بر ثانیه

برق   

 )مگاوات(

زمین قابل واگذاری   

 )هکتار(

1385 0 0 0 

1386 0 0 0 

1387 0 0 ۳0 

1388 0 0 ۳0 

1389 0 0 2۳/۳0 

1390 0 0 2۳/۳0 

1391 5/14 4 2۳/۳0 

1392 5/14 4 2۳/۳0 

1393 5/14 4 2۳/۳0 

1394 5/14 4 2۳/۳0 

1395 5/14 4 2۳/۳0 

 بيستم بيستم دوازدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



   127/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

تصفيه  از وگ فاقدبيدگل به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرک های صنعتي شهرستان آران و الزم 

های صنعتي های شهرکدهنده پتانسيل باالی زيرساخت( نشان7۳-1نتايج جدول )باشند. خانه فاضالب مي

نعتي بردار در شهرک صضمنا تعداد واحدهای بهره. باشدشهرستان آران و بيدگل در زمين قابل واگذاری مي

 .باشداين شهرستان نيز صفر مي

-1۳95را به تفکيك تعداد نيرو طي دوره  آران و بيدگله های صنعتي شهرستان تعداد کارگا (74-1)جدول 

 نشان مي دهد. 1۳۸5

 آران و بیدگلتعداد کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان (. 74 -1)جدول

 سال

 نفر 10-49کارگاه های  نفر 50کارگاه های بیش از 

 تعداد
ز استان سهم ا

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 7 2۸/2 425 24۸ 22/12 409۳ 

1386 12 19/۳ 70۳ 270 57/11 4542 

1387 16 5۳/۳ 995 2۸9 9۸/10 5047 

1388 19 65/۳ 1۳06 ۳04 72/10 5402 

1389 25 ۳1/4 1777 ۳29 7۸/10 5۸6۸ 

1390 2۸ ۳۸/4 202۸ ۳4۸ 69/10 62۳5 

1391 ۳0 40/4 21۳۸ ۳61 65/10 6417 

1392 ۳2 ۳7/4 2254 ۳70 4۳/10 654۸ 

1393 ۳۳ 20/4 2۳۳2 ۳۸6 ۳1/10 6۸70 

1394 ۳6 26/4 254۸ 40۳ 19/10 7219 

1395 ۳9 ۳2/4 ۳۳02 427 24/10 76۳۳ 

 سوم سوم يازدهم هشتم 1395رتبه در استان در سال 

 صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: سازمان               

نفر رتبه هشتم و از نظر تعداد  50، از نظر تعداد کارگاه های بيش از 1۳95بيدگل در سال آران و شهرستان 

 شاغلين در اين نوع کارگاه ها رتبه يازدهم را در استان داشته است. 
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 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50بیش از  تعداد کارگاه صنعتی(. 72 -1)نمودار

نفر رتبه سوم و به لحاظ تعداد  10-49، شهرستان آران و بيدگل از تظر تعداد کارگاه های بين 1۳95در سال 

 شاغلين در اين نوع کارگاه ها نيز رتبه سوم را در استان داشته است.

های برداری و هم چنين طرحرای جواز تاسيس، مجوز بهرهتعداد کارگاه های صنعتي دا (75-1)در جدول 

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايهد و افراد شاغل و همای اين شهرستان به تفکيك تعداتوسعه

 است.

های توسعه در ز طرحبرداری و مجوهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 75 -1)جدول

 آران و بیدگلشهرستان 

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

1385 ۳0 797 54700 61 ۸75 169770 102 2641 1074275 

1386 91 ۳4۸9 2۳۳0400 76 1145 1075925 ۳2 7۸9 446500 

1387 ۳۳ 1601 64۸۳140 5۳ 659 41۳6۳9 6 106 1۳22۸1 

1388 ۳ ۸2 69000 49 7۳۳ ۳5۳977 6 527 1۳۳41۳۳ 

1389 15 ۳02 42۳700 40 ۸75 552۳7/۳ 14 ۳22 445500 

1390 12 661 919200 25 476 21۳1۳۳ 10 ۳۳4 59۸۸00 

1391 1۳ 427 ۳74227 1۸ 2۸4 12۸۸50 ۳ 1۳۳ 2۳5650 

1392 20 ۸76 1914659 1۸ 274 25۳499 5 102 176179 
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 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

1393 ۳۳ ۸۳7 2056۸6۳ 24 ۳9۳ 9۳6769 1۸ 412 14۸9670 

1394 27 661 2457500 2۳ 401 12۳05۸۸ 14 22۸ 6۳9۸91 

1395 42 1015 ۳۸11400 ۳6 662 2۳19040 6 97 406000 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

و مجوز برداری مجوز بهره ،ايجادی تاسيس شود که تعداد مجوزهای( مشخص مي75-1با توجه به جدول )

 اند.روندی نوساني داشته های توسعه طرح

 تعداد صنایع مختلف در شهرستان آران و بیدگل

طي دوره   آران و بيدگلوه صنعتي از کل کارگاه های شهرستان سهم کارگاه های هر گر (76-1)جدول 

 را نشان مي دهد.  1۳95-1۳۸5

 



 

 

 آران و بیدگلسهم صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان (. 76 -1)جدول

 سال

ت کانی غیر فلزی
صوال

سایر مح
ک 

ک و پالستی
ت از الستی

صوال
مح

 

ت
ت منسوجا

ساخ
 

ت کاغذ
ساخ

 
ت کاغذی

صوال
و مح

 

ت اساسی
فلزا

 

ت غذایی و آشامیدنی
صوال

مح
 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاههای برقی

آال
 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

ت
بازیاف

 

ت مهندسی
سایر فعالیتهای خدما

ت شیمیایی 
صوال

ت مواد و مح
ساخ

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 5۸/2 94/1 96/۸9 29/1 0 29/1 64/0 0 0 97/0 ۳2/0 0 97/0 ۳09 

1386 44/2 17/2 40/۸9 0۸/1 0 0۸/1 ۸1/0 0 27/0 0۸/1 54/0 0 0۸/1 ۳6۸ 

1387 15/2 91/1 92/۸9 95/0 0 95/0 19/0 2۳/0 2۳/0 95/0 47/0 0 95/0 417 

1388 97/1 97/1 57/90 ۸7/0 21/0 ۸7/0 ۸7/0 21/0 21/0 ۸7/0 4۳/0 0 ۸7/0 456 

1389 24/2 ۸4/1 1۸/90 ۸1/0 20/0 02/1 ۸1/0 20/0 20/0 ۸1/0 61/0 0 02/1 4۸9 

1390 ۳4/2 76/1 41/90 7۸/0 19/0 97/0 7۸/0 19/0 19/0 7۸/0 5۸/0 0 97/0 511 

1391 27/2 ۸9/1 ۳4/90 94/0 1۸/0 94/0 75/0 1۸/0 1۸/0 75/0 56/0 0 94/0 52۸ 

1392 ۳9/2 ۸4/1 2۳/90 92/0 1۸/0 92/0 7۳/0 1۸/0 1۸/0 92/0 55/0 0 92/0 54۳ 

1393 46/2 94/1 24/۸9 05/1 17/0 05/1 ۸۸/0 17/0 17/0 ۸۸/0 52/0 0 41/1 567 

1394 ۳7/2 ۸6/1 ۳2/۸9 01/1 16/0 01/1 ۸4/0 ۳۳/0 16/0 ۸4/0 50/0 16/0 ۳5/1 590 

1395 ۳۸/2 74/1 71/۸۸ 95/0 ۳1/0 11/1 95/0 6۳/0 15/0 95/0 47/0 15/0 4۳/1 629 

52/2 95استان در سال 

5 

۸۸/9 2۸/2۳ 61/1 56/۳ 2۳/5 00/۸ ۳6/2 1۳/2 9۸/6 ۸۳/0 - 95/4 9120 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   



   1۳1/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

های باتوجه به دادهاست. فعال بوده  نوع صنعت مختلف در شهرستان آران و بيدگل 1۳، 1۳95در سال 

اني غير کشترين تمرکز صنايع اين شهرستان در سه بخش محصوالت شود که بيمشخص مي (76-1)جدول 

های ها به عنوان مزيتآنتوان از که ميباشد چنين ساخت منسوجات ميفلزی والستيك و پالستيك و هم

های شهرستان روند صعودی و کم تعداد کارگاه مشخص استنسبي اين شهرستان نام برد. همانطور که 

 اند.داشتهنوساني را 

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 73 -1)نمودار

 معدن -2 -1-9

را نشان  1۳۸5-1۳95طي دوره آران و بيدگل تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان  (77-1)جدول 

 مي دهد. 

 آران و بیدگلمعادن در حال بهره برداری شهرستان تعداد (. 77 -1)جدول

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 2 

1389 4 

1390 5 

1391 5 
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 تعداد معادن شهرستان سال

1392 5 

1393 ۸ 

1394 7 

1395 ۸ 

 شانزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

درصد از معادن استان در شهرستان آران و بيدگل بوده اند و از اين نظر رتبه شانزدهم  07/1، 1۳95ل در سا

 ر استان داشته است. را د

ها های اقتصادی آنو شاخصه آران و بيدگلجزييات انواع معادن موجود در شهرستان  (7۸-1)در جدول 

 ه است.گذاری و پرسنل ارائه شدسرمايه ،مانند ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 و شاخصه های اقتصادی آن ها آران و بیدگلانواع معادن شهرستان (. 78 -1)جدول

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

مایه سر

گذاری استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 0 0 0 2 1476 1۸ 5۸000 2472 76/0 29/۳9 

1389 2 1۸7 10 9500 ۳529 55/1 ۸0/50 2 1476 1۸ 5۸000 2472 65/0 29/۳9 

1390 2 1۸7 10 9500 ۳529 4۳/1 ۸0/50 ۳ 1۸66 25 64000 44۳0 04/1 29/۳4 

1391 2 1۸7 10 9500 ۳529 ۳2/1 ۸0/50 ۳ 1۸66 25 64000 44۳0 ۸0/0 29/۳4 

1392 2 1۸7 10 9500 ۳529 26/1 ۸0/50 4 1951 ۳2 70000 6۸1۳ 19/1 ۸7/۳5 

1393 2 1۸7 10 9500 ۳529 20/1 ۸0/50 4 1951 ۳2 70000 6۸1۳ 02/1 ۸7/۳5 

1394 2 1۸7 10 9500 ۳529 09/1 ۸0/50 5 5/22۳7 ۳6 121000 65/۸524 15/1 07/54 

1395 2 1۸7 10 9500 ۳529 9۳/0 ۸0/50 6 5/2۳66 ۳1 129۳000 1/11225 ۳4/1 ۳7/546 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - پانزدهم دهم سيزدهم بيستم - - پانزدهم چهاردهم سيزدهم پانزدهم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
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رسيده  2از صفر به   1۳۸9ی اين است که تعداد معادن غيرفلزی شهرستان در سال دهندهآمار نشانبررسي 

رشدی ها روند روبهاست. معادن مصالح ساختماني در طول اين سالافزايش يا کاهشي نداشته 1۳95و تا سال 

 ني و فلزی وجود ندارد.های تزيياند. در اين شهرستان  معدن سنگرا داشته

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن غیرفلزی شهرستان(. 74 -1)مودارن

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان(. 75 -1)نمودار



   1۳5/ ران و بيدگلآسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال نی شهرستانهای تزییاد معادن سنگتعد(. 76 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان(. 77 -1)نمودار

-1های شهری و روستايي شهرستان آران و بيدگل در نقشه )پراکنش صنايع و معادن در ارتباط با سکونتگاه

يك رب و نزدبر اين اساس شهرستان آران و بيدگل دارای دو شهرک صنعتي در غنشان داده شده است.  (۸

ی . استقرار واحدهای صنعتي در غرب شهرستان ) در محدودهباشدميشهر شهرهای آران و بيدگل و سفيد

ابوزيد آباد( و ی شهر در جنوب شهرستان ) در محدودهآباد(، شهر و نوشن و بيدگل، سفيدشهرهای آرا

  است.برداری شده نيز در شمال، مرکز و جنوب شرقي معادن بهره باشد.ميدر شرق شهرستان 

خصوص جنوب بهاست که در غرب و اين های روستايي نکته قابل توجه در رابطه با پراکندگي سکونتگاه

رار قحدهای صنعتي های صنعتي و واهای شهری، شهرکجايي که سکونتگاه، شهرستان استقرار دارند

 اند.گرفته



 

 

 آران و بیدگل شهرستان پراکنش صنایع و معادن(. 8 -1)نقشه

 



   1۳7/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 کشاورزی -10 -1

. اين نقشه منابع آبي ( آورده شده است9-1پراکنش اراضي کشاورزی شهرستان آران و بيدگل در نقشه )

رد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است سطحي و زيرزميني مو

يز در اين قسمت عمده زمين های کشاورزی در حاشيه رودخانه ها واقع شده است که چاه های کشاورزی ن

ب های کشاورزی )غرهای روستايي و شهری نيز در نزديکي زمينسکونتگاه خورد. نواحي بيشتر به چشم مي

  رستان( مستقر هستند.و جنوب شه

-1)ها به دو قسمت اراضي باغي و اراضي زراعي، طبق آمار جدول بندی زمينبا تقسيم کشاورزیدر بخش 

هکتار و اراضي  ۳/12672، 1۳94، سطح زير کشت محصوالت زراعي شهرستان آران و بيدگل در سال(79

اعي، جايگاه پانزدهم) از بيست و چهار هکتار است. اين شهرستان از نظر دارا بودن اراضي زر 2214باغي 

ه باشد. بيشترين و کمترين اراضي زراعي بشهرستان( در استان و از نظر ميزان باغات جايگاه  نهم را دارا مي

هکتار( و بيشترين و کمترين  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸های اصفهان) ترتيب در شهرستان

هکتار( قرار دارند.  6/5۸1هکتار( و فريدن)  4/2216۳سميرم) های رستانشهاراضي باغي استان به ترتيب در 

درصد از اراضي زراعي استان   59/2درصد از اراضي باغي استان و   95/2چنين شهرستان آران و بيدگل هم

 دهند. را تشکيل مي

 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیو بیدگل در ارتباط با منابع آب های کشاورزی شهرستان آرانوضعیت فعالیت(. 9 -1)نقشه



   1۳9/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 1۳94طبق بررسي اطالعات موجود، اراضي زراعي و باغات اين شهرستان به صورت صد درصدی در سال 

 (79-1)در جدول  آران و بيدگل شوند. آمار و اطالعات اراضي موجود در شهرستانبه شکل آبي اداره مي

  .آمده است

 سهم شهرستان از استان)درصد()هکتار( و اراضی زراعی و باغات شهرستان آران و بیدگل(. 79 -1)جدول

 سال

 )هکتار(باغات )هکتار(اراضی زراعی

مجموع 

کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 ناشهرست شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

1385 00/12۳94 ۸6/2 00/0 00/0 00/12۳94 90/1۳22 90/1 00/0 00/0 90/1۳22 90/1۳716 

1386 00/12464 ۸5/2 00/0 00/0 00/12464 07/1561 21/2 00/0 00/0 07/1561 07/14025 

1387 00/12457 ۸5/2 00/0 00/0 00/12457 50/1714 17/2 00/0 00/0 50/1714 50/14171 

1388 70/12496 ۸۸/2 00/0 00/0 70/12496 00/2047 51/2 00/0 00/0 00/2047 70/1454۳ 

1389 61/12496 ۸۸/2 00/0 00/0 61/12496 ۳۳/1975 51/2 00/0 00/0 ۳۳/1975 94/14471 

1390 61/12496 ۸۸/2 00/0 00/0 61/12496 51/2091 51/2 00/0 00/0 51/2091 12/145۸۸ 

1391 20/12497 ۸6/2 00/0 00/0 20/12497 00/2۳05 ۸7/2 00/0 00/0 00/2۳05 20/14۸02 

1392 ۳0/124۸۳ ۸6/2 00/0 00/0 ۳0/124۸۳ 40/2552 1۳/۳ 00/0 00/0 40/2552 70/150۳5 

1393 ۳0/124۸۳ ۸6/2 00/0 00/0 ۳0/124۸۳ 00/214۸ 01/۳ 00/0 00/0 00/214۸ ۳0/146۳1 

1394 ۳0/12672 90/2 00/0 00/0 ۳0/12672 00/2214 04/۳ 00/0 00/0 00/2214 ۳0/14۸۸6 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                  

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (7۸-1)نمودار 

ن آران و بيدگل جايگاه شانزدهم استان را از لحاظ دارا بودن ، شهرستاشودمشاهده ميدهد، همانطور که مي

 در اختيار دارد. 1۳94اراضي کشاورزی در سال 
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی(. 78 -1)نمودار

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 79 -1)نمودار



   141/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394ها در سال اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 80 -1)نمودار

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و بهرهترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

تواند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاک ، ايجاد اشتغال و تأمين برداری صحيح از اين منابع مي

( در 1۳95های پروتئيني ايفا کند. شهرستان آران و بيدگل)طبق آمار سال نيازهای کشور در زمينه فرآورده

. از جمع اين مراتع، باشندها مراتع قشالقي ميی آنکه همه استهکتار مرتع  14/۳74907مجموع دارای 

درصد مراتع درجه سه هستند. در کل  79درصد مراتع درجه دو و  21ها مراتع درجه يك، صفر درصد آن

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي 02/6مراتع شهرستان آران و بيدگل 

 )هکتار(سطح مراتع در شهرستان آران و بیدگل(. 80 -1)جدول

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 00/0 00/0 00/۳77540 ۸9/9 00/0 00/0 00/۸1505 42/2 00/2960۳5 ۳0/1۳ 

1386 00/0 00/0 00/۳76۸52 ۸9/9 00/0 00/0 00/۸1۳56 42/2 00/295496 ۳0/1۳ 

1387 00/0 00/0 00/۳76400 90/9 00/0 00/0 00/۸1250 42/2 00/295150 ۳0/1۳ 

1388 00/0 00/0 00/۳75۸9۸ 90/9 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/29695۸ ۳۳/1۳ 

1389 00/0 00/0 00/۳75۸9۸ 27/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/29695۸ ۳6/1۳ 

1390 00/0 00/0 00/۳75525 27/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/2965۸5 ۳6/1۳ 

1391 00/0 00/0 00/۳75425 2۸/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/2964۸5 40/1۳ 

1392 00/0 00/0 00/۳75425 29/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/2964۸5 42/1۳ 
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 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1393 00/0 00/0 00/۳75040 29/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 00/296100 4۳/1۳ 

1394 00/0 00/0 14/۳74907 ۳0/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 14/295967 44/1۳ 

1395 00/0 00/0 14/۳74907 ۳0/10 00/0 00/0 00/7۸940 ۳6/2 14/295967 44/1۳ 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان              

مراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان آران و بيدگل در سال  نسبت (۸1-1)همچنين در نمودار 

 .مشخص شده است 1۳95

 
 1395وضعیت مراتع شهرستان آران و بیدگل در سال (. 81 -1)نمودار

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  12/1، 1۳94توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال با 

ود و شدرصد از محصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان آران و بيدگل توليد مي 74/۳

زراعي استان را درصد از اراضي  59/2درصد از اراضي باغي و   95/2اين در حالي است که اين شهرستان 

به  1۳94تا  1۳۸5های در اختيار دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان آران و بيدگل در طي سال

ر ها صفاما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سالو افزايش يافته، درصد رشد داشته  ۳۳/۳طور ميانگين

به طور  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال بوده است. ميزان محصوالت باغي آبي شهرستان آران و بيدگل نيز

ها صفر بوده است. بررسي درصد رشد داشته و محصوالت باغي ديم آن در طي اين سال 44/25متوسط 

ی دهم استان در توليد محصوالت دهنده رتبهشهرستان در توليدات کشاورزی نشانجايگاه کشاورزی 



   14۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با ی شانزدهم استان در توليدات باغي ميزراعي و رتبه

تن توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات  7042تن و شهرستان خور و بيابانك با  5۸7152

خور شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با  شهرستان زراعي در استان را دارند. همچنين

د. آمار و اطالعات کننبيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي تن، به ترتيب 1455و بيابانك با 

 .آمده است (۸1-1)مربوط به اين بخش در جدول 

 تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان آران و بیدگل(. 81 -1)جدول

 سال

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی

مجموع 

محصوالت 

 ورزیکشا

 )تن(

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

1385 70/1۳701۸ 9۳/2 00/0 00/0 70/1۳701۸ 25/1567 26/0 00/0 00/0 25/1567 95/1۳۸5۸5 

1386 00/157۸55 41/۳ 00/0 00/0 00/157۸55 00/429۸ 76/0 00/0 00/0 00/429۸ 00/16215۳ 

1387 00/10019۳ 05/۳ 00/0 00/0 00/10019۳ 70/۳191 06/1 00/0 00/0 70/۳191 70/10۳۳۸4 

1388 ۳2/1۳۳715 7۳/4 00/0 00/0 ۳2/1۳۳715 00/401۸ ۳0/1 00/0 00/0 00/401۸ ۳2/1۳77۳۳ 

1389 20/175267 04/5 00/0 00/0 20/175267 ۳1/5244 ۳0/1 00/0 00/0 ۳1/5244 51/1۸0511 

1390 91/121440 05/4 00/0 00/0 91/121440 76/59۸6 ۳0/1 00/0 00/0 76/59۸6 67/127427 

1391 01/12516۳ 72/۳ 00/0 00/0 01/12516۳ 70/4014 69/0 00/0 00/0 70/4014 71/129177 

1392 ۸0/96162 01/۳ 00/0 00/0 ۸0/96162 22/5017 90/0 00/0 00/0 22/5017 02/1011۸0 

1393 50/14۳279 49/4 00/0 00/0 50/14۳279 29/6512 01/1 00/0 00/0 29/6512 79/149791 

1394 50/12696۸ 76/۳ 00/0 00/0 50/12696۸ ۸۳/57۳7 12/1 00/0 00/0 ۸۳/57۳7 ۳۳/1۳2706 

 ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمأخذ: س                   

مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و باغي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان  (۸2-1)نمودار 

شهرستان آران و بيدگل جايگاه سيزدهم استان را از لحاظ . همان طور که مشاهده مي شود، دهدنشان مي

 توليد محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی(محصوالت کشاورزی(. 82 -1)ارنمود

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 83 -1)نمودار
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 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 84 -1)نمودار

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

)يا  ه به دادهدوری به صورت نسبت ستانهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیت ديگر خروجيبه عبار

و کمترين دهد که بيشترين نشان مي 1۳94شهرستان آران و بيدگل بر اساس توليدات کشاورزی سال 

و  تن در هکتار( 22/14های برخوار) ی زمين در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستانبازدهي نهاده

تن توليد محصوالت کشاورزی در  91/۸باشد. شهرستان آران و بيدگل با تن در هکتار( مي 26/2خوانسار)

 هکتار، در جايگاه هشتم استان قرار دارد.

 ی زمین در بخش کشاورزی شهرستان آران و بیدگل )تن در هکتار(وری نهادهبهره(. 82 -1)جدول

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی ی در تولید محصوالت باغیبهره ور

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 1۸/1 - 1۸/1 06/11 - 06/11 10/10 

1386 75/2 - 75/2 66/12 - 66/12 56/11 

1387 ۸6/1 - ۸6/1 04/۸ - 04/۸ ۳0/7 

1388 96/1 - 96/1 70/10 - 70/10 47/9 

1389 65/2 - 65/2 0۳/14 - 0۳/14 47/12 

1390 ۸6/2 - ۸6/2 72/9 - 72/9 74/۸ 

1391 74/1 - 74/1 02/10 - 02/10 7۳/۸ 

1392 97/1 - 97/1 70/7 - 70/7 7۳/6 

1393 0۳/۳ - 0۳/۳ 4۸/11 - 4۸/11 24/10 
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 سال
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی ی در تولید محصوالت باغیبهره ور

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1394 59/2 - 59/2 02/10 - 02/10 91/۸ 

 نمأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفها       

های استان اصفهان را ی زمين در بخش کشاورزی برای شهرستانوری  نهادهجايگاه بهره (۸5-1)نمودار 

 .دهدنشان مي

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 85 -1)نمودار

 1394 استان اصفهان در سال

 
ی زمین) میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 86 -1)نمودار

 1394های استان اصفهان در سال 
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های خش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین) میزان محصول در هکتار( در بوری نهادهبهره(. 87 -1)نمودار

 1394استان اصفهان در سال 

سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي های آبياری تأثير بهدون شك شيوهب

درصد  2۸/96درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  1، 1۳94دارد. در شهرستان آران و بيدگل، در سال 

شود. الزم به ذکر است که ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 72/2ياری غرقابي و  به شکل آب

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره

ای اني، غرقابي و قطرهدر استان ميزان آبياری بار. انددرصد رشد داشته 79/9درصد و 66/0درصد،  55/41

 اند.درصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10به ترتيب 

 )هکتار(های مختلف آبیاری اراضی در شهرستان آران و بیدگلشیوه(. 83 -1)جدول

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

اری آبی

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی تحت 

 آبیاری غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از 

های کل شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از قطره

های کل شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 99/16 12/0 07/0 60/1۳521 5۸/9۸ 91/2 ۳2/17۸ ۳0/1 50/1 

1386 99/1۸ 14/0 07/0 77/1۳۸07 45/9۸ 96/2 ۳2/19۸ 41/1 5۳/1 

1387 99/1۸ 1۳/0 06/0 20/1۳954 47/9۸ 97/2 ۳2/19۸ 40/1 ۳7/1 

1388 99/4۸ ۳4/0 14/0 40/142۸1 20/9۸ 0۸/۳ ۳2/21۳ 47/1 ۳4/1 
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 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

اری آبی

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی تحت 

 آبیاری غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از 

های کل شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از قطره

های کل شیوه

آبیاری 

اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1389 99/4۸ ۳4/0 12/0 4۳/14201 1۳/9۸ 1۳/۳ 52/221 5۳/1 27/1 

1390 99/14۸ 02/1 ۳۳/0 ۳1/1416۸ 12/97 1۳/۳ ۸2/270 ۸6/1 44/1 

1391 99/14۸ 01/1 29/0 22/14۳27 79/96 22/۳ 00/۳26 20/2 57/1 

1392 99/14۸ 99/0 27/0 71/14560 ۸4/96 ۳1/۳ 00/۳26 17/2 46/1 

1393 99/14۸ 02/1 26/0 ۸2/141۳2 59/96 ۳1/۳ 50/۳49 ۳9/2 50/1 

1394 99/14۸ 00/1 24/0 02/14۳۳۳ 2۸/96 40/۳ ۳0/404 72/2 57/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

که بوده  1۳۸5درصد در سال  99/1نسبت جمعيت شهرستان آران و بيدگل به کل جمعيت استان اصفهان، 

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين   02/2به  1۳94تا سال 

صورت بوده که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان آران و بيدگل به کل شاغلين اين بخش در استان از 

ر اين رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی د 1۳94درصد در سال  06/2به  1۳۸5درصد در سال  60/2

 ۳76۸، 1۳94درصد رشد داشته است. در سال   -1۳/1، 1۳94تا  1۳۸5های شهرستان به طور ميانگين در سال

ين باشند،که از لحاظ شاغلنفر از جمعيت شاغل اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي

ين نظر شهرستان اصفهان از ا .بخش کشاورزی اين شهرستان در جايگاه نوزدهم استان اصفهان قرار دارد

نفر( کمترين شاغالن بخش  1920)نايينشهرستان نفر( و  ۳۳162بيشترين تعداد شاغل در بخش کشاورزی)

 کشاورزی را دارا هستند.

 شاغلین بخش کشاورزی در شهرستان آران و بیدگل(. 84 -1)جدول

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 استان) درصد(سهم از  شهرستان

1385 4174 60/2 

1386 4127 54/2 

1387 40۸0 4۸/2 

1388 40۳4 4۳/2 

1389 ۳9۸۸ ۳7/2 
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 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 استان) درصد(سهم از  شهرستان

1390 ۳94۳ ۳1/2 

1391 ۳۸9۸ 25/2 

1392 ۳۸54 19/2 

1393 ۳۸11 1۳/2 

1394 ۳767 06/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                  

 
 1394های استان اصفهان در سال شاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 88 -1)نمودار

ت. در الت کشاورزی اسآی استفاده از توان) اسب بخار در هکتار( ماشيندهندهضريب مکانيزاسيون نشان

ن دارای باالترين ضريب فالورجان و لنجاهای شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

در شهرستان  اند.ترين ضريب مکانيزاسيون بودهنهای سميرم وکاشان دارای پاييشهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين  1۳94در سال  76/0به  1۳۸5در سال  7/0بيدگل ضريب مکانيزاسيون از  آران و

است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در درصدی همراه بوده  05/5ها با رشد در طي اين سال

 جايگاه بيست ودوم استان اصفهان قرار دارد.

شود، ضريب مکانيزاسيون کشاورزی در استان اصفهان و مشاهده مي (۸5-1) جدولهمانطور که در 

روندی صعودی داشته و ضريب مکانيزاسيون استان  1۳94تا  1۳۸5های شهرستان آران و بيدگل در طي سال

 همواره از شهرستان آران و بيدگل باالتر بوده است.
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 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان آران و بیدگل(. 85 -1)جدول

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 70/0 ۸5/0 

1386 6۳/0 9۳/0 

1387 6۳/0 00/1 

1388 7۸/0 25/1 

1389 ۳7/1 ۳7/1 

1390 49/1 42/1 

1391 ۸6/0 5۸/1 

1392 ۸۸/0 64/1 

1393 92/0 72/1 

1394 76/0 ۸0/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                             

ل مشاهده ران و بيدگل قابروند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان آ (۸9-1)در نمودار

 .است

 
تا  1385های ضریب مکانیزاسیون شهرستان آران و بیدگل واستان اصفهان در طی سالروند تغییر (. 89 -1)نمودار

1394 

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

تن انواع   4/۳0409مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان آران و بيدگل، در سال والت صورت ميمحص
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درصد  64/0های کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده است که نهاده

درصد  ۳۳/4ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 70/9سم و  آن درصد 66/۸9آن بذر، 

ها ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالهای توزيع شدهنهاده

رشد داشته و در مجموع به درصد   -2۸/۳و  -6۳/1، 47/5ود به ترتيب به طور ميانگين شامل بذر، سم و ک

های کشاورزی توزيع شده در هدرصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاد -09/2طور ميانگين 

هم تر از لحاظ توزيع بذر در جايگاه يازداستان، اين شهرستان در جايگاه دهم استان قرار دارد و به طور جزئي

ذر توزيعبيشترين باستان، توزيع سم در جايگاه دهم و توزيع کود نيز در جايگاه دوازدهم استان قرار دارد. 

تن( بوده است.  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595ن) شده در استان در شهرستان اصفها

تن(  4550تن( و کمترين آن مربوط به شهرستان خوانسار) ۸7۸66بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفهان) 

( و کمترين آن مربوط 5۳/24۸01و در نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان ) بوده است

تا  1۳۸5های اين آمار و اطالعات را برای سال (۸6-1)جدول . باشدتن( مي 19/55۳) نايينرستان شهبه 

 .دهدارائه مي 1۳94

 های کشاورزی در شهرستان آران و بیدگلتوزیع نهاده(. 86 -1)جدول

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 انشهرست

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 61/150 42/2 15/۳1715 5۳/4 00/5024 19/۳ 

1386 ۳۳/157 42/2 67/۳14۸6 5۳/4 57/4۸45 19/۳ 

1387 ۸6/162 42/2 22/۳0۸65 5۳/4 ۸0/490۸ 19/۳ 

1388 92/141 42/2 4۳/۳0۸07 5۳/4 40/419۸ 19/۳ 

1389 2۳/109 42/2 70/29901 5۳/4 52/۳5۳9 19/۳ 

1390 00/1۸5 02/2 24/29456 5۳/4 9۸/1994 19/۳ 

1391 00/190 41/2 6۳/276۳7 5۳/4 ۳5/26۳6 19/۳ 

1392 00/162 91/2 ۸1/267۳1 5۳/4 4۸/2516 19/۳ 

1393 00/1۸۸ 62/2 0۸/2627۳ 5۳/4 ۳5/۳160 19/۳ 

1394 00/195 ۳5/2 00/27264 5۳/4 ۳7/2950 19/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                   

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (90-1)نمودار 

 .دهدها را نشان ميشهرستان
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 1394ای استان اصفهان در سال هشده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 90 -1)نمودار

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که احتمالي در آينده است. 

 تغيير (۸7-1)جدول  است. هايي همراه بودهيشرفتبا پگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

 1۳۸5دهد. در شهرستان آران و بيدگل ميزان امور دامي که از سال نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که درصدی،  75/5طور متوسط با رشد اند به ای قرار گرفتهمهتحت پوشش بي 1۳94تا 

اراضي  و درصدی  -۸1/0ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

استان  درصدی روبرو بوده است. در 71/7طور ميانگين با رشد ها بهزراعي شهرستان نيز در طي همين سال

به طور متوسط با اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5اصفهان ميزان امور دامي که از سال 

ا به هاند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی،  ۸4/19رشد 

ا طور ميانگين بها بهدر طي همين سالاراضي زراعي و باغي استان نيز  ودرصدی  44/4طور ميانگين با رشد 

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳و  96/0رشد 

 

 

 

 

 



   15۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

طیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان آران و  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه(. 87 -1)جدول

 بیدگل

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
ر)قطعه(طیو آبزیان) هکتار(  زراعت)هکتار( باغات)هکتار( 

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 ـ ـ 11/2 99/۳725 12/0 ۳7/۳2 65/۳ 19۳0۸6۸ 00/0 0 27/1 ۳620 1385

 ـ ـ 11/2 74/2۳7۸ 12/0 91/۳1 65/۳ 196756۸ 00/0 0 27/1 4166 1386

 ـ ـ 11/2 12/1625 12/0 25/۳7 26/4 25۳9702 00/0 0 27/1 71۸7 1387

 ـ ـ 4۳/1 71/1467 00/0 00/0 60/۳ 217۸90۸ 00/0 0 90/1 4729 1388

 ـ ـ 17/2 ۳0/2۳09 09/0 00/20 66/۳ 2522002 00/0 0 9۳/2 10155 1389

 ـ ـ ۸6/1 00/2700 0۸/0 00/21 92/2 2505۸07 00/0 0 59/2 ۸2۸1 1390

 ـ ـ 12/1 00/159۸ 11/0 00/27 60/2 2114149 00/0 0 ۳۳/2 9407 1391

 ـ ـ 2۸/2 60/1954 59/0 40/1۸1 95/2 22766۸1 00/0 0 06/1 6۸47 1392

 ـ ـ 96/2 00/۳719 1۸/1 00/416 46/2 19۸۸427 00/0 0 44/0 ۳110 1393

 ـ ـ 0۳/۳ ۳0/۳75۳ 09/1 12/۳50 15/2 1619076 00/0 0 26/0 21۸4 1394

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان         

درصد از  91/2درصد از گوشت قرمز و  46/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

 شود که باعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گوشتآران و بيدگل توليد مي شير استان در شهرستان

ست ی دوازدهم استان قرار بگيرد. اين درحاليی چهاردهم و از لحاظ توليد شير نيز در رتبهقرمز استان در رتبه

داده است  درصد از دام سنگين استان را در خود جای ۸۳/2درصد از دام سبك و  05/2که  اين شهرستان 

يزدهم ی سی چهاردهم استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبهو از لحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

استان قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به 

است. همچنين  بوده 1۳94قرمز در سال  تن گوشت 11261تن شير و  26۸666آيد که به ترتيب دست مي

تن( استان را دارد.  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳شهرستان خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

 ۳5/12به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های توليد گوشت قرمز در شهرستان آران و بيدگل در طي سال

نگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين درصد به طور ميا ۳6/14درصد رشد و توليد شير 

 اند.درصد رشد داشته ۸6/6درصد و  ۸۳/7ها به طور ميانگين به ترتيب در طي اين سال
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 تولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان آران و بیدگل(. 88 -1)جدول

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( لید شیر)تن(تو گوشت قرمز)تن(

گوشت 

 قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

واحد 

 دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 69/۸41 6۸/1 41/12۳92 06/2 4564۳ 27/1 9۸20 09/2 0152/0 26/1 

1386 ۸6/925 67/1 55/1۳۸74 06/2 74۳74 07/2 9542 06/2 0110/0 45/1 

1387 60/1005 6۸/1 29/14924 06/2 77095 07/2 9751 06/2 0116/0 5۳/1 

1388 00/1121 2۸/2 00/14۸۳۸ 9۸/1 742۳0 07/2 990۳ 06/2 01۳۳/0 50/1 

1389 00/1797 46/۳ 00/27799 44/۳ ۸0000 07/2 20046 9۸/۳ 01۸0/0 ۳9/1 

1390 00/192۸ 46/۳ 00/۳0177 44/۳ ۸6777 1۳/2 20۸۸5 96/۳ 0179/0 44/1 

1391 10/1997 2۸/۳ ۸7/۳۳7۸5 44/۳ 9۳55۳ 19/2 2172۳ 95/۳ 017۳/0 56/1 

1392 76/2100 ۳4/۳ 67/۳60۸۸ 5۸/۳ 9۳55۳ 19/2 197۳9 97/۳ 01۸5/0 ۸۳/1 

1393 00/224۳ 46/۳ 00/۳۸۸۳9 44/۳ ۸6161 12/2 16129 44/۳ 0219/0 41/2 

1394 6۸/2195 46/۳ 19/۳415۸ 91/2 7۸770 05/2 1251۸ ۸۳/2 0241/0 7۳/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                 

بيدگل در استان اصفهان نشان ی گوشت قرمز را در شهرستان آران و جايگاه توليد سرانه (91-1)نمودار 

توليد سرانه، در جايگاه هشتم استان  0241/0دهد. همانطور که مشخص است، شهرستان آران و بيدگل با مي

 قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 91 -1)نمودار



   155/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

ی شير را در شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان نشان جايگاه توليد سرانه (92-1)همچنين نمودار 

تن توليد سرانه شير، در جايگاه  7۳/2دهد. همانطور که مشخص است، شهرستان آران و بيدگل با مي

 سيزدهم استان قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال ستانتولید سرانه شیر در شهر(. 92 -1)نمودار

توليد با  يگوشت یاحد مرغدارو 55ی دارا شهرستان آران و بيدگل 1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

اين شهرستان  .مرغ توليد کرده استتن تخم  55/۳۸9۳گذار، واحد مرغداری تخم 12تن بوده و با  ۳۳/۳۳01

درصد از توليدات مرغداری  15/2استان را در اختيار دارد  و  درصد از واحدهای مرغداری گوشتي 04/۳

گذار استان، درصد از واحد های مرغداری تخم 90/6رساند و با دارا بودن گوشتي استان را به توليد مي

 دهديم نشان استان يورط يداتتول يگاهجا مقايسه مرغ استان را داشته است.درصد از توليدات تخم 11/4

ی سيزدهم را در تعداد و رتبه گوشت مرغ يدرا در تولهفدهم استان  رتبه 1۳94سال  در  تانشهرس يناکه 

واحد مرغداری گوشتي،  25۳واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن 

واحد  6ودن بفريدونشهر با دارا  بيشترين واحد مرغداری گوشتي در استان داشته است . البته شهرستان

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را  ۳05مرغداری، و توليد 

واحد  12تن توليد تخم مرغ در جايگاه هشتم استان و با  55/۳۸9۳دارا است. همچنين اين شهرستان با 

تن توليد  ۸۸/16۳۳2کاشان با  انشهرستی ششم استان قرار دارد. در اين مورد مرغداری تخمگذار، در رتبه

خم قان و مبارکه بدون توليد تدشت، چادگان، خور و بيابانك، دهاميان و بويينهای  شهرستانتخم مرغ و 

 یاهمرغ به ترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ در اين شهرستان در طي سال

 درصد رشد داشته است. 7۳/76درصد رشد و توليد تخم مرغ  -24/1به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5
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 گذار در شهرستان آران و بیدگلی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 89 -1)جدول

 سال

 مرغ گوشتی
سرانه 

تولید 

مرغ)میزان 

تولید به 

تعداد 

 واحد(

 گذارمرغ تخم

نه تولید سرا

تخم 

مرغ)میزان 

تولید به 

 تعداد واحد(

 میزان تولید تعداد واحد میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 ۳9 6۳/2 00/4017 65/۳ 00/10۳ 4 60/۳ 00/2100 ۸1/۳ 00/525 

1386 46 04/۳ 47/4601 65/۳ 69/100 5 ۳9/4 55/2405 ۸2/۳ 11/4۸1 

1387 49 04/۳ 00/5۳70 26/4 77/109 7 ۸۳/5 56/26۳4 ۸2/۳ ۳7/۳76 

1388 49 95/2 00/4721 60/۳ ۳5/96 9 26/7 75/27۸7 ۸2/۳ 75/۳09 

1389 52 12/۳ ۳0/500۸ 66/۳ ۳1/96 10 ۸7/7 51/2940 ۸2/۳ 05/294 

1390 55 14/۳ 22/42۳2 92/2 95/76 11 40/۸ 79/۳914 ۸9/4 ۸9/۳55 

1391 54 99/2 11/۳996 60/2 00/74 1۳ 50/۸ 46/۳۸41 62/4 50/295 

1392 54 02/۳ 4۸/4594 95/2 0۸/۸5 1۳ 90/۸ 50/462 5۳/0 5۸/۳5 

1393 5۳ ۸6/2 47/۳71۳ 46/2 07/70 14 75/۸ 10/4۸2 5۳/0 44/۳4 

1394 55 04/۳ ۳۳/۳۳01 15/2 02/60 12 90/6 55/۳۸9۳ 11/4 46/۳24 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان        

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله (۸9-1)طبق جدول 

کاهش يافته و در اين سال شهرستان  1۳94 تن در سال 02/60به  1۳۸5تن در سال  10۳شود، از نشان داده مي

هفدهم استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد اظ سرانه توليد گوشت مرغ جايگاه در آران و بيدگل از لح

تن در  525شود، از گذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهتخم

کاهش يافته و در اين سال شهرستان آران و بيدگل از لحاظ سرانه  1۳94سال تن در   46/۳24به   1۳۸5سال 

 توليد تخم مرغ جايگاه پانزدهم استان قرار دارد.

 



   157/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 93 -1)نمودار

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانی تولید تخمسرانه(. 94 -1)نمودار

واحد(،  ۳استان)  پرورش ماهي درصد از استخرهای 5۳/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان آران و بيدگل، در سال

 يداتتول يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 11درصد از توليد ماهي استان يعني به ميزان  21/0

ماهي دارد و  پرورشرا در بيست ويکم استان رتبه  1۳94سال در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان شيالت

ی نوزدهم استان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بيشترين اين درحالي است که رتبه

استخر پرورش ماهي در  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم) 

استخر( و کمترين  227اصفهان ) شهرستان ماهي در  پرورش جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر

ای ه. پرورش ماهي در اين شهرستان در طي سالبه ثبت رسيده است استخر( 1خور و بيابانك) شهرستان آن در 

 ) ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهينکته درصد رشد داشته است. 5۳/51به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5
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افزايش يافته است.  1۳94تن در سال  67/۳به  1۳۸5تن در سال  ۳ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( از 

به خود اختصاص داده  ی پانزدهم استان رارتبه 1۳94ی پرورش ماهي اين شهرستان در سال از لحاظ سرانه

 است.

 ها در شهرستان آران و بیدگلواحدهای شیالت و تولید آن(. 90 -1)جدول

 سال

سرانه پرورش ماهی) میزان  میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

تولید به تعداد استخر پرورش 

 ماهی(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 هم از استانس

 درصد()

1385 2 47/0 00/6 20/0 00/۳ 

1386 ۳ 69/0 ۳0/5 15/0 77/1 

1387 6 45/1 00/11 ۳5/0 ۸۳/1 

1388 5 ۳0/1 00/۸ 2۳/0 60/1 

1389 1 22/0 00/5 1۳/0 00/5 

1390 7 ۳4/1 00/25 49/0 57/۳ 

1391 2 ۳5/0 00/10 17/0 00/5 

1392 1 12/0 00/12 29/0 00/12 

1393 12 9۳/1 00/2۸ 56/0 ۳۳/2 

1394 ۳ 5۳/0 00/11 21/0 67/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان   

 .دهددر استان اصفهان نشان مي 1۳94ی پرورش ماهي شهرستان را در سال جايگاه سرانه (95-1)نمودار 

 
 1394های استان اصفهان در سال انی پرورش ماهی شهرستسرانه(. 95 -1)نمودار



   159/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

کلني(، ۸۳4های زنبور عسل استان) درصد از کلني 12/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان آران و بيدگل، در سال

 يداتتول يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 5۸/۳درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  15/0

ی از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور عسل در رتبه 1۳94سال در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان عسل

توجه آنکه  ی قابلاستان اصفهان قرار دارد. نکته بيستمبيست ويکم و  از لحاظ توليد عسل نيز در جايگاه 

استان تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آشهرستان نجف

ان اند. الزم به ذکر است که اين شهرستهيچ توليدی از عسل نداشته نايينهای فالورجان و قرار دارد وشهرستان

 ی توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه  يازدهم استان قرار دارد.از لحاظ سرانه

 زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان آران و بیدگلتعداد کلنی (. 91 -1)جدول

 سال

ی تولید عسل) میزان سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

تولید به تعدادکلنی زنبور 

 عسل(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1391 4۸4 07/0 ۳6/1 0۳/0 002۸/0 

1392 7۳4 10/0 50/2 07/0 00۳4/0 

1393 ۸22 10/0 6۳/2 07/0 00۳2/0 

1394 ۸۳4 12/0 5۸/۳ 15/0 004۳/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 .دهدرا نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستانسرانه (96-1)نمودار 

 
 1394ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال سرانه(. 96 -1)نمودار
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اعم  ها به اين بخش، مراکز تخصصيدر نهايت، به منظور افزايش توليدات دامي و جلوگيری از رسيدن بيماری

د. اين کننهای دامپزشکي نقشي برجسته و مهم را ايفا ميها و آزمايشگاههای دامپزشکي، داروخانهاز کلينيك

ای هبهره بوده است. الزم به ذکر است که تعداد آزمايشگاهاز آزمايشگاه دامپزشکي بي 1۳95شهرستان تا سال 

درصد رشد داشته و کاهش يافته است. تعداد   -60/۳ها به طور ميانگين دامپزشکي استان در اين سال

با رشد  1۳95تا  1۳90های ه در طي سالعدد رسيده ک 2به  1۳95های دامپزشکي اين شهرستان در سال کلينيك

درصد رشد داشته است. تعداد  55/12ها در استان به طور ميانگين در اين سال ودرصدی روبرو بوده  ۳۳/2۳

 بهداروخانه  افزايش يافته که  2داروخانه به  1از  1۳95تا  1۳۸5های دامپزشکي اين شهرستان از سال داروخانه

ا ههای دامپزشکي در استان در طي اين سالاست. تعداد داروخانهروبرو بوده درصدی  20رشد متوسط  با عبارتي

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و غير دولتي در اين شهرستان  02/0به طور ميانگين 

وده است. درصدی روبرو ب 4با رشد ميانگين  1۳95تا  1۳90های نفر بوده که در طي سال 6،  1۳95در سال 

 درصد رشد داشته است. ۸۳/1ها مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال

 امکانات دامپزشکی در شهرستان آران و بیدگل(. 92 -1)جدول

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی

کلینیک 

 دامپزشکی

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک دولتی

دامپزشک 

 غیردولتی

 تانشهرس

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1390 0 00/0 1 97/0 1 ۸6/0 1 72/1 5 51/1 
1391 0 00/0 1 6۸/0 1 ۸۳/0 1 41/1 5 49/1 
1392 0 00/0 1 65/0 1 ۸۳/0 1 49/1 4 17/1 
1393 0 00/0 2 25/1 2 6۸/1 1 45/1 5 ۳۸/1 
1394 0 00/0 ۳ 71/1 2 71/1 0 00/0 4 22/1 
1395 0 00/0 2 12/1 2 72/1 1 41/1 5 42/1 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان               

( 10-1) هي در نقشاستقرار واحدهای صنعتي و اراضي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه های شهری و روستاي

و تجمعي از واحدهای صنعتي های صنعتي آران و بيدگل همانگونه که مشخص است شهرک آورده شده است.

ند. اراضي اجنوب غربي و غرب شهرستان واقع شده اراضي کشاورزی نيز در در غرب شهرستان واقع است.

ی صنعتي روبرو هست. اما اراضي کشاورزشهر قرار دارند تنها با استقرار شهرک کشاورزی نزديك شهر سفيد

عتي شهرک صن نزديك شهرهای آران و بيدگل و نوش آباد با تجمع زيادی از واحدهای صنعتي و همچنين يك

ي شود که الزم است تمهيداتمواجه هستند. اين وضعيت باعث آلودگي شهرهای آران و بيدگل و نوش آباد مي

 برای جلوگيری از آن اتخاذ شود.



 

 

 آران و بیدگلهای کشاورزی و صنعتی شهرستان توزیع فعالیت(. 10 -1)نقشه

 



 آران و بيدگلستان سند توسعه شهر/ 162

 

 بازرگانی -11 -1

 جایگاه بازرگانی داخلی شهرستان آران و بیدگل

ی ارسال به منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان آران و بيدگل از جداول مربوط به ميزان کاال

 های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيينشده از مبدا شهرستان به مقصد استان

ای هجايگاه هر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

حاسبه و در جداول و استان اصفهان و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه م

 نمودارهای زير نشان داده شده است. 

 سهم شهرستان آران و بیدگل در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور

مجموع کاالی ارسال شده از شهرستان آران و بيدگل به ساير نقاط کشور ارائه و  (9۳-1)در جدول 

فهان به ساير نقاط کشور برای سالز استان اصهمچنين سهم اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده ا

 برآورد شده است. 1۳95تا  1۳۸5های 

میزان کاالی ارسال شده از شهرستان آران و بیدگل به سایر نقاط کشور )هزارتن( و سهم شهرستان (. 93 -1)جدول

 ر )درصد(در جمع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشو

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

۳4/0 7/24422 5/۸2 1385 

49/0 ۸/2710۳ 5/1۳2 1386 

07/1 ۸/2710۳ 0/2۸9 1387 

2۸/1 7/290۳7 0/۳7۳ 1388 

5۳/1 0/۳0705 7/470 1389 

4۳/1 9/۳1247 5/446 1390 

90/1 1/۳1۸۳۳ ۸/60۳ 1391 

70/1 ۳/۳1011 ۸/526 1392 

51/1 ۸/۳1111 7/469 1393 

60/1 9/29۸76 5/479 1394 

27/2 0/2۸2۳2 ۸/640 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                     



   16۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

از ميزان کاالهای ارسال شده همانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان آران و بيدگل 

 1۳95ای به ساير نقاط کشور افزايش يافته است. طي اين دوره باالترين سهم شهرستان مربوط به سال دهجا

 ، شهرستان آران و بيدگل از نظر ميزان کاالی ارسال شده به خارج از استان رتبه1۳95بوده است. در سال 

شهرستان هزارتن کمترين و  2/1چادگان با شهرستان در اين سال . دهم استان را در اختيار داشته است

هزارتن بيشترين کاالی ارسالي به ساير نقاط کشور را داشته اند. الزم به ذکر است که  6/۸972اصفهان با 

 .مياندشت، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده استو  بويينبه دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی مقایسه شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان(. 97 -1)نمودار

 1395ارسال شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 سهم شهرستان آران و بیدگل در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده

تان آران و بيدگل به مقصد استان اصفهان )درون استان( ميزان کاالی ارسال شده از شهرس (94-1)جدول 

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5و سهم اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

 و سهممیزان کاالی ارسال شده از شهرستان آران و بیدگل به سایر نقاط استان اصفهان )هزار تن( (. 94 -1)جدول

 شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان )درصد(

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

02/0 1/11۳17 1/2 1385 

2۸/0 5/12447 ۳/۳5 1386 

74/0 4/1۳۳۸6 5/99 1387 

09/1 2/1۳۸29 ۳/151 1388 



 آران و بيدگلستان سند توسعه شهر/ 164

 

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

0۳/1 2/1۳60۳ 4/140 1389 

9۳/0 ۸/125۸2 ۸/116 1390 

06/1 9/12440 0/1۳2 1391 

97/0 ۳/1252۸ 1/122 1392 

25/1 ۸/117۸9 5/147 1393 

2۸/1 9/11۳6۸ 0/145 1394 

4۸/1 6/105۳0 9/155 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                         

ن و بيدگل از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان افزايش طي دوره مورد نظر سهم شهرستان آرا

، شهرستان آران و بيدگل از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه 1۳95يافته است. در سال 

خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با  شهرستان در اين سال. سيزدهم را در استان داشته است

ته اند. اول و آخر استان را در اختيار داش هاین کاالی ارسالي به ساير نقاط استان به ترتيب رتبههزار ت 7/2

تبهو مياندشت، اين شهرستان  در ر بويينالزم به ذکر است که به دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 بندی لحاظ نشده است.

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ه شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستانمقایس(. 98 -1)نمودار

 1395ارسال شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 



   165/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 میزان کاالی جابجا شده از شهرستان آران و بیدگل به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی

 مبدأ شهرستان عنوان به شهرستان آران و بيدگل ایجادهی شده جابجا کاالی ميزان (95-1)در جدول 

 است. شده ارائه کااليي گروه 9به تفکيك 

مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم کاالی ارسال شده از مبدأ  (95-1)همانگونه که از جدول 

 آران و بيدگل  به ساير نقاط مربوط به کاالهای فلزی و چرم و پوشاک بوده است.

شهرستان آران و بيدگل از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی در جايگاه آخر استان  ،1۳95در سال 

هزار تن کاالی کشاورزی رتبه اول را  2/1454اصفهان با ارسال  شهرستان در اين سال. قرار گرفته است

 در استان داشته است. 

جايگاه چهارم استان قرار از نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در  1۳95آران و بيدگل در سال شهرستان 

انشهرستهزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه و  7/507۳مبارکه با ارسال  شهرستان در اين سال  .گرفته است

 نچادگان، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر  بدون داشتن سهمي در ارسال کاالهای فلزی پاييهای 

 اند.ترين جايگاه را در استان داشته



 

 

 گروه کاالیی 9میزان کاالی جابجا شده از شهرستان آران و بیدگل به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک (. 95 -1)جدول

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک

متفرقه و خرده 

 بار
 معج

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا
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هم

س
 

ان
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ش

 

ان
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هر
 ش

هم
س

 
ان

ست
ز ا

ا
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

1385 7/0 0۳/0 0/0 00/0 4/62 46/0 ۳/0 04/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 5/1۸ 10/6 1/1 20/0 0/۸۳ 2۳/0 

1386 0/0 00/0 0/99 05/1 ۸/4۳ 29/0 4/0 04/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 6/21 21/6 9/1 24/0 7/166 42/0 

1387 0/0 00/0 9/۳05 07/۳ 4/57 ۳4/0 4/0 0۳/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 4/20 66/5 0/۳ 45/0 0/۳۸7 94/0 

1388 9/0 04/0 4/4۳7 2۸/4 4/52 ۳0/0 4/1 15/0 9/۳ ۳5/0 0/0 00/0 0/0 00/0 4/20 40/4 ۸/6 5۸/1 2/52۳ 24/1 

1389 9/۳ 17/0 1/5۳1 52/4 ۳/۳7 21/0 5/0 05/0 9/1 14/0 0/0 00/0 0/0 00/0 5/2۸ 79/4 ۳/7 52/1 6/610 ۳9/1 

1390 ۸/12۳7 1۸/۳4 6/۳5۸2 99/24 9/2۸0۳ 54/1۳ 4/42۳ 07/27 ۳/454 ۳۸/24 6/2704 79/24 0/145 1۳/۳2 2/104 11/14 2/251 99/27 1/11707 25/21 

1391 5/1 06/0 4/66۸ 90/5 ۸/29 16/0 0/1 09/0 ۸/1 14/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/2۳ ۸7/۳ 0/9 27/1 7/7۳4 67/1 

1392 ۸/1 05/0 ۸/502 40/4 7/22 1۳/0 1/2 16/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 ۳/11۳ 40/22 0/7 69/1 6/649 50/1 

1393 4/1 05/0 5/42۳ 06/4 1/۸ 05/0 1/1 0۸/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 6/160 ۸4/29 0/10 24/2 7/604 4۳/1 

1394 5/2 09/0 1/415 40/4 0/0 00/0 6/1 12/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 2/190 12/۳5 7/11 1۸/2 2/621 52/1 

1395 0/0 00/0 7/567 91/4 0/0 00/0 0/1 06/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 9/۳25 46/44 4/20 72/2 0/915 09/2 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

 



   167/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول را در اختيار  ۳/22۸7رسال  ، شهرستان اصفهان با ا1۳95در سال 

داشته است و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال کاالهای 

 معدني ساختماني نداشته اند. 

ان داشته ا در استشهرستان آران و بيدگل به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه بيستم ر 1۳95در سال 

چادگان شهرستان هزارتن در جايگاه نخست قرار گرفته و  9/64۳اصفهان با شهرستان در اين سال  .است

 سهمي در ارسال صنايع سبك نداشته است. 

هزار تن ماشين آالت رتبه اول استان را داشته است و  5/494شهرستان اصفهان با ارسال  1۳95در سال 

 دگل، فريدونشهر و چادگان سهمي در ارسال ماشين آالت نداشته اند.شهرستان های آران و بي

هزار تن کاالهای شيميايي رتبه اول استان را  0/55۸0شاهين شهر و ميمه با ارسال  شهرستان ، 1۳95در سال 

ارسال  سهمي درقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر داشته است و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، دها

 های شيميايي نداشته اند.کاال

هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول را در استان داشته است  ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و 

 چوب سهمي نداشته اند. 

هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه نخست استان  9/۳25ان و بيدگل با ارسال آرشهرستان ، 1۳95در سال 

قرار دارد و شهرستان های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهمي 

 در ارسال اين نوع کاالها نداشته اند. 

فرقه و خرده بار رتبه ششم را در استان به لحاظ ارسال کاالهای مت 1۳95آران و بيدگل در سال شهرستان  

هزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای  1/۳41اصفهان با  شهرستان در اين سال .را داشته است

متفرقه و خرده بار استان داشته است و شهرستان های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهمي در 

 ارسال اين نوع کاالها نداشته اند.

نسبت سهم شهرستان آران و بيدگل از هر گروه کاالهای ارسالي از مبدأ استان اصفهان  (96-1)ر جدول د

به سهم جمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. اگر نسبت برآورد شده برای هر گروه 

ه کااليي دارای وباشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان آران و بيدگل در اين گر يكکااليي بزرگتر از 

 مزيت نسبي بوده است.  

 

 

 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 16۸

 

نسبت سهم شهرستان آران و بیدگل از کل کاالهای ارسالی از مبدأ استان اصفهان به سهم جمعیت (. 96 -1)جدول

 شهرستان از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار
چرم و 

 پوشاک
کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 تآال
صنایع 

 سبک
معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

10/0 07/۳ 00/0 00/0 00/0 02/0 2۳/0 00/0 01/0 1385 

12/0 12/۳ 00/0 00/0 00/0 02/0 15/0 5۳/0 00/0 1386 

2۳/0 ۸5/2 00/0 00/0 00/0 02/0 17/0 54/1 00/0 1387 

79/0 21/2 00/0 00/0 1۸/0 07/0 15/0 15/2 02/0 1388 

76/0 40/2 00/0 00/0 07/0 02/0 10/0 27/2 09/0 1389 

02/14 07/7 09/16 42/12 21/12 56/1۳ 7۸/6 52/12 12/17 1390 

6۳/0 9۳/1 00/0 00/0 07/0 04/0 0۸/0 95/2 0۳/0 1391 

۸4/0 16/11 00/0 00/0 00/0 0۸/0 06/0 19/2 0۳/0 1392 

11/1 ۸۳/14 00/0 00/0 00/0 04/0 0۳/0 02/2 02/0 1393 

0۸/1 42/17 00/0 00/0 00/0 06/0 00/0 1۸/2 04/0 1394 

۳4/1 99/21 00/0 00/0 00/0 0۳/0 00/0 4۳/2 00/0 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

طي دوره مورد نظر شهرستان آران و بيدگل نسبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را به ترتيب در 

آران و بيدگل  ستان، شهر1۳95پوشاک، فلزی و متفرقه و خرده بار داشته است.  در سال چرم و های فعاليت

در توليد چرم و پوشاک، کاالهای فلزی و متفرقه و خرده بار مزيت نسبي داشته  نسبت به جمعيت خود

 است.

 واحدهای عمده فروشی

کل( دد )فروش بدون تغيير شهای بازرگاني، عبارت است از فروش مجعمده فروشي به عنوان يکي از بخش

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

 کنند.

گروه سه رقمي تقسيم  6به   ISIC قسيم بندی کدهایواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس ت

 بندی شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  
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 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 والت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها: عمده فروشي محص514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 

فوق و  بندیهای موجود در شهرستان آران و بيدگل و سهم شهرستان از استان بر اساس طبقهعمده فروشي

 باشد. مي (97-1)به صورت جدول  1۳92-1۳95طي دوره 

تعداد عمده فروشی های شهرستان آران و بیدگل و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به (. 97 -1)جدول

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال

 514کد  513کد  512کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 درصد()در استان 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 درصد()ر استان د

1392 4 6۳/2 2 54/1 7 55/4 

1393 4 ۳0/2 2 45/1 11 50/5 

1394 4 97/1 2 ۳9/1 11 ۸5/4 

1395 5 09/2 2 29/1 12 67/4 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   

از  و درصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان آران و بيدگل قرار داشته اند 62/1، 1۳95در سال 

فريدن شهرستان و   99/40اصفهان با  شهرستان در اين سال .اين نظر در رتبه دوازدهم استان قرار گرفته است

 و کمترين تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته اند. بيشتريندرصد  09/0با 

 اصناف

تعداد واحدهای  اصناف به عنوان يکي از بخش های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد

ارائه  (9۸-1)صنفي شهرستان آران و بيدگل و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدول 

 شده است. 

تعداد واحدهای صنفی شهرستان آران و بیدگل و سهم شهرستان از کل واحدهای صنفی استان (. 98 -1)جدول

 )درصد(

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فیصن تعداد واحدهای سال

1385 42 17/2 

1386 47۸ 15/۳ 
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 سهم  شهرستان در استان )درصد( فیصن تعداد واحدهای سال

1387 ۸20 ۸7/2 

1388 1154 59/2 

1389 1۳96 ۳9/2 

1390 1620 21/2 

1391 1904 20/2 

1392 2262 2۳/2 

1393 2566 17/2 

1394 290۳ 0۸/2 

1395 ۳257 02/2 

 و تجارت استان مأخذ: سازمان صنعت، معدن                         

هم ، اما سای داشتههرستان آران و بيدگل رشد فزايندهطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي ش

، شهرستان 1۳95واحدهای صنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان کاهش يافته است. در سال 

ستان شهردر اين سال  .داشته استآران و بيدگل  از نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه دوازدهم را در استان 

اول و آخر را در  هایواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751مياندشت با  و ينبويشهرستان و  612۸0اصفهان با 

 استان داشته اند.

 اطالعات ارتباطات و فناوری -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن ميت و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيتاز مهمترين زيرساخت های ارتباطا

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار مي پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.

 تلفن ثابت و همراه

 اصفهان سطح شهرستان آران و بيدگل و استان در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (99-1)در جدول 

استخراج شده  1۳۸5-1۳95است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره  شده داده نشان

و اپراتور  1۳۸5-1۳95است. همچنين اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳91 -1۳95رايتل طي دوره  
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 ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان(. 99 -1)لجدو

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان اناست شهرستان

1385 12/۳۳ 11/۳۸ ۳0/15 00/2۸ - - 

1386 24/۳2 15/۳9 55/21 0۳/42 - - 

1387 91/۳۳ 9۳/۳9 2۸/25 ۸0/55 - - 

1388 24/۳5 74/40 95/25 12/61 - - 

1389 71/۳6 ۳2/41 71/26 09/69 - - 

1390 41/۳7 17/42 1۳/2۸ 66/76 - - 

1391 ۳۳/۳۸ 02/4۳ 40/27 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 59/۳9 67/44 57/27 06/۸6 00/0 00/0 

1393 71/40 65/45 57/27 62/90 00/1 00/۳ 

1394 ۳6/42 16/46 04/29 72/۸۸ 00/۳ 00/۸ 

1395 ۳6/42 60/46 57/۳1 02/96 00/6 00/1۳ 

 ن جدول ارائه نشده است. به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اي 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

مالحظه مي شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در  (99-1)همانگونه که در جدول 

ت بسطح شهرستان آران و بيدگل و کل استان اصفهان افزايش يافته است. طي اين دوره ضريب نفوذ تلفن ثا

، شهرستان آران و بيدگل 1۳95در شهرستان آران و بيدگل کمتر از ضريب نفوذ استان بوده است. در سال  

طنز با ضريب نشهرستان در اين سال  .از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت در رتبه سيزدهم استان قرار داشته است

 لفن ثابت را در استان داشته اند.کمترين ضريب نفوذ ت ۳1/۳2فريدن با شهرستان باالترين و   91/9۳نفوذ 
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استان  های استان و کلمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان(. 99 -1)نمودار

  1395اصفهان در سال 

 .ان داردرتبه بيستم را در است ، شهرستان آران و بيدگل به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور همراه اول1۳95در سال 

 44/271فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با های شهرستانهايي از خوانسار )شامل بخششهرستان دراين سال 

ط به اپراتور همراه اول را داشتهکمترين ضريب نفوذ تلفن همراه مربو 42/2۳برخوار با  شهرستان باالترين و

 .يدگل به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل  در رتبه هجدهم قرار داردآران و بشهرستان  1۳95اند. در سال 

شهرستان  با ضريب نفوذ  4در رتبه اول استان قرار دارد و   ۳7با ضريب نفوذ  نايينشهرستان در اين سال 

 ترين جايگاه را در استان داشته است.پايين 0/2

 
ان آران و بیدگل با دیگر شهرستانضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در  شهرست مقایسه(. 100 -1)نمودار

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال 
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 مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور رایتل( در شهرستان آران و بیدگل با دیگر شهرستان های(. 101 -1)نمودار

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

(  در نقاط BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رايتل در  BTSتعداد مراکز  (100-1)مناسب است. در جدول 

 ن ارائه شده استسطح شهرستان آران و بيدگل و استان اصفها

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول  و رایتل در شهرستان آران و بیدگل و استان  BTSتعداد (. 100 -1)جدول

 1385-1395اصفهان و سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
 سهم شهرستان از 

 صد(استان)در
 استان شهرستان

 سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 11 645 71/1 - - - 

1386 16 11۳۳ 41/1 - - - 

1387 1۸ 1۳10 ۳7/1 - - - 

1388 1۸ 1۳۸1 ۳0/1 - - - 

1389 21 1444 45/1 - - - 

1390 24 1516 5۸/1 0 9 00/0 

1391 24 1669 44/1 0 9 00/0 

1392 2۸ 1۸54 51/1 0 56 00/0 

1393 29 1۸7۳ 55/1 0 112 00/0 

1394 29 1929 50/1 ۳ 167 ۸0/1 
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 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
 سهم شهرستان از 

 صد(استان)در
 استان شهرستان

 سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1395 ۳0 1۸99 5۸/1 ۳ 174 72/1 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت               

در اين  .را در استان داردهمراه اول رتبه پانزدهم  BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان آران و بيدگل  در سال 

اول  هاینصب شده به ترتيب رتبه BTS  ۸مياندشت  با   و بويينشهرستان و   ۸۳7اصفهان با شهرستان سال 

رايتل به همراه  BTSر تعداد آران و بيدگل از نظشهرستان ، 1۳95و آخر را در استان داشته اند. در سال 

نصب شده  BTS ۸2اصفهان با  شهرستان در اين سال .خوانسار در رتبه سيزدهم استان قرار داردشهرستان 

نصب شده رتبه آخر را در استان  BTS يكتوسط رايتل جايگاه اول و شهرستان های سميرم و فريدن با 

شهرستان استان  سايتي نصب نکرده  6اپراتور رايتل هنوز در  1۳95داشته اند )الزم به ذکر است که تا سال 

 است(.  

آران و بيدگل و کل استان نشان هر هزار نفر را در شهرستان  به ازای BTSسرانه مراکز  (101-1)جدول 

 دهد. مي

 نفر( 1000شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان )به ازای هر  BTSسرانه (. 101 -1)جدول

 استان شهرستان سال

1385 12/0 14/0 

1390 25/0 ۳1/0 

1395 ۳2/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات ذ: شرکتمأخ             

نصب شده در شهرستان آران  BTSهمانگونه که مشخص است که طي سال های مورد مقايسه سرانه مراکز 

رتبه  BTSآران و بيدگل به لحاظ سرانه  شهرستان ،1۳95و بيدگل کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

 2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1با  نايينشهرستان در اين سال  .شته استبيست و دوم را در استان دا

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه BTSمرکز 
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شهرستان آران و بیدگل با  نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در BTSمقایسه سرانة (. 102 -1)نمودار

 1395دیگر شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

تعداد روستاهای  (102-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول 

 .ارائه شده است 1۳۸5-1۳95دارای ارتباط تلفني در شهرستان آران و بيدگل و استان اصفهان طي دوره 

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان آران و بیدگل و استان(. 102 -1)جدول

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 4۳ 1700 5۳/2 

1386 42 16۸2 50/2 

1387 42 1704 46/2 

1388 ۳7 17۳۳ 14/2 

1389 50 1726 90/2 

1390 50 171۸ 91/2 

1391 50 1745 ۸7/2 

1392 ۳5 1546 26/2 

1393 ۳5 15۸1 21/2 

1394 ۳5 15۸1 21/2 

1395 ۳5 15۸1 21/2 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت
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 شبکه

داير  ADSLهای های مهم در  ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتاينترنت پر سرعت يکي از زيرساخت

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.شاخص مناسبي برای بررسي زيرساختشده 

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

نامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تبادل 

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (10۳-1)در جدول   .ال تبديل مي کنداطالعات با سرعت با

 شرکت مخابرات در شهرستان آران و بيدگل ارائه شده است.

دایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان آران و بیدگل و  سهم  ADSLتعداد پورت های (. 103 -1)جدول

 1388-1395درصد( طی دوره شهرستان از استان )

 تعداد سال
سهم شهرستان از استان 

 )درصد(

 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 12 67/0 1۳/0 ۳۸/0 

1389 ۳2 47/0 ۳۳/0 40/1 

1390 1۳71 6۳/1 07/14 22/17 

1391 ۳602 96/1 5۳/۳6 24/۳7 

1392 5۸41 27/2 52/5۸ 65/51 

1393 9615 41/2 17/95 54/79 

1394 12667 62/2 ۸6/12۳ 44/95 

1395 1۳00۳ 47/2 61/125 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت                 

داير شده از سوی شرکت مخابرات،  ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال 

چادگان با شهرستان درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  تانشهرس. رتبه دهم را در استان داشته است

 اند.درصد( باالترين و پايين ترين جايگاه را در استان داشته 4۳/0) 2271

داير شده توسط شرکت مخابرات در  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال 

سميرم با  شهرستان و  55/175خور و بيابانك با تان شهرسدراين سال  .رتبه پنجم استان قرار داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه 59/5۸



   177/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
ر دایر شده توسط شرکت مخابرات در شهرستان آران و بیدگل با دیگ ADSLمقایسه سرانة پورت (. 103 -1)نمودار

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند که را ارائه مي دهد 

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 تعداد و سرانه واحدهای پستی

های مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در جدول حدهای پستي يکي از شاخصتعداد وا

 تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان آران و بيدگل ارائه شده است.  (1-104)

یی و سهم شهرستان تعداد واحدهای پستی شهرستان آران و بیدگل  به تفکیک شهری و روستا(. 104 -1)جدول

 1385-1395)درصد( از کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 1۸ 6 12 42/2 74/2 29/2 

1386 24 7 17 42/2 7۸/2 ۳0/2 
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 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1387 25 9 16 41/2 70/2 2۸/2 

1388 25 11 14 ۳۳/2 56/2 17/2 

1389 26 9 17 ۳7/2 00/2 64/2 

1390 2۳ 11 12 11/2 9۸/1 25/2 

1391 2۳ 11 12 1۳/2 01/2 26/2 

1392 2۳ 11 12 15/2 95/1 ۳۸/2 

1393 2۳ 11 12 16/2 96/1 40/2 

1394 2۳ 11 12 19/2 01/2 40/2 

1395 2۳ 11 12 26/2 11/2 4۳/2 

 ستانمأخذ: اداره کل پست ا

دهاقان و های شهرستان از نظر تعداد کل واحدهای پستي، به همراه  1۳95گل در سال دشهرستان آران و بي

 5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با  شهرستان در اين سال. رتبه چهاردهم استان را داشته است نايين

 واحد پستي رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند.

روستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان آران و  ICTنيز تعداد دفاتر  (105-1)در جدول 

 بيدگل و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

روستایی در شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 105 -1)جدول

 1385-1395ی دوره ط

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * ۳ 6۸/2 

1386 0 * 4 67/2 

1387 16 69/۳ 6 5۸/2 

1388 16 ۳6/۳ ۸ 41/2 

1389 17 51/۳ 6 62/1 

1390 1۳ ۸9/2 5 6۳/1 

1391 1۳ ۸9/2 5 6۳/1 



   179/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1392 12 ۳5/۳ 5 59/1 

1393 12 41/۳ 5 5۸/1 

1394 12 45/۳ 5 59/1 

1395 11 57/۳ 5 56/1 

 ماخذ: اداره کل پست استان

در . رتبه دوازدهم را در استان داشته است ICT، از نظر تعداد دفاتر 1۳95آران و بيدگل در سال شهرستان 

و  روستايي در جايگاه نخست و شهرستان های نايين، برخوار ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان اين سال 

 ICT خوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دفترهای شهرستان دفتر در جايگاه  آخر قرار گرفته اند ) 2نجف آباد با 

به  1۳95ل سا روستايي مي باشند(. از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرستان آران و بيدگل در

دفتر  1۳5اصفهان با شهرستان در اين سال  .دوازدهم استان قرار داشته استاردستان در رتبه  شهرستان همراه

 دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند. يكچادگان و خور و بيابانك با های شهرستان رتبه نخست و 

 ن و بيدگل و کل استانرستان آراسرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شه (106-1)جدول 

پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای ال مطرح شده توسط کارشناسان اداره دهد. مطابق رورا نشان مي

 شود. نفر در نظر گرفته مي 4000

صفهان )به ازای هر سرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان آران و بیدگل و استان ا(. 106 -1)جدول

 نفر( 4000

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 ۸0/0 ۳1/0 46/۳ 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 94/0 5۳/0 1۸/۳ ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 ۸9/0 49/0 ۳1/۳ 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان             

مشخص است  طي اين دوره سرانه کل واحدهای پستي شهرستان  (106-1)همانگونه که از اطالعات جدول 

، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه کل 1۳95آران و بيدگل باالتر از سرانه استان بوده است. در سال 

و  45/0خميني شهر با  سرانه شهرستان در اين سال  .واحدهای پستي رتبه چهاردهم را در استان داشته است

به ترتيب پايين ترين و باالترين سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته اند.  97/2فريدن با سرانه  شهرستان
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در همين سال، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي 

دهاقان شهرستان ، 1۳95ل روستايي به ترتيب رتبه شانزدهم و دوازدهم استان را در اختيار داشته است.  در سا

واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر  2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1با سرانه 

به ترتيب باالترين  ۳6/0خوانسار با شهرستان و   27/9نطنز با شهرستان استان قرار گرفته اند. در همين سال 

 ي را در استان داشته اند.و پايين ترين سرانه واحدهای پستي روستاي

 
مقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان آران و بیدگل با شهرستان های دیگر (. 104 -1)نمودار

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (107-1)باشد. در جدول رسي وضعيت شرکت پست ميسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بر

تعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان آران و بيدگل و استان اصفهان 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95طي سال های 

هر هزار نفر( در شهرستان آران و بیدگل و استان تعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای (. 107 -1)جدول

 1385-1395اصفهان طی دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 2۳599۸ 51/0 61/2 1۳/10 

1386 2۳671۳ 52/0 5۸/2 90/9 

1387 2۳۸۳15 50/0 56/2 0۸/10 



   1۸1/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1388 167۸7۸ 54/0 77/1 59/6 

1389 14۸17۳ 47/0 54/1 50/6 

1390 19۸407 60/0 04/2 ۸۳/6 

1391 90579 ۳۳/0 92/0 6۳/5 

1392 15641۸ 5۸/0 57/1 ۳۸/5 

1393 221745 74/0 19/2 95/5 

1394 205۳21 71/0 01/2 6۸/5 

1395 9۸770 60/0 95/0 24/۳ 

 است.ماهه اول سال  11مربوط به 1۳95*آمار سال 

 مأخذ: اداره کل پست استان

مشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان آران و بيدگل و استان  (107-1)همانگونه که از جدول 

ر از تاصفهان طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره سرانه مرسوالت در شهرستان پايين

از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه دوازدهم  1۳95سال سطح استان بوده است. شهرستان آران و بيدگل در 

مرسوله به  ۳27۸مياندشت با  و بويينشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با  شهرستان. را در استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. های ترتيب رتبه

. است بيستم را در استان داشته، شهرستان آران و بيدگل از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه 1۳95در سال 

شت مياندو  بويينشهرستان مرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه  شهرستان در همين سال

 رتبه آخر را در استان دارند.مرسوله به ازای هر نفر  14/0انه با سر



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 1۸2

 

 
ت پستی شهرستان آران و بیدگل با شهرستان های دیگر استان و کل استان مقایسه سرانه مرسوال(. 105 -1)نمودار

 1395اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به شبکه های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما

هت های مناسب جدر سال های اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساخت

 های ديجيتال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صدا وتر به صورت ايجاد شبکهيتارائه خدمات با کيف

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (10۸-1)جدول  سطح شهرستان آران و بيدگل و کل استان در

های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی )درصد( در شهرستان آران و های شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 108 -1)جدول

 1389-1395بیدگل و استان طی دوره  

 سال
 پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 9۸ 67 

1392 9۸ 71 

1393 9۸ 7۸ 

1394 9۸ ۸4 

1395 9۸ 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                             



   1۸۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

های ديجيتال راديويي و از نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال 

ي شهر با خمين شهرستان در اين سال. فالورجان در رتبه دوم استان قرار داردشهرستان تلويزيوني به همراه 

رصدی رتبه آخر را در استان داشتهد 50فريدونشهر با پوشش شهرستان درصدی رتبه اول و   100پوشش 

 اند. 

 انرژی -13 -1

تا پايان  1۳۸5سرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان آران و بيدگل از سال 

 نشان داده شده است. طبق اطالعات آمار و اطالعات موجود، مصرف سرانه (109-1)در جدول  1۳94سال 

درصد رشد داشته است.  27/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5کل گاز طبيعي در اين شهرستان از سال 

وده است هزار متر مکعب ب 6/۳در اين شهرستان معادل  1۳94مصرف سرانه کل گاز طبيعي در پايان سال 

که از لحاظ مصرف سرانه گاز در جايگاه نوزدهم )از ميان بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيشترين 

هزار متر مکعب( و کمترين آن مربوط به  1۳/9۳) مبارکهی گاز مربوط به شهرستان ميزان مصرف سرانه

ن مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان بيشتري (109-1)شهرستان خور و بيابانك است. مطابق اطالعات جدول 

 0/7از بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش تجاری با سرانه  1۳94آران و بيدگل در سال 

، در بخش 1۳94تا  1۳۸5ی گاز طبيعي از سال چنين مصرف سرانهاست. هم بودههزار متر مکعب مصرف 

درصد  ۳9/29درصد و در بخش صنعتي نيز  5/6درصد، در بخش تجاری  ۸6/۳خانگي به طور ميانگين 

 رشد داشته است. 

سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک( در شهرستان آران و بیدگل به تفکیک (. 109 -1)جدول

 های مختلفبخش

 سال

 صنعتی تجاری خانگی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی
سرانه 

مصرف 

 تانشهرس

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 رصد()داستان

1385 6/2 59/0 4/۸ 4۸/0 9/15 52/0 9/2 5۸/0 

1386 7/۳ 62/0 2/6 21/0 1/5 ۳5/0 ۸/۳ 56/0 

1387 6/۳ 57/0 ۸/5 25/0 4/9 05/1 7/۳ 54/0 

1388 ۸/۳ 6۳/0 0/9 ۸7/0 0/17 0۸/1 1/4 66/0 

1389 6/۳ 61/0 7/4 4۳/0 7/۳ 29/0 6/۳ 59/0 

1390 7/۳ 74/0 ۸/9 17/1 ۳/1۳ ۳4/2 0/4 79/0 

1391 6/۳ 70/0 9/۸ 97/0 1/12 ۳7/2 9/۳ 7۳/0 
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 سال

 صنعتی تجاری خانگی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی
سرانه 

مصرف 

 تانشهرس

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 رصد()داستان

1392 4/۳ 71/0 2/7 94/0 7/5 ۳7/1 6/۳ 7۳/0 

1393 ۳/۳ 59/0 5/5 75/0 ۸/2 44/0 4/۳ 60/0 

1394 4/۳ 5۸/0 0/7 ۸4/0 6/5 66/0 6/۳ 60/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 106 -1)نمودار

 
 1394در سال  ترکیب مصرف گاز در شهرستان آران و بیدگل(. 107 -1)نمودار



   1۸5/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 9۳/1کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف 10/2، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

 ينصنعتي استان در ابخش کنندگان درصد مصرف 62/4تجاری و بخش دگان نکندرصد از تعداد مصرف

، 70/5های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخششهرستان قرار دارند. تعداد مصرف

اند. در شهرستان آران و بيدگل داشته 1۳94تا  1۳۸5های درصد رشد متوسط در طي سال 16/1۳و  21/10

ن تان در طي ايهای گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در اسکنندگان گاز در بخشتعداد مصرف

بنابراين در شهرستان آران و بيدگل ،  .درصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6ها به طور ميانگين سال

های خانگي و صنعتي، در مقايسه با استان کنندگان در بخشتعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5های در طي سال

 ند. ااز رشد کمتر و در بخش تجاری از رشد بيشتری برخوردار بوده

 کنندگان گاز در شهرستان آران و بیدگلتعداد مصرف(. 110 -1)جدول

 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی
کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

 شهرستان از

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 19277 20/2 594 91/1 126 09/5 19997 20/2 

1386 201۳2 1۳/2 649 ۸۸/1 195 42/6 20976 14/2 

1387 20976 0۸/2 690 ۸2/1 21۳ 25/6 21۸79 09/2 

1388 2۳۸95 22/2 779 ۸5/1 2۳5 02/6 24909 22/2 

1389 25194 20/2 ۸47 ۸۳/1 271 10/6 26۳12 20/2 

1390 26770 1۸/2 91۸ 75/1 ۳01 ۸7/5 279۸9 17/2 

1391 2۸207 15/2 1006 7۳/1 ۳۳1 ۸1/5 29544 15/2 

1392 29412 1۳/2 1117 74/1 ۳51 70/5 ۳0۸۸0 1۳/2 

1393 ۳0550 11/2 1276 ۸2/1 ۳54 ۸9/4 ۳21۸0 11/2 

1394 ۳1641 10/2 1422 9۳/1 ۳57 62/4 ۳۳420 11/2 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان                    

 ۳۳420باشد و بيدگل در رتبه دوازدهم استان مي ، شهرستان آران و1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

رک ك بدون مشتخور و بيابانشهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01مشترک داشته و شهرستان اصفهان با 

 اند. گاز کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 1۸6

 

 
 1394های استان اصفهان در سال تعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 108 -1)نمودار

به اين شکل بوده که  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان آران و بيدگل طي سال

 1۳94متر مکعب در پايان سال  246۸6به  1۳۸5متر مکعب در سال  1۸757زين معمولي از ميزان مصرف بن

دهد. درصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي ۳2/1حدود  1۳94رسيده است که در سال 

ست. از درصد رشد داشته ا 26/۳،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال مصرف اين فرآورده

ليتر رسيده که به  ۳9/241ليتر به   2۸/207ها از ی بنزين معمولي در طي اين سالطرف ديگر مصرف سرانه

درصد رشد داشته است. شهرستان آران و بيدگل از بين بيست و چهار شهرستان استان،  ۸7/1طور ميانگين 

را  ی بيست و دومعمولي رتبهی چهاردهم و در مصرف سرانه بنزين مدر مصرف کل بنزين معمولي رتبه

ليتر( و  92۳965های اصفهان) ی بنزين به ترتيب در شهرستاندارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانه

( و فالورجان) 6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانليتر( بوده و کمترين آن 6۸/6۳9ين)ناي

 ليتر( بوده است. 54/179



   1۸7/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 109 -1)نمودار

متر مکعب  227۳به  1۳۸5در شهرستان آران و بيدگل مصرف بنزين سوپر از ميزان صفر متر مکعب در سال 

تان را درصد از مصرف بنزين سوپر در اس 12/۳حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94در پايان سال 

ان ی بنزين سوپر در اين شهرستدهد و در جايگاه هفتم استان قرار دارد. همچنين مصرف سرانهتشکيل مي

ی بنزين سوپر اين شهرستان در ليتر رسيده است. مصرف سرانه 2۳/22ليتر به  00/0ها از در طي اين سال

يب در ی بنزين سوپر به ترتنهجايگاه دوم استان قرار دارد. بيشترين مصرف بنزين سوپر و مصرف سرا

است و در دوره ی مورد بررسي ده  بودهليتر(  27/۳1ليتر( و تيران و کرون)  41512های اصفهان)شهرستان

 اند.بهره ماندهشهرستان اين استان از مصرف بنزين سوپر بي

 
 1394های استان اصفهان در سال انی بنزین سوپر در شهرستمصرف سرانه(. 110 -1)نمودار



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 1۸۸

 

متر مکعب در پايان  2211۳به  1۳۸5متر مکعب در سال  26۸70گاز از ميزان در اين شهرستان مصرف نفت

 دهدگاز در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت ۸5/0حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94سال 

درصد  -52/0ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  سالدر رتبه بيستم استان قرار دارد. در طي اين  و

 2۳/216ليتر به  94/296ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهرشد منفي داشته است. مصرف سرانه

 یدرصد رشد) منفي( داشته و کاهش يافته است. از نظر مصرف سرانه -۸6/1ليتر رسيده که به طور ميانگين 

از و مصرف گتان در جايگاه بيست و يکم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفتگاز اين شهرسنفت

ليتر( و کمترين آن مربوط  0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)ی آن به ترتيب در شهرستانسرانه

 ليتر( بوده است. 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)به شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 111 -1)نمودار

متر مکعب در پايان  560به  1۳۸5متر مکعب در سال  461بر طبق اطالعات ارائه شده مصرف نفت سفيد از 

ستان را تشکيل سفيد در ادرصد از مصرف نفت 14/1حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94سال 

به  ی نفتيدهد و همچنان در رتبه شانزدهم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآوردهمي

ها از ی آن نيز در طي اين سالدرصد رشد داشته است. مصرف سرانه ۸2/2ها طور ميانگين در طي اين سال

درصد رشد  42/1ها به طور ميانگين طي اين سالليتر کاهش يافته است و به عبارتي در  4۸/5ليتر به  09/5

ی نفت سفيد شهرستان آران و بيدگل در جايگاه شانزدهم استان قرار دارد. داشته است. از نظر مصرف سرانه

ليتر( و خور  ۸۸75های اصفهان) ی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانبيشترين مصرف و مصرف سرانه

ليتر( و فالورجان)  97ن و مياندشت)های بوييشهرستان مربوط بهکمترين آن نيز ليتر( و  90/4۳۸و بيابانك)

 ليتر( بوده است. 92/1



   1۸9/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت سفید در شهرستانمصرف سرانه(. 112 -1)نمودار

 1۳94متر مکعب در پايان سال  12699به  1۳۸5متر مکعب در سال  62094کوره از ميزان مصرف نفت

ی استان را تشکيل داده و در کورهدرصد از مصرف نفت 27/14حدود  1۳94رسيده است که در سال 

 درصد رشد -52/1۳ميانگين ها مصرف اين فرآورده به طور ی سوم استان قرار دارد. در طي اين سالرتبه

ليتر کاهش يافته  1۸/124به ليتر  19/6۸6ها از سالی نفت کوره نيز در طي اين داشته است. مصرف سرانه

و در جايگاه دوم استان قرار دارد. بيشترين  رشد داشته است -70/14ها سالبه طور ميانگين در طي اين  و

ليتر مصرف و  15۳۸4اردستان با ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستان

 وده و چهار شهرستان استان مصرف نفت کوره نداشته اند.ليتر مصرف سرانه ب 60/۳66

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 113 -1)نمودار
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 1۳94تن در پايان سال  ۸20 به 1۳۸5تن در سال  1121هم چنين مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان از 

درصد از مصرف گاز مايع  69/0 ودرصد رشد داشته  -54/2ها سال، که به طور متوسط در طي اين رسيده

داده است. از نظر مصرف گاز مايع، شهرستان آران و بيدگل در جايگاه نوزدهم  اختصاصاستان را به خود 

 ۳9/12ها از سال ی گاز مايع در طي اين) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه

درصد به طور ميانگين رشد  -۸6/۳ها يافته و به عبارتي در طي اين سال کاهشکيلوگرم  02/۸کيلوگرم به 

وم استان ی بيست و سی گاز مايع در رتبهشهرستان آران و بيدگل از لحاظ مصرف سرانه منفي داشته است.

های اصفهان به ترتيب در شهرستان 1۳94در سال ی آن قرار دارد. بيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سرانه

ين و مياندشت با يبو ها مربوط به شهرستانليتر( و کمترين آن 26/114تن( و خور و بيابانك ) 42569)

 مصرف صفر بوده است.

 
 1394ل های استان اصفهان در سای گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 114 -1)نمودار



 

 

 ی نفتی در شهرستان آران و بیدگلمیزان مصرف شش فرآورده(. 111 -1)جدول

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف کل 

 شهرستان)تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

رف مص

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

شهرستان)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

) متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

شهرستان)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

) متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 ۳9/12 1121 70/0 2۸/207 1۸757 ۳2/1 00/0 0 00/0 09/5 461 ۳۳/0 94/296 26۸70 ۸5/0 19/6۸6 62094 6۸/2 

1386 60/12 1157 74/0 ۸4/206 1۸995 ۳2/1 00/0 0 00/0 ۳0/5 4۸7 29/0 4۸/29۸ 27411 ۸6/0 7۸/672 617۸4 65/2 

1387 9۸/12 1210 79/0 06/205 19111 ۳0/1 00/0 0 00/0 4۳/5 506 ۳9/0 65/294 27461 ۸7/0 2۳/657 61252 54/2 

1388 4۳/1۳ 1270 97/0 69/210 19927 ۳4/1 00/0 0 00/0 ۳9/5 510 40/0 ۳5/291 27556 ۸9/0 ۳1/647 6122۳ 5۳/2 

1389 9۳/1۳ 1۳۳7 00/1 ۸۸/211 20۳۳7 25/1 00/0 0 00/0 45/5 52۳ 4۳/0 55/29۸ 2۸656 92/0 92/611 5۸7۳5 40/2 

1390 4۳/12 1211 96/0 64/199 19447 2۳/1 ۳6/6 620 50/1 0۳/7 6۸5 6۸/0 ۸۸/2۸6 27945 ۸۳/0 74/4۳4 42۳4۸ 47/1 

1391 56/1۳ 1۳۳7 07/1 51/2۳0 22729 ۳7/1 ۳4/11 111۸ ۳9/2 17/6 60۸ 7۳/0 ۸۳/۳99 ۳9424 27/1 55/401 ۳959۳ 16/1 

1392 21/14 141۸ 22/1 69/2۳2 2۳224 ۳۳/1 90/19 19۸6 9۳/2 54/6 65۳ 91/0 12/۳9۸ ۳97۳5 2۳/1 29/410 40950 15/1 

1393 64/10 1075 92/0 12/250 25269 ۳6/1 0۳/21 2125 02/۳ 2۳/6 629 01/1 2۸/۳09 ۳1246 95/0 67/2۸۸ 29164 0۸/10 

1394 02/۸ ۸20 69/0 ۳9/241 246۸6 ۳2/1 2۳/22 227۳ 12/۳ 4۸/5 560 14/1 2۳/216 2211۳ ۸5/0 1۸/124 12699 27/14 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده
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 .بوده است CNGاز جمله اهداف برنامه چهارم و پنجم، جايگزيني فرآورده های نفتي از جمله بنزين با 

افزايش يافته است. از نظر تعداد  7به  5در سال های مورد بررسي اين شهرستان از  CNGهای تعداد جايگاه

ها در درصد از اين جايگاه 5۸/4،  1۳94اين شهرستان در جايگاه ششم قرار دارد و در سال  CNGجايگاه 

نظر تعداد پمپ  جايگاه بوده است. اين شهرستان از 5اين شهرستان قرار دارد. هم چنين تعداد پمپ بنزين 

های استان در سال بنزيندرصد از پمپ 7۸/1بنزين نيز در جايگاه شانزدهم قرار دارد. الزم به ذکر است 

 در شهرستان آران و بيدگل قرار دارند.  1۳94

 شهرستان آران و بیدگل CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 112 -1)جدول

 سال

 CNGتعداد جایگاه  بنزینتعداد پمپ 

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

1۳۸5 5 45/2 5 72/4 

1۳۸6 5 40/2 5 72/4 

1۳۸7 5 26/2 5 55/4 

1۳۸۸ 5 25/2 6 1۳/5 

1۳۸9 5 20/2 6 96/4 

1۳90 5 14/2 7 00/5 

1۳91 5 06/2 7 76/4 

1۳92 5 02/2 7 7۳/4 

1۳9۳ 5 95/1 7 67/4 

1۳94 5 7۸/1 7 5۸/4 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                      

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

-يلوواتهزارک 41/7ی برق مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (11۳-1)باشد که بر اساس جدول مي

طي اين رسيده که به طور ميانگين در  1۳94ساعت در سال هزارکيلووات 10/۸به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از مصرف  ۸2/2داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان آران و بيدگل ،  درصد رشد 66/1ها سال

در  1۳94برق در سال  یچنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همتشکيل مي 1۳94برق استان را در سال 

بخش صنعتي و کمترين آن در بخش خانگي بوده و داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش نشده است. 

(، مربوط به بخش 1۳94تا  1۳۸5های همچنين بيشترين رشد مصرف برق) به طور ميانگين در طي سال

د داشته و کمترين رشد مصرف، مربوط درصد رش 94/14ها صنعتي بوده که به طور ميانگين در طي اين سال

درصد رشد داشته است. از نظر  12/4ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال روشنايي معابربه بخش 



   19۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

مصرف کل برق نيز، اين شهرستان در جايگاه يازدهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان و از نظر 

 قرار داشته است. ی برق در جايگاه  هشتم استان مصرف سرانه

 
 1395سال نه ماهه اول های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 115 -1)نمودار

 
 های استان اصفهاندر شهرستان)هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( ی کل برقمصرف سرانه(. 116 -1)نمودار

 1395 سالنه ماهه اول در 

در  1۳95نه ماه اول سال ی برق در کنندههای مصرفدرصد مصرف هريك از بخش (117-1)در نمودار 

 .شهرستان آران و بيدگل آمده است
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ماهه اول سال  در نه کننده برق در شهرستان آران و بیدگلهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 117 -1)نمودار

1395 

 

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(های مختلف شهرستان آران و بیدگل ی برق در بخشمصرف سرانه(. 113 -1)جدول

 سال

 کل روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 ستاناز ا

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

ف مصر

شهرستان 

 از استان

1385 05/2 79/1 05/20 7۸/1 9۳/۳۸6 1۳/4 06/5۳ 91/1 02/۳ 20/1 - ۸7/2 41/7 2۸/2 

1386 11/2 ۸1/1 1۳/19 66/1 44/۳56 69/۳ 17/67 24/2 76/2 11/1 - 1۸/2 59/7 26/2 

1387 25/2 9۸/1 ۳0/22 75/1 96/۳75 45/۳ 27/۸1 6۳/2 07/۳ 25/1 - 97/2 45/۸ 45/2 

1388 12/2 ۸9/1 26/21 ۸۸/1 55/291 55/۳ 56/59 ۳1/2 ۳2/۳ ۳7/1 - 5۳/۳ 49/7 ۳7/2 

1389 22/2 02/2 ۳7/19 ۸۳/1 07/191 69/۳ 56/9۳ 02/۳ 1۸/۳ 12/1 - 60/۳ 4۳/۸ 61/2 

1390 9۳/1 01/2 65/9 09/1 54/1۳6 01/5 2۳/1۳۸ ۸۸/2 1۸/۳ 4۸/1 - 29/۳ 95/۸ 9۳/2 

1391 9۳/1 0۸/2 56/10 2۳/1 29/52 17/2 64/141 99/2 77/2 45/1 - 44/۳ 92/6 ۳7/2 

1392 95/1 02/2 76/1۸ 92/1 90/72 ۳4/۳ 0۸/141 04/۳ 52/2 40/1 - 40/۳ 65/7 6۳/2 

1393 02/2 06/2 00/21 04/2 ۳0/70 ۳2/۳ 29/1۳۸ 09/۳ 56/2 ۳6/1 - 69/5 0۳/۸ 71/2 

1394 06/2 11/2 77/19 ۸۸/1 51/64 ۳2/۳ 10/147 6۸/۳ 6۳/2 ۳9/1 - 46/2 10/۸ ۸2/2 

 62/2 67/6 4۸/۳  47/1 ۳7/2 02/۳ ۳6/102 11/۳ ۳1/56 97/1 12/1۸ 19/2 ۸۸/1 1395نه ماه اول 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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مشترک در سال  47920به  1۳۸5مشترک در سال  29709در شهرستان آران و بيدگل تعداد مشترکين از 

 دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي ايناز مشترکين استان را تشکيل مي درصد 2رسيده است که  1۳94

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  47/5ها به طور ميانگين سال

( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳94تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  ۸0/29کشاورزی )

شد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل از نظر درصد ر 62/1صنعتي)

 تعداد مشترکين برق در جايگاه دوازدهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

   های مختلف شهرستان آران و بیدگلتعداد مشترکین برق در بخش(. 114 -1)جدول

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 25۳۳5 05/2 74۸ ۸7/1 199 17/0 1112 16/5 2۳15 ۳5/2 

1386 2652۳ 02/2 7۸4 ۸۳/1 202 16/0 1191 24/5 2540 45/2 

1387 2۸0۸1 0۳/2 ۸41 ۸0/1 206 15/0 12۸9 26/5 2772 50/2 

1388 29579 04/2 906 77/1 277 19/0 1۳64 06/6 29۸7 40/2 

1389 ۳1124 0۳/2 9۸1 ۸5/1 40۳ 25/0 1۳97 10/6 ۳552 64/2 

1390 ۳۳6۸6 0۸/2 9۳۳ 60/1 101۸ 61/0 926 95/۳ ۳774 64/2 

1391 ۳554۳ 09/2 961 49/1 1127 6۳/0 977 11/4 4127 7۳/2 

1392 ۳7212 0۸/2 10۸4 52/1 11۸4 64/0 10۳2 99/۳ 4609 ۸9/2 

1393 ۳۸242 07/2 11۳0 45/1 1294 67/0 1112 11/4 4914 94/2 

1394 ۳9066 04/2 119۳ 42/1 1۳۸6 69/0 1177 1۸/4 509۸ 91/2 

نه ماهه 

 1395 اول
۳9727 04/2 12۳0 ۳۸/1 141۸ 69/0 121۸ 22/4 5509 04/۳ 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان            



   197/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
در نه ماهه اول  های مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان آران و بیدگلسهم هریک از بخش(. 118 -1)نمودار

 1395سال 

 
 1395در نه ماهه اول سال های استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 119 -1)نمودار

ه بر باشد کهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فضای سبز ميبخش

 به 1۳۸5متر مکعب در سال  9۳/206ی آب مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (115-1)اساس جدول 

 درصد رشد)منفي( -2۸/1ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95متر مکعب در سال  45/17۸

درصد از مصرف آب استان را تشکيل  ۸9/1داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان آران و بيدگل ، 

ر مت 60/1206در بخش فضای سبز )1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. هممي

متر مکعب( بوده است. از نظر مصرف کل آب اين  5۸/174خانگي )مکعب( و کمترين آن در بخش 
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آب نيز اين شهرستان در جايگاه سيزدهم استان قرار  ی يازدهم و از نظر مصرف سرانهشهرستان در رتبه

 داشته است. 

 های مختلف شهرستان آران و بیدگلازای هر مشترک( در بخش مصرف سرانه آب)متر مکعب به(. 115 -1)جدول

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

ف مصر

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 20/206 7۳/1 2۸/2۳4 69/0 00/0 00/0 - - 9۳/206 76/0 

1386 ۸2/204 7۳/1 0۳/261 75/0 00/0 00/0 - - 95/206 52/1 

1387 24/214 ۸7/1 01/۳79 57/1 00/17۸ 00/0 2۸/11۸1 6۳/7 02/222 74/1 

1388 1۳/214 72/1 42/56۳ ۸0/2 00/2297 0۳/0 00/110۸ ۸۳/4 ۸7/2۳1 70/1 

1389 ۸7/202 64/1 6۸/۳20 55/1 00/262 00/0 91/۳2۸0 1۸/14 17/209 54/1 

1390 75/1۸۸ 69/1 10/216 1۸/1 00/۳۳2 01/0 70/22۳0 2۳/1۳ 91/1۸9 54/1 

1391 00/200 ۸5/1 1۸/220 1۸/1 ۸۸/۳42 01/0 1۳/۳2۸0 90/14 75/200 65/1 

1392 12/196 ۸9/1 75/267 14/1 70/۳۳۳ 01/0 ۸4/2۸17 54/16 76/200 65/1 

1393 97/194 14/2 49/227 17/1 22/209 01/0 56/2۳54 24/42 74/196 ۸4/1 

1394 74/19۳ ۸۸/1 07/265 ۸۳/0 25/242 01/0 47/1۸۸0 60/15 71/197 5۸/1 

1395 5۸/174 19/2 7۳/242 19/1 7۸/407 02/0 60/1206 15/20 45/17۸ ۸9/1 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان  

 



   199/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 120 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال ر شهرستانمصرف سرانه آب د(. 121 -1)نمودار
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 1395سهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان آران و بیدگل در سال (. 122 -1)نمودار

مشترک در  29۳۸0به  1۳۸5مشترک در سال  19945تعداد مشترکين آب در شهرستان آران و بيدگل از 

ان دهد. تعداد مشترکين اين شهرستدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي ۳۳/2رسيده است که  1۳95سال 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مربوط به  96/۳ها به طور ميانگين طي اين سال

( و کمترين آن مربوط به 1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از   64/۳1بخش توليدی تجاری )

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل از  ۸0/۳خانگي )

 نظر تعداد مشترکين آب در جايگاه يازدهم )از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 لهای مختلف شهرستان آران و بیدگتعداد انشعابات آب در بخش(. 116 -1)جدول

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 1۸910 2.94 97۳ 10/6 2 01/0 60 74/14 

1386 19620 9۳/2 101۸ 0۸/6 2 01/0 62 49/14 

1387 204۸9 ۸6/2 1106 16/6 2 00/0 64 19/14 

1388 21۳۳9 24/2 1174 16/5 2 00/0 64 6۸/11 

1389 22114 ۳0/2 1۳90 9۳/5 2 00/0 76 ۳۸/12 

1390 2۳471 ۳6/2 1551 22/6 ۸ 01/0 76 16/12 

1391 24۸74 41/2 169۳ 14/7 ۸ 01/0 76 91/11 



   201/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1392 25۸06 4۳/2 2006 41/۸ 10 01/0 ۸0 1۸/1۳ 

1393 26507 46/2 2099 65/۸ 9 01/0 91 07/15 

1394 26۸07 ۳4/2 1۸۳6 20/7 ۸ 01/0 90 54/15 

1395 2741۸ ۳9/2 1۸64 26/7 9 01/0 ۸9 ۳7/15 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان            

 
 1395در سال  های مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان آران و بیدگلبخشسهم هریک از (. 123 -1)نمودار



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 202

 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 124 -1)نمودار

 حمل و نقل -14 -1

ی ي باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمر و نتيجهای ممهمترين زير بخش حمل و نقل ، حمل و نقل جاده

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميای، از جمله شاخصسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه  69/1۳ به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال  66های شهرستان آران و بيدگل  راه

درصدی روبرو بوده که  ۸1/11 سيده است. طول بزرگراه های شهرستان با رشدکيلومتر ر 172داشته و به 

 1۳/4های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  15به  1۳۸5کيلومتر در سال  12از  

ها رسيده است. راه روستايي نيز در طي اين سال 1۳95کيلومتر  67به  1۳۸6کيلومتر در سال  5۳درصدی از  

 درصد رشد داشته است.  -74/1

 )کیلومتر(ی استحفاظی شهرستان آران و بیدگلهای حوزهراه(. 117 -1)جدول

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 - - 12 99/0 0 00/0 0 00/0 54 9۸/0 66 65/0 

1386 - - 11 ۸5/0 5۳ 21/2 25 26/2 5۳ 95/0 142 ۳6/1 

1387 - - 1۳ 92/0 52 1۳/2 25 49/2 5۳ 9۳/0 14۳ ۳4/1 

1388 - - 11 7۸/0 5۳ ۳1/2 25 61/2 71 ۳4/1 160 54/1 

1389 - - 11 7۳/0 51 ۳6/2 4۸ 96/۳ 6۳ 14/1 17۳ 60/1 

1390 - - 15 99/0 45 9۸/1 51 71/4 4۳ 76/0 154 41/1 



   20۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1391 - - ۳7 40/2 45 96/1 51 71/4 4۳ 75/0 176 60/1 

1392 - - 15 92/0 67 05/۳ 51 71/4 44 77/0 177 60/1 

1393 - - 15 ۸9/0 67 12/۳ 50 74/4 ۳9 ۸۸/0 171 76/1 

1394 - - 15 ۸9/0 67 1۳/۳ 50 75/4 40 91/0 172 7۸/1 

1395 - - 15 ۸9/0 67 1۳/۳ 50 75/4 40 91/0 172 7۸/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده       

ی های حوزهجموع راه، اين شهرستان جايگاه بيست ودوم استان را در مشودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه(. 125 -1)نمودار

های شهرستان آران و بيدگل مربوط به راه ، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (126-1)همچنين طبق نمودار 

درصد راه  29، های اين شهرستان، آزادراه، صفر درصد از راه1۳95در سال . درصد( بوده است ۳9اصلي)

های ی راهاند. الزم به ذکر است که در محاسبههای روستايي بودهدرصد راه 2۳درصد بزرگراه و  9فرعي، 

 اند. های درون شهری در نظر گرفته نشدهحوزه استحفاظي اين شهرستان، راه



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 204

 

 
در  های حوزه استحفاظی این شهرستانهای شهرستان آران و بیدگل به مجموع راهسهم هریک از راه(. 126 -1)دارنمو

 1395سال 

گيرد، شاخص راه به مساحت های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مييکي از شاخص

کيلومتر  76/2، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95تان در سال و راه به جمعيت است. اين شهرس

کيلومتر راه داشته است. از نظر راه  66/1راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

ی هروستايي به جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه بيستم استان و از نظر راه به جمعيت  نيز در رتب

کيلومتر راه  ۸2/2استان قرار دارد. همچنين به ازای هر صد کيلومتر مربع از مساحت اين شهرستان  هفدهم

 وجود دارد که از اين نظر در رتبه ی آخر استان قرار دارد.

 های زیربنایی راه برای شهرستان آران و بیدگلمقدار شاخص(. 118 -1)جدول

 سال
 روستایی به جمعیت روستاییراه 

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐 
 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 90/۳ 0۸/1 7۳/0 

1386 76/۳ ۳۳/2 55/1 

1387 70/۳ ۳4/2 5۳/1 

1388 ۸7/4 62/2 69/1 

1389 25/4 ۸4/2 ۸0/1 

1390 ۸5/2 52/2 5۸/1 

1391 ۸7/2 ۸۸/2 7۸/1 



   205/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 روستایی به جمعیت روستاییراه 

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐
 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1392 96/2 90/2 77/1 

1393 65/2 ۸0/2 69/1 

1394 74/2 ۸2/2 6۸/1 

1395 76/2 ۸2/2 66/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                      

 
 1395ستان در استان اصفهان در سال نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهر(. 127 -1)نمودار

 
 1395نسبت راه به جمعیت  شهرستان در استان اصفهان در سال (. 128 -1)نمودار
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 1395نسبت راه به مساحت  شهرستان) تراکم راه( در استان اصفهان در سال (. 129 -1)نمودار

های تعداد سفر درون استاني و برون استاني و تعداد مسافر جابجاشدهکر است که در مورد شاخصالزم به ذ

 ی درون استاني و برون استاني در اين شهرستان اطالعاتي در دست نيست.

ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (119-1)اطالعات جدول 

هزار  ۸2/16باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از برون استاني ميدرون استاني و 

درصد  4۳/61رسيده که در اين مدت به طور ميانگين  1۳95هزار تن در سال  9۸/169به  1۳۸5تن در سال 

هزار تن در  55/۸2رشد داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از  

درصد به طور ميانگين  2۸/24رسيده که در طي اين مدت  1۳95هزار تن در سال  4۸/479به   1۳۸5سال 

 ساير نقاط کشور، اين شهرستان در جايگاه يازدهم بهشهرستان  ازرشد داشته است. از نظر ميزان بار خروجي 

ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه استان قرار دارد و همچنين از لحاظ بار ورودی به شهرستان از 

 0۸/2همچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از  سيزدهم استان قرار دارد.

ی درون رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95هزار تن در سال  02/145به   1۳۸5هزار تن در سال 

 ايگاه سيزدهم استان قرار دارد.استاني اين شهرستان در ج

 

 

 

 

 

 



   207/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 ی برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان آران و بیدگلمیزان بار جابجا شده(. 119 -1)جدول

 سال

از سایر  میزان بار ورودی

 نقاط کشور)برون استانی(

 بهمیزان بار خروجی 

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

ابجا مجموع بار ج

 ی برون استانیشده

ی بار جابجا شده

 درون استانی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 ۸2/16 11/0 55/۸2 ۳4/0 ۳7/99 25/0 0۸/2 02/0 

1386 25/47 26/0 49/1۳2 49/0 74/179 40/0 ۳1/۳5 1۸/0 

1387 14/212 11/1 96/2۸۸ 0۸/1 11/501 09/1 00/99 75/0 

1388 20/۳00 56/1 97/۳72 ۳1/1 17/67۳ 41/1 00/150 09/1 

1389 9۸/161 74/0 67/470 55/1 64/6۳2 21/1 00/141 0۳/1 

1390 ۸۸/114 51/0 46/446 4۸/1 ۳۳/561 06/1 76/116 01/1 

1391 ۸2/22۸ 99/0 ۸2/60۳ 91/1 64/۸۳2 52/1 04/1۳2 06/1 

1392 00/۸6 ۳7/0 00/516 6۸/1 00/602 11/1 00/110 ۸۸/0 

1393 0۸/119 46/0 00/461 50/1 0۸/5۸0 02/1 00/145 2۳/1 

1394 9۸/169 ۸2/0 4۸/479 62/1 46/649 29/1 02/145 27/1 

1395 9۸/169 ۸5/0 4۸/479 66/1 46/649 ۳۳/1 02/145 ۳5/1 

 ایل راهداری و حمل و نقل جادهمأخذ: اداره ک    

 
 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار برون استانی در شهرستان (. 130 -1)نمودار



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 20۸

 

 

 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان(. 131 -1)نمودار

ثابت  1۳95تا سال  1۳۸5، يك شرکت مسافربری داشته که از سال 1۳95ان آران و بيدگل در سال شهرست

به )   ، اين شهرستان در جايگاه آخر استان اصفهان1۳95بوده است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

ر جمعيت نف  10۳517، به ازای هر 1۳95با چند شهرستان ديگر( قرار دارد. در سال  صورت مشترک

ت ی بيست و دوم استان از لحاظ کمترين جمعيشهرستان، يك شرکت مسافربری وجود داشته است) رتبه

نفر  جمعيت، يك شرکت  ۳9090در ازای يك شرکت مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

 مسافربری بوده است. 

 ربری شهرستان آران و بیدگلهای مسافشرکت(. 120 -1)جدول

 سال

 نسبت جمعیت به های مسافربریتعداد پایانه 

شرکت  تعداد

 مسافربری شهرستان

 نسبت جمعیت به

شرکت  تعداد

 شهرستان مسافربری استان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 1 69/0 90491 ۳14۳4 

1386 1 7۳/0 91۸۳4 ۳۳721 

1387 1 72/0 9۳197 ۳۳690 

1388 1 71/0 945۸1 ۳۳90۸ 

1389 1 6۸/0 959۸4 ۳27۳9 

1390 1 6۸/0 97409 ۳۳419 

1391 1 70/0 9۸601 ۳4446 

1392 1 7۳/0 99۸0۸ ۳6۳01 

1393 1 75/0 101029 ۳7475 



   209/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 نسبت جمعیت به های مسافربریتعداد پایانه 

شرکت  تعداد

 مسافربری شهرستان

 نسبت جمعیت به

شرکت  تعداد

 شهرستان مسافربری استان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1394 1 76/0 102266 ۳۸70۸ 

1395 1 76/0 10۳517 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده               

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستانشرکت مسافربری  به نسبت جمعیت(. 132 -1)نمودار

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت ستي مختلفي به وجود آمده است که در آنصنايع د

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و سنتي، سفال، کهای های اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع 

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در گانه تقسيم مي 15های ن گروهنوع رشته صنايع دستي در اي ۳66در مجموع . اندشدهتقسيم 

 است.شدهسند آمايش استان آورده

 آورده شده است. آران و بيدگلهای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان رشته (121-1)در جدول 

 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 210

 

 آران و بیدگلهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان رشته(. 121 -1)جدول

 های غیربومی و رایجرشته های بومیشتهر

چادرشب بافي ابوزيدآباد، قالي 

 بافي

خراطي، رودوزيهای سنتي، شال بافي، سفالگری )تنور سازی(، شعر بافي، 

خورجين بافي، طراحي سنتي، رفوگری، چرم دوزی، زری بافي، معرق 

بت نچوب، مينياتور، تذهيب، چاپ باتيك، گچبری، قالب بافي،گليم بافي، م

 چوب، چهل تکه دوزی،نقاشي روی سفال

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 وضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری در  (122-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95طي دوره   آران و بيدگلتان شهرس

 آران و بیدگلتعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان (. 122 -1)جدول

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 16۸ 

1387 210 

1388 150 

1389 105 

1390 10۸ 

1391 65 

1392 15 

1393 0 

1394 0 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

طي سال های اخير در شهرستان آران و بيدگل هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

هنرجوی صنايع دستي باالترين  2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95در سال و گردشگری آموزش نديده است. 

 استان داشته است.  رتبه را در 

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهبه منظور يکساندستي آموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

ي و سط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستنفر از شاغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان  تو ۳۳4، 1۳95



   211/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)گردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان

ها مانند شهرستان آران و بيدگل هيچ فرد شاغل در شهرستان ساير در اند، در حالي کهداشتهباالتر از صفر 

 آموزش نديده است.  صنايع دستي از سوی اين سازمان 

 تعداد شاغلین صنایع دستی

 نشان 1۳۸5-1۳95طي دوره  آران و بيدگلوضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان  (12۳-1)در جدول 

 است.  شدهداده 

 آران و بیدگلدستی شهرستان تعداد شاغلین بخش صنایع(. 123 -1)جدول

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 4 

1387 0 

1388 12 

1389 ۸ 

1390 27 

1391 52 

1392 42 

1393 ۳7 

1394 22 

1395 16 

 ست و دوميب 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                    

 صنايع دستي رتبه بيست و دوم را دراز نظر تعداد شاغلين بخش  دگلآران و بيشهرستان ، 1۳95در سال 

نفر رتبه   ۸چادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 آخر را در استان داشته اند.



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 212

 

 
 13951های استان اصفهان در سال ی شهرستانتعداد شاغلین بخش صنایع دست(. 133 -1)نمودار

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

ي دوره ط آران و بيدگلوانه توليد کارگاهي در شهرستان اطالعات مربوط به صدور پر (124-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95-1۳۸5

 آران و بیدگلتعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان (. 124 -1)جدول

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1385 0 0 

1386 1 0 

1387 0 0 

1388 4 0 

1389 2 0 

1390 2 0 

1391 1 0 

1392 ۳ 0 

1393 4 2۳ 

1394 ۳ 0 

1395 0 16 

 بيستم آخر 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1



   21۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

روانه انفرادی در بخش صدور پروانه کارگاهي نداشته و از نظر پ 1۳95شهرستان آران و بيدگل در سال 

، شهرستان اصفهان از نظر ميزان صدور پروانه 1۳95در سال صنايع دستي رتبه بيستم را در استان داشته است. 

پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی از شهرستان های استان در اين بخش  5۳9کارگاهي با 

پروانه انفرادی رتبه اول و  1610ن اصفهان با صدور . در همين سال شهرستا1اندمجوزی صادر نکرده

 .اندپروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7شهرستان دهاقان با صدور 

های در شهرستان تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان آران و بيدگل صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 است. وده( بيش از صفر ب4( و کاشان ) 6اصفهان ) 

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر ادستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

طريق  رود و ازی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدرا به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهتواند خود آن مي

 يدگلآران و بوضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان  (125-1)در جدول 

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95طي دوره 

 آران و بیدگلشناسایی بخش صنایع دستی شهرستان  هایتعداد کارت(. 125 -1)جدول

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 2 

1390 21 

1391 49 

1392 ۳۳ 

1393 ۳ 

1394 0 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان    

                                                           
 شهرفريدون و آران و بيدگل، چادگان، سميرم -1



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 214

 

 
 1های استان اصفهانشهرستان دستیصنایع سال اخیر 5های شناسایی کارتمجموع تعداد (. 134 -1)نمودار

روند صعودی داشته و سپس  1۳91های شناسايي تا سال  همانطور که مشخص است تعداد صدور کارت

در  .اشته استصدور کارت شناسايي ند 1۳95است. شهرستان آران و بيدگل در سال  کردهکاهش را تجربه

 کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار گرفته است. 5۳۳اصفهان با صدور شهرستان اين سال 

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

-1۳95طي دوره  آران و بيدگلتعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان  (126-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳90

 آران و بیدگلتعداد مشاغل خانگی مستقل بخش صنایع دستی شهرستان (. 126 -1)جدول

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 1۸ 

1391 22 

1392 9 

1393 12 

1394 4 

1395 2 

 دوازدهم رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

                                                           
 ان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرست -1

 



   215/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

در  .شهرستان آران و بيدگل در بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي پشتيبان بوده است، 1۳95در سال 

باالترين جايگاه را در   مشاغل خانگي پشتيبان 2مشاغل خانگي مستقل و  79اصفهان با  شهرستاناين سال، 

 استان داشته است.

ستان های استان فاقد مشاغل شهر، ساير به استثنای شهرستان اصفهان 1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 135 -1)نمودار

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

          د. جدولباشبليغات کاالها ميهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبرگزاری نمايشگاه

را  1۳۸5-1۳95طي دوره  آران و بيدگلدستي در شهرستان صنايع های عرضهتعداد نمايشگاه (1-127)

 نشان مي دهد. 

 آران و بیدگلهای صنایع دستی در شهرستان ها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 127 -1)جدول

 هاها و بازارچهنمایشگاه تعداد سال

1385 1 

1386 1 

1387 1 

1388 1 

1389 0 

1390 1 

1391 1 

1392 2 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 216

 

 هاها و بازارچهنمایشگاه تعداد سال

1393 2 

1394 ۳ 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                        

ر رتبه اول استان قرار گرفته است و نمايشگاه و بازارچه د 16شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال 

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

  .انددستي بوده

 
 1395صفهان در سال های استان اه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 136 -1)نمودار

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

های عامل جهت دريافت تسهيالت های بخش صنايع دستي که به بانكتعداد طرح (12۸-1)در جدول 

 1۳90-1۳95طي دوره  آران و بيدگلشده در شهرستان چنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 ارائه شده است. 

 آران و بیدگلشهرستان صنایع دستی شده در بخش شده و اعتبارات جذبمعرفی یتعداد طرح ها(. 128 -1)جدول

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 15 450 

1391 5 155 

1392 11 440 

1393 7 150 
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 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1394 9 190 

1395 9 200 

 چهارم سوم 95در سال   رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
 1های استان اصفهانشهرستان در بخش صنایع دستی سال اخیر 5 یشدهمجموع اعتبارات جذب(. 137 -1)نمودار

طرح بيشترين تعداد طرح معرفي شده به بانك ها  15کرون و لنجان با  های تيران وشهرستان 1۳95در سال 

ا در دستي رميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در بخش صنايع 12220و شهرستان اصفهان با  جذب 

 .انداستان داشته

 گردشگری و میراث فرهنگی -16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميد اقتصاد جهاني های در حال رشگردشگری يکي از بخش

ای مسافرتي هتوسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری به فعاليت

ها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آن

ان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در تفريح، تجارت، درم جهت

 (129-1)در جدول  است.ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهشهرستان

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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و تعداد مسافرين پذيرش شده  آران و بيدگلتعداد گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به  شهرستان 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳95طي دوره پرورش توسط آموزش و 

 آران و بیدگلیافتگان در مدارس شهرستان تعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان(. 129 -1)جدول

 سال
مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 567۸ 720۸ 2956 

1386 6171 754۸ ۳50۳ 

1387 6۸57 7905 ۳990 

1388 721۸ 7245 ۳201 

1389 7579 10060 2441 

1390 ۸26۳ 11211 2552 

1391 117۸7 ۸600 ۳447 

1392 1۳166 10۳20 620۸ 

1393 140۸۸ 11۳00 10254 

1394 19592 1۳12۳ 14006 

1395 16072 1709۸ 19662 

 پنجم چهاردهم ششم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

نفر( وکمترين تعداد  15202۸، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان)1۳95در سال 

در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  نفر( بوده است. ۳51آباد )های مبارکه و نجفمربوط به شهرستان

ين بويهای نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان ۳14596نيز بيشترين تعداد مربوط به شهرستان اصفهان)

يافته در مراکز آموزش و ، بيشترين مسافر اسکان1۳95نفر( است. در سال  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر( بوده  192نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان دهاقان) ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 138 -1)نمودار

 
 13952صفهان در سال استان اهای تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 139 -1)نمودار

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری ميگردی نيز از جمله شکلبوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

باشد.  در تبلور معنای اين نوع گردشگری مي بهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست،

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -2
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در اين سال باشد. نفر ظرفيت مي 290مرکز بوم گردی با  5شهرستان آران و بيدگل دارای  1۳95سال 

نفر باالترين جايگاه را در استان داشته است  2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59شهرستان خور و بيابانك با 

ه و شهر و ميمآباد، شاهينشهر، فالورجان، مبارکه، نجفچادگان، خمينيهای تيران و کرون، و شهرستان

 اند.گردی بودهبويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 آران و بیدگلگردی شهرستان تعداد مراکز بوم(. 130 -1)جدول

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1392 0 0 

1393 1 60 

1394 1 60 

1395 5 290 

 - هفتم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 وضعیت واحدهای اقامتی

ها، خدمات و زيرساخت های مختلف است که از مهمترين آن ها صنعت گردشگری تلفيقي از فعاليت

لداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و . صنعت هتباشندميمراکز اقامتي و هتل ها 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ شود از نظر اشتغالنوشيدني به ميهمانان و مسافران مي

 دهد. گردشگری را تشکيل مي

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95در سال  های استانطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

، برخوار، های آران و بيدگلو کمترين تعداد مربوط به شهرستان )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان(  اقامتگاه

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

 باشدصفر مي

 دفاتر خدمات گردشگری شهرستان آران و بیدگل

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شريانخدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزندهدفاتر 

چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضور های گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های تواند در معرفي جاذبهها به عنوان يك کارگزار تورگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميآن

ری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر گردشگ

 واقع شود. 
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 آران و بیدگلتعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان (. 131 -1)جدول

 دفاتر خدمات گردشگری سال

1385 1 

1386 1 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                 

شهرستان دفتر خدمات گردشگری بوده است. در اين سال  1شهرستان آران و بيدگل دارای  1۳95در سال 

ای هخدمات گردشگری در باالترين جايگاه قرار گرفته است.  هم چنين شهرستاندفتر  1۳1اصفهان با 

فاقد دفاتر  هرشمياندشت، تيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدون و بويين

 اند.خدمات گردشگری بوده

 راهیواحدهای پذیرایی بین

ن ارائه ي به مسافرييشود که در طول جاده، خدمات پذيراته ميراهي به واحدهايي گفواحدهای پذيرايي بين

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، يها عالوه بر خدمات پذيراکنند. در اين مجتمعمي

 بنزين و ... نيز وجود دارد. محل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي ان آران و بيدگل شهرستاز جمله استان،  1شهرستان 16، 1۳95در سال 

مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته  4در اين سال شهرستان شاهين شهر و ميمه با  .بوده اند

 است.

 

 

 

                                                           
 رخوار،ب آباد ، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،شهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون ، خميني شهر، نجفخوانسار ، فريدون ،دهاقان -1

 گان و آران و بيدگلبويين ومياندشت، گلپاي
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 کمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

دول ج گذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتمحيط آن از

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95طي دوره  آران و بيدگلتعداد کمپينگ های شهرستان  (1-1۳2)

 آران و بیدگلهای شهرستان گتعداد کمپین(. 132 -1)جدول

 گکمپین سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 2 

1391 ۳ 

1392 ۳ 

1393 4 

1394 4 

1395 6 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 ر()به صورت مشترک با چند شهرستان ديگ کمپينگاز نظر تعداد  آران و بيدگل، شهرستان 1۳95در سال 

کمپينگ رتبه اول را در استان داشته  1۳در اين سال شهرستان اصفهان با  .در استان داشته استرتبه سوم را 

 شهر و فالورجان فاقد کمپينگ بوده اند.آباد و خمينيهای نجفاست و شهرستان

 بهره برداری شده مناطق نمونه گردشگری

از  ایآن يك، چند يا مجموعه شود که درق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 ت.بوده اسبهره برداری شده شهرستان آران و بيدگل فاقد مناطق نمونه گردشگری  1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه ايج دربندی ردو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم
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تهسساخت دفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 . شوندبندی مي

 1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره براساس سطح گونه آران و بيدگلتعداد جاذبه های گردشگری شهرستان 

 ارائه شده است. (1۳۳-1)در جدول 

 آران و بیدگلهای گردشگری شهرستان جاذبه(. 133 -1)جدول

 یهای تاریخی فرهنگجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1385 14 50 

1386 15 52 

1387 15 52 

1388 16 52 

1389 16 5۳ 

1390 16 5۳ 

1391 16 54 

1392 16 54 

1393 16 54 

1394 16 54 

1395 16 54 

 9۳/2 61/5 سهم ازاستان )درصد(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ذبه، از نظر تعداد جا1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با شهر و ميمه با يك جاذبه رتبه آخر را در استان داشته

، 1۳95جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  5فالوجان با شهرستان تاريخي فرهنگي رتبه اول و 

جاذبه رتبه اول  را در استان داشته است و شهرستان های  12اصفهان با شهرستان از نظر جاذبه انسان ساخت 

 نجف آباد فاقد جاذبه انسان ساختو  آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان

 بوده اند.
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 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستاناذبهتعداد ج(. 140 -1)نمودار

 
1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 141 -1)نمودار



 

 

 و بیدگل های گردشگری شهرستان آرانپذیری جاذبهپراکنش و دسترسی(. 11 -1)نقشه

 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 226

 

( وضعيت جاذبه های گردشگری شهرستان آران و بيدگل و دسترسي به اين جاذبه ها را نشان مي11-1نقشه )

های تاريخي، فرهنگي طبيعي در غرب، شمال و جنوب غربي شهرستان وجود دارند. جاذبه هایجاذبهبيشتر دهد. 

های هايي که نزديك به شهرها، مکاناين جاذبه در شرق و غرب شهرستان استقرار دارند. از لحاظ دسترسي به

های اصلي و فرعي هستند و دسترسي و راه نزديك به بزرگراه باشندميآباد و ابوزيدآباد آران و بيدگل، نوش

 سازند.ها را ميسر ميبه اين مکان

 یتعداد شاغلین بخش گردشگر

ن شاغلين بيشتري. آورده شده استن و بيدگل آرا تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان (1۳4-1)در جدول 

 باشد.آباد )صفر( مي( و کمترين شاغلين مربوط به شهرستان نجف2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 آران و بیدگل تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 134 -1)جدول

 تعداد شاغلین سال

1392 0 

1393 0 

1394 1۸ 

1395 20 

 هفتم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
 13951در سال  های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 142 -1)نمودار

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

عه های کلي توسرسي وضعيت شهرستان آران و بيدگل در ابعاد مختلف، الزم است جهتپس از بر

شهرستان نيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور 

تان سذيل سند آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي ا

ها نيز جاری گردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستاناصفهان تهيه مي

و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان 

ل شده، و ضعف حاص گردد. سپس بر اساس نقاط قوت)که در دو سند فوق تصريح شده است( تبيين مي

های شود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتراهبردهای کالن توسعه و راهبردهای بخشي استخراج مي

های استان مقايسه های ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين ی عمده شهرستان استخراج ميهاها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان آران و بيدگل در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه 

ه ها و مقايسگيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)استان اصفهان در قالب نقاط قوت و ضعف

های کلي شهرستان آران و های استان در ابعاد مختلف، جهتشهرستان شهرستان آران و بيدگل با ساير

بيدگل تبيين و در انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. 

کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده دار که تضمينها و اقدامات اولويتتعريف پروژه

رود که انتظار مي رود پس از های اجرايي شهرستان به شمار ميظايف مهم و خطير دستگاهباشد از ومي

تصويب اين برنامه مورد توجه مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 ویژگی های شهرستان آران و بیدگل در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان -1 -2

 آموزش عمومی -1 -2-1
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
بیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفه ای و 

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش خدمات

  s           
پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش پسرانه دولتی و به ویژه استثنایی

  w           
باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدایی، متوسطه دوم 

 فنی و حرفه ای و کاردانش دخترانه دولتی

   w          شش تحصیلی نامناسب در مقاطع ابتدایی و متوسطه اولپو 

    w         پوشش نامناسب دانش آموزان استثنایی 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

     w       w باال بودن تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی 

  w           باال بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی 

  w           ین بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتیپای 

  w           باال بودن تراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی 

  w           عدم استفاده بهینه از کالس های فیزیکی موجود در مدارس دولتی 

     s       s پایین بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در رشته 

 های بخش خدمات

s  s           
پایین بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به 

 مربیان فنی متخصص

w      w       سرانه پایین آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال 

   s          کل ساله و بیشتر6بودن نرخ باسوادی کل در جمعیت  باال 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

   s  s        
وضعیت مناسب زیرساخت های آموزشی)آزمایشگاه و سالن 

 ورزشی( در مدارس دولتی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آموزش عالی -2 -2-1
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عالی     

   s        s وجود مراکز آموزش عالی پیام نور، آزاد اسالمی و جامع علمی کاربردی 

      s      های پیام نور شهرستانبیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه 

           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

s             وجود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     w     w  
های پیام نور، آزاد نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه

 اسالمی و جامع علمی کاربردی 

 s    s       
های آزاد اسالمی و جامع علمی وجود عضو هیات علمی با مرتبه مربی در دانشگاه

 های پیام نوراستادیار در دانشگاه کاربردی و همچنین

w w           سرانه مقاله صفر در دانشگاه آزاد اسالمی 

     s  s  s s  آزاد اسالمی مناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 

         w w  های پیام نور و جامع علمی کاربردینامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w سرانه پایین پزشک متخصص 

     s s    سرانه باالی تخت ثابت 

    s       پایگاه اورژانس شهری و جاده ای چهاربرخورداری از 

   s      s پایین تر بودن مرگ و میر نوزادان زیر یکماه و کودکان زیر یکسال از متوسط استان 

   w      w  سال از متوسط استان 5باالتر بودن مرگ کودکان زیر 

 w w         درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استانباالتر بودن 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از سرطان ها و تورمورها از متوسط استان 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان 

  w        ث غیرعمد )غیرترافیکی( از متوسط استانباالتر بودن درصد مرگ ناشی از حواد 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  s s       پایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دوران حول تولد از متوسط استان 

w    w      توسط استانباالتر بودن مرگ ناشی از حوادث ترافیکی از م 

       s  s باال بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 
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 ویژگی های بخش تریبت بدنی     

    w 
 در سايرن از نظر اين شاخص) نفر است( و رتبه ی بيست و يکم استا 116۳۸نفر) همين رقم برای استان  12940وجود هر مکان ورزشي برای 

 شهرستان های رتبه های بيست و يکم به بعد، نفرات بيشتری به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد(.

 w   w  درصد از جمعيت استان 02/2از مساحت استان و  70/5درصد از اماکن ورزشي استان و  ۸1/1دارا بودن 

  w  w  درصد از جمعيت استان 02/2درصد از ورزشکاران استان و  57/0ستان و درصد از اماکن ورزشي ا ۸1/1دارا بودن 

s  s    درصد از مدال های جهاني ۸/0درصد از مدال های ملي و  77/۳کسب 

  w   درصد پروژه های نيمه تمام استان( 94/4) 1۳95های نيمه تمام ورزشي در سال جايگاه ششم استان از نظر تعداد پروژه 
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          گینهای بخش فرهویژگی        

      w    سینماعدم وجود 

    s  s s s وجود گالری 

       s  هاسرانه باالی سمن 

     s s  s هنری -سرانه باالی موسسات فرهنگی 

 s     s s  های آزاد هنریسرانه متوسط آموزشگاه 

      s   سرانه باالی کتابخانه 

      w   عدم وجود موزه 

  s s      ین مسجدیسرانه پا 

   s      سرانه باالی بقاع 
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نفوذ خدما

ت 
ش معلولی

کنترل و کاه
 

کنتر
ی اجتماعی

ب ها
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ت پوش

ی جامعه تح
توانمندساز
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 های بخش اجتماعیویژگی     

 s        تیمجتمع بهزیس 3دارا بودن 

s      s s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s    s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      w  عدم پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    ی کودکباال بودن تعداد مهدها 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w  مرکز آسیب های اجتماعی 4دارا بودن 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 s   s  s s  مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 1دارا بودن 

 w     w  تعداد پایین مراکز مشاوره حضوری 

 s   s  s  مرکز مشاوره و ترک اعتیاد 3 دارابودن 

s       s باال بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      w  پایین تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن بودن تعداد سرقت 
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گستر
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ش واحدها

ایجاد و گستر
 

  اهداف                     

 

                                                         ویژگی های بخش صنعت و معدن

w       w w های با فناوری برتر هن کارگاییسهم بسیار پا 

w       w w نییسهم بسیار باالی کارگاه های با فناوری پا 

   s s     ای صنعتیتعداد متناسب شهرک ه 

  w w w     های صنعتیبردار در شهرکعدم وجود واحدهای بهره 

  w w w     های صنعتیهای نامناسب شهرکزیرساخت 

  s s      برداری و مجوز تاسیس ایجادیمجوز بهره ،های توسعهتعداد باالی مجوز طرح 

s       s s های بزرگتعداد باالی کارگاه 

s       s s های متوسطبسیار باالی کارگاه تعداد 

   s s     تنوع صنعتی متوسط 

      w   ین معادنبتعداد پا 

      s   وجود معادن مصالح ساختمانی و غیرفلزی 
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

 *          
درصد اراضی  64/2جایگاه شانزدهم استان از لحاظ دارا بودن اراضی کشاورزی) 

 درصد از مساحت استان( 70/5کشاورزی استان در کنار دارا بودن 

 *          
درصد از  70/5 درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن 59/2دارا بودن 

 مساحت استان

 *          
درصد از  70/5درصد از اراضی باغی استان در کنار دارا بودن  95/2دارا بودن 

 مساحت استان 

s           
درصد از مساحت  70/5درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  02/6دارا بودن 

 استان ) تماما قشالقی(

w           
درصد مراتع این شهرستان( از مراتع درجه سه 79تع شهرستان) قسمت اعظم مرا

 باشند. می

        s   
درصد از محصوالت کشاورزی)رتبه سیزدهم استان( در کنار دارا بودن  40/3تولید 

 درصد از اراضی کشاورزی 64/2
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

        w   
اراضی  درصد از 95/2درصد محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن  12/1تولید 

 باغی استان

        s   
زراعی و کمتر از استان در بخش ی زمین باالتر از استان در بخش وری نهادهبهره

 باغی

       s    یارشد مثبت و باالتر از استان در سطوح زیر کشت بارانی و قطره 

       w    
 59/2دارا بودن  درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار 24/0دارا بودن 

 درصد از اراضی زراعی استان

       w    
ای استان در کنار دارا بودن درصد از اراضی تحت آبیاری قطره 57/1دارا بودن 

 ی استاندرصد از اراضی باغ 95/2

           
درصد  02/2درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   06/2دارا بودن  

 به نوزدهم استان از لحاظ شاغلین بخش کشاورزی() رتجمعیت استان

   w        (8/1( از استان)76/0تر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان) ینیپا 

   w        
درصد( از رشد ضریب  05/5ون شهرستان)یتر ضریب مکانیزاسنییرشد مثبت و پا

 درصد( 86/8مکانیزاسیون استان)
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

  s  w       
درصد  64/2های استان در کنار دارا بودن  درصد از جمع نهاده 33/4برخورداری از 

 از اراضی کشاورزی استان

         s  
 59/2درصد در کنار دارا بودن  03/3سهم بیمه اراضی زراعی شهرستان از استان 

 استاندرصد از اراضی زراعی 

         w  
درصد از  95/2دارا بودن درصد در کنار  09/1سهم بیمه باغات شهرستان از استان 

 باغات استان

          w 
درصد استان( و  05/2ی چهاردهم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه

 درصد( 83/2رتبه سیزدهم از لحاظ دارا بودن دام سنگین)

          w 
درصد( و رتبه  چهاردهم از لحاظ تولید  91/2رتبه  دوازدهم تولید شیر استان)

 درصد( 46/3گوشت قرمزاستان)

          w  مرغ استاندرصد از تخم 11/4درصد از مرغ گوشتی استان و  15/2تولید 

          w تر از متوسط استانی نییسرانه تولید گوشت مرغ  و تخم مرغ پا 

 تر پرورش ماهی شهرستان از استان ینیسرانه پا           
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

          w 
درصد از استخرهای پرورش  53/0رصد از ماهی استان و دارا بودن د 21/0تولید  

 ماهی استان

          s 
های زنبور درصد از کلنی 12/0درصد از عسل استان در کنار دارا بودن  15/0تولید 

 عسل
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 ویژگی های بخش بازرگانی     

   s s s   
ن در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور بیشتربودن سهم شهرستا

 از مبدأ استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان

      s  
ه فلزی و متفرقاالهای کمزیت شهرستان در فعالیت های چرم و پوشاک، 

 و خرده بار

  w w     فروشی فعال در شهرستانعدم تنوع واحدهای عمده 

s s s s     
بیشتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم 

 خانوارهای شهرستان از کل استان
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ی استان در بهره
ستان ها

ی و
مند

 

بهره
ی

ی از فناور
بردار

 

 
 

 اهداف                                           

 
 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

w w w w w w پایین تر بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت از میانگین استان 

w w w w w w همراه اول از میانگین استان پایین تر بودن ضریب نفوذ اپراتور 

w w w w w w پایین تر بودن ضریب نفوذ اپراتور رایتل از میانگین استان 

w w w w w w پایین تر بودن سرانه سایت های تلفن همراه از سرانه کل استان 

s s s s s s  باالتر بودن سرانه پورت هایADSL دایره شده توسط مخابرات از سرانه استان 

s     s تعداد باالی واحدهای پستی شهری و روستایی 

s     s  تعداد باالی دفاترICT  نسبت به جمعیت روستایی روستایی 

w     w  نسبت به جمعیت شهری شهرستانتعداد پایین دفاتر خدمات ارتباطی شهری 

s     s باالتر بودن سرانه واحدهای پستی از سرانه استان 

w     w  سرانه مرسوالت پستی از سرانه استانپایین تر بودن 

  s   s تر بودن میزان پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی از میانگین استانباال 



 

 

 انرژی -11 -2-1

ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

ی با
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

ی اجتماعی
لحاظ نمودن هزینه ها

 

ی نفتی به منظور بهره 
ی استفاده کننده از فرآورده ها

صاد
ی اقت

ت ها
توسعه فعالی

ت مبتنی بر این فرآورده ها
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
 

ت مشاوره 
ی با استفاده از ارائه خدما

ف بی رویه کاالهای انرژ
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
مهندسی و اصالح الگو

 

ک
ت 

ظ و صیان
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
بمنااه

ت
ط زیس

ع و محی
 

ت حامل های انرژی و واقعی
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

ی از کل 
گیر

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ها
 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف                                                

 
 

 

 

 ویژگی های بخش انرژی                

   s s s   از جمعیت استان درصد  02/2درصد از مساحت و  70/5درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  6/0مصرف 

 w      هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش 

   s s   شهرستان از استان  معمولیه بنزین تر بودن مصرف سراننییپا 

   w w   بودن مصرف سرانه بنزین سوپر شهرستان از استان باالتر 

   s s   بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانتر پایین 

  s s s s  بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استانتر پایین 

  s s s s   از مایع شهرستان از استانبودن مصرف سرانه گتر پایین 

 استانمعمولی درصد از بنزین  32/1های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین 78/1دارا بودن         

 درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 24درصد برق در بخش صنعتی و  38مصرف   * *  * 



 

 

ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

ی با
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

ی اجتماعی
لحاظ نمودن هزینه ها

 

ی نفتی به منظور بهره 
ی استفاده کننده از فرآورده ها

صاد
ی اقت

ت ها
توسعه فعالی

ت مبتنی بر این فرآورده ها
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
 

ت مشاوره 
ی با استفاده از ارائه خدما

ف بی رویه کاالهای انرژ
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
مهندسی و اصالح الگو

 

ک
ت 

ظ و صیان
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
بمنااه

ت
ط زیس

ع و محی
 

ت حامل های انرژی و واقعی
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

ی از کل 
گیر

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ها
 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف                                                

 
 

 

 

 ویژگی های بخش انرژی                

 w  w w    مصرف سرانه برق باالتر از متوسط استان 

      s  درصد از جمعیت استان 02/2درصد از آب استان در کنار دارا بودن  89/1مصرف 

 

 

 

 

 



 

 

 حمل و نقل -12 -2-1

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

ش  
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
بین المللی سیستم حمل و نقل استان

 

ف حمل و نقل جاده
ی مختل

ی سازمان ها
گ ساز

یکپارچه سازی و هماهن
ی،

ا
  

ریلی و 

هوایی
 

ط 
صال فرودگاه به خ

ی مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات
توسعه زیرساختها

راه آهن شهری
 

ی ارائه 
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور

ت مورد نیاز، 
خدما

ت 
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ش سفرهای غیر ضرور
کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ها
 

ت ناوگان، 
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

ت 
ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی

گ ساز
ی و فرهن

برنامه ریز
آ

ن 

صی
ت به حمل و نقل شخ

نسب
 

ت 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

  
استفاده از فناوریهای نوین

 
ت در زیرساختها و تعمیرو نگهداری 

صالح قابل بازیاف
وم

راه، راه آ
هن و فرودگاه

 

ی خطوط، دوخطه کردن 
ی مانند بهساز

توسعه حمل و نقل ریلی مسافری و بار

گ 
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
ی عمده حمل بار، قطارها

محورها

به راه آهن
 

  
ی راهها، 

ت گذار
ش حمل و نقل استان از طریق قیم

ی توسعه بخ
ب درآمد الزم برا

کس

ض حمل بار از صن
اخذ عوار

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ایع به صور

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل     

        w   w 
درصد  70/5درصد از راه های استان در کنار  78/1دارا بودن 

 از مساحت استان

w        w w  w 
ی تر از متوسط استانینیشاخص راه به مساحت) تراکم راه( پا

 و رتبه ی آخر استان از لحاظ این شاخص

           w 

درصد  35/1جا شده برون استانی و ه درصد از بار جاب 33/1

درصد از مساحت  70/5از بار جابجا شده درون استانی در کنار 

 درصد از جمعیت استان 02/2استان و 



 

 

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

ش  
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
بین المللی سیستم حمل و نقل استان

 

ف حمل و نقل جاده
ی مختل

ی سازمان ها
گ ساز

یکپارچه سازی و هماهن
ی،

ا
  

ریلی و 

هوایی
 

ط 
صال فرودگاه به خ

ی مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات
توسعه زیرساختها

راه آهن شهری
 

ی ارائه 
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور

ت مورد نیاز، 
خدما

ت 
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ش سفرهای غیر ضرور
کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ها
 

ت ناوگان، 
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

ت 
ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی

گ ساز
ی و فرهن

برنامه ریز
آ

ن 

صی
ت به حمل و نقل شخ

نسب
 

ت 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

  
استفاده از فناوریهای نوین

 
ت در زیرساختها و تعمیرو نگهداری 

صالح قابل بازیاف
وم

راه، راه آ
هن و فرودگاه

 

ی خطوط، دوخطه کردن 
ی مانند بهساز

توسعه حمل و نقل ریلی مسافری و بار

گ 
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
ی عمده حمل بار، قطارها

محورها

به راه آهن
 

  
ی راهها، 

ت گذار
ش حمل و نقل استان از طریق قیم

ی توسعه بخ
ب درآمد الزم برا

کس

ض حمل بار از صن
اخذ عوار

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ایع به صور

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل     

s            

 شهرستان از سایر نقاط تر بودن نسبت بار ورودی بهینیپا

( نسبت به بار خروجی از استان درصد85/0کشور)

 درصد استان( 66/1شهرستان)

       w     

ر د شرکت مسافربریتعداد نسبت جمعیت به باالتر بودن 

نفر به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت  103517شهرستان) 

 نفر به ازای یک شرکت مسافربری( 39090) به استان

  w  w w     w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 

 

 



 

 

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی -13 -2-1

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارجی
جذ

 

ت ما
ش مد

افزای
ی گردشگران خارجی در استان

ندگار
 

ی عمومی گردشگری
ی سطح کیفی اقامتگاهها

ارتقا
 

توسعه نظام 
کارآمد 

توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت

آ
ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گرد
تقوی

شگری
 اهداف                                                   

 
 

                                                             

 

 های بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیویژگی
  

      w    در سه سال اخیر صنایع دستی عدم وجود هنرجویان 
      w   ویان شاغلعدم وجود هنرج 

       w  ین شاغلین در بخش صنایع دستییتعداد پا 

       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 
       w   سال اخیر  5ی در یکارت شناساپایین تعداد 
       w   پروانه انفرادی پایین تعداد 
       w  1395های تولید کارگاهی در سال عدم وجود پروانه 

    w w     های صنایع دستینمایشگاپایین تعداد 
       w   مشاغل مستقل خانگی پایین تعداد 
       w  عدم وجود مشاغل خانگی پشتیبان 

       w   سال اخیر 5شده در صنایع دستی در اعتبارات جذبپایین مقدار 

  w w      مهمانپذیر و هتل آپارتمان ،عدم وجود هتل 
  s s      گردیباالی مراکز بوم تعداد 



 

 

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارجی
جذ

 

ت ما
ش مد

افزای
ی گردشگران خارجی در استان

ندگار
 

ی عمومی گردشگری
ی سطح کیفی اقامتگاهها

ارتقا
 

توسعه نظام 
کارآمد 

توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت

آ
ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گرد
تقوی

شگری
 اهداف                                                   

 
 

                                                             

 

 های بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیویژگی
  

w   w      راهیعدم وجود مرکز بین 

s       s  تعداد باالی گردشگر خارجی 

s       s   گردشگر داخلیباالی تعداد 

   w      مسافرین آموزش و پرورشپایین  تعداد 

s  s        فرهنگی-های تاریخیجاذبهباالی تعداد 

s  s       ی طبیعیتعداد باالی جاذبه ها 

w  w       ساختعدم وجود جاذبه انسان 

       w w  شاغلین بخش گردشگریپایین تعداد 

   s      تعداد باالی کمپینگ 

w  w        بهره برداری شده نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w         دفاتر خدمات گردشگریپایین تعداد 



   249/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 اصلی و راهبردهای کالن توسعه هایجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص 1-2در نمودار ) آران و بيدگلبررسي ابعاد توسعه شهرستان 

تنها در بخش گردشگری از متوسط استاني بطور  های اقتصادی شهرستان آران و بيدگل در بخشاست 

خشيك متوسط استان است. در ساير بو نزدمعناداری باالتر قرار گرفته است. در بخش بازرگاني باالتر 

اقتصاد کالن  بطور کلي نيز در دارد.متوسط استان قرار های اقتصادی نيز شهرستان آران و بيدگل پايين تر از 

وضعيت شهرستان پايين تر از استان ارزيابي مي شود. اين پايين بودن در بخش صنايع دستي بطور مشهودی 

تر و شکننده تر به نظرمي رسد حال آنکه اين بخش های اقتصادی ضعيفقابل مشاهده است که از همه 

بخش با بهره گيری از سابقه تاريخي و فرهنگي شهرستان مي تواند به عنوان يك مرکز توليد و عرضه صنايع 

دستي شناخته شود. عالوه بر اينکه بخش مکمل اين بخش يعني گردشگری در شهرستان از وضعيت مطلوبي 

بطور تي و توسعه جمعياين شهرستان در بخش های فرهنگي ست. در نقطه مقابل بخش اقتصادی برخوردار ا

به دليل برخي نواقص در زيرساخت های اجتماعي وضعيت قابل توجهي از متوسط استان باالتر است. 

 ناجتماعي در شهرستان پايين تر از متوسط استاني است و بخش های تربيت بدني و آموزش عالي نيز چندا

های ن به چشم مي خورد، تکيه بر ويژگيآنچه در نگاه اوليه جهت توسعه شهرستاوضعيت مطلوبي ندارند.

تاريخي، فرهنگي و طبيعي و حتي صنعتي جهت جلب گردشگر و ارائه خدمات مستقيم و مشارکتي با 

 شهرستان های همسايه به گردشگران است. 

 



 آران و بيدگلسند توسعه شهرستان / 250

 

 
 در بخش های مختلف آران و بیدگل وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

وضعيت اين شهرستان را با ( نشان داده شده است که 2-2نمودار ) در گردشگریاين برجستگي در بخش 

پس از  آران و بيدگل نمايد. همانگونه که مشخص است شهرستانهای استان مقايسه مياير شهرستانس

گردشگری استان قرار دارد. اين  پنجم در رتبهاشان، دهاقان و خوروبيابانك ک اصفهان، هایشهرستان

عداد فرهنگي و طبيعي است که مي تواند ت -جايگاه به دليل بهره مندی اين شهرستان از جاذبه های تاريخي

 بيشتری از گردشگران را به خود جلب نمايد.

 
 و شهرستان های استان اصفهانگل آران و بید شاخص توسعه گردشگری شهرستان(. 2-2نمودار)
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ر د مقاصد گردشگری کاشان، آران و بيدگل، اردستان و نطنز به عنوان يك مجموعه مقاصد گردشگری

شود که قطب گردشگری جديدی را برای استان فراهم ساخته است. بنابراين شمال و مرکز استان شناخته مي

توسعه در شهرستان آران و بيدگل به شمار  توسعه بخش گردشگری به عنوان يك محور اساسي و اصلي

 مي رود. 

بخش صنايع دستي به عنوان مکمل مهم و کليدی بخش گردشگری خصوصا در مقاصد گردشگری 

( وضعيت توسعه شهرستان در بخش صنايع دستي را در ۳-2روستايي و بومي شناخته مي شود. نمودار )

واضح است عليرغم توسعه بخش گردشگری در اين  دهد.ساير شهرستان های استان نشان مي مقايسه با

شهرستان بخش صنايع دستي از توسعه مطلوبي برخوردار نيست و از متوسط استاني بسيار فاصله دارد. در 

نمودار مقايسه ای بين بخشي نيز همانگونه که مشخص شد، بخش صنايع دستي نسبت به ساير بخش های 

. به همين دليل يکي از مهمترين بخش های دارای پتانسيل که در اقتصادی از توسعه کمتری برخوردار است

 شهرستان مغفول مانده است، بخش صنايع دستي مي باشد که الزم است بطور ويژه مورد توجه قرار گيرد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهانآران و بیدگل  شهرستان صنایع دستیشاخص توسعه (. 3-2نمودار)

تصادی نيز به عنوان يك پشتيبان قابل توجه برای توسعه اق آران و بيدگلرستان ويژگي توسعه جمعيتي شه

( اين مقايسه را با ساير شهرستان ها نشان داده است. اين 4-2شهرستان بسيار حائز اهميت است. نمودار )

ا برای تواند موفقيت شهرستان رستان های مهم استان ميتوسعه يافتگي نسبت به همسايگان و بسياری از شهر

 رسيدن به توسعه ای که مشارکت مردمي را همراه دارد، تضمين نمايد. 
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 و شهرستان های استان اصفهانآران و بیدگل  شهرستان جمعیتیشاخص توسعه (. 4-2نمودار)

بخش ديگر پشتيبان دو بخش گردشگری و صنايع دستي بخش فرهنگي است که وضعيت مطلوب اين 

( ارائه شده است. کسب رتبه سوم در استان 5-2ستان های استان در نمودار )شاخص در مقايسه با ساير شهر

از لحاظ شاخص های زيرساختي و پيامدی نشان از غنای فرهنگي اين شهرستان دارد که مي تواند نقطه اتکا 

 بخش های اقتصادی مبتني بر روابط اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد.

 
 و شهرستان های استان اصفهانآران و بیدگل  رستانشه فرهنگی شاخص توسعه(. 5-2نمودار)
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ن را متاثر مي سازد بخش صنعت و معد آران و بيدگلبخش ديگر مهم و اساسي که جهت توسعه شهرستان 

صنايع نساجي و مشخصا فرش در شهرستان آران و بيدگل و سابقه چندين دهه اين صنعت  است. وجود

های توسعه شهرستان صنعت فرش شهرستان درنظرگرفته  باعث شده است يکي از زيرساخت ها و جهت

شکل دهي بسياری از فعاليت های ناشي از تامين مواد اوليه، بازار فروش و تحقيق و توسعه در اين  .شود

  ايد. از ظرفيت موجود استفاده نم و صنعت مي تواند زنجيره ارزش اين صنعت را در شهرستان تکميل نموده

 
 و شهرستان های استان اصفهان آران و بیدگلتوسعه صنعت و معدن شهرستان شاخص (. 6-2نمودار)

ه در مقايسه با باشد کميبخش ديگر که بصورت سنتي در شهرستان فعاليت داشته است، بخش کشاورزی 

گيری اين جايگاه در شکل ها از رتبه چندان خوبي برخوردار نيست. مهمترين عاملساير شهرستان

 که نسبت به چندين سال پيش اين محدوديت ها گسترش يافته است باشدميي و اقليمي محدوديت منابع آب

بنابراين انتظار نمي رود اين بخش بتواند به عنوان بخش پيشران توسعه در شهرستان آران و بيدگل نقشي 

دنظر مداشته باشد. بنابراين در بخش کشاورزی محافظه کاری و محدود نمودن فعاليت های سنتي الزم است 

قرار گيرد و بجای روش های سنتي، کشت های جايگزين با مصرف آبي کمتر مي تواند با استفاده کمتر از 

 منابع آبي جايگاه فعلي را حفظ نمايد.  
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 و شهرستان های استان اصفهانآران وبیدگل  شاخص توسعه کشاورزی شهرستان(. 7-2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: آران و بيدگلعه شهرستان تعيين جهت اصلي توس، با توجه به بررسي ها

 بيدگل آران و( به عنوان مزيت ويژه شهرستان مناطق ويژه موجود در شهرستانحفظ ذخاير طبيعي )  -1

 و جلوگيری از ساخت ها و چيدمان های سکونتگاه های ويژه شهرستان حفظ و اصالح بافت سنتي -2

 محيطيناهمگون با ويژگي های 

 ازی رويدادهای ويژه مرتبط با منطقه به عنوان مکمل جاذبه های گردشگریحمايت از راه اند -۳

 و محدود نمودن صنايعو با مقياس بزرگ حمايت از شکل گيری صنايع پاک و بافناوری باال  -4

 آالينده در شهرک های صنعتي

 توسعه صنايع تبديلي کشاورزی با تاکيد بر فرآوری محصوالت کشاورزی منطقه -5

جهت  های همجوارو مشارکت با شهرستان های موجود آموزش عالينظاميکپارچه سازی زير -6

 تامين نيازهای آموزشي و پژوهشي شهرستان و منطقه 

ايجاد مرکز تخصصي تحقيق و توسعه مرتبط با صنايع نساجي منطقه و شهرستان با همکاری بخش  -7

 آموزش عالي

يابي و د تامين مواد اوليه، بازارحمايت از شکل گيری فعاليت های اقتصادی پسين و پيشين )مانن -۸

 فروش( مرتبط با صنعت نساجي موجود در منطقه در جهت تکميل زنجيره ارزش

 افزايش فعاليت های حمل ونقل و  بازرگاني مرتبط با محصوالت صنعتي و کشاورزی منطقه  -9
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 تحمايت از صنايع دستي بومي و مزيت دار منطقه در جهت تقويت جاذبه های گردشگری و حفاظ -10

 از ميراث فرهنگي

موجود و تکيه بر توانمندسازی جامعه محلي در راستای پيشگيری  و فرهنگي تداوم توسعه جمعيتي -11

 از آسيب های اجتماعي

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 آموزش عمومی -1 -2-3

 چالش ها -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا 

 اردانش و ک یو حرفه ا يمتوسطه دوم فن ،ييبودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدا باال

 يدخترانه دولت

 و متوسطه اول يينامناسب در مقاطع ابتدا يليتحص پوشش 

 يينامناسب دانش آموزان استثنا پوشش 

 يدولت مدارس ريبودن تراکم دانش آموزان در کالس دا باال 

 يسازمان دولت یبه واحدها يبودن نسبت دانش آموزان دولت باال 

 يدانش آموز در مدارس دولت یبودن سرانه فضا نييپا 

 يمدارس دولت يکيزيبودن تراکم دانش آموزان در کالس ف باال 

 يموجود در مدارس دولت يکيزيف یاز کالس ها نهياستفاده به عدم 

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن نييپا سرانه 

 هاتوانمندی -ب

 یو کاردانش از استان در رشته ها یو حرفه ا يسهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فن نيشتريب 

 مربوط به بخش خدمات

 رانه و کاردانش پس یو حرفه ا يبودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم فن نييپا

 يياستثنا ژهيو به و يدولت

 راستاندارديغ يمدارس دولت زانين مبود نييپا 

 بخش خدمات یاز استان در رشته ها يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب 
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 صمتخص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یو حرفه ا يبودن نسبت کارآموزان فن نييپا 

 کل شتريساله و ب6 تيکل در جمع یبودن نرخ باسواد باال 

 ي( در مدارس دولتيو سالن ورزش شگاهي)آزمايآموزش یها رساختيمناسب ز تيوضع 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 افزايش آموزش غيردولتي با مشارکت بخش خصوصي -

 افزايش پوشش تحصيلي در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول -

 فرهنگ سازی، آسيب شناسي و ارتقای انگيزه در راستای افزايش سطح سواد عمومي  -

 ي و انساني مورد نياز با لحاظ صرفه اقتصادی اجتماعيارتقای زيرساخت های فيزيک -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 و جامع  ينور، آزاد اسالم اميپ یهادر دانشگاه يعلم اتيه ینامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضا

  یکاربرد يعلم

 یکاربرد يجامع علمنور و  اميپ یهابودن سرانه فضا در دانشگاه نامناسب 

 يمقاله صفر در دانشگاه آزاد اسالم سرانه 

 هاتوانمندی  -ب

 یکاربرد يو جامع علم ينور، آزاد اسالم اميپ يوجود مراکز آموزش عال 

 نور شهرستان اميپ یهادر دانشگاه انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 يدر مقطع کارشناس انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 يتخصص یدانشجو در مقطع دکتر وجود  

 و  یکاربرد يو جامع علم يآزاد اسالم یهادر دانشگاه يبا مرتبه مرب يعلم اتيعضو ه وجود

 نور اميپ یهادر دانشگاه ارياستاد نيهمچن

 يآزاد اسالم بودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

  يکپارچه سازی موسسات آموزش عالي شهرستان با هدف اداره اقتصادی -
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استفاده از ظرفيت های دانشگاه های معتبر شهرستان های مجاور در راه اندازی مراکز تحقيقاتي  -

 مشترک و متناسب با نياز شهرستان

 بهداشت و درمان -3 -3 -2

 چالش ها  -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا 

 سال از متوسط استان 5 ريبودن مرگ کودکان ز باالتر 

 از متوسط استان يعروق يقلب یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش رباالت 

 از سرطان ها و تورمورها از متوسط استان يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 دستگاه تنفس از متوسط استان یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 استان( از متوسط يکيرترافي)غ رعمدياز حوادث غ يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يعصب ستميس یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يکياز حوادث تراف يبودن مرگ ناش باالتر 

 هاتوانمندی -ب

 تخت ثابت یسرانه باال 

 یو جاده ا یاورژانس شهر گاهياز چهار پا یبرخوردار 

 از متوسط استان کسالي ريکان زو کود کماهي رينوزادان ز ريتر بودن مرگ و م نييپا 

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 شهرستان از استان تيشدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمع مهيبودن سهم ب باال 

 راهبردهای عملياتي -ج

زشکي و بيدگل به قطب پ مشارکت با دانشگاه علوم پزشکي کاشان جهت تبديل کاشان و آران -

 شمال استان اصفهان

فرهنگ سازی و ترويج سبك زندگي سالم در راستای پيشگيری از بار بيماری های بالتر از متوسط  -

 استان
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 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

 ستيب ی( و رتبه نفر است 116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم 12940 یبرا يوجود هر مکان ورزش 

فرات به بعد، ن کميو  ستيب یرتبه ها یشهرستان ها ريشاخص) در سا نياستان از نظر ا کميو 

 وجود دارد(. يهر مکان ورزش یبه ازا یشتريب

 تيدرصد از جمع 02/2از مساحت استان و  70/5استان و  يدرصد از اماکن ورزش ۸1/1بودن  دارا 

 استان

 درصد  02/2درصد از ورزشکاران استان و  57/0استان و  يکن ورزشدرصد از اما ۸1/1بودن  دارا

 استان تياز جمع

 درصد پروژه  94/4) 1۳95در سال  يتمام ورزش مهين های¬ششم استان از نظر تعداد پروژه گاهيجا

 تمام استان( مهين یها

 هاتوانمندی -ب

  يجهان یدرصد از مدال ها ۸/0و  يمل یدرصد از مدال ها 77/۳کسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ارتقای زيرساخت های فيزيکي و انساني با توجه به عناوين کسب شده -

 توسعه ورزش قهرماني و تبديل شهرستان آران و بيدگل به قطب ورزش استان -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 نمايعدم وجود س 

 وجود موزه عدم  

 مسجد نييپا سرانه 

 اهتوانمندی -ب

 یوجود گالر 

 هاسمن یباال سرانه 

 یهنر -يموسسات فرهنگ یباال سرانه 
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 یآزاد هنر هایمتوسط آموزشگاه سرانه 

 کتابخانه یباال سرانه 

 بقاع یباال سرانه 

 راهبردهای عملياتي -ج

راه اندازی موزه های مرتبط با ويژگي های منطقه با توجه به گردشگر موجود با مشارکت بخش  -

 خصوصي

 ن نمايش چند منظوره با مشارکت بخش خصوصياحداث سال -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 يستيبهز یعدم پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سو 

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب نييپا 

 ياجتماع یها بيمرکز آس 4بودن  دارا 

 كيمرکز مشاوره ژنت فقدان 

 یحضورمراکز مشاوره  نييپا تعداد 

 تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان نييپا 

 هاتوانمندی -ب

  يستيمجتمع بهز ۳دارا بودن 

 يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها باال 

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها باال 

 نيمناسب معلول پوشش 

 کودک یبودن تعداد مهدها باال 

 سرپرست ياز کودکان ب یرکز نگهدارم 1بودن  دارا 

 اديمرکز مشاوره و ترک اعت ۳ دارابودن 

 ينيامداد امام خم تهيبودن تعداد افراد تحت پوشش کم باال 

 بودن بودن تعداد سرقت نييپا 
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 راهبردهای عملياتي -ج

 افزايش تعداد مربيان مهدکودک -

 ارتقای پوشش کودکان بدسرپرست -

 و ژنتيكافزايش سطح مراکز مشاوره حضوری  -

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 برتر  یبا فناور هایهکارگا نييپا اريسهم بس 

 نييپا یبا فناور یکارگاه ها یباال اريبس سهم 

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یوجود واحدها عدم 

 يصنعت هاینامناسب شهرک هایرساختيز 

 معادن نيپاب تعداد 

 هانمندیتوا -ب

 يصنعت یتعداد متناسب شهرک ها 

 یجاديا سيو مجوز تاس برداریتوسعه، مجوز بهره هایمجوز طرح یباال تعداد 

 بزرگ هایکارگاه یباال تعداد 

 متوسط هایکارگاه یباال اريبس تعداد 

 متوسط يصنعت تنوع 

 یرفلزيو غ يمعادن مصالح ساختمان وجود 

 راهبردهای عملياتي -ج

 اوری واحدهای با فناوری پايينارتقای سطح فن -

 تشويق واحدهای صنعتي به استقرار در شهرک های صنعتي  -

 راه اندازی شهرک تخصصي منسوجات با توجه به تمرکز شهرستان بر اين صنعت -

راه اندازی مرکز تحقيق و توسعه تخصصي مرتبط با صنعت نساجي با مشارکت مراکز آموزش  -

 عالي شهرستان و منطقه
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 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

 استان يباغ يدرصد از اراض 95/2استان در کنار دارا بودن  يدرصد محصوالت باغ 12/1 ديتول 

 درصد از  59/2استان در کنار دارا بودن  يباران یاريتحت آب يدرصد از اراض 24/0بودن  دارا

 استان يزراع ياراض

 درصد از  95/2استان در کنار دارا بودن  ایقطره یاريتحت آب يدرصد از اراض 57/1بودن  دارا

 استان يباغ ياراض

 (۸/1( از استان)76/0شهرستان)  ونيزاسيمکان بيبودن ضر ترنييپا 

 ونيزاسيمکان بيدرصد( از رشد ضر 05/5شهرستان) ونيزاسيمکان بيضر ترنييمثبت و پا رشد 

 درصد( ۸6/۸استان)

 درصد از باغات استان 95/2درصد در کنار دارا بودن  09/1استان باغات شهرستان از  مهيب سهم 

 از  زدهميدرصد استان( و رتبه س 05/2چهاردهم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان)  یرتبه

 درصد( ۸۳/2)نيلحاظ دارا بودن دام سنگ

 ت گوش ديدرصد( و رتبه  چهاردهم از لحاظ تول 91/2استان) ريش ديدوازدهم تول رتبه

 درصد( 46/۳قرمزاستان)

 استان مرغدرصد از تخم 11/4استان و  يدرصد از مرغ گوشت 15/2 ديتول 

 ياز متوسط استان ترنييگوشت مرغ  و تخم مرغ پا ديتول سرانه  

 شهرستان از استان  يپرورش ماه ترنييپا سرانه 

 استان يورش ماهپر یدرصد از استخرها 5۳/0استان و دارا بودن  يدرصد از ماه 21/0  ديتول 

 تر نهاده در بخش باغي نسبت به استانوری پايينبهره 

 هاتوانمندی -ب

  درصد از مساحت استان ) تماما  70/5درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  02/6دارا بودن

 (يقشالق

 درصد  64/2استان( در کنار دارا بودن  زدهمي)رتبه سیدرصد از محصوالت کشاورز 40/۳ ديتول

 یکشاورز ياز اراض

 يباالتر از استان در بخش زراع نيزم ینهاده وریبهره  
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 ایو قطره يکشت باران ريمثبت و باالتر از استان در سطوح ز رشد 

 يدرصد از اراض 59/2درصد در کنار دارا بودن  0۳/۳شهرستان از استان  يزراع ياراض مهيب سهم 

 استان يزراع

 راهبردهای عملياتي -ج

 فعاليت های کشاورزی با توجه به محدوديت آبي منطقه محدودسازی -

 استفاده از کشت های جايگزين با مصرف آب کمتر -

 توسعه صنايع تبديلي و تکميلي محصوالت کشاورزی با توجه به محصوالت کشاورزی منطقه -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 ريدر سه سال اخ يدست عيصنا انيهنرجو عدم وجود  

 شاغل انيوجود هنرجو عدم 

 يدست عيدر بخش صنا نيشاغل نييپا تعداد 

 يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم 

 ريسال اخ 5در  ييکارت شناسا نييپا تعداد  

 یپروانه انفراد نييپا تعداد  

 1۳95در سال  يکارگاه ديتول هایوجود پروانه عدم 

 يدست عيصنا هایشگايانم نييپا تعداد 

 يمشاغل مستقل خانگ نييپا تعداد  

 بانيپشت يوجود مشاغل خانگ عدم 

 ريسال اخ 5در  يدست عصناي در شده اعتبارات جذب نييپا مقدار 

 و هتل آپارتمان ريوجود هتل، مهمانپذ عدم 

 راهينيوجود مرکز ب عدم 

 آموزش و پرورش نيمسافر نييپا تعداد 

 اختس وجود جاذبه انسان عدم 

 یبخش گردشگر نيشاغل نييپا تعداد 



   26۳/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 شده یبهره بردار یوجود مناطق نمونه گردشگر عدم 

 یدفاتر خدمات گردشگر نييپا تعداد 

 هاتوانمندی -ب

 گردیمراکز بوم یتعداد باال 

 يگردشگر خارج یباال تعداد 

 يگردشگر داخل یباال تعداد 

 يفرهنگ-يخيتار هایجاذبه یباال تعداد 

 يعيطب یه هاجاذب یباال تعداد 

 نگيکمپ یباال تعداد 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای زيرساخت های گردشگری شامل مراکز اقامتي، حمل و نقل، دفاتر خدمات گردشگری -

توسعه بخش گردشگری و جلب گردشگران با همکاری شهرستان های همسايه )مشترک نمودن  -

 مقاصد گردشگری کاشان وآران و بيدگل( 

 شهرستان به عنوان يکي از ارکان گردشگری  و جاذبه های طبيعي فرهنگي حفاظت از ميراث  -

 حمل و نقل -10 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از مساحت استان 70/5استان در کنار  یدرصد از راه ها 7۸/1دارا بودن 

 نير استان از لحاظ اآخ یو رتبه  ياز متوسط استان ترنييراه به مساحت) تراکم راه( پا شاخص 

 شاخص

 ۳۳/1 در کنار  يدرصد از بار جابجا شده درون استان ۳5/1و  يدرصد از بار جابه جا شده برون استان

 استان تيدرصد از جمع 02/2درصد از مساحت استان و  70/5

 شرکت  كي ینفر به ازا 10۳517در شهرستان)  یبه شرکت مسافربر تيبودن نسبت جمع باالتر

 (یشرکت مسافربر كي ینفر به ازا ۳9090نسبت به استان) ( یمسافربر

 ييو هوا يليوجود حمل و نقل ر عدم 
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 هاتوانمندی -ب

 تهران -کاشان -نزديکي به آزادراه اصفهان 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 تهران -کاشان -از آزادراه اصفهان ايجاد دسترسي ارتباطي آسان و سريع -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 چالش ها -الف

 استان نيانگينفوذ تلفن ثابت از م بيتر بودن ضر نييپا 

 استان نيانگينفوذ اپراتور همراه اول از م بيتر بودن ضر نييپا 

 استان نيانگياز م تلينفوذ اپراتور را بيتر بودن ضر نييپا 

 استان تلفن همراه از سرانه کل یها تيتر بودن سرانه سا نييپا 

 شهرستان یشهر تينسبت به جمع یشهر يدفاتر خدمات ارتباط نييپا تعداد 

 از سرانه استان يتر بودن سرانه مرسوالت پست نييپا 

 هاتوانمندی -ب

 یباالتر بودن سرانه پورت ها ADSL شده توسط مخابرات از سرانه استان رهيدا 

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها یباال تعداد 

 دفاتر  یباال تعدادICT ييروستا تينسبت به جمع ييروستا  

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها باالتر 

 استان نيانگياز م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م ترباال 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 اقتصادیارتقای ضريب نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات با لحاظ صرفه های  -

 انرژی -12 -2-3

 چالش ها -الف

 ها¬بخش رينسبت به سا يباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگ 

 سوپر شهرستان از استان نيبودن مصرف سرانه بنز باالتر 

 سرانه برق باالتر از متوسط استان مصرف 



   265/ آران و بيدگلسند توسعه شهرستان 

 

 هاتوانمندی -ب

  درصد از  02/2ساحت و درصد از م 70/5استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب 6/0مصرف

 استان  تيجمع

 شهرستان از استان  يمعمول نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان ترنييپا 

 شهرستان از استان ديبودن مصرف سرانه نفت سف ترنييپا 

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما ترنييپا 

 استان تيدرصد از جمع 02/2از آب استان در کنار دارا بودن درصد  ۸9/1 مصرف 

 راهبردهای عملياتي  -ج

گسترش توليد توان الکتريکي با استفاده از فناوری تجديدپذير با توجه به ويژگي های اقليمي  -

 شهرستان

 بازرگانی -13 -2-3

 چالش ها -الف

 تياط استان نسبت به سهم جمعنق ريارسال شده به سا یکمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاال 

 شهرستان از استان

 فعال در شهرستان فروشيعمده یتنوع واحدها عدم 

 هاتوانمندی -ب

 ت به نقاط کشور از مبدأ استان نسب ريارسال شده به سا یسهم شهرستان در جمع کاال شتربودنيب

 شهرستان از کل استان تيسهم جمع

 و متفرقه و خرده بار یفلز ی، کاالهاچرم و پوشاک یها تيشهرستان در فعال تيمز 

 تان از کل شهرس یشهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارها يصنف یبودن سهم واحدها شتريب

 استان

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه بخش بازرگاني شهرستان با توجه به محصوالت کشاورزی و صنعتي منطقه -

 


