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 73 ..................................................................................................................... (1395) اصفهان استان یهاشهرستان در

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

 75 .............................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و اردستان

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

 76 .......................................................... 1394 سال در اصفهان استان لک و شهرستانها گرید با اردستان شهرستان
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 شهرستان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه(. 43 -1)نمودار

 76 .............................................................................................. 1388-1394 دوره یط اصفهان استان کل و اردستان

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

 77 .......................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با اردستان شهرستان

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

 77 .............................................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و

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

 78 ............................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با اردستان

 81 ........ 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و اردستان شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 47 -1)نمودار

 رد اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با اردستان شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 48 -1)نمودار

 81 .......................................................................................................................................................................... 1394 سال

 85 .. 1386 -1394 یسالها یط استان و اردستان شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 49 -1)نمودار

1389 -1394 یسالها یط استان و اردستان شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 50 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 85 

1387 -1394 یسالها یط استان و اردستان شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 51 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 86 

 91 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 52 -1)نمودار

 95 ..... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 53 -1)نمودار

 96 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 54 -1)نمودار

 یط استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با اردستان شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 55 -1)نمودار

 104 ......................................................................................................................................................... 1385-1395 دوره

 دوره یط استان کل طالق به ازدواج نسبت با اردستان شهرستان طالق به ازدواج نسبت سهیمقا(. 56 -1)نمودار

1395-1385 .................................................................................................................................................................. 105 

 107 . 1395 و 1390 ،1385 یسالها در اصفهان استان کل و استان یانهاشهرست یکاریب نرخ(. 57 -1)نمودار

 در اصفهان استان کل و استان یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 58 -1)نمودار

 108 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 فهاناص استان کل و استان یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 59 -1)نمودار

 109 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و اردستان شهرستان افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 60 -1)نمودار

1384 ................................................................................................................................................................................ 113 

 یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 61 -1)نمودار

 113 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان



 

 ص

 

 نمودارهافهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
1384-1393 دوره یط استان و اردستان شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 62 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 114 

 یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان در افزوده ارزش لک از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 63 -1)نمودار

 114 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1384-1393 دوره یط استان و اردستان شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 64 -1)نمودار

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

 یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 65 -1)نمودار

 115 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

 در اتهیفعال نیا  سهم به اردستان شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 66 -1)نمودار

 118 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 ستانا کل و استان یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 67 -1)نمودار

 119 .................................................................................................................................................. 1393 سال در اصفهان

 استان کل و استان یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان در بانکها نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 68 -1)نمودار

 120 ................................................................................................................................................................. 1394 سال در

 122 .......... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها برتر یفناور با یصنعت یکارگاهها سهم(. 69 -1)نمودار

 123 ................................ 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یشهرکها تعداد(.  70 -1)نمودار

 125 .... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(.  71 -1)نمودار

 128 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 72 -1)نمودار

 132 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 73 -1)نمودار

 132 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 74 -1)نمودار

 133 ............................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 75 -1)نمودار

 133 ................................................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 76 -1)نمودار

 137 ....... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(.  77 -1)نمودار

 138 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 78 -1)نمودار

 138 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 79 -1)نمودار

 139 ....................................................................... 1395 سال در اردستان شهرستان مراتع تیوضع(. 80 -1)نمودار

 141 ............................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یکشاورز محصوالت(. 81 -1)نمودار

 141 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 82 -1)نمودار

 142 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک هب اصفهان استان یباغ محصوالت(. 83 -1)نمودار

 یشهرستانها یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم نهاده یوربهره(. 84 -1)نمودار

 143 ...................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان استان
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 یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم)نیزم نهاده یوربهره(. 85 -1)نمودار

 143 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در صولمح زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 86 -1)نمودار

 144 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 146 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 87 -1)نمودار

 147 ....... 1394 تا 1385 یسالها یط اصفهان واستان اردستان شهرستان ونیزاسیمکان بیضر(. 88 -1)نمودار

 149 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 89 -1)نمودار

 151 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 90 -1)نمودار

 152 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 91 -1)نمودار

 154 ................................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول سرانه(. 92 -1)نمودار

 154 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در تخممرغ دیولت سرانه(. 93 -1)نمودار

 155 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش سرانه(. 94 -1)نمودار

 157 ....................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول سرانه(. 95 -1)رنمودا

 یکاال جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با اردستان شهرستان مقایسه(. 96 -1)نمودار

 161 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 یکاال جمع در شهرستان سهم نظر از استان شهرستانهای دیگر با اردستان شهرستان مقایسه(. 97 -1)نمودار

 162 ......................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال

 استان لک و استان یشهرستانها گرید با اردستان شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 98 -1)نمودار

 169 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 یاشهرستانه گرید با اردستان شهرستان  در( اول همراه اپراتور)همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 99 -1)نمودار

 170 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 یاشهرستانه گرید اب اردستان شهرستان در( تلیرا اپراتور)همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 100 -1)نمودار

 170 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 با اردستان شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 101 -1)نمودار

 172 .............................................................................. 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یشهرستانها گرید

 گرید با اردستان شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 102 -1)نمودار

 174 .................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان

 گرید یشهرستانها با اردستان شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 103 -1)نمودار

 177 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 تاناس کل و استان گرید یشهرستانها با اردستان شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 104 -1)نمودار

 179 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 181 ........................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز سرانه مصرف(. 105 -1)نمودار
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 181 ....................................................... 1394 سال در اردستان شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 106 -1)نمودار

 183 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 107 -1)نمودار

 183 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین سرانه مصرف(. 108 -1)نمودار

 184 .......................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در سوپر نیبنز سرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 185 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت سرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 185 .............................. 1394 سال در اصفهان استان نهایشهرستا در کوره نفت سرانه مصرف(. 111 -1)نمودار

 186 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در دیسف نفت سرانه مصرف(. 112 -1)نمودار

 186 ................................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز سرانه فمصر(. 113 -1)نمودار

 189 ...................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 114 -1)نمودار

 189 ........... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل سرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 سال اول ماهه نه در اردستان شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 116 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 190 

 ماهه نه در اردستان شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 117 -1)نمودار

 193 ............................................................................................................................................................... 1395 سال اول

 193 ..................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین دادتع(. 118 -1)نمودار

 195 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 119 -1)نمودار

 195 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 120 -1)نمودار

 196 ................................... 1395 سال در اردستان شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 121 -1)نمودار

 197 ................ اردستان شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 122 -1)نمودار

 197 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 123 -1)نمودار

 199 ............................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ حوزه یراهها(.  124 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به اردستان شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 125 -1)نمودار

 199 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 200 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 126 -1)نمودار

 201 ....................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان تیجمع به راه نسبت(. 127 -1)ارنمود

 201 .................... 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم)شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 128-1)نمودار

 202 ............... 1395 سال در اردستان شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 129 -1)نمودار

1395 سال در اردستان شهرستان یاستان درون شده جامسافرجابه تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 130 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 203 

 204 ............. 1395 سال در اردستان شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 131 -1)نمودار

1395 سال در اردستان شهرستان یاستان برون جاشدهجابه مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 132 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 205 
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 207 . 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون یشده جابهجا بار مجموع(.  133 -1)نمودار

 207 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون یشده جابهجا بار مجموع(.  134 -1)نمودار

 208 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 135 -1)نمودار

 211 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 136 -1)نمودار

 213 ..............  اصفهان استان یشهرستانها ریاخ سال 5 یدستعیصنا ییشناسا یکارتها عدادت(. 137 -1)نمودار

 214 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 138 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 139 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 215 

اصفهان استان یهاشهرستان یدست عیصنا بخش در ریاخ سال پنج شدهجذب اعتبارات مجموع(. 140 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 216 

 218 .................................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج گردشگران تعداد(. 141 -1)نمودار

 218 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یلداخ گردشگران تعداد(. 142 -1)نمودار

 219 ..................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگرد بوم مراکز تعداد (.143 -1)نمودار

 223 .......................................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 144-1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 224 

 224 .................. 1395 سال در هاناصف استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 145 -1)نمودار

 225 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 146 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 228 

 228 ..................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 147 -1)نمودار

 247 ............................................ مختلف یها بخش در اردستان شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 247 .............. اصفهان استان یها شهرستان و اردستان شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 2 -2)نمودار

 248 .................. اصفهان استان یها نشهرستا و اردستان شهرستان یعال آموزش توسعه شاخص(. 3 -2)نمودار

 248 ...................... اصفهان استان یها شهرستان و اردستان شهرستان یگردشگر توسعه شاخص(. 4 -2)نمودار
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 بارکهم سوره)« َ قِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ »

    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

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

گيرد که مرزهای مطالعات آمايش سرزمين منطبق بر تقسيمات سياسي نيست و محدود نمودن نشأت مي

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

های مطالعاتي تر شدن محدودهيرواقعي خواهد ساخت. با کوچكجغرافيايي دور نموده و نتايج آن را غ

آمايش سرزمين، اين محدوديت خود را بيشتر نشان داده و عمالً آمايش از هدف اصلي خود که توزيع بهينه 

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 برده و باعث مي ها را از بينفعاليت

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

ه تهيه عهای زيرمجمومنظور 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 آنريزی که ممکن است چند استان يا قسمتيك پهنه همگن برنامه

محدوديت ذکر شده ناشي از کوچك ها مخصوصاً با توجه به 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 انجامتعيين شده در مقياس کالن منطبق نيست. از اين

ها تبديل نمايد، ضروری اجرايي توسعه شهرستان -اهبردیهای رشده در سطح استان را به دستورالعمل

 است. 

ا هدف ايجاد نيز ب  "های استان اصفهان با  رويکرد اقتصاد مقاومتيتدوين 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 اقتصادی، اجتماعي و زيربنايي، ضمن جمع های مختلفبخش

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

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 های اطالعاتي از دستگاههای 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
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های مورد مطالعه رسيده است. پس از تدوين آوری شده و به مالحظه مسئولين شهرستانعاصفهان جم

ها رسيده راهبردهای کالن و بخشي، گزارش مقدماتي تهيه شده به استحضار مسئولين و خبرگان شهرستان

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، نمايندگانها عالوه بر مسئولين ارشد و اجرايي شهرستاندر جلسات برگزارشده در شهرستان

 ی اصلي توسعههااند، 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، کارشناسان و خبرگان حاضر در شهرستان

 تر شده و پس از تدوين، مرحلهكباعث شده است راهبردهای تدوين شده به واقعيت اجرايي و بومي نزدي

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

های استان فرمانداران شهرستان ،های انتخابيه استان اصفهانرو الزم است از کليه نمايندگان حوزهاز اين

ای اين بر غنها که با نظرات ارزشمند خود 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 بهباشد، از تمامي مديران و کارشناسان اين دستگاهمي« در مرکز استان

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميادهريزی از اطالعات و دگيری چرخه برنامهچرا که اساس شکل

گردد. انجام اين طرح بدون تالش و همراهي مستمر کارشناسان محترم معاونت هماهنگي برنامه آن 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 شهرستانجمععزيزان در تمامي مراحل 

شود که خالصانه از زحمات ايشان قدرداني نمايد. محتوای اين اسناد توسعه  با زحمات 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 طاقتشده است، که الزم ميحاصل 

جرايي بر های اها، مديران و کارشناسان دستگاهکليه مراحل طرح ميان کارفرما، مشاور، مسئولين شهرستان

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

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 آقای مهندس ناطقي بي

ن اری از ايشان که با تجربه و دانش خود به ايای است برای تشکر و سپاسگزاصفهان است. اين مجال بهانه

 دريغ علمي و اجرايي رئيس محترماند. 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 يدی و اساسي داشته است که براستان اصفهان در اين طرح نقش کل

 در راستای تحقق اين طرح و طرح آمايش سرزمين استان اصفهان سپاسگزاری نماييم. 
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 ريزی استاناين گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزمين استان اصفهان و شورای برنامه

شناخته شده و الزم است اقدامات الزم در جهت پيگيری راهبردهای عنوان سند توسعه شهرستان اصفهان به

هايي باشد در راستای طرح شده در سند انجام شود. اميدواريم تدوين اين اسناد و اجرايي شدن آن گام

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

 عزيزمان اصفهان. بيشتر استان

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                                                                       
 

  



 

 
 

  



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 

 

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

کيلومتر مربع  12591 با مساحتي بالغ براردستان شهرستان  1۳95ر سال براساس آخرين تقسيمات کشوری د

هان اصفشهرستان استان  سوميندهد و از نظر وسعت درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي 77/11

مربع( وکمترين به شهرستان کيلومتر 22570ين)بيشترين وسعت به شهرستان ناياست. 

نفر معادل  42105اردستان جمعيت  ،1۳95طبق سرشماری سال رد. علق داکيلومترمربع( ت176شهر)خميني

رين جمعيت بيشتباشد. شهرستان استان اصفهان مي هفدهميناز جمعيت استان است و از اين نظر درصد  ۸2/0

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

ستان از شمال به کوير نمك مرکزی منتهي به شهرستان گرمسار استان سمنان، از جنوب اين شهر. نفر( است

رستان شه آران و بيدگل و نطنز و از شرق بههای شهرستاناصفهان و برخوار، از غرب به های شهرستانبه 

 ين محدود است.ناي

 7 و شهر ۳، وارهمرکزی و زبخش  2دارای  اردستان ،1۳95در سال  بر طيق آخرين تقسيمات کشوری

بخش مرکزی شامل شهرهای اردستان و مهاباد و بخش زواره شامل شهر زواره است.  .استدهستان 

در  های ريگستان و سفليهای برزاوند، عليا، کچو، گرمسير و همبرات در بخش مرکزی و دهستاندهستان

های استان بندی شهرستان در تقسيم اردستان( موقعيت شهرستان 1-1نقشه )اند. بخش زواره واقع شده

نيز  نشان داده  اردستان یو شهرهای روستايي در اين نقشه پراکندگي سکونتگاه دهد.اصفهان را نشان مي

 شده است. 



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان اردستان(. موقعیت شهرستان 1 -1نقشه)  

 



   7/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 1395براساس تقسیمات کشوری سال  اردستانمشخصات عمومی شهرستان  (.1 -1جدول)

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان شرح

مربع(مساحت )کیلومتر  12591 107019 ۸/11 

 4 50 2 بخش

 ۸/2 107 ۳ شهر

 5/5 127 7 دهستان

 5/6 ۳514 22۸ کل آبادی

 9/۳ 170۳ 67 آبادی خالی از سکنه

 مأخذ: سالنامه آماری            

درجه  2/4۳، ميانگين بيشينه دما در تيرماه،  1۳95با توجه به اطالعات ايستگاه هواشناسي اردستان در سال 

درجه سلسيوس بوده است. بيشترين ميزان بارندگي مربوط  -4/7سلسيوس و ميانگين کمينه دما در آذر ماه،  

 ده است. ميليمتر بو ۳/20به بهمن ماه و حدود 

ه اردستان کشهرستان جنوبي مناطق  .ترسيم شده است ی شهرستان اردستان( خطوط همدما2-1در نقشه )

نقشه ابد. يميانگين دما افزايش مي شهرستان، مرکزبا حرکت به سمت  دارند ورا کمترين دما  مرتفع است

در  نهزان بارش سااليشترين ميبدهد. ( خطوط هم بارش متوسط ساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي1-۳)

زی شهرستان است که دارای بيشترين ارتفاع نيز هستند. نقاط مرک جنوبيمربوط به نقاط  اردستانشهرستان 

 شهرستان کمترين ميزان بارش ساالنه را دارند.  شماليو 

 بخش اعظم. (  نشان داده شده است4-1)ر از بارش، دما و ارتفاع در نقشهگيری پوشش زمين نيز متاثشکل

در شمال شهرستان اراضي شور و نمکزار قرار دارد و مرکز  در برگرفته است.تراکم کممراتع شهرستان را 

زراعي آبي در مرکز شهرستان و در مجاورت شهرهای زواره و عمده اراضي  شهرستان نيز کويری است.

های جنوبي و بخشقسمت ه استثنایب. دهدنشان مي شهرستان راشيب ميزان  (5-1)نقشههاباد قرار دارند. م

 .ستا برخوردار کماز شيب   اردستانقسمت عمده شهرستان های کوچکي از مناطق در شمال شهرستان، 
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و  ناردستاشهرستان  )هکتار(های جنگلیهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاهمساحت پارک(. 2 -1) جدول

 1395در سال  فهان استان اص

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 00/0 65000 0 جنگل طبیعی

 ۸5/2۳ ۳۳6214 ۸01۸2 جنگل دست کاشت

 00/0 2۸ 0 های جنگلی طبیعیپارک

 4۸/2 2۸0۳4 695 فضاهای سبز

 00/0 ۸166 0 های جنگلیذخیره گاه

 ماخذ: سالنامه آماری      

از کل مساحت درصد  4۸/2، 1۳95ره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان در سال طبق اطالعات ادا

 ت.در رتبه پانزدهم استان قرار داشته اسو از اين حيث  ،در شهرستان اردستان واقع شده فضاهای سبز استان

 

 



 

 

 اردستانستان (. ارتفاعات و خطوط همدمای متوسط سالیانه شهر2 -1نقشه)

 



 

 

 اردستان(. ارتفاعات و خطوط همبارش متوسط سالیانه شهرستان 3 -1نقشه)

 



 

 

 اردستان(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 اردستان(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

  است. اردستانبخش آب در شهرستان  های مهموضعيت شاخص(  نشان دهنده ۳-1)جدول

 اردستانهای مهم بخش آب در شهرستان (. وضعیت شاخص3 -1جدول)

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش 

مفید )منابع آب 

تجدیدپذیر(

ه آب تجدیدپذیرشاخص سران
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

11۸0102۳2/156 6/4۳54 
)وجود تنش  تنش آبي وجودعدم 

 آبي موضعي و مقطعي(
1/2 
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 بخش منابع آب  –ماخذ: مطالعات آمايش سرزمين و تدوين سند راهبردی توسعه استان اصفهان 

از نظر سرانه آب تجديدپذير  اردستانشهرستان  ( قابل مشاهده است.6-1)اين واقعيت در نقشه ،رواناب دارددر ييني پتانسيل پا اردستانهمانگونه که مشخص است شهرستان  

 در .( مشخص است مناطق مختلف شهرستان اردستان از نظر تنش آبي وضعيت متفاوتي دارند7-1. همانگونه که در نقشه )دارد قرارو مقطعي  تنش آبي موضعي وضعيتدر 

 .دارندو مناطق غربي و جنوبي شهرستان تنش شديد آبي  هستند در معرض تنشاردستان مناطق شرقي و مرکزی  وجود ندارد،الي شهرستان تنش آبي مناطق شم



 

 

 نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل رواناب اردستان (. موقعیت شهرستان6 -1نقشه)

 



 

 

 های آبریز استان اصفهاندر محدوده حوزه اردستان(. وضعیت تنش آبی شهرستان 7 -1نقشه)
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 تحوالت جمعیتی -2 -1

 ت شهرستانيجمع 1۳95و  1۳90، 1۳۸5 ینفوس و مسکن در سال ها يعموم یج سرشماريبر اساس نتا

 1۳90نفر در سال  41405به  1۳۸5نفر در سال  44709از درصد   -52/1با متوسط نرخ رشد ساالنه  اردستان

-1۳95دوره   يافته است. طيش ينفر افزا 42105به  1۳95در سال درصد  ۳4/0و با متوسط نرخ رشد ساالنه 

استان قرار دارد. در همين دوره  هجدهماز نظر نرخ رشد ساالنه جمعيت در جايگاه  اردستانشهرستان  1۳90

درصد پايين  -56/1با  ن و مياندشتشهرستان بوييدرصد باالترين و  61/۳ا شهرستان شاهين شهر و ميمه ب

ی ن دو سرشماريت بيمتوسط رشد ساالنه جمع اند.جمعيت استان را در اختيار داشته نرخ رشد ساالنهترين 

 . بوده استدرصد  11/0 ييدرصد و در مناطق روستا 45/0 ی اردستاندر مناطق شهر  1۳95و  1۳90

، 1385های و استان اصفهان به تفکیک مناطق در سال اردستانتعداد خانوار و جمعیت شهرستان (. 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

 ۳4/0 -52/1 42105 41405 44709 تانشهرس

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 64/0 -79/1 212۸1 2061۸ 22571 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 04/0 -25/1 20۸24 207۸7 221۳۸ شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 14140 12957 12621 شهرستان

 - - ۸2/0 ۸5/0 9۸/0 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - ۳ ۳ 4 مربع()نفر در کیلومترتراکم جمعیت

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 45/0 -09/0 27791 27171 27299 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 74/0 -۳4/0 14007 1۳499 1۳7۳۳ شهرستان

 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان زن



   17/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 16/0 16/0 1۳7۸4 1۳672 1۳566 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - ۸922 ۸147 7۳59 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 11/0 -95/۳ 14۳14 142۳4 17410 شهرستان

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

 4۳/0 -2۳/4 7274 7119 ۸۸۳۸ شهرستان

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

 -21/0 -66/۳ 7040 7115 ۸572 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 521۸ 4۸10 5262 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران

 1۳95و  1۳90هایمربع و در سالنفر در هرکيلومتر 4برابر با  1۳۸5ميزان تراکم جمعيت شهرستان در سال 

راکم همواره از نرخ ت اردستانتراکم جمعيت  نرخمربع بوده است. طي اين دوره نفر در هر کيلومتر ۳برابر با 

شهرستان اردستان در . بوده است( کمتر 4۸) 1۳95( و 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5های جمعيت استان در سال

هرستان شدر اين سال  .را در استان داشته است دوماز لحاظ ميزان تراکم جمعيت، رتبه بيست و  1۳95سال 

 ایهمربع به ترتيب رتبهنفر در هر کيلومتر 2شهرستان نايين با تراکم و 1۸17شهر با تراکم جمعيت نيخمي

 اند.و آخر را در استان داشتهاول 
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 1385-1395و استان اصفهان طی دوره  اردستانروند تراکم جمعیت شهرستان (. 1 -1نمودار)

در سال به ازای هر هزار نفر  6۸/14به رقم  1۳۸5در سال  ۳2/12نرخ خام تولد در شهرستان اردستان از رقم 

به خود  نوزدهم استان رانرخ خام تولد رتبه نظر شهرستان اردستان از ، 1۳95سال در ست. رسيده ا 1۳95

به ترتيب  ۳۸/11خوانسار با  شهرستان و  49/22فريدونشهر با شهرستان در اين سال  .اختصاص داده است

 اند.ترين نرخ خام تولد را در اختيار داشتهباالترين و پايين

در به ازای هر هزار نفر  77/6به رقم   2۸/۸از رقم  1۳۸5ان در سال نرخ خام مرگ و مير شهرستان اردست

رتبه ششم در نرخ خام مرگ و مير نظر از ، 1۳95شهرستان اردستان در سال  کاهش يافته است.  1۳95سال 

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

 اند. به ازای هر هزار نفر رتبه آخر را در استان داشته 79/۳فالورجان با نرخ مر گ و مير شهرستان  اول و

 و استان اصفهان اردستاننرخ خام تولد و مرگ و میر)به ازای هر هزار نفر( در شهرستان (. 5 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 6۸/14 04/1۳ ۳2/12 شهرستان

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

 77/6 07/۸ 2۸/۸ شهرستان

 مناطق شهری

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

 67/17 27/15 74/1۳ شهرستان

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

 5۸/6 99/6 41/۳ شهرستان



   19/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 مناطق روستایی

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

 ۸7/۸ 7۸/۸ 11/10 شهرستان

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

 06/7 12/10 91/15 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                 

 
 1385-1395با استان طی دوره  اردستانه نرخ خام تولد و مرگ ومیر شهرستان مقایس(. 2 -1نمودار)

  00/66و   1۳90در سال درصد  62/65به  1۳۸5در سال درصد  06/61شهرستان اردستان از  ينيشهرنش نرخ

رتبه  ينيزان شهرنشياز نظر م شهرستان اردستان، 1۳95در سال  افته است.يش يافزا 1۳95در سال درصد 

شهرستان درصد بيشترين و  5/9۸شهر با شهرستان خمينيدر اين سال . ار داشته استيرا در اخت استان هجدهم

 شهرستان ،1۳95در سال اند. در استان داشتهدرصد کمترين نرخ شهر نشيني را  15/42تيران و کرون با 

 استان قرار گرفته است.هفتم  در جايگاه ينيروستانشنرخ به لحاظ اردستان 

 1395و  1390، 1385های در سال اردستانهای جمعیتی شهرستان شاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 00/66 62/65 06/61 شهرستان

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

 00/۳4 ۳۸/۳4 94/۳۸ شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

 ل مناطقک

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 9۸/2 20/۳ 54/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 102 99 102 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 0/۸۳ ۸/79 9/77 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - ۳/46 9/44 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 11/۳ ۳4/۳ 71/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 102 99 101 شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 2/۸۸ 2/۸6 0/۸5 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 1/4۳ ۸/40 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 74/2 96/2 ۳1/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 107 106 107 استان

 10۳ 100 10۳ شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7۸/7 4/7۸ استان

 2/7۳ 7/67 ۸/66 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 9/۳6 7/۳6 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                           

 



   21/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1385-1395با استان طی دوره  اردستانمقایسه نرخ شهرنشینی شهرستان (. 3 -1نمودار)

 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های سال های مهم جمعيتي، بعد خانوار است. براساس سرشماریاز ديگر شاخص

در  9۸/2و  1۳90در سال  20/۳ه ،  ب1۳۸5در سال  54/۳متوسط بعد خانوار در شهرستان اردستان از  عدد 

د از بعاردستان همواره کمتر  شهرستاندر بعد خانوار طي دوره مورد نظر  کاهش يافته است.1۳95سال 

عد خانوار در مناطق در شهرستان اردستان، ب 1۳۸5-1۳95همچنين طي دوره خانوار کل استان بوده است. 

از نظر  شهرستان اردستان 1۳95در سال  ايي بوده است.بزرگتر از بعد خانوار در مناطق روستشهری همواره 

شهرستان و  ۳4/۳فريدونشهر با  شهرستان در اين سال. را در استان داشته است يکمبعد خانوار رتبه بيست و 

 .اندشتهنفر به ترتيب  بيشترين و کمترين بعد خانوار را در استان دا 9۳/2با  ننايي

 
 1395و کل استان اصفهان در سال های استان با دیگر شهرستاناردستان مقایسه بعد خانوار شهرستان (. 4 -1نمودار)
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ه در همانطور کباشد. مير يکي از عوامل اصلي تغييرات جمعيتي يك جامعه مي باروری در کنار مرگ و

از   (1۳۸5-1۳90تان طي دوره )نشان داده شده است، نرخ باروری عمومي در شهرستان اردس (6-1)جدول

 1/4۸ی عمومي استان در طي اين دوره از ميزان ر، در حالي که ميزان نرخ باروافزايش يافته ۳/46به   9/44

مناطق  عمومي در رسيده است. نکته ديگر آنکه ميزان باروری 1۳90در سال  44به ميزان  1۳۸5در سال 

  ي بوده است.همواره بيشتر از مناطق روستاياردستان شهری 

رابر ب اردستان ي شهرستانيتنسبت جنس 1۳95در سال  ي جمعيت است.يتبحث مهم ديگر، مطالعه نسبت جنس

( 6-1)های جدولباشد. همچنين بر اساس داده( مي10۳)استان کل ييتاست که کمتر از نسبت جنس 102با 

افزايش يافته است.  1۳90-1۳95کاهش و طي دوره  1۳۸5-1۳90مشخص است که اين نسبت طي دوره 

شهرستان کل ي يتي روندی همانند نسبت جنسيتنسبت جنس ،در مناطق شهری و روستايي شهرستان اردستان

 ي رتبه نوزدهم را در استان داشته است.يتشهرستان اردستان از نظر نسبت جنس 1۳95داشته است.  در سال 

 
ال و کل استان اصفهان در سهای استان با دیگر شهرستان اردستانشهرستان  تییت جنسبمقایسه نس(. 5 -1نمودار)

1395 

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

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

 .است جمعيت از سني مختلف های

و  1۳90، 1۳۸5به تفکيك زن و مرد و در سال های  اردستانهرم سني جمعيت شهرستان  (6-1)در نمودار

 ارائه شده است. 1۳95



   2۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395و  1390، 1385های در سال یتحسب جنسبر اردستانهرم سنی جمعیت شهرستان (. 6 -1نمودار)

مشخص است در طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان اردستان به ( 6-1)گونه که در نمودارهمان

هرم سني جمعيت شهرستان اردستان معکوس  1۳۸5-1۳95و طي دوره  بودهسوی سالمندی در حال حرکت 

 زشود که توده اصلي جمعيت اساله و بيشتر را در نظر نگيريم، مشاهده مي 65شده است. اگر گروه سني 

رسيده  1۳95ساله در سال  ۳0-۳4و  25-29به گروه سني  1۳۸5ساله در سال  20-24و  15-19گروه سني 

ساله و بيشتر زنان  65توان مشاهده کرد که در طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی است. همچنين مي

ساله و بيشتر  65ن باالی ، در حالي که جمعيت مردابه طور مرتب در حال افزايش بوده در شهرستان اردستان

 است. 1۳۸5افزايش يافته اما همچنان کمتر از سال  1۳90نسبت به سال  1۳95شهرستان اردستان در سال 

مقايسه شده است.  1۳95با کل استان اصفهان در سال  اردستانهرم سني جمعيت شهرستان ( 7-1)در نمودار

ز کل مردان و زنان شهرستان و استان است. دهنده درصد هر گروه سني ااعداد روی محور افقي نشان

بيشترين ميزان جمعيت را در بر ميساله  ۳0-۳4در سطح استان، گروه سني  شودمشاهده ميهمانطور که 

گيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان اردستان کمتر از کل استان است. همچنين مشخص است 

 ساله و بيشتر است.   65وط به گروه سني که در سطح شهرستان اردستان بيشترين سهم مرب



 اردستانسند توسعه شهرستان / 24

 

 
 1395با کل استان در سال  اردستانمقایسه هرم سنی جمعیت (. 7 -1نمودار)

 1۳۸5-1۳90طي دوره  .( ارائه شده است7-1در جدول)اطالعات مربوط به مهاجرت شهرستان اردستان 

 به خود اختصاصکه از اين نظر رتبه شانزدهم را در استان داشته  رنفر مهاج 4227ان اردستان تعداد شهرست

-1۳90های در طول سالنفر بوده است.  470755کل مهاجران استان اصفهان طي اين دوره  .داده است

زماني  است. ميزان خالص مهاجرت در دوره بودهنفر  1294مهاجرپذيری شهرستان اردستان ميزان  1۳۸5

به التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج شده از شهرستان بدون مورد مطالعه، از ما

ان اند و نيز مهاجراني که استدر نظر گرفتن مهاجراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفته

مهاجرت  ميزان خالص 1۳۸5-1۳90در دوره  بدست آمده است.، اقامت قبلي آنها نامعلوم بودهمحل 

 نفر بوده است. 425شهرستان اردستان، 

 1390-1395و  1385-1390طی دوره های  اردستانمهاجرت در شهرستان (. 7 -1جدول) 

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 4227 کل مهاجران

 - 2015 مهاجران جابجا شده داخل شهرستان

شده  مهاجران وارد

یا خارج شده از 

 شهرستان

 - 1294 کل مهاجران وارد شده

 - 1146 هاوارد شده از سایر استان

 - 14۸ وارد شده از خارج کشور

 - 721 مهاجران خارج شده از  شهرستان

 - 425 خالص مهاجرت

 مرکز آمار ايرانماخذ: 

 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

 آورده شده است.  1۳۸۸ -95های به تفکيك مقطع تحصيلي و جنسيت طي سال اردستانآموزان شهرستان عات مربوط به تعداد دانش( اطال۸-1در جدول)

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

 سال

 وسطه دوم نظریمت 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 125۳ 1۳09 2562 705 ۸0۳ 150۸ 1017 15۳0 2547 10۸ ۳01 409 ۳0۸۳ ۳94۳ 7026 - 

90- 89 1276 1۳۳1 2607  7۳4 79۸ 15۳2  ۸۳5 727 1562  147 29۳ 440 2992 ۳149 6141  60/12-  

91- 90 127۳ 1۳۳7 2610  77۳ ۸02 1575  77۸ 667 1445  127 ۳12 4۳9 2951 ۳11۸ 6069  17/1-  

92- 91 15۳4 1606 ۳140  504 5۳5 10۳9  750 606 1۳56  10۸ 2۸4 ۳92 2۸96 ۳0۳1 5927  ۳4/2-  

93- 92 1524 1596 ۳120  507 525 10۳2  700 611 1۳11  12۳ 276 ۳99 2۸54 ۳00۸ 5۸62  10/1-  

94- 93 15۳2 1591 ۳12۳  4۸9 5۳6 1025  7۳7 60۸ 1۳45  129 2۸6 415 2۸۸7 ۳021 590۸  7۸/0  

95- 94 1541 1662 ۳20۳  71۳ 749 1462  477 ۳55 ۸۳2  1۳6 256 ۳92 2۸67 ۳022 5۸۸9  ۳2/0-  

96- 95 1571 1642 ۳21۳  709 759 146۸  4۸1 ۳71 ۸52  144 24۸ ۳92 2905 ۳020 5925  61/0  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                  

                                                      
 آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آورده شده است. . 1



 اردستانهرستان سند توسعه ش/ 26

 

 

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

نزولي داشته است. تعداد  روندی تقريبا 1۳۸۸-95های لآموزان شهرستان اردستان طي ساتعداد کل دانش

نفرکاهش  5925به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  6141، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي کل دانش

 -59/0،  1۳۸9-95آموزان در شهرستان اردستان طي سال های متوسط رشد ساليانه کل دانشاست. يافته 

آموزان طي اين دوره با کاهش همراه بوده است. باشد که روند کلي دانشن معني ميدرصد بوده و اين بدي

درصد بوده 92/0آموزان استان اصفهان طي اين دوره، اين در حالي است که متوسط رشد ساليانه دانش

ن اردستان با کاهش تعداد کل آموزان در استان اصفهان، شهرستابنابراين علي رغم افزايش کل دانشاست. 

 زان مواجه بوده است.آمودانش

  
 (1388 -95) اردستانروند تغییرات تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی شهرستان (. 9 -1نمودار)

 



  27/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

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  95/0آموزان شهرستان اردستان از کل دانش ي دختر به پسريتشاخص نسبت جنس

، 1۳۸۸ -95رسيده است. در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول در سال های  1۳95-96در سال  96/0به  1۳۸9

، تعداد دانش1۳۸۸ -۸9استثنای سال آموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری به تعداد دانش

ادی ای و کار دانش با تفاوت زيآموزان دختر از پسر بيشتر بوده است. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه

دختران در  مقطع متوسطه دوم بيشتردر  اند و اين بدين معني است کهآموزان پسر از دختر پيشي گرفتهدانش

 کنند.ي و حرفه ای و کار دانش تحصيل ميپسران برای ورود به بازار کار در شاخه فن شاخه نظری و 

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

 د()درص1388 -95

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول 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       

روندی  1۳۸۸ -95های استان اصفهان طي سالآموزان دانشاز  اردستانآموزان شهرستان دانش سهم کل

درصد در سال تحصيلي  76/0 به 1۳۸9-90درصد در سال تحصيلي  ۸۳/0 نزولي داشته است. اين مقدار از

استان اصفهان  آموزاندانش از اردستانآموزان شهرستان رسيده است. بنابراين سهم کل دانش 1۳95 -96

 کاهش يافته است.

 

 



 

 

 ی و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی)نفر(به تفکیک شهر اردستانتعداد دانش آموزان شهرستان (. 10 -1جدول)

 سال

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

 کاردانش
 کل

 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 یروستای

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری 

 از کل)درصد(

89- 88 757 1۸05 ۳46 1162 217 2۳۳0 1۳4 275 1454 5572 

90- 89 7۸۳ 1۸24 ۳۳ 1199 171 1۳91 117 ۳2۳ 1404 47۳7 

91- 90 771 1۸۳9 ۳45 12۳0 141 1۳04 120 ۳19 1۳77 4692 

92- 91 90۸ 22۳2 226 ۸1۳ 94 1262 104 2۸۸ 1۳۳2 4595 

93- 92 ۸91 2229 216 ۸16 ۸7 1224 ۸9 ۳10 12۸۳ 4579 

94- 93 ۸۳0 229۳ 202 ۸2۳ 75 1270 92 ۳2۳ 1199 4709 

95-94 ۸24 2۳79 2۸9 117۳ 41 791 ۸7 ۳05 1241 464۸ 

96-95 769 2444 ۳1۳ 1155 19 ۸۳۳ 90 ۳02 1191 47۳4 

 زش و پرورش استان اصفهانماخذ: اداره کل آمو                    

آموزان شهری از سهم دانشاست.  يافته درصد افزايش 90/79به  1۳95 -96درصد و در سال  14/77، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي از کل دانش آموزان شهری شهرستان اردستانسهم دانش

تواند ناشي از نزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها در مقطع متوسطه دوم نظری و يا اين امر ميباشد. دوم نظری بيشتر از ساير مقاطع ميآموزان در مقطع متوسطه کل دانش

بيشترين درصد به شهرستان . زدهم را به خود اختصاص داده استنپارتبه  1۳95 -96هری از کل در سال آموز شرستان اردستان از لحاظ درصد دانششهه در اين مقطع در روستاها باشد. نبود مدرس

درصد( تعلق دارد. 10/5۳درصد( و کمترين به شهرستان چادگان) 67/9۸شهر)خميني



  29/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

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

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

 )درصد(1388  -95های طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 یشهر 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

درصد  60/1استان اصفهان از آموزان روستايي دانشاز  اردستانآموزان روستايي شهرستان سهم کل دانش

آموزان شهری افزايش و سهم کل دانش 1۳95 -96ل در سادرصد  66/1به  1۳۸9-90در سال تحصيلي 

استان اصفهان کاهش يافته است.آموزان شهری دانشاز  اردستانشهرستان 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 درصد(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(

89- 88 2562 0 150۸ 0 1۸۳0 717 409 0 6۳09 717 

90- 89 2607 0 15۳2 0 1562 0 440 0 6141 0 

91- 90 2602 ۸ 1575 0 1445 0 4۳9 0 6061 ۸ 

92- 91 ۳117 2۳ 10۳9 0 1۳56 0 ۳92 0  5904 2۳ 

93- 92 ۳0۸6 ۳4 10۳2 0 1۳11 0 ۳99 0 5۸2۸ ۳4 

94- 93 ۳0۸۳ 40 1025 0 1۳45 0 415 0 5۸6۸ 40 

95- 94 ۳14۳ 60 1462 0 ۸۳2 0 ۳92 0 5۸29 60 

96- 95 ۳104 109 146۸ 0 ۸52 0 ۳92 0 5۸16 109 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان        

آموزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين روند در تمام مقاطع با تفاوت زيادی همواره از دانش 1۳۸۸ -95آموزان مدارس دولتي شهرستان اردستان طي سال های تحصيلي سهم کل دانش

ه شده غيردولتي افزود مدارس آموزانو از اين سال بر تعداد دانش غيردولتي صفر بوده آموز مدارس تعداد دانش 1۳90 -91باشد. در مقطع ابتدايي تا سال تحصيلي لي قابل مشاهده ميتحصي

 -95متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال های  ( و1۳۸۸ -۸9نای سال ، متوسطه دوم نظری)به استثآموزان مدارس غيردولتي شهرستان اردستان در مقاطع متوسطه اولاست. دانش

های رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. بيشترين درصد به شهرستان 1۳95 -96آموزان  در سال آموز دولتي از کل دانشهرستان اردستان از لحاظ سهم دانشصفر بوده است. ش 1۳۸۸

 تعلق دارد. درصد( 25/7۸درصد( و کمترين درصد به شهرستان اصفهان) 100ر، خور و بيابانك و سميرم)ن و مياندشت، خوانسابويي



   ۳1/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 (1395 -96های استان اصفهان )کل دانش آموزان در شهرستان سهم دانش آموزان مدارس دولتی از(. 11 -1نمودار)

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

 )درصد(1388 -95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی تیدول غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

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

 و پرورش استان اصفهان  ماخذ: اداره کل آموزش

 9۳/0استان اصفهان از آموزان مدارس دولتي دانشاز  اردستانآموزان مدارس دولتي شهرستان سهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است که  1۳95-96درصد در سال   ۸9/0به  1۳۸9-90درصد در سال تحصيلي 

آموزان سهم دانشباشد. ر حال کاهش ميآموزان دولتي استان اصفهان داز دانش اردستانسهم شهرستان 



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۳2

 

 1۳۸9 -90استان اصفهان از سال آموزان مدارس غيردولتي دانشمدارس غيردولتي شهرستان اردستان از 

 روند رو به رشدی را داشته است.

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

 1389-95های ها از استان اصفهان طی سالو سهم آن اردستاندر شهرستان 

 سال

 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

90- 89       

91- 90       

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95    

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

شتر بي اردستانای و کاردانش شهرستان آموزان متوسطه دوم فني و حرفهورود دانش 1۳۸9 -95های در سال

ای دانش آموزان متوسطه دوم فني و حرفه 1۳9۳ -94 از سالهای مربوط به بخش صنعت بوده است. در رشته

های بخش هنر وارد شده اند و تا قبل از آن ورود به اين بخش صفر و کاردانش شهرستان اردستان به رشته

 بوده است.

ای و کاردانش آموزان متوسطه دوم فني و حرفهبيشترين سهم ورود دانش 1۳95-96ي در سال تحصيل

آموزان از استان اصفهان وکمترين سهم  ورود دانش کشاورزیاستان اصفهان در بخش از  اردستانشهرستان 

 بوده است. خدماتدر بخش 

)نفر( و سهم آن از استان  1388 -95طی سال های  اردستانتعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان (. 15 -1جدول) 

 1388 -95های )درصد( طی سال اصفهان

 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 12 ۳1 4۳ 

90- 89 19  ۳4  5۳  



   ۳۳/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

91- 90 21  ۳9  60  

92- 91 17  ۳4  51  

93- 92 16  ۳۳  49  

94- 93 14  40  54  

95- 94 14  ۳9  5۳  

96- 95 17 4۳  60  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نفر در سال  60به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال تحصيلي  4۳ آموزان استثنايي شهرستان اردستان ازتعداد دانش

آموزان استثنايي پسر از همواره تعداد دانش 1۳۸۸ -95صيلي های تحافزايش يافته است. در سال 1۳95 -96

 دختر در شهرستان اردستان بيشتر بوده است. 

ن اصفهان در سال تحصيلي آموزان استثنايي استاايي شهرستان اردستان از کل دانشآموزان استثنسهم دانش

 درصد افزايش يافته است. 25/1به  1۳95-96درصد بوده و در سال  97/0، 1۳۸۸ -۸9

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

 1388 -95ی هامعلمان از استان اصفهان)درصد( طی سال

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 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

   422 196 226 ۳2 11 ۳4 71 56 49 74 95 89- 88 

   464 194 270 40 15 4۸ ۸9 62 62 44 104 90- 89 

   460 201 259 26 11 45 ۸7 56 62 74 99 91- 90 

   457 17۸ 279 22 14 45 ۸0 46 51 65 1۳4 92- 91 

   4۳۸ 16۳ 275 21 12 ۳7 ۸1 40 44 65 1۳۸ 93- 92 

   ۳9۳ 150 24۳ 15 10 41 75 42 41 52 117 94- 93 

   ۳۸9 149 240 17 7 ۳1 62 51 52 50 119 95- 94 

   ۳7۳ 1۳9 2۳4 16 11 2۸ 55 45 44 50 124 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان            



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۳4

 

نفر در سال  ۳7۳به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  422از  شهرستان اردستان دولتي تعداد کل معلمان رسمي پيماني

های ابتدايي و متوسطه دوم نظری تعداد در مقطع 1۳۸۸ -95های کاهش يافته است. در سال 1۳95 -96

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

از  ن اردستانشهرستا دولتي مي پيمانيرسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر مي باشد. سهم کل معلمان رس

 -96درصد در سال  24/1به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  ۳7/1از  معلمان رسمي پيماني دولتي استان اصفهان

 کاهش يافته است. 1۳95

ی طی طع تحصیلبه تفکیک مق اردستاننسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 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                     

 -۸9در سال  16/15از  اردستانآموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان نسبت دانش

اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  افزايش يافته است. 1۳95 -96در سال  ۸4/17به  1۳۸۸

در  اردستان آموز به معلم مدارس دولتي شهرستانباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي ۳4/27، 1۳95 -96

رتبه   1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت اردستانباشد. شهرستان مقطع ابتدايي از استان اصفهان کمتر مي

 -96در سال  ي نسبت به معلمآموز دولتي ابتدايصاص داده است. کمترين تعداد دانشرا به خود اخت پنجم

 باشد. ( مي16/67( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)۳5/۸نز)مربوط به شهرستان نط 1۳95



   ۳5/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

  
 -96) های استان اصفهاننسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی مقطع ابتدایی در شهرستان(. 12 -1نمودار)

1395) 

 ۳9/14ز ا  اردستانآموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان نشنسبت دا

يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  افزايش 1۳95 -96در سال  11/16به  1۳۸۸ -۸9در سال 

رانه شهرستان آموز به معلم مدارس دولتي دختباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 5۳/19، 1۳95 -96

در  تاز لحاظ اين نسب اردستانباشد. شهرستان در مقطع متوسطه اول از استان اصفهان کمتر مي اردستان

مربوط به  1۳95 -96در سال  را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت هفتمرتبه  1۳95 -96سال 

 مي باشد.  ( نفر6۸/45( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)95/6شهرستان نطنز)

در  ۳4/14از  اردستانآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان نسبت دانش

 -96يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  افزايش 1۳95 -96در سال  ۸7/16به  1۳۸۸ -۸9سال 

 در اردستانمدارس دولتي پسرانه شهرستان  آموز به معلمباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 74/26، 1۳95

 1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت اردستانباشد. شهرستان مقطع متوسطه اول از استان اصفهان کمتر مي

آموز دولتي پسرانه متوسطه اول نسبت به صاص داده است. کمترين تعداد دانشرا به خود اخت هشتمرتبه 

( 4۸/61( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)5۸/6شهرستان نطنز)مربوط به  1۳95 -96در سال معلم 

 باشد. مي

از  تاناردسآموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان نسبت دانش

اين نسبت در استان اصفهان در  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  75/۸به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۳2/14

آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان  باشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 12/14، 1۳95 -96سال 

در سال  از لحاظ اين نسبت اردستان باشد. شهرستاندر مقطع دوم نظری از استان اصفهان کمتر مي اردستان

ولتي دخترانه متوسطه دوم آموز دصاص داده است. کمترين تعداد دانشرا به خود اخت سومرتبه  1۳95 -96
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( و بيشترين مربوط به شهرستان  10/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96در سال  نظری نسبت به معلم

 باشد. ( مي۸9/۳۳لنجان)

از  اناردستآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان نسبت دانش

اين نسبت در استان اصفهان در  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  25/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  91/2۳

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

 از لحاظ اين نسبت اردستانباشد. شهرستان ميکمتر در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان  اردستان

آموز دولتي پسرانه صاص داده است. کمترين تعداد دانشرا به خود اخت يازدهمرتبه  1۳95 -96ال در س

( و بيشترين مربوط به 41/4مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96در سال  متوسطه دوم نظری نسبت به معلم

 باشد. ( مي52/۳2شهرستان  لنجان)

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

اين نسبت  يافته است. افزايش 1۳95 -96در سال  09/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۸2/9از  اردستانشهرستان 

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

باشد. شهرستان ميبيشتر ای و کاردانش از استان اصفهان در مقطع دوم فني و حرفه تاناردسدخترانه شهرستان 

صاص داده است. کمترين را به خود اخت بيست و يکمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت اردستان

 1۳95 -96در سال  آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلمتعداد دانش

 باشد. ( مي72/21( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)66/5مربوط به شهرستان نطنز)

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

اين نسبت  .استافزايش يافته  1۳95 -96در سال  50/15به  1۳۸۸ -۸9در سال  41/9از  اردستانشهرستان 

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

باشد. مي تربيشدر مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان اصفهان  اردستاندولتي پسرانه شهرستان 

صاص داده است. کمترين را به خود اخت بيستمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت اردستانشهرستان 

 1۳95 -96در سال  آموز دولتي پسرانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلمتعداد دانش

 ( مي باشد. 1۸/۳1( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)10/4مربوط به شهرستان نطنز)

و سهم کل معلمان از استان  اردستان)نفر( شهرستان لمان رسمی پیمانی دولتی استثناییمع تعداد(. 18 -1جدول)

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

اردستانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   9 2 7 89- 88 

   9 1 ۸ 90- 89 



   ۳7/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

اردستانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   12 ۳ 9 91- 90 

   11 2 9 92- 91 

   9 2 7 93- 92 

   10 ۳ 7 94- 93 

   10 ۳ 7 95- 94 

   9 ۳ 6 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                         

 -95های طی سال اردستاننسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان (. 19 -1جدول)

1388   

اردستانشهرستان  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                                                     

با نوسانات کمي  1۳۸۸ -95طي سال های  اردستاناستثنايي شهرستان دولتي معلمان رسمي پيماني تعداد 

هرستان شدولتي استثنايي معلمان رسمي پيماني سهم نفر رسيده است.  9به  1۳95 -96همراه بوده و در سال 

يافته  کاهشدرصد  94/0درصد به  0۳/1استان اصفهان از دولتي استثنايي معلمان رسمي پيماني از  اردستان

باشد و مي 67/6، 1۳95 -96در سال  اردستانآموز به معلم مدارس استثنايي شهرستان است. نسبت دانش

آموز استثنايي شهرستان يجه در ازای يك معلم، تعداد دانشاست. در نت 06/5در استان اصفهان  اين نسبت

 -96در سال  اردستانباشد. از اين لحاظ شهرستان مي از استان اصفهان بيشتر 1۳95 -96در سال  اردستان

بيشترين به و  (۳6/2را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت به شهرستان نطنز) هفدهمرتبه  1۳95

 ( تعلق دارد.40/1۳شهرستان گلپايگان)



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۳۸

 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  9۸44/0 اردستان در شهرستان 1۳94 -95دايي در سال تپوشش تحصيلي واقعي مقطع اب

از استان   اردستاناست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان  9۸61/0استان اصفهان 

  1۳94 -95در سال  از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي اردستانباشد. شهرستان مي کمتراصفهان 

( کمترين 971۳/0( بيشترين و شهرستان برخوار)9979/0قرار دارد و شهرستان فريدون شهر) نوزدهمه در رتب

 اند.ميزان را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  9427/0 اردستاندر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

ر سال د از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول اردستانباشد. شهرستان مي بيشتراز استان اصفهان 

( کمترين ميزان و شهرستان گلپايگان بيشترين ۸767/0) قرار دارد و شهرستان سميرم ششمدر رتبه  1۳94 -95

 اند.ود اختصاص داده( را به خ959۳/0ميزان)

و اين پوشش  7621/0 اردستاندر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

در  طه دومپوشش تحصيلي واقعي مقطع متوس از نظر اردستان شهرستان  تقريبا با استان اصفهان برابر است.



   ۳9/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

( و کمترين ميزان به ۸060/0قرار دارد. بيشترين ميزان به شهرستان اصفهان) چهارمدر رتبه  1۳94 -95سال 

 ( تعلق دارد.6569/0شهرستان فالورجان)

 يشود هر چه از مقطع ابتدايي به مقطع متوسطه دوم مي رويم، پوشش تحصيلطور که مشاهده ميهمان

 يم تحت پوشش قرارلشود و اين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان الزم التعواقعي کمتر مي

 ابل مشاهده است. اند. اين روند در استان هم قرفتهگ

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

 
 (1394 -95های استان اصفهان )پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه اول در شهرستان(. 15 -1نمودار)
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 (1394 -95های استان اصفهان )پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه دوم در شهرستان(. 16 -1نمودار)

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

 1388 -95های )نفر در کالس( طی سال اردستان

 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 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 

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

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



   41/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 (1395 -96) های استان اصفهانتراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی شهرستان(. 17 -1نمودار)

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

تراکم دانش آموزان در کالس داير . باشدمي آموزش کيفيت بر موثر عوامل از يکي و است آموزی

نفر در  49/1۳به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي نفر در کالس  64/16از  اردستانمدارس دولتي شهرستان 

آموزی در شهرستان جمعيت دانش رسيده و اين حاکي از آن است که1۳94 -95لي در سال تحصيکالس 

 از نظر تراکم اردستانيافته است. شهرستان  کاهشهای داير مدارس دولتي تعداد کالس نسبت به اردستان

 .1را به خود اختصاص داده است چهارمرتبه  1۳95 -96در سال  آموزان در کالس مدارس دولتيدانش

نفر در کالس( و کمترين ميزان به  ۸5/24به شهرستان اصفهان)  1۳95 -96در سال  تراکممقدار  بيشترين

آموزان در ( تعلق دارد. در اين سال ميزان تراکم دانشنفر در کالس 71/1۳ين و مياندشت)شهرستان بوي

کم شهرستان باشد. در نتيجه ميزان ترانفر در کالس مي ۸0/22کالس داير مدارس دولتي استان اصفهان

 باشد.تان اصفهان کمتر ميدر اين سال از اس اردستان

های الطی س اردستانتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 22 -1جدول)

95- 1388 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 ی و کاردانشحرفه ا
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 64 25 14 5 10۸ 

90- 89 66 25 12 7 110 

91- 90 65 2۳ 12 7 107 

                                                      
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1
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 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 ی و کاردانشحرفه ا
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 64 22 14 ۸ 10۸ 

93- 92 6۳ 22 12 10 107 

94- 93 6۳ 22 12 10 107 

95- 94 6۳ 2۳ 12 10 10۸ 

96- 95 60 21 11 10 102 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در سال  102به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  10۸تعداد واحدهای سازماني دولتي شهرستان اردستان از 

از کل واحدهای سازماني  اردستانسازماني دولتي شهرستان  واحدهایسهم کاهش يافته است.  1۳95 -96

 افزايش 1۳95-96درصد در سال  50/2به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال تحصيلي  44/2ان از دولتي استان اصفه

 يافته است.

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 40 60 1۳1 ۸2 5۸ 

90- 89 40 61 1۳0 6 56 

91- 90 40 6۸ 120 6۳ 57 

92- 91 49 47 97 49 55 

93- 92 49 47 109 40 54 

94- 93 49 47 112 42 55 

95- 94 50 64 69 ۳9 54 

96- 95 52 70 77 ۳9 57 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 56، 1۳۸9 -90 سال در اردستانآموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان نسبت کل جمعيت دانش

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين   57برابر  1۳95 -96 نفر بر واحد سازماني و در سال

اند. همين نسبت برای استان اصفهان در آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 57ال در هر واحد سازماني س

آموزاني که در هر واحد سازماني باشد. بنابراين تعداد دانشني مينفر بر واحد سازما 161، 1۳95 -96سال 

اردستان اشد. از اين لحاظ شهرستان بکنند از استان اصفهان کمتر ميتحصيل مي اردستاندولتي در شهرستان 



   4۳/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 ود اختصاص داده است. شهرستانهای استان اصفهان به خرا در بين شهرستان چهارمرتبه  1۳95 -96در سال 

نفر بر واحد سازماني(  2۳1شهر)ني( در رتبه اول و شهرستان خمينينفر بر واحد سازما  45) ن و مياندشتبويي

 در رتبه آخر قرار دارند.

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

و سرانه فضای دانش آموز  اردستاندر کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان 1تراکم دانش آموزان (. 24 -1جدول)

 1388 -95های طی سال

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 9۳71۸ 600   
90- 89 941۸9 620   
91- 90 94424 6۳0   
92- 91 94592 6۳7   
93- 92 94777 644   
94- 93 94777 644   
95- 94 94777 644   
96- 95 94961 652   

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

                                                      
 ند.ا. دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده1
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نفر در کالس در سال   99/9از  اردستانآموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان تراکم دانش

رسيده است که نسبت به تراکم  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  01/9به  1۳۸9 -90تحصيلي 

آموز در سرانه فضای دانشباشد. ( کمتر مينفر در کالس 54/20کالس فيزيکي مدارس دولتي در استان )

مترمربع بر نفر در  16/16به  1۳۸9-90سال مترمربع بر نفر در  21/15نيز از  اردستانمدارس دولتي شهرستان 

آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال است که نسبت به سرانه فضای دانش رسيده 1۳95-96سال 

در سال  آموزاز لحاظ سرانه فضای دانش اردستان( بيشتر مي باشد. شهرستان مترمربع بر نفر 11/7) 96-1۳95

بيشترين مقدار سرانه مربوط به های استان اصفهان قرار دارد. هرستانچهارم در بين شدر رتبه  1۳95 -96

( مترمربع بر نفر 75/4و کمترين مقدار مربوط به شهرستان لنجان) (مترمربع بر نفر 4۳/21شهرستان خوانسار)

را در بين  سومرتبه  1۳95 -96در سال  اردستانمي باشد. از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي شهرستان 

های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين مقدار تراکم در کالس فيزيکي به نشهرستا

نفر در  92/6) ن و مياندشت( و کمترين مقدار به شهرستان بويينفر در کالس 10/27شهرستان خميني شهر)

 ( تعلق دارد.کالس

 
 1395 -96در سال  های استان اصفهانمدارس دولتی شهرستانسرانه فضای دانش آموز (. 19 -1نمودار)

 



   45/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

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

 1388 -95های طی سال اردستانرس دولتی شهرستان ضریب بهره وری فضای آموزشی در مدا(. 25 -1جدول)

 استان اصفهان اردستانشهرستان  سال

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

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

 5۸/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  79/0ضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان اردستان از 

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

( بيشترين 09/1شهر)( کمترين مقدار و شهرستان خميني5/0ن و مياندشت)شهرستان بويي 1۳95 -96در سال 

بيشتر باشد نشانگر کمبود فضای آموزشي  يكاند. هر چه شاخص فوق از ادهمقدار را به خود اختصاص د

ي ه از کالس فيزيکنيز نشان دهنده اين است ک يكو دو نوبته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار زير 

وری فضای آموزشي مدارس دولتي در شهرستان شاهين شهر و موجود استفاده نشده است. ضريب بهره

مي باشد و اين بدين معني است که از کالس های فيزيکي موجود حداکثر بهره برداری  يكميمه نزديك به 

 شده است.
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 (1395 -96) ه وری فضای آموزشی در مدارس دولتی شهرستان های استان اصفهانضریب بهر(. 21 -1نمودار)

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

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

  تخریبی

ارای حداقل شرایط استحکامد     
   نیاز به مقاوم سازی

  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                   

کالس نيازمند 271کالس تخريبي،۳19،  اردستانهای مدارس دولتي شهرستان از بين کالس 1۳95در سال 

درصد از مساحت زيربنای  77/4۳باشند. الس دارای حداقل شرايط استحکام ميک 1۳0 مقاوم سازی و

درصد دارای حداقل  19/21درصد نيازمند مقاوم سازی و  0۳/۳5مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت زيربنای  79/1 اردستانشرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان 

های استان در بين شهرستان پانزدهماستان اصفهان را به خود اختصاص داده است و رتبه  مدارس دولتي

 ۳6درصد کمترين مقدار و شهرستان اصفهان با  67/0اصفهان  را دارا مي باشد. شهرستان خور و بيابانك با 

 اند.درصد بيشترين مقدار را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده
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 )درصد( 1395 از استان اصفهان از نظر فضای کالبدی در سال  اردستانسهم مدارس دولتی شهرستان (. 27 -1جدول)

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

    تخریبی
   دارای حداقل شرایط استحکام

اوم سازینیاز به مق     
 ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را  61/۳ اردستانشهرستان  1۳95در سال 

 2۸/54با  اردستانبه خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان 

شهرستان  1را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيست و سومدرصد رتبه 

ت با ن و مياندشولتي غيراستاندارد و شهرستان بوييدرصد کمترين ميزان مدارس د ۳6/19آران و بيدگل با 

 ند.ادرصد بيشترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد را به خود اختصاص داده 74/57

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

                                                      
 رتبه اول مربوط به کمترين درصد مدارس دولتي غيراستاندارد مي باشد. .1



 

 

 1388 -95های ز استان اصفهان طی سالو سهم آن ا)هزار نفر ساعت(  اردستانتعداد کل کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی و غیردولتی شهرستان (. 28 -1جدول)

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

 خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات 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        

مي مترمربع  461۸،  1۳95در سال  مراکز ثابتزيربنای فضای آموزشي  باشد.و دو مرکز سيار مي مرکز ثابت سه 1۳95در سال  اردستانعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان ت

آموزشي  از لحاظ زيربنای فضای اردستانن را به خود اختصاص داده است. شهرستان درصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفها 55/4باشد که 

 27/40) های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهانرا در بين شهرستان  پنجمرتبه  1۳95در سال  مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي

در بخش صنعت درصد کارآموزان مرد بيشتر از زن و در شود در کل مراکز آموزشي باشد. همان طور که مشاهده ميمي درصد(44/0ين و مياندشت)ط به شهرستان بويد( و کمترين مربودرص

از  اردستانسهم کارآموزان شهرستان ل توجه است. باشد که در بخش خدمات اين اختالف قاب( و خدمات درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد مي1۳95 -96سال  استثنای)به  بخش کشاورزی

  باشد.درصد مي 20/1درصد و در بخش خدمات  94/2درصد، در بخش کشاورزی  72/1، 1۳95-96استان اصفهان در بخش صنعت  در سال 
                                                      

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

 1388 -95های نفر ساعت بر مربی( طی سال

 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                                 

هزار  ۸7/11ز ا اردستانای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان نسبت کارآموزان فني و حرفه

رسيده است.  1۳95 -96عت بر مربي در سال هزار نفر سا ۳7/21به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

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

در ازای هر نفر مربي متخصص، ميزان ساعت آموزشي  اردستانای دولتي غيررسمي شهرستان فني و حرفه

هزار نفر  9۸/10) مربوط به شهرستان سميرم 1۳95 -96ين نسبت در سال از استان کمتر مي باشد. کمترين ا

هزار نفر ساعت بر مربي( است. شهرستان  ۸۸ساعت بر مربي(  و بيشترين مربوط به شهرستان فريدونشهر)

اصفهان کسب کرده های استان را در بين شهرستان يازدهمرتبه  1۳95 -96در سال  از اين لحاظ اردستان

فاقد  1۳95 -96ين و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال ان بوياست.)شهرست

 کارآموز دولتي بوده است(

 
بی( )هزار نفر ساعت بر مر نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص(. 23 -1نمودار)

 (1395 -96) اصفهان های استاندر شهرستان
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و استان اصفهان  اردستان)ساعت( شهرستان  سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال(. 30 -1جدول)

 1395و  1390، 1385های سالدر 

اردستانشهرستان  استان اصفهان  
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46  05/22  26/11  70/74  1395 

 ای استان اصفهاناداره کل آموزش فني و حرفهو  های آماری ماخذ: سالنامه

به  1۳۸5در سال ساعت  6۳/52 از اردستانفني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان سرانه آموزش 

 1۳95اين مقدار در سال کاهش يافته است. 1۳95ساعت در سال  05/22و  1۳90در سال ساعت  49/۳7

ساعت مي باشد. بنابراين به ازای هر نفر از جمعيت فعال تعداد ساعت آموزش  25/12برای استان اصفهان 

 1۳95در سال است. از اين لحاظ  بيشتراز استان اصفهان  1۳95در سال  اردستانغيررسمي شهرستان 

های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان مربوط را در بين شهرستان دومرتبه  اردستانشهرستان 

ساعت( و خور  46/0ومياندشت)ينبويهای ساعت( و کمترين مربوط به شهرستان 0۸/2۳)يننايبه شهرستان 

 ساعت( مي باشد. 45/0و بيابانك)

 
 های استان اصفهان)ساعت( در شهرستان سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال(. 24 -1نمودار)

(1395)



 

 

 1395و  1390، 1385های )درصد( در سال اردستانساله و بیشتر شهرستان 6نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت (. 31 -1جدول)

 های آماریماخذ: سالنامه

باشد که درصد مي 0۳/۸۳برابر  1۳95و در سال درصد  75/79برابر  1۳90در سال  ،درصد ۸6/77برابر  1۳۸5در سال  اردستانساله و بيشتر شهرستان 6رخ باسوادی در جمعيت ن

همواره نرخ  افزايش يافته است. 1۳90نسبت به سال  1۳95در سال  اردستانشهرستان  و شهری ساله و بيشتر روستايي6همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت  افزايشبا 

است که در مقايسه با شهرستان   9۳/۸9برابر  1۳95زنان مي باشد. نرخ باسوادی استان اصفهان در سال  در مردان بيشتر از اردستانساله و بيشتر شهرستان 6باسوادی در جمعيت 

از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95در سال  اردستانباشد. شهرستان در اين سال از نرخ باسوادی استان کمتر مي اردستانيابيم که نرخ باسوادی در شهرستان در مي اردستان

( 11/9۳مربوط به شهرستان شاهين شهر و ميمه) 1۳95در سال  باالترين نرخ باسوادیرا در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است.  نوزدهمبيشتر کل رتبه  ساله و6

 ( مي باشد.10/7۸ن و مياندشت)پايين ترين مربوط به شهرستان بويي و

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر شهری6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

سواد در جمعیت تعداد با

 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 6071 4759 10۸۳0 ۸4/7۳ 61/59 ۸۳/66 11271 10094 21۳65 22/۸9 69/۸0 97/۸4 17۳42 14۸5۳ ۳2195 16/۸۳ 47/72 ۸6/77 

1390 49۸1 ۳999 ۸9۸0 ۳2/75 17/60 7۳/67 111۳2 10276 2140۸ 27/90 14/۸2 17/۸6 1611۳ 14275 ۳0۳۸۸ 05/۸5 52/74 75/79 

1395 54۳6 425۳ 96۸9 01/۸1 15/65 19/7۳ 1166۳ 1047۳ 221۳6 26/92 1۳/۸4 2۳/۸۸ 17099 14726 ۳1۸25 ۳6/۸۸ 60/77 0۳/۸۳ 
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 (1395) های استان اصفهانساله و بیشترشهرستان6باسوادی کل در جمعیت  نرخ(. 25 -1نمودار)

 1395 1در سال اردستانمساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان (. 32 -1جدول)

 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

بر نفر است که  مترمربع ۳6/0، 1۳95در سال  اردستانسرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان 

باشد. شهرستان مي بيشتر( مترمربع بر نفر 16/0نسبت به سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

 1۳95در سال  های استان اصفهانمدارس دولتي در بين شهرستان از لحاظ سرانه مساحت آزمايشگاه اردستان

و مياندشت  نحت آزمايشگاه به شهرستان بوييمسا را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه چهارمرتبه 

مترمربع بر نفر تعلق داد. سرانه مساحت کتابخانه  01/0مترمربع بر نفر و کمترين به شهرستان مبارکه با  44/0با 

( مترمربع بر نفر 07/0مترمربع بر نفر مي باشد که از سرانه استان) 15/0 اردستاندر مدارس دولتي شهرستان 

های استان خانه مدارس دولتي در بين شهرستاناز لحاظ سرانه مساحت کتاب اردستانشهرستان  باشد.مي بيشتر

 17/0ه به شهرستان خوانسار)ارد. بيشترين سرانه مساحت کتابخاندر رتبه دوم قرار د 1۳95در سال  اصفهان

رزشي در شهرستان ( تعلق دارد. تعداد سالن و0( و کمترين به شهرستان مبارکه)نزديك به مترمربع بر نفر

در رتبه سالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ  1انش آموز د 1175باشد و به ازای هر سالن مي 5 اردستان

در سال  ينهای مبارکه و ناي) مدارس دولتي شهرستانهای استان اصفهان قرار داردسوم در بين شهرستان

                                                      
 ثنايي نيز در نظر گرفته شده اند.دانش آموزان است در محاسبات، .1



   5۳/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

دانش آموز و در شهرستان برخوار  505ن خوانسار اين نسبت در شهرستا باشند(. ميسالن ورزشي فاقد  1۳95

 باشد.آموز ميدانش 1۸520

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

 
 (1395 -96)  های استان اصفهاندولتی شهرستانسرانه مساحت کتابخانه مدارس (. 27 -1نمودار)

 
 (1395 -96) های استان اصفهاندانش آموز به سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان(. 28 -1نمودار)
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 آموزش عالی -4 -1

حسب نوع مراکز آموزش عالي در سال بر  اردستان( تعداد مراکز آموزش عالي شهرستان ۳۳-1در جدول )

 آورده شده است. 1۳95

 1395بر حسب نوع مراکز آموزش عالی در سال  اردستانتعداد مراکز آموزش عالی شهرستان (. 33 -1جدول)

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان اصفهان اردستانشهرستان  نوع مراکز

 0 91 0 دولتی

 65/4 4۳ 2 نورپیام 

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 27/2 442 1 جامع علمی کاربردی

 14/7 2۸ 2 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

 9۸/2 16۸ 5 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

ها و مراکز درصد از دانشگاه 9۸/2دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود دارد و  5در شهرستان اردستان، 

 آموزش عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان شهرستان اردستان بر حسب گروه تحصيلي طي ( ۳4-1در جدول)

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 

                                                      
ه علوم قرآني شهر و ميمه( و دانشکدهای دولتي استان اصفهان بدون دانشگاه صنعتي مالك اشتر)شهرستان شاهينتمامي اطالعات مربوط به دانشگاه .1

 باشد.اصفهان)شهرستان برخوار( مي

و خوانسار است که پرديس فريدن و خوانسار دارای کد آموزشي يکسان  مرکز آموزش جهادکشاورزی اصفهان شامل سه پرديس کاشان، فريدن .2

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

 .باشدشهر و ميمه(  ميربردی مالك اشتر)شهرستان شاهيناطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کا

 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است.. ۳

 

 



 

 

 )نفر(1385 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های اردستانشهرستان  1اکز آموزش عالیتعداد دانشجویان مر(. 34 -1)جدول

 
 گروه تحصیلی      

 

 

 

 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

 ردخت پسر

نسبت 

 جنسیتی

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 140 104 105۳ 1۳9۸ 104 ۳00 277 1۳4 201 109 1775 2045 ۳۸20 

1386 164 11۳ 1147 14۸9 110 ۳04 ۳0۳ 74 2۳5 120 1959 2100 4059 26/6  

1387 1۸۸ 156 6۸۸ ۸14 10۳ 262 620 7۳ ۳09 2۳0 190۸ 15۳5 ۳44۳ 1۸/15-  

1388 19۳ 1۸۸ 10۸4 1422 79 2۳9 91۳ 104 415 ۳11 26۸4 2264 494۸ 71/4۳  

1389 175 19۳ 1100 1۳75 66 196 1054 107 4۸2 450 2۸77 2۳21 519۸ 05/5  

1390 199 200 99۳ 1۳72 77 177 9۸۸ 105 479 47۳ 27۳6 2۳27 506۳ 60/2-  

1391 171 1۸۸ ۸95 111۸ 6۸ 161 ۸70 111 470 4۳9 2474 2017 4491 ۳0/11-  

1392 1۳۸ 142 796 929 59 142 706 ۸7 ۳97 ۳76 2096 1676 ۳772 01/16-  

1393 10۳ ۸۸ ۸۳۳ 774 50 122 55۳ 66 ۳22 ۳1۳ 1۸61 1۳6۳ ۳224 5۳/14-  

1394 ۸5 56 61۸ 59۳ ۳7 72 421 52 ۳12 274 147۳ 1047 2520 ۸4/21-  

1395 60 21 707 522 24 42 ۳40 40 292 1۸۸ 142۳ ۸1۳ 22۳6  27/11-  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه           

                                                      
 اند.های فني و مهندسي، کشاورزی و دامپزشکي، علوم انساني و هنر و معماری قرار گرفتهها به ترتيب در گروهت آنسازی اطالعاهای تحصيلي دانشگاه جامع علمي کاربردی عبارتند از: صنعت، کشاورزی، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر که جهت يکسانگروه. 1
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نفر در سال  22۳6به  1۳۸5نفر در سال  ۳۸20تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان از 

تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان روندی  1۳۸9 -95های است. در سال رسيده 1۳95

در  1۳۸5 -95های تحصيلي علوم انساني و طي سال در گروه 1۳۸5 -92های ت. طي سالنزولي داشته اس

هنر و  فني و مهندسي وهای تحصيلي تحصيلي علوم پايه تعداد دانشجويان دختر از پسر و در گروه گروه

ن امعماری تعداد دانشجويان پسر از دختر بيشتر بوده است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرست

کاهش  1۳95درصد در سال  97/0به  1۳۸5درصد در سال  16/2اردستان از دانشجويان استان اصفهان از 

در مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان دانشجويي در گروه علوم  1۳۸5 -95های يافته است. در سال

 پزشکي تحصيل نکرده است.

 
 1385 -95های طی سال اردستانل دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان تعداد ک(. 29 -1نمودار)

 کنند.کاربردی تحصيل مياد اسالمي، پيام نور و جامع علميدانشجويان شهرستان اردستان در سه زيرنظام آز

 زادهای آهای آزاد اسالمي و پيام نور شهرستان اردستان از دانشجويان دانشگاهسهم دانشجويان دانشگاه

جامع علمي  کاهش و در دانشگاه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95اسالمي و پيام نور استان اصفهان در سال 

 کاربردی افزايش يافته است.
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 1395بر حسب زیرنظام در سال  اردستاندرصد دانشجویان شهرستان (. 30 -1نمودار)

 یهادرصد در دانشگاه 04/45نور،  يامپ یهادرصد در دانشگاه 10/۳۸، 1۳95در شهرستان اردستان در سال 

اند.کرده يلتحص یکاربرد يجامع علم درصد در دانشگاه ۸6/16و  يآزاد اسالم



 

 

 )نفر( 1385 -95طی سال های زیرنظامبر حسب  اردستان تعداد دانشجویان شهرستان(. 35 -1)جدول

                ظامزیرن           

  

 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 1076 709 17۸5 699 1۳۳6 20۳5  0 0 0 

1386 1161 5۳7 169۸ 79۸ 156۳ 2۳61  0 0 0 

1387 1476 5۳۸ 2014 4۳2 997 1429  0 0 0 

1388 1770 594 2۳64 ۸05 162۸ 24۳۳  109 42 151 

1389 1۸90 675 2565 ۸67 1596 246۳  120 50 170 

1390 1714 642 2۳56 9۳۳ 1650 25۸۳  ۸9 ۳5 124 

1391 1526 602 212۸ ۸41 1۳۸1 2222  107 ۳4 141 

1392 1261 505 1766 7۳2 114۳ 1۸75  10۳ 2۸ 1۳1 

1393 1026 400 1426 707 924 16۳1  12۸ ۳9 167 

1394 ۸75 ۳45 1220 45۳ 6۸0 11۳۳  145 22 167 

1395 774 2۳۳ 1007 ۳16 5۳6 ۸52  ۳۳۳ 44 ۳77 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                       



 

 

 1385 -95های بر حسب مقطع تحصیلی طی سال اردستانهرستان تعداد دانشجویان ش(. 36 -1جدول)

 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 765 6۳7 1402 1010 140۸ 241۸ 0 0 0 0 0 0 

1386 446 ۳2۳ 769 151۳ 1777 ۳290 0 0 0 0 0 0 

1387 2۸۸ 10۸ ۳96 1620 1427 ۳047 0 0 0 0 0 0 

1388 ۳۸۳ 126 509 2۳01 21۳7 44۳۸ 0 1 1 0 0 0 

1389 404 109 51۳ 2461 2191 4652 12 21 ۳۳ 0 0 0 

1390 2۸7 6۸ ۳55 2۳92 2201 459۳ 57 5۸ 115 0 0 0 

1391 2۸0 5۸ ۳۳۸ 2074 1۸۳۳ ۳907 120 126 246 0 0 0 

1392 150 ۳7 1۸7 17۸6 14۸2 ۳26۸ 160 157 ۳17 0 0 0 

1393 1۳0 2۳ 15۳ 1545 1146 2691 1۸6 194 ۳۸0 0 0 0 

1394 1۳5 2۳ 15۸ 111۸ ۸17 19۳5 21۸ 205 42۳ 2 2 4 

1395 ۳04 41 ۳45 ۸90 5۸1 1471 219 1۸0 ۳99 10 11 21 

 وزش عالي استان اصفهانمراکز آمها و دانشگاهماخذ:                                        
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 ۳45به  1۳۸5نفر در سال  1402تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان از 

کاهش و در  1۳95نفر در سال  1471به  1۳۸5نفر در سال  241۸، در مقطع کارشناسي از 1۳95نفر در سال 

 4و در مقطع دکتری تخصصي از  1۳95نفر در سال  ۳99به  1۳۸۸نفر در سال  1مقطع کارشناسي ارشد از 

افزايش يافته است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان  1۳95نفر در سال  21به  1۳94نفر در سال 

اردستان از دانشجويان استان اصفهان در مقاطع کارداني وکارشناسي کاهش و در مقاطع کارشناسي ارشد 

های ها و مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان طي سالاست. در دانشگاهو دکتری تخصصي افزايش يافته 

 ای دانشجويي تحصيل نکرده است.در مقطع دکتری حرفه 1۳۸5 -95

 
  1395بر حسب مقطع تحصیلی در سال  اردستاندرصد دانشجویان شهرستان (. 31 -1نمودار)

درصد دانشجويان در مقطع  4۳/15، 1۳95در سال  اردستانش عالي شهرستان ها و مراکز آموزدر دانشگاه

درصد در  94/0درصد در مقطع کارشناسي ارشد و  ۸4/17درصد در مقطع کارشناسي،  79/65کارداني، 

اند.مقطع دکتری تخصصي تحصيل کرده



 

 

 1385 -95ها از استان اصفهان)درصد( بر حسب گروه تحصیلی طی سال های )نفر( و سهم آن شهرستان اردستان 1عالی تعداد اعضای هیات علمی مراکز آموزش(. 37 -1جدول)

 گروه تحصیلی        

 

 سال   

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

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

از  سهم

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
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 ها و مراکز آموزش عالي استان اصفهانماخذ: دانشگاه                                          

و سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان از  1۳95نفر در سال  79به  1۳۸5نفر در سال  26تعداد اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان از 

افزايش يافته است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي  1۳95درصد در سال  ۸6/0به  1۳۸5درصد در سال  59/0مراکز آموزش عالي استان اصفهان از  اعضای هيات علمي

علوم پايه و فني و مهندسي کاهش و در  هنر و معماری، هایدر گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95شهرستان اردستان از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال 

 علوم انساني و کشاورزی و دامپزشکي افزايش يافته است. هایگروه

                                                      
ق التدريس اين مراکز و محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرنظام بدون در نظر گرفتن ای و جامع علمي کاربردی تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان ح فني و حرفه  هایدر زيرنظام. 1

 مدرسان حق التدريس انجام شده است.



 

 

 1385 -95های )نفر( بر حسب زیرنظام طی سال اردستانمراکز آموزش عالی شهرستان  هیات علمی و مدرسان اعضای تعداد(. 38 -1جدول)

 زیرنظام          آزاد اسالمی ام نورپی علمی کاربردی

 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس سال 

0 0 49 
 

6 
 

۸6 
 

20 1385 

0 0 6۳ 
 

9 
 

97 
 

25 1386 

0 0 70 
 

10 
 

110 
 

26 1387 

1۳ 
 

0 7۸ 
 

11 
 

117 
 

27 
 

1388 

20 
 

0 104 
 

15 
 

140 
 

۳0 
 

1389 

25 
 

0 121 
 

16 
 

140 
 

۳4 
 

1390 

۳0 
 

0 150 
 

1۳ 
 

125 
 

۳4 
 

1391 

۳2 
 

0 162 
 

1۳ 
 

125 
 

47 
 

1392 

4۳ 
 

0 166 
 

14 
 

97 
 

46 
 

1393 

۳4 
 

0 14۳ 
 

1۳ 
 

۸1 
 

45 
 

1394 

۳5 
 

0 150 
 

12 
 

59 
 

۳2 
 

1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و گاهدانشماخذ:                                                                                      



   6۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

نفر   ۳2به  1۳۸5نفر در سال  20آزاد اسالمي شهرستان اردستان تعداد اعضای هيات علمي  از  در دانشگاه

نفر در  59به  1۳۸5نفر در سال   ۸6از  افزايش و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه 1۳95در سال 

 6پيام نور تعداد اعضای هيات علمي از  در دانشگاه 1۳۸5 -95های ر سالکاهش يافته است. د 1۳95سال 

 در دانشگاه 1۳۸۸ -95های اند. طي سالنفر افزايش يافته 150به  49س از نفر و مدرسان حق التدري 12به 

نفر  1۳کاربردی شهرستان اردستان تعداد اعضای هيات علمي صفر بوده و مدرسان حق التدريس از علمي

 نفر افزايش يافته است.   ۳5 به

 

 1395بر حسب مرتبه علمی در سال  اردستانشهرستان  درصد اعضای هیات علمی(. 32 -1نمودار)

درصد از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان دارای مرتبه  95/75، 1۳95در سال  

درصد دارای مرتبه  27/1درصد دارای مرتبه دانشيار و  5۳/2ه استاديار، درصد دارای مرتب 25/20مربي، 

 اند.استاد بوده

 
 

 



 

 

 1385 -95بر حسب گروه های تحصیلی طی سال های و استان اصفهان  اردستانهیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان اعضای تعداد دانشجو به  نسبت(. 39 -1جدول)

 گروه تحصیلی         علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و دامپزشکی و معماری هنر

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال         
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 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                

های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحصيلي علوم انساني اين نسبت از نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان بر حسب گروه( ۳9-1در جدول )

در  00/101کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان از  1۳95در سال  60/25به  1۳۸5در سال  50/40۸

کاهش يافته است. در گروه تحصيلي کشاورزی  1۳95ر سال د 00/۳۸به  1۳۸5در سال  20/۸2کاهش يافته است. در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  50/16به  1۳۸5سال 

افزايش  1۳95در سال  00/96به  1۳۸5درسال  00/62کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي هنر و معماری اين نسبت از 1۳95در سال  75/6به  1۳۸5در سال  67/40و دامپزشکي نسبت فوق از 

 در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است. های تحصيلييافته است. نسبت فوق در تمامي گروه
 



 

 

 1385 -95های لبر حسب زیرنظام طی سا و استان اصفهان اردستانشهرستان  مراکز آموزش عالی هیات علمیاعضای تعداد دانشجو به نسبت (. 40 -1جدول)

 زیرنظام        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 دانشگاهماخذ:                                                                                          

 



 اردستانسند توسعه شهرستان / 66

 

 47/۳1، 1۳95آزاد اسالمي شهرستان اردستان در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

باشد. شهرستان اردستان از نظر نسبت تعداد ( کمتر مي01/49ان)است که از اين نسبت در استان اصفه

های رتبه چهارم را در بين شهرستان 1۳95های آزاد اسالمي در سال دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

به شهرستان تيران  1۳95شهرستان( به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت در سال  1۸استان اصفهان)

آزاد اسالمي  های( تعلق دارد.)دانشگاه2۳/19( و کمترين نسبت به شهرستان گلپايگان)2۳/1۳6و کرون)

 (اندفاقد هيات علمي بوده 1۳95سال در و خوانسار سميرم  هایشهرستان

است   00/71، 1۳95پيام نور شهرستان اردستان در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

باشد. شهرستان اردستان از نظر نسبت تعداد دانشجو ( کمتر مي20/161اصفهان)استان  دراز اين نسبت که 

شهرستان(  24های استان اصفهان)در بين شهرستان 1۳95های پيام نور در سال به اعضای هيات علمي دانشگاه

( و 4۸7به شهرستان فريدن) 1۳95رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. بيشترين اين نسبت در سال 

 ( تعلق دارد.75/۳۸کمترين به شهرستان مبارکه)

کاربردی شهرستان اردستان به دليل نبود جامع علمي نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

قابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي  عضو هيات علمي در اين دانشگاه

باشد. بيشترين اين نسبت در مي 9۸/4۸2، 1۳95ی استان اصفهان در سال کاربردهای جامع علميدانشگاه

( تعلق دارد.)تنها 50/4۸( و کمترين به شهرستان خور و بيابانك )56۸به شهرستان آران و بيدگل) 1۳95سال 

شود عضو هيات ( مشاهده مي۳5-1هايي که در نمودار)کاربردی شهرستانهای جامع علميدر دانشگاه

 .ول به کار بوده است(علمي مشغ

 
های استان اصفهان (. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان33 -1نمودار)

(1395) 

 



   67/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان رپیام نونسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 34 -1نمودار)

 
 های استان اصفهاندر شهرستان علمی کاربردینسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 35 -1نمودار)

(1395) 



 
 

 

 1385 -95های بر حسب زیرنظام طی سال اردستانمراکز آموزش عالی شهرستان در  1سرانه مقاله(. 41 -1جدول)

 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 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                                                    

( 91/1ای آزاد اسالمي استان اصفهان)هباشد که تقريبا با سرانه مقاله دانشگاهمي 7۸/1، 1۳95آزاداسالمي شهرستان اردستان در سال  سرانه مقاله در دانشگاه

شهرستان( رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. بيشترين  1۸های استان اصفهان)برابر است. شهرستان اردستان از لحاظ اين نسبت در بين شهرستان

  آران و بيدگل صفر مي باشد. ق در شهرستان( تعلق دارد. نسبت فو12/0( و کمترين ميزان به شهرستان برخوار)76/۳آباد)ميزان به شهرستان نجف

                                                      
 سرانه مقاله نسبت به اعضای هيات علمي محاسبه شده است.. 1



   69/ شاهين اردستانن سند توسعه شهرستا

 

باشد که از سرانه مقاله مي 0۸/1، 1۳95پيام نور شهرستان اردستان در سال  سرانه مقاله در دانشگاه

( کمتر است. شهرستان اردستان از لحاظ اين نسبت در بين 11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

وازدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به شهرستان های استان اصفهان رتبه دشهرستان

های برخوار، ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0)نائين( و کمترين به شهرستان 96/7اصفهان)

 چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر مي باشد.

بود عضو هيات علمي در اين کاربردی شهرستان اردستان به دليل نسرانه مقاله در دانشگاه جامع علمي

، 1۳95کاربردی استان اصفهان در سال های جامع علميدانشگاه قابل محاسبه نيست. سرانه مقاله در دانشگاه

شهر و خور های آران و بيدگل، خمينيو در شهرستان 61/2اين نسبت در شهرستان اصفهان  است. ۳9/10

 مي باشند( است. 1۳95و بيابانك صفر)که دارای عضو هيات علمي در سال 

 
 (1395های استان اصفهان)در شهرستان آزاد اسالمی(. سرانه مقاله زیرنظام 36 -1نمودار)

 

 (1395های استان اصفهان)در شهرستان پیام نورسرانه مقاله زیرنظام (. 37 -1نمودار)



 

 

 )مترمربع بر نفر( 1385 -95بر حسب زیرنظام در سال های  اردستانشهرستان مراکز آموزش عالی آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی  1سرانه فضای(. 42 -1جدول)

 آموزشی و کمک آموزشی رفاهی و فرهنگی تربیت بدنی کل شهرستان کل استان
 سال

جامع علمی  

 دیکاربر
 پیام نور

آزاد 

 2اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

   -   -   -   -   1385 

   -   -   -   -   1386 

   -   -   -   -   1387 
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               1389 
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               1391 

               1392 

               1393 

               1394 

               1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                 

                                                      
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده. 1

زشي و رفاهي و فرهنگي مو)آموزشي و کمك آموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(، دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آاطالعاتي در مورد فضا  و واحد جوشقان قالي شهرستان کاشان فريدنشهرستان  المياس دانشگاه آزاد. 2

 .العات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي خود را  ارائه نکرده اندو دانشگاه آزاد  اسالمي واحد نطنز اط

 



   71/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

به  1۳95بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان در سال 

 دارد.  کاربردی تعلقجامع علمي آزاد اسالمي و کمترين ميزان سرانه به دانشگاه دانشگاه

 به دانشگاه 1۳95بيشترين سرانه فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان اردستان در سال 

 کاربردی تعلق دارد.جامع علمي آزاد اسالمي و کمترين ميزان سرانه به دانشگاه

بر نفر، در  مترمربع ۸4/0، 1۳95سرانه فضای تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان اردستان در سال 

 باشد. مترمربع بر نفر مي 00/0مترمربع بر نفر و در دانشگاه پيام نور  ۳1/5دانشگاه جامع علمي کاربردی 

در کل باالترين سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني در مراکز 

جامع  سالمي و کمترين سرانه به دانشگاهآزاد ا به دانشگاه 1۳95آموزش عالي شهرستان اردستان در سال 

 کاربردی تعلق دارد. علمي

آزاد اسالمي شهرستان  سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

مترمربع بر نفر( بيشتر  5۳/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) ۳4/16، 1۳95اردستان در سال 

تان های اسهای آزاد اسالمي در بين شهرستاناز نظر سرانه فضای دانشگاه شد. شهرستان اردستانبامي

های شهرستان( رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه 1۸اصفهان)

 07/۳شهرستان برخوار)مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان سرانه به  61/2۸) آزاد اسالمي به شهرستان مبارکه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد.

پيام نور شهرستان اردستان  )آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه سرانه فضا

باشد. بيشتر مي مترمربع بر نفر( 55/2مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 51/7، 1۳95در سال 

 24های استان اصفهان)های پيام نور در بين  شهرستاناز نظر سرانه فضای دانشگاه شهرستان اردستان

پيام نور به  هایشهرستان( رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

رمربع بر نفر( مت 1۸/1) مترمربع بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان کاشان 24/1۳) وبيابانكشهرستان خور

 تعلق دارد.

کاربردی جامع علمي )آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه سرانه فضا

مترمربع بر  4۳/5مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 74/6، 1۳95شهرستان اردستان در سال 

بين   کاربردی درهای جامع علميفضای دانشگاهباشد. شهرستان اردستان از نظر سرانه نفر(بيشتر مي

شهرستان( رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه  12) های استان اصفهانشهرستان

مترمربع بر  64/1شهر)مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان به شهرستان خميني ۳9/25) آبادبه شهرستان نجف

 نفر( تعلق دارد.
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زیرنظام پیام نور در  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 38 -1ار)نمود

 (1395) های استان اصفهانشهرستان

 
آزاد زیرنظام  (یآموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدن) فضاسرانه (. 39 -1نمودار) 

 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان اسالمی

 



   7۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
ر د علمی کاربردیزیرنظام  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 40 -1نمودار)

 (1395) های استان اصفهانشهرستان

 درمان بهداشت و -5 -1

در اين بخش، وضعيت امکانات کمي، کيفي مراکز بهداشت و درماني و امکانات تجهيزاتي بخش بهداشت 

 گيرد.و همچنين وضعيت موجود بخش سالمت مورد بررسي قرار مي اردستانو درمان شهرستان 

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  امکانات

ي در و خدمات بهداشتي درمان شاغل در دانشگاه علوم پزشکيتعداد پزشکان و پيراپزشکان  (4۳-1)جدول

شهرستان از امکانات نيروی انساني بخش بهداشتي و درماني استان را طي شهرستان اردستان و سهم اين 

 دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94دوره 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گاهاطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانش(. 43 -1جدول)

 1385-1394)درصد( طی دوره اردستان و سهم شهرستان از استانشهرستان 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک 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 24 5۳/2 11 ۳5/1 5 62/1 1 77/0 2۳6 10/2 

1386 22 ۳۳/2 7 ۸2/0 6 95/1 1 72/0 261 25/2 

1387 2۳ 46/2 9 04/1 7 27/2 1 ۸۳/0 277 ۳6/2 

1388 26 ۸6/2 10 0۸/1 6 05/2 1 ۸0/0 257 04/2 
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 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک 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(

1389 21 22/2 1۳ 20/1 6 ۳2/2 1 9۳/0 270 1۳/2 

1390 2۳ ۳0/2 1۳ 26/1 5 ۸5/1 1 9۳/0 ۳07 09/2 

1391 29 56/2 11 ۸۸/0 4 29/1 2 6۳/1 276 ۸1/1 

1392 26 ۳4/2 14 26/1 5 4۸/1 1 67/0 295 92/1 

1393 2۸ 47/2 1۸ ۳9/1 7 09/2 1 70/0 291 ۸5/1 

1394 ۳0 4۸/2 16 12/1 5 49/1 2 ۳2/1 ۳11 ۸6/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

، عمومي و متخصص سهم شهرستان اردستان از نظر پزشکان طي دوره مورد نظر همانطور که مشخص است

کاهش يافته است. طي همين دوره سهم داروسازان شاغل در علوم پزشکي و پيراپزشکان استان  دندانپزشکان

 يش يافته است.در شهرستان اردستان افزا

رماني و خدمات بهداشتي د دانشگاه علوم پزشکيسرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (44-1)در جدول

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. اردستانشهرستان 

 

 

 

 

 
  



   75/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی های عسرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 44 -1) جدول

 )به ازای هر هزار نفر(1385-1394و استان طی دوره  اردستانشهرستان 

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 54/0 21/0 25/0 1۸/0 11/0 07/0 02/0 0۳/0 2۸/5 46/2 

1386 50/0 20/0 16/0 1۸/0 14/0 07/0 02/0 0۳/0 9۳/5 52/2 

1387 5۳/0 20/0 21/0 19/0 16/0 07/0 02/0 0۳/0 ۳9/6 51/2 

1388 61/0 19/0 2۳/0 19/0 14/0 06/0 02/0 0۳/0 02/6 66/2 

1389 50/0 20/0 ۳1/0 22/0 14/0 05/0 02/0 02/0 42/6 ۸4/2 

1390 56/0 21/0 ۳1/0 21/0 12/0 06/0 02/0 02/0 41/7 01/۳ 

1391 70/0 2۳/0 26/0 25/0 10/0 06/0 05/0 02/0 64/6 09/۳ 

1392 62/0 22/0 ۳4/0 22/0 12/0 07/0 02/0 0۳/0 0۸/7 09/۳ 

1393 67/0 2۳/0 4۳/0 26/0 17/0 07/0 02/0 0۳/0 96/6 1۳/۳ 

1394 71/0 24/0 ۳۸/0 2۸/0 12/0 07/0 05/0 0۳/0 41/7 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ: 

ن سال در اي .را در استان داشته است دومشهرستان اردستان از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه  1۳94در سال 

ترين رتبه پايين 16/0شاهين شهر و ميمه با سرانه شهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه شهرستان 

 را در استان دارند. 
 

 
 و اردستانشهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پ(. 41 -1نمودار)

 1385-1394ان اصفهان طی دوره تکل اس
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ان شهرستشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرانه پز(. 42 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان اردستان

از  .را در استان داشته است چهارماردستان به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه  ، شهرستان1۳94در سال 

بدون پزشك متخصص به ترتيب  ين و مياندشتشهرستان بويو  46/0با سرانه  ينشهرستان ناياين نظر 

 اول و آخر را در استان دارند.های رتبه

 
 تاناردسسرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان (. 43 -1نمودار)

 1388-1394و کل استان اصفهان طی دوره 

 



   77/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
تان شهرسمقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (. 44 -1ودار)نم

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان اردستان

ر اين سال د .شته استرا در استان دا هفتماردستان از نظر سرانه دندانپزشك رتبه شهرستان ، 1۳94در سال 

ترين رتبه را در پايين 025/0شهرستان برخوار با سرانه باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان 

وار با برخشهرستان و  رتبه اول پيراپزشك سرانهبه لحاظ شهرستان اردستان ، 1۳94سال در  استان دارند.

 اند.داشتهآخر را در استان  جايگاه 27/1سرانه 

 
سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان (. 45 -1نمودار) 

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  اردستان
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شهرستان کی و خدمات بهداشتی درمانی مقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزش(. 46 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان اردستان

اطالعات کمي نيروی انساني شاغل در مديريت درمان تأمين اجتماعي را در شهرستان ( 45-1)جدول

 دهد.نشان مي اردستان

 و اردستانو پیراپزشکان شاغل در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهرستان اطالعات کمی پزشکان (. 45 -1) جدول

 1388-1395سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک 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 

 72/0 11 0/0 0 72/1 1 0۸/1 2 1388 )درصد(

1389 2 09/1 0 0/0 0 0/0 12 79/0 

1390 2 0۸/1 1 ۸2/1 0 0/0 9 60/0 

1391 2 05/1 1 ۸2/1 0 0/0 7 45/0 

1392 2 0۳/1 0 0/0 0 0/0 ۸ 47/0 

1393 2 0/1 0 0/0 0 0/0 7 41/0 

1394 2 0۳/1 1 72/1 0 0/0 6 ۳6/0 

1395 2 99/0 1 67/1 1 ۸9/1 ۸ 4۸/0 

 استان اجتماعی مینأت درمان مأخذ: مدیریت  



   79/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي و پيراپزشکان شاغل در تأمين اجتماعي شهرستان اردستان از کل 

ر مديريت دپزشکان و پيراپزشکان استان کاهش يافته است. الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي 

 درماني تأمين اجتماعي شهرستان اردستان، پزشك متخصصي شاغل نبوده است.

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

، مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهری و پايگاه بهداشت فعال های بهداشتتعداد خانه (46-1)در جدول

 است. شده  ارائه 1۳۸5-1۳94دوره طي  اردستانشهری شهرستان 

 و ی، مراكز بهداشتی درمانی شهریمراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فعال، تعداد خانه(. 46 -1جدول)

 1389-1394طی دوره  اردستانپایگاه بهداشتی شهری شهرستان 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

 نیمرکز بهداشتی درما

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد
سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

شهرستان سهم 

 )درصد(از استان
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان

1385 ۳1 ۸0/4 - - - - - - 

1386 ۳1 ۸0/4 - - - - - - 

1387 ۳0 97/4 - - - - - - 

1388 ۳0 1۳/5 - - - - - - 

1389 ۳0 24/5 2 1۳/2 4 0۳/2 1 41/0 

1390 ۳0 24/5 2 1۳/2 4 0۳/2 1 41/0 

1391 ۳0 24/5 2 27/2 4 9۸/1 1 41/0 

1392 ۳0 ۳6/5 2 27/2 4 9۸/1 1 41/0 

1393 ۳0 ۳۸/5 2 27/2 4 9۸/1 1 41/0 

1394 ۳0 ۳7/5 2 25/2 4 77/1 1 ۳۸/0 

 استان درماني هداشتيب خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

 چندانيات تغيير اردستان ظرفيت مراکز بهداشتي و درماني فعال در سطح شهرستانطي دوره مورد بررسي 

الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي تسهيالت زايماني در اين شهرستان وجود نداشته  است. شتهاند

 ،)روستايي و شهری(راکز بهداشتي و درمانيبهداشت، م درصد از کل خانه های 2۳/۳، 1۳94در سال است. 

ن نظر اند و از اياستان در شهرستان اردستان قرار داشته و تسهيالت زايماني های بهداشتي شهریپايگاه

رستان شهدر اين سال  .استان قرار دارديازدهم در رتبه گلپايگان شهرستان به همراه شهرستان اردستان 

 اند.مرکز رتبه آخر را در استان داشته 1۳خور و بيابانك با شهرستان اول و  مرکز رتبه 259مجموع  ااصفهان ب



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۸0

 

عداد تختمالکيت، ت يتبه تفکيك وضع اردستانتعداد موسسات درماني فعال شهرستان  (47-1)در جدول

 های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.ها و همچنين سرانه تختهای ثابت آن

 بر حسب وضعیت مالکیت اردستانموجود در شهرستان  ثابت هایتخت و موسسات درمانی فعال(. 47 -1جدول)

 سال

وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و 

 درمانی

 جمع کل سایر خصوصی

سهم شهرستان 

از کل استان 

 )درصد(

سرانه تخت                  

به ازای هر هزار )

 معیت(نفر ج

 موسسه
تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 استان شهرستان

1385 1 49 0 0 0 0 1 49 54/1 67/0 10/1 60/1 
1386 1 52 0 0 0 0 1 52 54/1 72/0 1۸/1 57/1 

1387 1 49 0 0 0 0 1 49 61/1 67/0 1۳/1 57/1 

1388 1 49 0 0 0 0 1 49 67/1 67/0 12/1 51/1 

1389 1 49 0 0 0 0 1 49 61/1 67/0 17/1 52/1 

1390 1 49 0 0 0 0 1 49 59/1 65/0 1۸/1 54/1 

1391 1 49 0 0 0 0 1 49 59/1 66/0 1۸/1 51/1 

1392 1 49 0 0 0 0 1 49 59/1 61/0 1۸/1 61/1 

1393 1 60 0 0 0 0 1 60 59/1 6۳/0 4۳/1 ۸۸/1 

1394 1 60 0 0 0 0 1 60 56/1 62/0 4۳/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه                  

استان در شهرستان  ثابت هایدرصد از تخت 62/0درماني استان و درصد از موسسات  56/1، 1۳94در سال 

ا ر شانزدهمهای ثابت رتبه از نظر تعداد تختشهرستان اردستان ، 1۳94در سال اردستان قرار داشته است. 

تخت( و کمترين  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94در سال در اختيار دارد. 

 ( بوده است.۳2مربوط به شهرستان دهاقان) تخت

 .اردرا در استان د دهمرتبه  )به ازای هر هزار نفر(، شهرستان اردستان از نظر سرانه تخت ثابت1۳94در سال 

در ميان ار نفر رتبه اول را داشته است و تخت به ازای هر هز  14/۳کاشان با سرانه  شهرستان در اين سال

ترين جايگاه را در استان پايين 45/0تيران و کرون با سرانه شهرستان ، دارای موسسه درماني هایشهرستان

 دارد.



   ۸1/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1385-1394هان طی دوره و کل استان اصف اردستانسرانه تخت ثابت در  شهرستان (. 47 -1نمودار)

 
و کل استان اصفهان در سال ها با دیگر شهرستان اردستانمقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان (. 48 -1نمودار)

1394 

و سهم شهرستان از استان را  اردستانانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (4۸-1)جدول

 دهد. ينشان م
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و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  اردستاندر شهرستان  تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 48 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه
 تشخیصی موسسات

 ایهسته 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 7 97/1 5 91/0 1 00/5 2 96/0 2 21/1 

1386 7 70/1 ۳ 49/0 1 ۳5/4 ۳ 16/1 2 11/1 

1387 6 44/1 ۳ 47/0 1 00/4 ۳ 0۸/1 2 09/1 

1388 7 6۸/1 ۳ 45/0 1 70/۳ 4 ۳1/1 2 0۳/1 

1389 7 6۸/1 ۳ 44/0 1 70/۳ 4 ۳5/1 2 0۳/1 

1390 7 6۳/1 ۳ 4۳/0 1 2۳/۳ 4 16/1 ۳ 44/1 

1391 7 62/1 4 54/0 1 0۳/۳ 4 05/1 ۳ ۳6/1 

1392 ۸ ۸7/1 6 79/0 1 0۳/۳ 4 04/1 6 61/2 

1393 ۸ ۸6/1 7 ۸9/0 1 ۸6/2 4 0۳/1 5 21/2 

1394 ۸ 7۸/1 7 ۸7/0 1 70/2 5 22/1 5 06/2 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

مراکز ارائه طي دوره مورد بررسي تعداد توان گفت که مي (4۸-1)اساس آمارهای ارائه شده در جدول بر

در سطح شهرستان اردستان رشد چنداني نداشته اند و سهم شهرستان از استان کاهش مات درماني دهنده خد

هم ن در رتبه سيزدشهرستان ناييبه همراه از نظر تعداد آزمايشگاه  1۳94در سال  اردستان شهرستانيافته است. 

 و ين و مياندشتهای بويشهرستانآزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با  شهرستان در اين سال. قرار دارد

به لحاظ تعداد  دستانارشهرستان  ،1۳94اند. در سال رتبه آخر را در استان داشتهآزمايشگاه  يكچادگان با  

داروخانه رتبه اول  411اصفهان با شهرستان در اين سال  .در رتبه چهاردهم استان قرار گرفته استداروخانه 

پاياني را در استان  هایدو داروخانه رتبه، چادگان و فريدونشهر با تنها ن و مياندشتبوييهای و شهرستان

اين  در .مرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است 1۳ا اصفهان بشهرستان ، 1۳94در سال اند. داشته

 .مرکز دياليز هستند يكاردستان تنها دارای شهرستان های استان از جمله ال بخش اعظم شهرستانس

در سال  اردستاناند. شهرستان چادگان فاقد مرکز دياليز بوده و ن و مياندشتبوييهای برخوار، شهرستان

ستان ا دوازدهمدر رتبه  تيران و کرون و نطنزهای شهرستانبه همراه  تعداد مرکز توانبخشي ، از نظر1۳94

ن و بوييهای اول را در استان دارد و شهرستان مرکز رتبه 207اصفهان با شهرستان در اين سال  .قرار دارد



   ۸۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

شهرستان  ، 1۳94سال . در اندشهر نيز فاقد مرکز توانبخشي بوده، چادگان ، خور و بيابانك و فريدونمياندشت

های آران و همراه با شهرستان درماني هسته ای بوده و از اين نظر -موسسه تشخيصي پنجدارای  اردستان

موسسه رتبه اول را  14۳اصفهان با شهرستان در اين سال  .را در استان داشته است هشتمرتبه  بيدگل و لنجان

پاييني استان  هایدر رتبههسته ای درماني  -تشخيصيموسسه  كيشهرستان نيز تنها با  هشتدر استان دارد و 

 قرار دارند.

 مرکز فيزيوتراپي خصوصي  نيز بوده است. سهدارای  1۳94در سال  اردستانالزم به ذکر است که شهرستان 

 ها و حوادث پزشکیاطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت

طي دوره  اردستانای شهرستان تاني شهری و جادهژانس پيش بيمارسهای اورتعداد پايگاه (49-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳94

-1394طی دوره  اردستانشهرستان  ایشهری و جاده های اورژانس پیش بیمارستانیتعداد پایگاه(. 49 -1جدول)

1385 

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1385 1 4 

1386 1 4 

1387 1 4 

1388 1 4 

1389 1 4 

1390 1 4 

1391 1 4 

1392 1 4 

1393 1 4 

1394 1 4 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                

عداد، اه بوده است که اين تپايگ پنجای شهرستان اردستان های شهری و جادهتعداد کل پايگاه 1۳94در سال 

ارکه لنجان و مبهای شهرستانبه همراه و از اين نظر  دهدهای استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 55/۳

 های شهرستان پايگاه  رتبه اول و ۳9اصفهان با شهرستان قرار داشته است. در اين سال رتبه نهم استان در 

از اند. شهرستان اردستان گاه رتبه آخر را در اختيار داشتهپاي يك وعمو خوانسار با مج ين و مياندشتبوي

اما فاقد هرگونه امکانات مربوط به امداد هوايي، موتوری و  بودهاتاق فرمان  يكدارای  به بعد 1۳۸7سال 

 اتوبوس آمبوالنس بوده است. 



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۸4

 

 های اصلی بخش سالمتتغییرات مربوط به برخی شاخص

 (50-1)های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدولدر اين بخش تعدادی ازشاخص

شده  ارائه 1۳۸6-1۳94دوره طي  اردستانهای مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان ميزان شاخص 

 است. 

 و استان اصفهان  ستاناردهای مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان میزان شاخص(. 50 -1جدول)

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

 )در هزار تولد زنده(یکماه

 زیر کودکان مرگ میزان

 )در هزار تولد زنده(یکسال

 5 زیر کودکان میزان مرگ

 )در هزار تولد زنده(سال

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 9/10 ۳/11 - - - - 

1387 ۳/۸ ۸/9 - - 5/14 9/15 

1388 4/7 1/۸ - - 0/1۳ 6/1۳ 

1389 ۳/11 7/۸ 2/1۳ ۸/11 1/15 9/1۳ 

1390 1/1۳ 7/7 9/16 1/11 6/20 9/12 

1391 2/7 2/7 2/7 ۸/9 9/۸ 9/11 

1392 5/12 ۸/6 ۳/14 7/9 ۸/17 ۸/9 

1393 5/1۳ 6/6 2/20 5/9 2/20 1/11 

1394 9/4 1/6 1/۸ ۸/۸ 1/۸ 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم هدانشگا مأخذ:            

تان شهرسکاهش يافته است. و استان طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه در شهرستان  

در اين سال  .را در استان دارد نوزدهماز نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماه رتبه  1۳94اردستان در سال 

 حالي در، گرفته قرار اول جايگاه در زنده تولد هزار در زيريکماه نوزاد 14 مرگ ميزان فريدن باشهرستان 

 است. نداشته زيريکماه نوزادان در مرگي هيچ خوانسارشهرستان  سال اين در که



   ۸5/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1386 -1394های و استان طی سال اردستانماه در شهرستان میزان مرگ نوزادان زیر یک(. 49 -1نمودار)

برای ميزان مرگ کودکان زير يکسال، مشخص است که  1۳۸9-1۳94های با توجه به آمار موجود سال

، در هر سال همواره ميزان مرگ  باالتری از متوسط 1۳94و  1۳91 هایسال به استثنایشهرستان اردستان 

شهرستان ، 1۳94در سال  به بيشترين مقدار خود رسيده است.  1۳9۳استان داشته است که اين ميزان در سال 

هرستان شدر اين سال  .استان قرار دارد هفدهمکسال در جايگاه زان مرگ کودکان زير يبه لحاظ مياردستان 

 به ترتيبدر کودکان زيريکسال به ازای هزار تولد زنده مرگ  7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  

 اند.داشتهدر استان جايگاه اول و آخر را 

 
 1389 -1394های سالو استان طی  اردستاندر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 50 -1نمودار)

 



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۸6

 

سال در بوده است.  1۳90سال در شهرستان اردستان مربوط به سال  5بيشترين ميزان مرگ کودکان زير 

در  .قرار داشته است نوزدهمسال در جايگاه  5ير ، شهرستان اردستان از نظر ميزان مرگ کودکان ز1۳94

کودکان زير به ازای هزار تولد زنده  در مرگ  7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با  شهرستان اين سال

 اند.ول و آخر استان قرار گرفتها های هسال به ترتيب در رتب 5

 
 1387 -1394های و استان طی سال اردستاندر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 51 -1نمودار)

ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان اردستان و کل استان  (51-1)جدول

نشان داده شده است که  جدول اين دهد. همچنين درنشان مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل  هشتستان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين درسطح شهرستان و ا

 چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال اردستانو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 51 -1جدول)

 مرگعلت 

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان ستانشهر 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 

 ر شدهذک

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 66/14 ۳4 25/17 2966 69/15 4۳ 9۸/14 2774 61/10 26 و تومورها هاسرطان

 ۸9/40 7۳01 55/46 10۸ 14/4۸ ۸276 5۸/۳۳ 92 60/44 ۸261 5۳/46 114 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 00/0 0 46/2 42۳ 7۳/0 2 ۸6/2 5۳0 00/0 0 (غیرترافیکی)عمدغیر حودادث

 9۸/6 1246 ۸۸/۳ 9 65/6 114۳ 47/5 15 76/5 ۳74 67/۳ 9 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 0۳/6 14 09/7 1219 ۳۸/4 12 96/5 401 12/6 15 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 4۳/0 1 02/۳ 520 ۳۸/4 12 7۳/1 12۸ 22/1 ۳ تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 59/2 6 ۸4/2 4۸۸ 46/1 4 ۸7/1 ۸5 ۸2/0 2 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 ۸6/25 60 54/12 2156 ۳1/۳4 94 24/22 2025 02/۳1 76 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ: 



 اردستانسند توسعه شهرستان / ۸۸

 

از بين اين علل مرگ، طي دوره مورد نظر بيشترين سهم در سطح شهرستان همانگونه  که مشخص است 

از نظر  1۳94شهرستان اردستان در سال های قلبي عروقي بوده است. اردستان و استان مربوط به بيماری

ترين در همين سال بيش  .را در استان داشته است  بيست و دومها و تومورها رتبه درصد مرگ ناشي از سرطان

ن متعلق به درصد و کمتري 79/21شهرستان سميرم با ها و تومورها مربوط به د مرگ ناشي از سرطاندرص

اردستان به لحاظ درصد مرگ ناشي  شهرستان  ،1۳94درصد بوده است. در سال  04/14برخوار با شهرستان 

 5۸/62 ن باان ناييشهرست در اين سال .استان قرار داشته است دهمهای قلبي عروقي در جايگاه از بيماری

های قلبي عروقي را کمترين درصد مرگ ناشي از بيماری درصد27/27نطنز با شهرستان درصد بيشترين و 

های دستگاه تنفس در رتبه از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری ،1۳94اند. شهرستان اردستان در سال داشته

سميرم شهرستان درصد و  74/12گلپايگان با  شهرستان در همين سال. استان قرار گرفته است و دوم بيست

س های دستگاه تنفبه لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماریاول و آخر را  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0با 

ها و تومورها در شهرستان از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان، 1۳94با توجه اطالعات سال  .اندداشته

بيماری های قلبي عروقي و عاليم و حاالت بدتعريف شده، سومين عامل  اردستان مانند مجموع استان بعد از

 اند.مهم در مرگ و مير افراد  بوده

تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان  (52-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره  اردستان

و استان اصفهان طی  اردستان)در صدهزار جمعیت( در شهرستان میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی(. 52 -1جدول)

 1392-1394های سال

 استان شهرستان سال

1392 59/21 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 1۳/19 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 47/۳۳ 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                   

مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در  (52-1)همانطور که از جدول

 يز نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکشهرستان اردستان اسطح استان و شهرستان دارای نوسان بوده است. 

اصفهان با شهرستان و   61/6۸خوانسار با شهرستان  .قرار داشته استاستان   پنجمجايگاه  در 1۳94در سال 

 ند.امرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين وکمترين مرگ ناشي از حوادث ترافيکي را داشته  92/4

 

 



   ۸9/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ل )خدمات درماني سابق(،  اداره کره کل بيمه سالمتي( تحت پوشش ادا)اصلي و تبعد بيمه شدگانتعدا

ل استان طي و ک اردستانان و عشاير شهرستان ق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييتأمين اجتماعي و صندو

  ارائه شده است. (5۳-1)در جدول 1۳۸5-1۳95دوره 

-1395طی دوره  اردستاندر شهرستان به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 53 -1جدول)

1385 

 نوع بیمه    

 

 

 سال  

 اداره کل تامین اجتماعی اداره کل بیمه سالمت
بیمه اجتماعی   صتدوق

 ان و عشایرکشاورزان، روستایی
 مجموع بیمه شدگان

 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 26۸65 52/1 - - - - - - 

1386 27۸00 49/1 175۸2 92/0 - - - - 

1387 266۸۸ ۳۸/1 174۸9 ۸5/0 - - - - 

1388 22761 59/1 20965 9۳/0 - - - - 

1389 202۳2 44/1 21724 94/0 - - - - 

1390 2۳۳54 57/1 2۳621 96/0 - - - - 

1391 22097 50/1 251۸6 97/0 - - - - 

1392 199۳7 42/1 24۸75 91/0 - - - - 

1393 199۸9 1۸/1 26014 92/0 5۸61 29/۳ 51۸64 11/1 

1394 19552 16/1 2576۳ 92/0 5۸79 15/۳ 51194 09/1 

1395 19152 16/1 24۳6۳ ۸۸/0 - - - - 

 استان يان و عشايروق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايصندمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و مأخذ: اداره کل بيمه سال

طي دوره مورد بررسي در شهرستان اردستان تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت کاهش 

سهم شهرستان  ،1۳94مين اجتماعي افزايش يافته است. در سال أو بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل ت

را در اختيار هجدهم استان باشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 09/1شدگان استان اردستان از کل بيمه

شدگان استان رتبه اول و درصدی از کل بيمه 4۳/۳9اشتن سهم اصفهان با دشهرستان در اين سال  .دارد

 اند.استان داشتهدرصدی رتبه آخر را در  46/0خور و بيابانك با سهم شهرستان 



 اردستانسند توسعه شهرستان / 90

 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  7452در شهرستان اردستان به ازای هر  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  ۳۸2۸اين رقم به  1۳95مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به  16696زای هر در استان به ا 1۳۸5سال 

درصد را اماکن  1۸،  1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد از اماکن  5/2دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي ۸2ورزشي روباز و 

الزم به ذکر است  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 45/0ن را دارا مي باشد و ورزشي استا

از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، در جايگاه سوم)از  اردستان شهرستان

ای هر يك مکان آمار تعداد نفر جمعيت به از (54-1)جدولبين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. 

 .دهدو استان نشان مي اردستانورزشي را در شهرستان 

 اردستانتعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان (. 54 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز سرپوشیدهاماکن ورزشی 

 استان نشهرستا استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

11177 21004 22۳55 ۸1۳91 7452 16696 

1386 ۸۸06 205۳2 22014 79652 6290 16۳24 

1387 7226 1۸29۳ 2167۸ 74۳۳1 5420 146۸0 

1388 7116 1659۸ 21۳4۸ 67۸16 5۳۳7 1۳۳۳5 

1389 4672 151۸2 2102۳ 66۸41 ۳۸22 12۳72 

1390 4601 14۳09 2070۳ 65056 ۳764 11729 

1391 4616 14617 20772 6۳152 ۳777 11۸69 

1392 46۳2 1۳9۳1 20۸42 57۸29 ۳7۸9 11226 

1393 4647 14225 20912 5907۸ ۳۸02 11465 

1394 466۳ 142۸4 209۸2 59656 ۳۸15 11524 

1۳95 467۸ 14۳44 2105۳ 61697 ۳۸2۸ 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                   
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 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 52 -1نمودار)

که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت بخش ورزش نقش تأثيرگذاری دارد  های مهميکي از شاخص

شدگان يافته با بررسي تعداد بيمهشکاران سازمانيافته است. ورزيافته و غيرسازمانورزشکاران سازمان

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

در ، (55-1)باشد. بر اساس اطالعات جدولمحاسبه ميباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

 204ها مرد و نفر از آن ۸66اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  1070بخش ورزش به طور کلي 

ها زن بوده است. با توجه به اطالعات موجود، درصد آن 19ها مرد و درصد آن ۸1اند. به عبارتي نفر زن بوده

 افتهيدرصد از کل ورزشکاران سازمان 45/0گيرد و درصد جمعيت استان را در بر مي ۸2/0اين شهرستان 

 درخود جای داده است. 1۳94استان را در سال 

درصد از ورزشکاران زن استان در  19/0درصد از ورزشکاران مرد استان و  66/0الزم به ذکر است که 

ا هکنند. تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي اين سالمي فعاليتشهرستان اردستان 

اند و در مجموع درصد رشد مثبت داشته 4۳/17شکاران زن نيز به طور ميانگين درصد رشد منفي و ورز -4/0

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به  60/1ها تعداد ورزشکاران اين شهرستان در طي اين سال

درصد رشد داشته است.  6۸/۳ن ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگي

تعداد ورزشکاران شهرستان اردستان و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران استان  (55-1)لجدو

 .دهداصفهان را نشان مي
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 اردستانشهرستان  یافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 55 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان

کاران سهم ورزش

 شهرستان از استان

 )درصد(

 

 شهرستان

 سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 )درصد(

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 )درصد(

 1386 10۸0 94/0 154 2۳/0 12۳4 6۸/0 

1387 1142 94/0 196 ۳1/0 1۳۳۸ 7۳/0 

1388 9۳7 66/0 170 2۳/0 1107 52/0 

1389 11۸4 ۸6/0 26۸ ۳۳/0 1452 67/0 

1390 16۳۳ 17/1 412 4۳/0 2045 ۸7/0 

1391 1679 15/1 569 54/0 224۸ ۸9/0 

1392 1212 91/0 520 5۳/0 17۳2 75/0 

1393 9۳۸ 66/0 ۸۳2 77/0 1770 71/0 

1394 ۸66 66/0 204 19/0 1070 45/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 در طي دوره مورد نظر ارائه شده است.اردستان نيمه تمام شهرستان های تعداد پروژه (56-1)در جدول 

 اردستانتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 56 -1جدول)

 های نیمه تمامپروژه سال

 سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 ۸ 94/۳ 

1388 ۳ 14/2 

1389 6 59/۳ 

1390 9 ۸1/۳ 

1391 5 1۸/۳ 

1392 4 45/2 

1393 6 57/۳ 

1394 6 20/4 

1395 ۸ 94/4 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                                                   

عداد تتمام بخش ورزشي در شهرستان اردستان، های نيمهمربوط به پروژه بر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ  1۳95عدد در سال  ۸به  مجددابا نوساناتي  1۳۸7عدد در سال  ۸ها از اين پروژه
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دگل در ستان آران و بيتمام بخش ورزشي، شهرستان اردستان به همراه شهرهای نيمهبيشترين تعداد پروژه

های نيمه تمام استان صد از پروژهدر 94/4 و از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار داردجايگاه ششم)

مربوط به شهرستان  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال گيرد. بيشترين تعداد پروژهرا در بر مي

 پروژه است. 2نطنز با  های دهاقان و شهرستانپروژه و کمترين آن مربوط به  1۸اصفهان با 

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشروبهکارآفريني و تاثيرگذاری های قوی وجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

ن و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جها

ی پيشينه)ی مناسبات اقتصادی، اجتماعينندهکهای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهديني پايدار، سيستم مذهبي و

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه ...(مند قوی ونهادهای اجتماعي خودضابطه

است. از اين رو بررسي  شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هها در سطح شهرستان اهميت بآن ها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليت امکانات و تعيين نقشه

 است.دربرداشته سزايي را

 اماکن هنری و فرهنگی

 ری باشد و ثانياًهای هننوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشته شود که اوالًهايي گفته مياماکن هنری به مکان

ماها، عنوان سين چهارگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 باشد. ی، موزه و گالری و نگارخانه ميهای آزاد هنرآموزشگاه

 دهد.نشان ميرا  1۳۸5-1۳95طي دوره  اردستانتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (57-1)جدول

 اردستانفرهنگی و هنری شهرستان تعداد اماکن (. 57 -1جدول)

 موزه سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری
 هکتابخان هاسمن

1385 1 0 0 - 6 

1386 1 0 1 - 6 

1387 1 0 1 - 6 

1388 1 0 1 - 6 

1389 1 1 1 - 6 
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 موزه سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری
 هکتابخان هاسمن

1390 1 1 1 - 6 

1391 1 1 1 - 6 

1392 1 1 1 4 6 

1393 1 1 1 5 6 

1394 1 1 1 5 6 

1395 1 1 1 5 6 

2۳/0 2۳/0 2۳/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر   1۸/1 42/1 

 چهارم نوزدهم هجدهم سوم سوم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان              

سينماها باالترين سرانه  1۳95در سال عدد سينما است.  يكشهرستان اردستان دارای طي دوره مورد بررسي 

  .1( است0۳/0هان )اصفشهرستان ( و کمترين  سرانه متعلق به 2۸/0) دهاقانمربوط به شهرستان 

ه استان قرار گرفت هجدهمشهرستان اردستان از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه  1۳95در سال 

 است. 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

ترين باشد. باالرسي شهرستان اردستان دارای رتبه سوم ميفرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بر

 ( است. 6۸/0)متعلق به شهرستان نطنزسرانه موزه 

،  بيشترين تعداد 1۳95باشد. در سال طي دوره مورد بررسي شهرستان اردستان فاقد گالری و نگارخانه مي

 .2عدد(  است 12)ه استان متعلق به شهرستان اصفهانگالری و نگارخان

در ارتقای وضعيت فرهنگي  سزاييهکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانههنگفر

 ستانشهر در اين سال .، شهرستان اردستان فاقد موسسه فرهنگي هنری است1۳95سال ها دارند.  در شهرستان

 خوانسار، خور و بيابانك،  یها. طي اين دوره شهرستانرتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه 

 اند.فاقد موسسات فرهنگي هنری بودهنيز هر و فريدونش ين و مياندشتبوي

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مي)سمن( در کلينهادمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

                                                      
ين و ناي بارکهم ، فالورجان، گلپايگان،و بيابانك خور ، چادگان، خوانسار،و کرون ، تيرانو بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت آرانهای شهرستان .1

 باشند.مي سينمافاقد 

 است. اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشته هایشهرستان تنها دردر اين دوره  .2

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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ستان وجود داشته است. در سمن فعال در شهرستان ارد پنج، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

 اردستان از نظر سرانه سمن رتبه نوزدهم را در استان داشته است. شهرستان اين سال، 

ا در باالبردن هکتابخانههستند. با توجه به نقش اثرگذار ی ديگری از اماکن فرهنگي ها دستهکتابخانه 

، 1۳95باشد.  در سال ری ميفرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضرو

های تانشهرسدر همين سال  .شهرستان اردستان از نظر سرانه کتابخانه رتبه چهارم را در استان داشته است

اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2( و خور وبيابانك)0۳/2دهاقان)

 آخر را در استان داشته اند. رتبه 2۸/0

 

 1395های استان اصفهان در سال نفر( کتابخانه در شهرستان 10000سرانه )به ازای هر (. 53 -1مودار)ن

 اماکن مذهبی

ثانيا گروه  و بودهشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي گفته ميهايي به مکان

ها و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيه گيرندگان آن فراگيرهدف و خدمت

 (5۸-1)در جدول 1۳۸5-1۳95طي دوره  اردستاناطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان باشد. مي

 نشان داده شده است.

 اردستانتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 58 -1جدول)

 بقاع متبرکه دمسج سال

1385 214 4۸ 

1386 216 4۸ 

1387 21۸ 50 

1388 21۸ 50 

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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 بقاع متبرکه دمسج سال

1389 219 66 

1390 220 66 

1391 225 66 

1392 225 66 

1393 227 66 

1394 2۳5 66 

1395 24۳ 6۳ 

 96/14 71/57 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 اول دوم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                                                      

دوم را ميان  که از اين نظر رتبهبوده  71/57برابر با  اردستاندر شهرستان  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استشهرستان

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان و 

 
 1395های استان اصفهان در سال نفر(  مسجد در شهرستان 10000سرانه )به ازای هر (. 54 -1نمودار)

شوند. جذب گردشگر مذهبي شناخته مي و سپس به عنوان محل گاهاول به عنوان زيارت بقاع متبرکه در وهله

اول  هایبه ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه شهرستان  1۳95در سال 

 اند.و آخر را در استان داشته

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه .1
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 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 دهد.را نشان مي اردستاندر شهرستان مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  اطالعات (59-1)جدول

ثابت بوده است، درحالي که  اردستانهای بهزيستي در سطح شهرستان تعداد مجتمع 1۳۸5-1۳95طي دوره 

ن ، شهرستا1۳95های بهزيستي استان به طور متوالي کاهش يافته است. در سال سهم شهرستان از کل مجتمع

تان قرار اس خور و بيابانك در رتبه يازدهمشهرستان به همراه های بهزيستي از نظر تعداد مجتمع اردستان

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

افته ي فزايشا اردستانطي دوره مورد بررسي سهم خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيستي در شهرستان 

را در  دوازدهممستمری بگير اجتماعي رتبه  یاز نظر تعداد خانوارها اردستانشهرستان  1۳95است. در سال 

خانوار رتبه 96با  ين و مياندشتشهرستان بويخانوار و  2127 با اصفهانشهرستان در اين سال  .استان دارد

 اند.های اول و آخر را در استان داشته

-1۳94 فقط برای دوره اردستانبگير توانبخشي شهرستان  یخانوارهای مستمر اطالعات مربوط به تعداد

موجود است. طي اين دوره تعداد خانوارها افزايش يافته اما سهم شهرستان از کل خانوارهای مستمری  1۳90

 از  نظر تعداد خانوارهای مستمری اردستانشهرستان  1۳94بگير توانبخشي استان کاهش يافته است. در سال 

خور و شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با شهرستان  .را در استان داشته است هجدهمبگير توانبخشي رتبه 

 اند. اول و آخر  قرار گرفته هایخانوار در رتبه 1۳7بيابانك با 

 



 

 

 

 1385-1395طی دوره  اردستانامور اجتماعی بهزیستی شهرستان (. 59 -1جدول)
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1385 4 64/۳ 1۸2 4۸/2 - - 11 42/1 2۸0 79/0 27 ۸1/0 - - 20 67/6 6 20/1 467 17/1 - - - - 

1386 4 64/۳ ۳00 66/۳ - - 11 47/1 2۸7 ۸1/0 26 67/0 - - 21 02/6 ۸ 57/1 597 2۸/1 - - - - 

1387 4 64/۳ ۳42 ۳6/۳ - - 12 61/1 292 ۸1/0 27 ۸۳/0 - - 25 72/6 ۸ 59/1 649 24/1 - - - - 

1388 4 64/۳ ۳۳5 40/۳ - - 1۳ 69/1 299 ۸2/0 2۸ ۸5/0 - - 25 4۳/6 ۸ 57/1 695 19/1 - - - - 

1389 4 54/۳ ۳۳۳ ۳9/۳ - - 1۳ 7۳/1 296 ۸0/0 25 7۸/0 - - 2۸ 95/6 7 40/1 727 16/1 - - - - 

1390 4 54/۳ ۳41 46/۳ 276 94/1 10 4۳/1 222 64/0 25 ۸2/0 2 71/5 27 ۳6/7 ۸ 60/1 766 16/1 1 79/1 1 69/1 

1391 4 45/۳ ۳42 47/۳ 2۸5 ۸9/1 10 4۳/1 22۳ 60/0 2۳ 7۳/0 2 71/5 2۸ 00/7 9 71/1 7۸7 17/1 1 27/1 1 09/1 

1392 4 ۳9/۳ ۳25 ۳2/۳ 2۸4 ۸7/1 12 6۸/1 264 66/0 27 ۸2/0 ۳ ۳۳/۸ 2۸ 00/7 ۸ 56/1 ۸06 20/1 1 0۳/1 1 ۸5/0 

1393 4 2۸/۳ ۳1۳ 24/۳ 2۸5 52/1 12 69/1 294 ۸4/0 27 ۸5/0 ۳ 11/۸ 25 ۳۳/6 9 7۳/1 ۸09 16/1 1 90/0 1 ۸۸/0 

1394 4 25/۳ ۳04 1۸/۳ 2۸4 50/1 12 65/1 297 ۸0/0 26 ۸2/0 ۳ ۳۳/۸ 29 1۸/7 ۸ 57/1 ۸12 10/1 1 49/0 1 76/0 

1395 4 25/۳ 296 15/۳ - - 9 24/1 194 56/0 19 59/0 - - ۳1 1۸/7 ۸ 49/1 ۸99 15/1 - - - - 

استان بهزيستي کل اداره: مأخذ               



   99/ اردستانعه شهرستان سند توس

 

شود که تعداد برای تعداد مهدهای کودک شهرستان، مشاهده مي 1۳95تا  1۳۸5با توجه به آمار سال های 

 24/1، 1۳95در سال يافته است.  کاهشو سهم شهرستان از کل مهدهای کودک استان نوسان داشته مهدها 

يران تهای شهرستانبه همراه  قرار داشته و از اين نظر اردستانهای استان در شهرستان کودکدرصد از مهد

طي دوره مورد نظر تعداد کودکان مهدهای کودک را در استان داشته است.  شانزدهمرتبه  و کرون و سميرم

کودک استان  هایدرصد از کل کودکان مهد 56/0 ، 1۳95 سال در  .است اردستان کاهش يافتهشهرستان 

را در استان داشته است. تعداد مربيان مهدهای  نوزدهماند که از اين نظر رتبه در شهرستان اردستان بوده

درصد از کل  59/0يافته که اين تعداد  کاهش 1۳95نفر در سال  19به  1۳۸5نفر در سال  27کودک از 

 ت.اسقرار گرفته استان  هفدهم اردستان در جايگاه مربيان استان مي باشد و از اين لحاظ شهرستان 

سرپرست شهرستان ، مراکز نگهداری از کودکان بي1۳94تا  1۳90های وجه به آمار موجود بين سالبا ت

درصد از کل مراکز استان است. در  ۳۳/۸يافته که اين تعداد  افزايش 1۳94مرکز در سال  ۳به  2از  اردستان

ز اين ا ويش يافته سرپرست نگهداری شده افزاتعداد کودکان بي 1۳۸5-1۳95طي دوره  اردستانشهرستان 

های است. در اين سال در بين شهرستان را در استان داشته سومرتبه  1۳95در سال  اردستاننظر شهرستان 

  سرپرستبي کودک 1۸1اصفهان با نگهداری از شهرستان سرپرست، ارای مراکز نگهداری از کودکان بيد

هشت ، 1۳95اند. در سال ر گرفتهه آخر قراکودک در جايگا 6با پذيرش  نطنزشهرستان در جايگاه نخست و 

به همراه اند که از اين نظر تحت پوشش بهزيستي بوده اردستانسرپرست در شهرستان کودک بد

شهرستان ر از اين نظ . است قرار گرفتهاستان  رتبه سيزدهم درآران و بيدگل و تيران و کرون های شهرستان

و آخر را در  های اولب رتبهکودک بدسرپرست به ترتي ۳ا نسار بخواشهرستان کودک و  192اصفهان با 

 اند.استان داشته

 .استان دارد را در نوزدهماز نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه  اردستانشهرستان  1۳95در سال 

رتبه معلول  4۳5با  ين و مياندشتشهرستان بويمعلول رتبه اول و    ۳0904 اصفهان باشهرستان در اين سال 

 اند.آخر را در استان داشته

های پاياني و از اين نظر در رتبهقرار داشته  اردستانمشاوره حضوری در شهرستان  مرکز يك، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره رتبه نخست را دارد و شهرستان  145اصفهان با  شهرستان در اين سال .استان قرار گرفته است

مرکز مشاوره و ترک اعتياد در شهرستان  يك، 1۳94در سال ه است. برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بود

 هرستانش در اين سال گرفته است.استان قرار  رتبه های پايانيدر نيز فعال بوده که از اين نظر  اردستان

بدون داشتن مرکز مشاوره و ترک اعتياد رتبه  ن و مياندشتشهرستان بوييمرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با 

  اند.در استان داشتهآخر را 

مشاوره های اجتماعي و مرکز آسيبکز افاقد مر اردستانالزم به ذکر است که طي دوره مذکور شهرستان 

 ژنتيك بوده است.
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 امور اجتماعی کمیته امداد

طي  اردستان خميني در شهرستانراد مورد حمايت کميته امداد امامتعداد خانوارها و اف (60-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95دوره 

و سهم این شهرستان  اردستان خمینی در شهرستانتعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام (. 60 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 ادتعد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 2099 ۳9/2 427۸ 27/2 

1386 21۸5 40/2 4۳5۸ 24/2 

1387 2242 ۳7/2 4۳72 22/2 

1388 226۸ ۳4/2 4۳0۸ 19/2 

1389 2190 ۳4/2 ۳9۸1 17/2 

1390 1992 27/2 ۳47۸ 09/2 

1391 1991 21/2 ۳4۳5 05/2 

1392 201۸ 11/2 ۳46۸ 94/1 

1393 195۳ 99/1 ۳267 79/1 

1394 1929 96/1 ۳1۸5 77/1 

 76/1 2762 95/1 1745 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته               

همانطور که مشخص است طي دوره مورد نظر تعداد خانوار و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني 

، از نظر تعداد خانوار 1۳95در نه ماهه اول سال  اردستانهرستان است. ش اردستان کاهش يافتهشهرستان در 

خانوار  24۳62اصفهان با  شهرستان در اين سال .را در استان دارد هجدهممورد حمايت کميته امداد، رتبه 

د اند. از نظر تعداد افراد مورخانوار رتبه آخر را در استان داشته 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان رتبه اول و 

 . شهرستانرا در استان دارد نوزدهمرتبه 1۳95در نه ماهه اول سال  اردستانحمايت کميته امداد، شهرستان 

 اند. نفر رتبه آخر را در استان داشته 926خور و بيابانك با شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با 

 های مهم اجتماعیصشاخ

و استان اصفهان ارائه شده   اردستاندر سطح شهرستان  های اجتماعي مهمبرخي  شاخص (61-1)در جدول

است.



 

 

 1385-1395طی دوره  اردستانهای اجتماعی مهم در شهرستان وضعیت شاخص(. 61 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 ۳10 ۳52 ۳۳5 ۳9۸ 4۸2 575 512 494 540 562 570 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 6۳ 52 ۳9 ۳7 45 49 61 47 27 1۸ 14 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 4/7 4/۸ 0/۸ 5/9 6/11 9/1۳ 2/12 6/11 5/12 ۸/12 7/12 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
 1/9 4/9 0/10 1/1۳ 5/15 2/21 ۸/1۸ 1/1۸ ۸/19 0/1۸ ۸/15 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
 9/۳ 4/6 2/4 7/2 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 ۳/4 0/۸ 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
 5/1 2/1 9/0 9/0 1/1 2/1 5/1 1/1 6/0 4/0 ۳/0 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
 ۸/1 5/1 1/1 1/1 5/1 ۸/1 2/2 7/1 0/1 7/0 5/0 تانشهرس

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/1 ۸/0 7/0 4/0 2/0 0/0 0/0 0/0 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
 9/4 ۸/6 6/۸ ۸/10 7/10 7/11 4/۸ 5/10 0/20 2/۳1 7/40 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
 2/5 4/6 5/9 6/11 1/10 7/11 4/۸ 5/10 0/20 2/27 ۸/۳0 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
 0/4 ۳/۸ 0/6 5/6 ۳/19 * * * * * * 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 مردان سن میانگین

 کل
 1/29 9/2۸ 9/27 5/27 2/27 4/27 1/26 1/27 7/26 1/26 2/26 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
 ۳/29 ۳/2۸ 2/2۸ 5/27 ۳/27 4/27 1/26 1/27 7/26 1/26 ۳/26 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
 4/۳1 5/۳0 ۸/26 ۳/27 9/26 0/0 0/0 0/0 0/0 2/26 1/26 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 زنان سن میانگین

 لک
 5/24 2/24 1/24 0/2۳ 0/2۳ 5/2۳ 1/2۳ 2/2۳ 9/22 4/22 0/22 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
 1/25 2/24 4/24 1/2۳ 1/2۳ 5/2۳ 1/2۳ 2/2۳ 9/22 6/22 0/22 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
 ۳/۳6 4/24 6/22 2/22 7/21 0/0 0/0 0/0 0/0 1/21 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 مردان سن میانگین

 کل
 1/۳4 0/۳5 2/۳۸ 4/۳۳ 5/۳5 ۸/۳6 1/۳4 ۳/۳5 0/۳2 ۳/۳7 ۸/40 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
 4/۳4 5/۳5 5/۳9 7/۳2 4/۳5 ۸/۳6 1/۳4 ۳/۳5 0/۳2 ۳/۳7 ۸/40 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

 

 0/22 4/۳۳ 5/۳4 7/۳6 ۳/۳۸ 0/0 0/0 0/0 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
 2/29 2/۳0 ۸/۳1 ۳/2۸ 4/۳1 7/۳1 ۳/29 1/۳0 2/27 4/۳۳ 5/۳0 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
 6/2۸ 1/۳1 2/۳2 2/2۸ ۳/۳1 7/۳1 ۳/29 1/۳0 2/27 4/۳۳ 5/۳0 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

 

 1/2۸ 7/26 6/۳0 1/29 1/۳4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 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

 ۳/1۳ - - - - 1/1۳ - - - - 5/15 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 تعداد

 5۳/2 9۸/1 0۳/1 04/1 09/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 ۳45 ۳69 412 ۳47 2۳0 1۳5 112 14۳ 214 1۳9 125 تعداد

 67/0 6۸/0 7۸/0 65/0 52/0 ۳5/0 ۳4/0 59/0 1۳/1 92/0 7۸/0 صد(سهم شهرستان از استان )در

 خودکشی
 0 1 0 1 2 1 - - - - - تعداد

 00/0 56/0 00/0 72/0 20/1 65/0 - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

 استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران - استان احوال ثبت کل مأخذ: اداره              
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رسيده است. در  1۳95در سال  4/7به نرخ  1۳۸5در سال  7/12از رقم  اردستاننرخ ازدواج در شهرستان 

طي اين دوره از نرخ ازدواج باالتری برخوردار بوده اردستان مقايسه با استان مشخص است که شهرستان 

در اين سال  .دارددر استان ا ر پانزدهمز نظر نرخ ازدواج رتبه ا 1۳95شهرستان اردستان در سال است. 

اول و  هایبه ترتيب رتبه 6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج شهرستان 

 آخر را در استان داشته است.

هرستان بوده است. ش ترپايينهمواره از نرخ طالق استان  اردستانطي دوره مورد بررسي نرخ طالق شهرستان 

هرستان شدر اين سال  .استان قرار گرفته است پانزدهمدر رتبه  نيزاز نظر نرخ طالق  1۳95ر سال د اردستان

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳دهاقان با نرخ طالق 

 
کل استان طی دوره  القو نرخ ط با نرخ ازدواج اردستانشهرستان و نرخ طالق مقایسه نرخ ازدواج (. 55 -1نمودار)

1395-1385 

 9/4به ميزان  1۳95بوده و در سال  7/40برابر با   اردستاندر شهرستان  1۳۸5نسبت ازدواج به طالق در سال 

را در استان  هفتماز نظر شاخص نسبت ازدواج به طالق رتبه  1۳95در سال  اردستانرسيده است. شهرستان 

دهاقان با نسبت ازدواج شهرستان رتبه اول و  15۸1زدواج به طالق شهرضا با نسبت ا. شهرستان داشته است

 رتبه آخر را در استان دارند. 5/0به طالق 
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کل استان طی دوره  سبت ازدواج به طالقبا ن اردستانشهرستان مقایسه نسبت ازدواج به طالق (. 56 -1نمودار)

1395-1385 

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج زنان در ( 61-1)لجدو درهمانگونه که 

از نظر شاخص  1۳95در سال  اردستانو استان در حال افزايش است. شهرستان  اردستانسطح شهرستان 

ن شاهين شهر و ميمه با ميانگيشهرستان در اين سال  .رتبه دهم را در استان دارد ميانگين سن ازدواج مردان

ترين ميانگين سن ازدواج پايينسال  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان  باالترين وسال   4/۳0 سن

اظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه هفتم را در استان شهرستان اردستان به لح 1۳95ر سال اند. درا داشته مردان

شهرستان و سال باالترين   4/26 نميانگين س شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .داشته است

 اند. ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشتهسال پايين ۸/21ميانگين سن  چادگان با

ه رتبميانگين سن طالق مردان و ميانگين سن طالق زنان  در هر دو شاخص1۳95در سال اردستان  شهرستان

سال برای  ۳/42شهرضا با ميانگين سن طالق ستان شهر، 1۳95داشته است. در سال  استانرا در سيزدهم 

اند. در همين سال سال رتبه آخر را در استان داشته 5/20 ميانگين سن چادگان باشهرستان مردان رتبه اول و 

چادگان شهرستان سال رتبه اول و  0/4۳ ميانگين سن شهرضا باشهرستان به لحاظ ميانگين سن طالق زنان، 

 اند.ال رتبه آخر را در استان داشتهس 7/1۸ ميانگين سن با

 1۳90-1۳95کاهش و طي دوره  1۳۸5-1۳90طي دوره  اردستاننرخ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان 

 چهارماز نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه  اردستان، شهرستان 1۳95افزايش يافته است. در سال 

درصد رتبه اول و  4/17نز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان نط شهرستان در اين سال .استان قرار داشته است

 اند.درصد رتبه آخر را در استان داشته 6/7شهر با نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهرستان خميني
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شهرستان ديگر در رتبه نهم استان قرار گرفته  ۳به همراه  از نظر تعداد قتل 1۳95در سال  اردستانشهرستان 

 سرقت در رتبه چهاردهم استان قرار دارد. اردستان از نظر تعدادتان شهرساست. در همين سال 

 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

 اند،چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.يم شمار به

 . شوند مي محسوب «اقتصادی فعال»

 به بنا يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در کهر ساله و بيشت 10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای(باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد اشتغال دارای(باشد کار فاقد مرجع،

 منظور به را مشخصي اقدامات(باشد کار جويای و( باشد داشته آمادگي خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام تغاليخوداش يا بگيری حقوق و مزد صورت به کار جستجوی

اندکي  1۳90 -1۳95و در دوره ساله و بيشتر شهرستان اردستان کاهش  10جمعيت  1۳۸5 -1۳90 طي دوره

 (62-1)در جدولبيشتر از زنان بوده است.  1۳95و  1۳۸5های جمعيت مردان در سال افزايش يافته است.

 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های يت در سالبه تفکيك جنس اردستانستان جمعيت فعال شهراطالعات مربوط به 

 ارائه شده است. 

 اردستان ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان 10جمعیت (. 62 -1جدول)

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 ۳900۸ 19645 19۳6۳ 15954 12944 ۳010 14250 11۸6۳ 2۳۸7 1704 10۸1 62۳ 

1390 ۳6061 17909 1۸152 14۳65 119۸1 2۳۸4 12974 11127 1۸47 1۳91 ۸54 5۳7 

1395 ۳6145 1۸19۸ 17947 1۳991 11611 2۳۸0 125۳6 10592 1944 1455 1019 4۳6 
 مار ايرانمأخذ: مرکز آ        

تعداد شاغلين و بيکاران کاهش و  1۳۸5-1۳90در شهرستان اردستان طي دوره همانطور که مشخص است 

 تعداد شاغلين کاهش و تعداد بيکاران افزايش يافته است. 1۳90-1۳95های طي سال

الس استان اصفهان درکل و  اردستاندر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  نرخ بيکاری (6۳-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 
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و استان  اردستاندر سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 63 -1جدول)

 )درصد(اصفهان

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 6۸/10 ۳5/۸ 70/20 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 6۸/9 1۳/7 5۳/22 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 40/10 7۸/۸ ۳2/1۸ 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                            

بيشتر از  1۳۸5نرخ بيکاری در شهرستان اردستان در سال مشخص است  (6۳-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان اردستان 1۳95کمتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال  1۳95 و 1۳90استان و طي سال های 

درصد  09/1۸لنجان با  شهرستان در اين سال .از نظر نرخ بيکاری رتبه هفدهم را در استان داشته است

 ند.اترين نرخ بيکاری را در استان داشتهدرصد پايين 4/5 9آران و بيدگل باشهرستان باالترين و 

 
 1395و  1390، 1385های های استان و کل استان اصفهان در سالنرخ بیکاری شهرستان(. 57 -1ودار)نم
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 1395های استان و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان اردستانمقایسه نرخ بیکاری شهرستان (. 58 -1نمودار)

 ش افزودهارز

 ستانده ارزشارزش افزوده ناخالص برابر با  .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزشارزش افزوده، 

 .است توليد در استفاده مورد ایواسطه مصارف ارزش منهای ناخالص

سهم اين شهرستان از کل کل استان به قيمت جاری و و  اردستانارزش افزوده شهرستان  (64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳افزوده استان طي دوره  ارزش

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393طی دوره  اردستانارزش افزوده شهرستان (. 64 -1جدول)

 سال
 افزوده )میلیون ریال(ارزش

 سهم شهرستان از استان )درصد(
 استان شهرستان

1379 ۳70704 ۳۸795952 96/0 

1380 410۸62 4۳99۸067 9۳/0 

1381 494272 55476۳01 ۸9/0 

1382 599729 7۳97۳۳65 ۸1/0 

1383 1649902 1006۳4۳27 64/1 

1384 9۸9995 119507942 ۸۳/0 

1385 1160549 14۳4۳254۸ ۸1/0 

1386 15147۸0 192765900 79/0 

1387 2194059 2۳475657۸ 9۳/0 

1388 2440۳51 24۳0۸۳615 00/1 
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 سال
 افزوده )میلیون ریال(ارزش

 سهم شهرستان از استان )درصد(
 استان شهرستان

1389 ۳۳54717 ۳0۳7۳7646 10/1 

1390 411۳05۸ 41۸791۸۸5 9۸/0 

1391 6062۳05 514012105 1۸/1 

1392 1009۸2۳2 6715۳5719 50/1 

1393 1۳۳60509 762415۳4۳ 75/1 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامه مأخذ: سازمان         

زوده شهرستان افطي دوره مورد بررسي سهم ارزش که مشخص است (64-1)براساس اطالعات جدول

 افزوده استان افزايش يافته است. اردستان از کل ارزش

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش افزوده  4/۳19، ارزش افزوده سرانه شهرستان اردستان 1۳9۳در سال 

ز نظر سرانه ارزش افزوده رتبه ، شهرستان اردستان ا1۳9۳ميليون ريال( بيشتر است. در سال  ۸/151استان )

و   ۸/627شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه شهرستان در اين سال . سوم را در استان داشته است

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان 

 اند.داشته

 
های استان و کل استان اصفهان در با دیگر شهرستان اردستانمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان (. 59 -1نمودار)

 1393سال 
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 مصرف واسطه و ستانده

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآش کليه کاالها و خدماتي که در فرمصرف واسطه به ارز

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميير شکل ميو به مصرف رسيده يا تغي

 .رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارندعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

مورد استفاده ديگران قرار  و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

دمتي کاال يا خ، شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليدمى گفته محصول يا ندهستا ،گيردمي

 حاصل مي شود.

 و اردستانهای اقتصادی شهرستان طه به ستانده در هريك از  فعاليتنسبت مصرف واس (65-1)در جدول

، نسبت مصرف 1۳9۳همانگونه که مشخص است در سال  ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان 

 های اقتصادی در شهرستان اردستان کمتر از کل استان بوده است. اين امرواسطه به ستانده در بيشتر فعاليت

دهد که در شهرستان اردستان نسبت به کل استان برای هر واحد توليد، مصرف واسطه کمتری نشان مي

 .صورت گرفته است

 1393)درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال سطه به ستاندهنسبت مصرف وا (.65 -1) جدول

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 52/4۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 9۸/5۳ صنعت و معدن

 ۳1/9 95/6 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 14/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاعمده فروشی، خرده فروشی، 

 02/52 05/4۸ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 ۸0/2۸ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 96/5۸ های مالیگریواسطه

 ۸9/17 9۳/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 74/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 69/1۳ آموزش

 65/14 76/14 شت و مددکاری اجتماعیبهدا

 ۸۸/2۳ 69/27 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
 استان اصفهان ريزیسازمان مديريت و برنامهماخذ:      
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 های عمده اقتصادیارزش افزوده به تفکیک بخش

در بندی کرد. هعمده کشاورزی، صنعت و خدمات دستتوان در قالب سه بخش های اقتصادی را ميفعاليت

هر بخش از کل ارزشو سهم  اردستانهای عمده اقتصادی شهرستان ارزش افزوده بخش (66-1)جدول

 افزوده شهرستان ارائه شده است.

ان شهرست و سهم )میلیون ریال(های عمده اقتصادیبه تفکیک بخش اردستانارزش افزوده شهرستان (. 66 -1جدول)

 )درصد(استان در هر بخشارزش افزوده کل از 

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 16۳524 49/4 570۳1 ۳7/0 150149 77/0 

1380 169092 1۳/4 61119 ۳۸/0 1۸0652 76/0 

1381 1۸۸242 91/۳ ۸۸1۳0 41/0 217900 74/0 

1382 2599۸5 75/۳ ۸0۳5۳ 26/0 259۳91 72/0 

1383 ۳07۳54 11/4 1272۸2 27/0 1215266 61/2 

1384 41۳2۳9 4۳/4 1۸10۳5 ۳4/0 ۳95721 70/0 

1385 461069 77/۳ 2۳۳071 ۳۸/0 46640۸ 67/0 

1386 610259 5۸/۳ 294705 ۳4/0 609۸16 69/0 

1387 9۸1109 ۸6/5 ۳۸7142 ۳6/0 ۸25۸0۸ 75/0 

1388 901940 46/5 5۳0204 54/0 100۸206 7۸/0 

1389 1026055 9۸/4 77915۸ 57/0 154950۳ 05/1 

1390 1069944 24/5 10۸1701 51/0 196141۳ 06/1 

1391 1905656 92/5 14655۸۳ 61/0 2691066 12/1 

1392 272۳5۸6 06/5 ۳0۳0407 92/0 4۳44240 50/1 

1393 ۳9۳۳9۸1 97/5 ۳۸۸9564 12/1 55۳6964 59/1 

 استان اصفهان ريزیماخذ: سازمان مديريت و برنامه                   

، سهم شهرستان اردستان از ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات 1۳79-1۳9۳طي دوره 

 ومسده بخش کشاورزی رتبه ، شهرستان اردستان از نظر ارزش افزو1۳9۳استان افزايش يافته است. در سال 

ميليون  ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده  شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی .را در استان داشته است

ميليون ريال رتبه آخر را در استان  267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ريال رتبه اول و 

 اند.داشته
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. ترا در استان داشته اس سيزدهمظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه ، شهرستان اردستان از ن1۳9۳در سال  

ميليون ريال و   114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش صنعت 

های اول و آخر را در استان ميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان 

 اند. داشته

، شهرستان اردستان به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه دوازدهم استان قرار 1۳9۳ر سال د

ميليون ريال در  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده  شهرستان در اين سال در بخش خدمات .گرفته است

ر را در استان ريال رتبه آخميليون  1276407با ارزش افزوده  ن و مياندشتشهرستان بوييجايگاه اول و 

 اند.داشته

 اردستانرزش افزوده شهرستان اهای عمده اقتصادی از سهم ارزش افزوده هر يك از بخش (67-1)جدول

 دهد.و استان را نشان مي

 )درصد( و استان اردستانهای اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان سهم هریک از بخش(. 67 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1384 74/41 ۸1/7 29/1۸ 94/44 97/۳9 24/47 

1385 7۳/۳9 54/۸ 0۸/20 14/4۳ 19/40 ۳2/4۸ 

1386 29/40 ۸4/۸ 46/19 14/45 26/40 02/46 

1387 72/44 14/7 65/17 65/45 64/۳7 21/47 

1388 96/۳6 ۸0/6 7۳/21 21/40 ۳1/41 99/52 

1389 59/۳0 79/6 2۳/2۳ 6۸/44 19/46 54/4۸ 

1390 01/26 ۸7/4 ۳0/26 92/50 69/47 21/44 

1391 4۳/۳1 26/6 1۸/24 00/47 ۳9/44 74/46 

1392 97/26 02/۸ 01/۳0 92/4۸ 02/4۳ 06/4۳ 

1393 44/29 64/۸ 11/29 56/45 44/41 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیيت و برنامهماخذ: سازمان مدير                   

سهم بخش کشاورزی از کل ارزش  1۳۸4-1۳9۳طي دوره  مشخص است  (67-1)جدولدرهمانگونه که 

افزوده در شهرستان اردستان بيشتر از استان بوده است. طي همين دوره سهم بخش صنعت از کل ارزش 

دمات از کل ارزش افزوده در شهرستان افزوده در شهرستان اردستان همواره کمتر از استان و سهم بخش خ

 ها کمتر از استان بوده است.اردستان در اکثر سال



   11۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

، شهرستان اردستان از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه هشتم را در استان 1۳9۳در سال 

سهم درصد  شاهين شهر و ميمه باشهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال . داشته است

 اند. اول و آخر را در استان داشته های به ترتيب رتبه 06/2

 
 1384-1393اصفهان طی دوره  و استان اردستانشهرستان  هاز کل ارزش افزودسهم بخش کشاورزی (. 60 -1نمودار)

 
ن های استاا دیگر شهرستانب اردستانکشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان سهم بخش مقایسه (. 61 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 

، رتبه دوازدهم را در استان 1۳9۳شهرستان اردستان از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

 ۳6/6سميرم با سهم شهرستان د و درص ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان در اين سال  .داشته است

 اند.اول و آخر را در استان داشته های درصد به ترتيب رتبه
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 1384-1393طی دوره  و استان اردستانشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 62 -1نمودار)

 
 های استان وبا دیگر شهرستان اردستانشهرستان سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در  مقایسه(. 63 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

، شهرستان اردستان به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه چهاردهم را در استان 1۳9۳در سال 

شاهين  شهرستان رصد در جايگاه اول ود 14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .داشته است

 اند.درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته 6۳/14شهر و ميمه با سهم 



   115/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1384-1393طی دوره  و استان اردستانشهرستان از کل ارزش افزودة خدمات سهم بخش (. 64 -1نمودار)

 
های استان و با دیگر شهرستان اردستانشهرستان سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 65 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان اردستان به سهم اين نسبت سهم هر يك از فعاليت (6۸-1)جدول

. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در دهددر ارزش افزوده استان را نشان ميفعاليت ها 

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استان باشد نشان يكشهرستان اردستان بيشتر از 

 است.

طي دوره مورد بررسي شهرستان اردستان در سطح استان در بخش اعظم همانگونه که مشخص است، 

در فعاليت تنها، شهرستان اردستان در سطح استان 1۳9۳ته است. در سال های اقتصادی مزيت نداشفعاليت

داری، ماهيگيری، تأمين آب، برق و گاز طبيعي، حمل و نقل، انبارداری و های کشاورزی، شکار و جنگل

 ارتباطات  از مزيت برخوردار بوده است.



 

 

 استان افزوده ارزش در هافعالیتاین   سهم به اردستان شهرستان افزوده ارزش در صادیاقت هایفعالیت سهمنسبت (. 68 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 44/۳ 41/۳ 0۸/5 ۳9/5 5۳/4 47/5 29/6 57/4 67/4 ۳6/5 51/2 64/4 ۳9/4 4۳/4 70/4 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 66/1 67/0 ۳4/0 91/0 2۸/0 17/0 17/0 19/0 ۳5/0 ۳5/0 17/0 ۳5/0 ۳2/0 ۳1/0 ۳0/0 ماهیگیری

 29/0 ۳1/0 ۳6/0 2۸/0 ۳۸/0 40/0 22/0 2۸/0 27/0 22/0 04/0 12/0 17/0 1۳/0 12/0 صنعت و معدن

 ۸۳/1 7۳/1 91/0 10/1 74/0 96/0 ۸0/0 9۳/0 ۸4/0 ۸۸/0 65/0 14/1 54/1 50/1 7۳/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 ۳۸/0 46/0 59/0 75/0 ۸4/0 ۸7/0 ۸۸/0 00/1 05/1 05/1 55/0 1۳/1 04/1 0۳/1 02/1 ساختمان

 ۳4/0 ۳9/0 50/0 60/0 51/0 56/0 60/0 71/0 69/0 69/0 ۳6/0 74/0 69/0 6۸/0 6۸/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 64/0 70/0 7۳/0 ۸7/0 76/0 ۸6/0 92/0 0۸/1 05/1 06/1 55/0 06/1 9۸/0 95/0 10/1 هتل و رستوران

 14/۳ 62/۳ 26/۳ ۳9/۳ 79/2 96/0 ۸2/0 42/0 ۳5/0 4۳/0 ۸1/7 41/0 42/0 ۳۸/0 ۳5/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 44/0 57/0 77/0 99/0 ۸0/0 ۸7/0 54/0 56/0 52/0 59/0 ۳1/0 66/0 72/0 6۸/0 57/0 های مالیواسطه گری

 44/0 5۳/0 69/0 ۸1/0 7۸/0 ۸9/0 99/0 21/1 19/1 1۸/1 60/0 24/1 15/1 12/1 11/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 5۳/0 62/0 7۸/0 9۳/0 ۸0/0 ۸7/0 9۳/0 10/1 06/1 05/1 5۳/0 09/1 00/1 96/0 95/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 42/0 49/0 65/0 51/0 7۳/0 ۸1/0 9۳/0 11/1 0۸/1 04/1 5۳/0 99/0 99/0 ۸7/0 92/0 آموزش

 ۳9/0 44/0 61/0 72/0 69/0 76/0 ۸4/0 04/1 00/1 15/1 54/0 12/1 05/1 12/1 99/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۳۳/0 ۳۸/0 50/0 59/0 55/0 61/0 65/0 7۸/0 76/0 76/0 ۳9/0 ۸0/0 75/0 74/0 75/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

استان اصفهان ريزیماخذ: سازمان مديريت و برنامه



   117/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان اردستان به سهم نسبت سهم هر يك از فعاليت (69-1)در جدول

در ارائه شده است.  1۳9۳و  1۳90، 1۳۸5، 1۳79های ا در ارزش افزوده کل کشور در سالهاين فعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان باشد نشان يكرقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از  کهصورتي 

 در آن فعاليت خاص در سطح کشور است.

 در ها فعالیتاین   سهم به اردستان شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 69 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379ور در سال های کش افزوده ارزش

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 ۳6/2 ۳2/۳ 61/4 ۸0/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 461/0 1۸9/0 045/0 017/0 ماهیگیری

 ۳7/0 ۳1/0 25/0 12/0 صنعت و معدن

 54/2 ۸4/1 77/1 05/۳ تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/0 7۳/0 49/1 1۳/1 ساختمان

 29/0 70/0 7۸/0 7۸/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 61/0 ۸0/0 2۳/1 41/1 هتل و رستوران

 94/2 ۸۸/2 ۳4/0 ۳6/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 21/0 6۳/0 ۳7/0 4۸/0 های مالیگریواسطه

 40/0 62/0 02/1 06/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 52/0 ۸5/0 ۸7/0 ۸6/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 ۳7/0 44/0 09/1 99/0 آموزش

 ۳9/0 50/0 05/1 0۳/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 27/0 49/0 ۸5/0 72/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مرکز  آمار ايرانمأخذ: 

های در فعاليت تنهاشهرستان اردستان ، 1۳9۳ال استدالل کرد که در ستوان مي (69-1)از نتايج جدول

داری، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در کشاورزی، شکار و جنگل

 سطح کشور مزيت داشته است. 
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 رزشا در هااین فعالیت  سهم به اردستانن شهرستا افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 66 -1نمودار)

 1393و کشور در سال  استان افزوده

ميليون ريال که از  6/1060، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان اردستان برابر است با 1۳9۳در سال 

، از 1۳9۳ميليون ريال( بيشتر است. شهرستان اردستان در سال  5/512)ارزش افزوده شاغلين در سطح استان

هر و شدر اين سال شهرستان شاهين .نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه سوم استان قرار گرفته است

 4/27۸شهر با ارزش افزوده سرانه شاغلين و شهرستان خميني 0/2122ميمه با ارزش افزوده سرانه شاغلين 

 1.اندهای  اول و آخر را در استان داشتهميليون ريال  به ترتيب رتبه
 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳اصفهان در سال  های استانبوط به شاغلين شهرستان. آمار مر1



   119/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
های استان و کل استان با دیگر شهرستان اردستانمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان (. 67 -1نمودار)

 1393اصفهان در سال 

 هامیزان سپرده نزد بانک

. در ای باشدجامعه های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای نشان دادن ميزان پس انداز در هر ميزان سپرده

 و کل استان اصفهان ارائه شده است.  اردستانهای شهرستان ها در بانكمبلغ انواع سپرده (70-1)جدول

 اردستان ها در سطح شهرستانمبلغ انواع سپرده نزد بانک(. 70 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها 

 )میلیون ریال(

رستان از سهم شه

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 445۳52 65/0 9961 15111 

1386 52۸654 54/0 12007 21167 

1387 6۸7066 6۳/0 15۸47 2۳467 

1388 10۳112۸ 75/0 24150 2۸944 

1389 14۸4559 ۸۸/0 ۳5۳0۸ ۳4976 

1390 165۸9۳7 79/0 40066 4۳195 

1391 2164222 ۸1/0 52095 54224 

1392 2۳01655 ۸1/0 55217 57169 

1393 29۸۸61۳ ۸0/0 7145۸ 7464۸ 

1394 45740۳1 ۸4/0 10۸999 107۳75 
  مأخذ: مرکز آمار ايران        

 اند.* اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده       
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ش يافته است. های نزد بانك های استان افزايان اردستان از کل سپردهسهم شهرستطي دوره مورد بررسي 

، سرانه سپرده 1۳94 و 1۳۸9های ( مشخص است طي اين دوره به استثنای سال70-1)همانطور که در جدول

، شهرستان اردستان از نظر 1۳94ها در شهرستان اردستان کمتر از سرانه استان بوده است. در سال نزد بانك

 16150۳ اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال .ها رتبه سوم را در استان داشته استسپرده نزد بانك سرانه

 اند.ريال رتبه آخر را در استان داشتههزار  22۸۸6با سرانه  ن و مياندشتبويي شهرستان هزار ريال رتبه اول و

 
ر کل استان دو های استان با دیگر شهرستان اردستانها در شهرستان ده نزد بانکمقایسه سرانه سپر(. 68 -1نمودار)

 1394سال 

 صنعت و معدن  -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

 جهتی عوامل هايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهی فعاليتصنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهنيازهای مصرفي، واسطه کردنبرطرف

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

را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و آشاميدني، دستان ارتوان صنايع شهرستان به طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد و محصوالت توليد منسوجات(، صنايع واسطه

ساختار صنايع  بندی کرد.( تقسيمصوالت فلزی و صنايع برق و الکترونيكای )شامل محشيميايي( و سرمايه

 باشد.مي در آن باالتر از متوسط استانيصنايع با تکنولوژی پيشرفته ای است که سهم ه گونهشهرستان ب



   121/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

های صنعتي ه تفکيك سطح فناوری از کل کارگاههای صنعتي بسهم هر نوع از کارگاه( 71-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  اردستانشهرستان 

 اردستانفناوری شهرستان سطح های صنعتی به تفکیک کارگاهسهم (. 71 -1جدول)

 سال

کارگاههای 

صنعتی با فناوری 

 )درصد(برتر

کارگاههای صنعتی 

 باالتراز با فناوری

 متوسط)درصد(

کارگاههای صنعتی 

با فناوری پایین تر 

 )درصد(از متوسط

کارگاههای 

صنعتی با فناوری 

 )درصد(پایین

1385 12 12 52 24 

1386 10 10 5۳ 27 

1387 6/۸ 4/11 6/4۸ 4/۳1 

1388 10 5/12 5/47 ۳0 

1389 9 1۳ 44 ۳4 

1390 5/7 1۳ 51 5/2۸ 

1391 5/7 1۳ 51 5/2۸ 

1392 ۳/7 1۳ 5۳ 7/26 

1393 7 1۳ 5۳ 27 

1394 11 11 50 2۸ 

1395 11 11 49 29 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 در استان 95رتبه سال 

 در استان

 نهم هفدهم پنجم هفتم

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   

اين امر است که سهم صنايع با فناوری پايين افزايش يافته در حالي که  دهنده(  نشان71-1)نتايج جدول

اند. با توجه به جايگاه شهرستان اردستان در هر کدام از صنايع با فناوری برتر روندی نوساني را داشته

ر سال د شهرستان در ميان صنايع با فناوری برتر و باالتر از متوسط نام برد. باالیتوان از جايگاه ها ميناوریف

 :های صنعتي استان اصفهان عبارت است ازههای صنعتي از کل کارگا، سهم هر نوع از کارگاه1۳95

درصد،  10اوری باالتر از متوسط های صنعتي با فندرصد، کارگاه ۸/7های صنعتي با فناوری برتر کارگاه

 6/۳۳های صنعتي با فناوری پايين درصد و کارگاه 6/4۸تر از متوسط های صنعتي با فناوری پايينکارگاه

 درصد. 
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 1395های استان اصفهان در سال های صنعتی با فناوری برتر شهرستانسهم کارگاه(. 69 -1نمودار)

 ای صنعتیهشهرک

را نشان  1۳۸5-1۳95های صنعتي مصوب در شهرستان اردستان طي دوره ( تعداد شهرک72-1)جدول

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال  دهد.مي

 اردستانهای صنعتی شهرستان تعداد شهرک(. 72 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان
1385 2 57 

1386 2 59 

1387 3 6۳ 

1388 3 7۳ 

1389 3 7۳ 

1390 3 7۳ 

1391 3 7۳ 

1392 3 7۳ 

1393 3 7۳ 

1394 3 7۳ 

1395 3 7۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                                    



   12۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (.  تعداد شهرک70 -1نمودار)

 دهد. را نشان مي اردستانهای صنعتي شهرستان های اقتصادی شهرک( زيرساخت7۳-1)جدول

 اردستانهای صنعتی شهرستان های شهرکزیرساخت(. 73 -1جدول)

 سال

 های صنعتیهای شهرکزیرساخت

آب)لیتر بر 

 ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

گاز)تعداد شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

 واگذاری)هکتار(

تعداد واحد 

 بهره بردار

1385 5/2 ۳ 1 2/15 25 

1386 5/5 11 1 92/4۸ 26 

1387 5/5 12 1 09/79 26 

1388 5/5 16 1 09/79 2۸ 

1389 6 1۸ 1 09/79 29 

1390 6 1۸ 1 09/79 ۳0 

1391 6 1۸ 1 09/79 ۳0 

1392 6 1۸ 1 09/79 ۳1 

1393 6 1۸ 2 09/79 ۳۳ 

1394 6 1۸ ۳ 09/79 ۳5 

1395 6 1۸ ۳ 09/79 ۳5 

 چهاردهم چهاردهم - دوازدهم بيستم 1395در سال  یرتبه استان

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  

 



 اردستانسند توسعه شهرستان / 124

 

های صنعتي شهرستان اردستان فاقد تصفيه خانه ست که طي دوره مورد بررسي شهرکالزم به ذکر ا

های صنعتي های شهرکدهنده پتانسيل باالی زيرساخت( نشان7۳-1نتايج جدول)باشند. فاضالب مي

  باشدشهرستان اردستان در زمين قابل واگذاری، گاز و  برق  مي

 1۳۸5-1۳95را به تفکيك تعداد نيرو طي دوره  اردستانتان های صنعتي شهرس( تعداد کارگاه74-1جدول )

 دهد.نشان مي

 اردستانهای صنعتی به تفکیک تعداد نیرو شهرستان تعداد کارگاه(. 74 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 عدادت

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 4 ۳0/1 ۳59 9 44/0 174 

1386 7 ۸6/1 677 11 47/0 204 

1387 7 54/1 677 14 5۳/0 261 

1388 7 ۳4/1 677 16 56/0 ۳16 

1389 ۸ ۳7/1 727 20 65/0 404 

1390 9 41/1 1057 24 7۳/0 4۸0 

1391 9 ۳2/1 1127 24 70/0 4۸0 

1392 10 ۳6/1 1257 25 70/0 49۳ 

1393 11 40/1 1257 26 69/0 510 

1394 11 ۳0/1 1257 ۳0 75/0 691 

1395 12 ۳۳/1 1۳07 ۳0 72/0 619 

 پانزدهم چهاردهم پانزدهم سيزدهم  95سال استانی در رتبه 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

نفر رتبه سيزدهم و از نظر تعداد  50های بيش از گاه، از نظر تعداد کار1۳95شهرستان اردستان در سال 

 را در استان داشته است.  پانزدهمها رتبه شاغلين در اين نوع کارگاه
 



   125/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از  (. 71 -1نمودار)

تعداد  نفر رتبه چهاردهم و به لحاظ 10-49های ردستان از تظر تعداد کارگاه، شهرستان ا1۳95در سال 

 ها رتبه پانزدهم را در استان داشته است.شاغلين در اين نوع کارگاه

های برداری و هم چنين طرحهای صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهره( تعداد کارگاه75-1)در جدول

 ان دادهگذاری انجام شده نشچنين سرمايهك تعداد و افراد شاغل و همبه تفکي شهرستان اردستانای توسعه

 است. شده

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 75 -1جدول)

 اردستانشهرستان 

 سال

 طرحهای توسعهمجوز  مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 1385 46 ۳247 211779 9 149 ۸2710 ۳ 65 1۳100 

1386 119 6490 10176000 11 127 ۳0592۳ ۳ ۸۳ 5۸500 

1387 45 2۸6۳ ۳064200 ۸ ۳20 125۸467 ۳ 276 ۳19700 

1388 25 ۳062 6425215 ۸ 99 5/500۸4 0 0 0 

1389 14 415 ۳74900 6 125 90405 2 ۳5 5۳00 

1390 9 265 165550 ۸ 1۳۸ 46۳۳۳0 0 0 0 

1391 10 576 177۸۸6۸ 1 25 1000 2 95 11۸000 

1392 12 766 951547 2 ۸۳ 122620 0 0 0 

1393 6 219 520۳1۸ 4 102 1۸46017 0 0 0 
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 سال

 طرحهای توسعهمجوز  مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 1394 6 12۳ 190500 6 6۳ 5۸۸90 0 0 0 

1395 9 261 490200 2 56 2۳055 1 25 2۳000 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                      

 اردستانتعداد صنایع مختلف در شهرستان 

-1۳95طي دوره  اردستانهای شهرستان کارگاههای هر گروه صنعتي از کل ( سهم کارگاه76-1جدول )

 دهد. را نشان مي 1۳۸5

است.  داشتهو کم نوساني روند صعودی اردستان  های شهرستانهمانطور که مشخص است تعداد کارگاه

-1)های جدولفعال بوده است. باتوجه به داده اردستاننوع صنعت مختلف در شهرستان  14، 1۳95در سال 

بيشترين تمرکز صنايع در اين شهرستان در سه گروه صنعتي محصوالت کاني غير  ( مشخص است که76

  بوده است.محصوالت غذايي و آشاميدني فلزی، محصوالت الستيکي و پالستيکي و 



 

 

 اردستانصنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان  سهم(. 76 -1جدول)

 سال
ت کانی غیر فلز

صوال
سایر مح

ک ی
ک و پالستی

ت از الستی
صوال

مح
ت چوبی بجز مبل 

صوال
ب و مح

چو
 

ت
ت منسوجا

ساخ
 

ت کاغذی
صوال

ت کاغذ و مح
ساخ

 

ت اساسی
فلزا

 

ت غذایی و آشامیدنی
صوال

مح
 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاه

آال
های برقی

ت 
ابزار پزشکی اپتیکی دقیق ساع

 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

ت حمل و
سایر تجهیزا

نقل
 

ت
صل از نف

ک و فرآورده های حا
ک

 

ت شیمیایی
صوال

ت مواد و مح
ساخ

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 16 ۸ 0 4 0 12 16 16 12 0 0 ۸ 4 4 25 

1386 66/16 10 0 66/6 0 ۳۳/1۳ ۳۳/1۳ ۳۳/1۳ 10 0 0 66/6 66/6 ۳۳/۳ ۳0 

1387 2۸/14 57/۸ 0 57/۸ ۸5/2 42/11 2۸/14 2۸/14 57/۸ 0 0 71/5 71/5 71/5 ۳5 

1388 20 5/7 0 5/7 5 10 5/12 10 5/7 5/2 0 5/7 5 5 40 

1389 20 66/6 0 ۸۸/۸ 44/4 ۸۸/۸ 55/15 ۸۸/۸ 66/6 22/2 0 66/6 44/4 66/6 45 

1390 41/26 4۳/9 0 54/7 77/۳ 54/7 20/1۳ 54/7 66/5 ۸۸/1 0 54/7 77/۳ 66/5 5۳ 

1391 41/26 4۳/9 0 54/7 77/۳ 54/7 20/1۳ 54/7 66/5 ۸۸/1 0 54/7 77/۳ 66/5 5۳ 

1392 45/25 90/10 0 27/7 6۳/۳ 09/9 72/12 27/7 45/5 ۸1/1 0 27/7 6۳/۳ 45/5 55 

1393 56/24 52/10 0 01/7 50/۳ 52/10 0۳/14 01/7 26/5 75/1 0 01/7 50/۳ 26/5 57 

1394 ۸4/21 5/12 0 25/6 12/۳ ۳7/9 62/15 25/6 ۸1/7 56/1 56/1 25/6 12/۳ 6۸/4 64 

1395 5۳/21 ۳0/12 5۳/1 15/6 07/۳ 2۳/9 ۳۸/15 15/6 69/7 5۳/1 5۳/1 15/6 07/۳ 61/4 65 

 9120 95/4 27/1 51/0 9۸/6 46/0 ۳6/2 00/۸ 2۳/5 56/۳ 61/1 2۸/2۳ 99/0 ۸7/9 52/25 95استان در سال 

   ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان         
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 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 72 -1نمودار)

 معدن  -2 -1-9

ني های تزييی، مصالح ساختماني و سنگشهرستان اردستان دارای منابع غني از معادن غيرفلز محدوده

را نشان  1۳۸5-1۳95وره طي د اردستانبرداری شهرستان تعداد معادن در حال بهره (77-1)جدولباشد. مي

 دهد. مي

 اردستان(. تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان 77 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 14 

1386 16 

1387 2۳ 

1388 ۳۳ 

1389 ۳9 

1390 45 

1391 4۸ 

1392 55 

1393 6۳ 

1394 61 

1395 66 

 چهارم 1395ر سال رتبه در استان د

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                               



   129/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

جزييات انواع ( 7۸-1)اند. در جدولدرصد از معادن استان در شهرستان اردستان بوده ۸6/۸، 1۳95در سال 

ها مانند ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي نهای اقتصادی آو شاخصه اردستانمعادن موجود در شهرستان 

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.سرمايه

روند  1۳9۳ها تاسال های آنگذاریاين است که تعداد منابع غيرفلزی و سرمايه دهندهبررسي اين آمار نشان

الح معادن مص است. در اند و روند افزايشي آنها متوقف شدهولي در ادامه ثابت بوده داشتهرشدی را روبه

که  های متفاوت( وجود داشته)البته با سرعتهمواره روند افزايشي 1۳91سال  استثنایساختماني نيز به 

ند ني با وجود روهای تزييروبرو بوده است. در معادن سنگهمين روند با گذاری در اين معادن نيز سرمايه

لزی معادن فتعداد است.  روبه رشدی را داشتهگذاری آن روند باثبات و نوساني در تعداد، مقادير سرمايه

گذاری آن نيز و سرمايه روبرو بودهروند ثابت و مثبتي با اين شهرستان در جايگاه اول استاني قرار داشته و 

 است. در هيچ سالي کاهش نداشته
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 هاهای اقتصادی آنو شاخصه اردستان(. انواع معادن شهرستان 78 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

)هزار 

 تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از سرمایه 

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 4 1۸۳1 61 ۸4605 7757 72/5 20/46 2 17۸0 16 56000 1۸45 16/2 46/۳1 
1386 5 1۸59 71 ۸۸605 ۸7۳۳ 6۸/5 66/47 2 17۸0 16 56000 1۸45 4۳/1 46/۳1 

1387 6 2054 ۸۳ 95605 12450 00/7 54/46 ۳ ۳057۸0 ۳4 476000 24976 47/12 55/1 
1388 ۸ ۳994 9۸ 19۳۸55 16۸۸6 ۳0/۸ 5۳/4۸ 6 ۳11140 60 716000 ۳۳97۸ 52/10 ۳0/2 

1389 12 449۸ 122 297۸55 2۳611 42/10 21/66 7 ۳12000 64 ۸۳6000 ۳552۳ 44/9 67/2 
1390 1۳ 5۸4۸ 127 ۳02۸55 25661 46/10 7۸/51 11 ۳1۳46۸ 92 9۸4000 4۳۳24 21/10 1۳/۳ 

1391 15 1۳1۳7 464 4۳۸250 ۳1776 94/11 ۳5/۳1 10 ۳1۳190 79 974000 41694 54/7 10/۳ 
1392 1۸ 1۸220 4۸4 7۳7450 51601 45/1۸ 47/40 1۳ ۳15470 96 1097000 4۸542 5۳/۸ 47/۳ 

1393 20 19502 494 772450 7694 61/2 60/۳9 16 ۳17640 10۳ 1122000 52620 91/7 5۳/۳ 

1394 20 19502 494 772450 7694 ۳9/۳ 60/۳9 16 ۳17640 10۳ 1122000 52620 14/7 5۳/۳ 

1395 20 19502 494 772450 7694 04/2 60/۳9 19 ۳2۳9۸0 124 1411000 0۳/66۸95 0۳/۸ ۳5/4 

 - ششم نهم ششم سوم - - دهم پنجم اول هفتم - 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                      



 

 

 ها های اقتصادی آنو شاخصه اردستانانواع معادن شهرستان  (.78-1) ادامه جدول

 سال

 نیهای تزییگسن فلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

رفیت ظ

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

سرمایه 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 

تان اس

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 1 55 ۳0 7000 1020 55/0 27/127 7 2296 71 61000 1655۸ 09/4 56/26 
1386 1 55 ۳0 7000 1020 50/0 27/127 ۸ 2714 92 ۸0000 222۸4 40/۳ 47/29 

1387 1 55 ۳0 7000 1020 4۸/0 27/127 1۳ 5150 152 120500 ۳6460 71/4 ۳9/2۳ 

1388 2 17۳5 64 57000 1۳954 21/6 ۸5/2۳ 17 6724 195 164000 5224۳ 2۳/5 ۳9/24 

1389 2 17۳5 64 57000 1۳954 96/4 ۸5/2۳ 1۸ 6799 20۳ 174000 5551۳ 59/4 59/25 

1390 2 17۳5 64 57000 1۳954 54/4 ۸5/2۳ 19 7019 212 1۸0000 59214 46/4 64/25 

1391 ۳ 2105 ۸7 94000 26014 07/6 65/44 20 7297 221 190000 61512 46/4 0۳/26 

1392 5 26۳۳ 122 129000 42727 59/9 99/4۸ 19 72۳۳ 210 1۸7500 61502 40/4 92/25 

1393 7 26۳۳ 1۳6 175250 621۳4 4۳/11 75/59 20 7۳16 216 195500 666۳6 46/۳ 72/26 

1394 7 9/۳025 112 1۸۳250 ۸۸5/66۸5۸ 92/9 56/60 1۸ 66۸9 194 179500 9۳/6۸646 04/۳ ۸۳/26 

1395 9 9/415۸ 1۳4 20۳250 56/۸2662 9۸/11 ۸7/4۸ 1۸ 66۸9 194 179500 9۳/6۸646 94/2 ۸۳/26 

 - ششم هشتم ششم نهم - - پنجم ششم اول چهارم - 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



  اردستانسند توسعه شهرستان / 1۳2

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن غیرفلزی شهرستان73 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان74 -1)نمودار

 

 



   1۳۳/ سند توسعه شهرستان اردستان

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال رستاننی شههای تزیی(. تعداد معادن سنگ75 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن فلزی شهرستان76 -1)نمودار

هرستان ش های شهری و روستاييدر ارتباط با سکونتگاه معادن بهره برداری شدهاستقرار واحدهای صنعتي و 

در صنعتي  واحدهایو ها شهرکشده است. همانگونه که مشخص است  ارائه( ۸-1)نقشه در اردستان

م باعث تراک اردستاناين وضعيت عالوه بر تمرکز در منطقه شهری قرار دارند. مجاورت شهر اردستان 

اشي نشود که الزم است تمهيدات الزم جهت جلوگيری از آاليندگي آاليندگي صنايع در اين محدوده مي

شهرستان جنوب و جنوب غربي برداری شده در دن بهرهاعمده معقسمت  يشيده شود.واحدهای صنعتي انداز 

   اند.واقع شده
 



 

 

  اردستانشهرستان  دناو مع ایعپراکنش صن(. 8 -1نقشه)

 



   1۳5/ سند توسعه شهرستان اردستان

 

 کشاورزی -10 -1

 شه منابع آبي سطحي ونق. اين دهدان ميرا نش اردستانپراکنش اراضي کشاورزی شهرستان ( 9-1)نقشه

زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است قسمت عمده 

های کشاورزی نيز در اين نواحي بيشتر به ها واقع شده است که چاهرودخانه ها وکنار آبراههکشاورزی در 

در قسمت . ر مجاورت شهرهای زواره و مهاباد قرار دارندهای کشاورزی دعمده زمينخورد. چشم مي

در اين مناطق  ایگسترده های کشاورزیولي زمين وجود دارد زيادی هایها و چشمهشهرستان قنات جنوبي

 شود.مينديده 

ميزان ( 79-1)جدولشوند. بندی مياراضي باغي و اراضي زراعي تقسيم به دو بخش کشاورزیهای زمين

سطح زير کشت دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94را طي دوره اردستان عي و باغات شهرستان اراضي زرا

هکتار است.  14/4۸00هکتار و اراضي باغي 2/19796، 1۳94محصوالت زراعي شهرستان اردستان در سال

 اندر استسوم را و از نظر ميزان باغات جايگاه  اين شهرستان از نظر دارا بودن اراضي زراعي، جايگاه دهم

هکتار( و خور و  9600۸های اصفهان). بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستانداشته است

 4/2216۳ميرم)سهای شهرستانبيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در  وهکتار(  2۳7۳) بيابانك

درصد از اراضي زراعي استان   05/4چنين شهرستان اردستان هکتار( قرار دارند. هم 6/5۸1هکتار( و فريدن)

دهند. طبق بررسي اطالعات موجود، اراضي زراعي و درصد از اراضي باغي استان را تشکيل مي ۳9/6و 

شوند.به شکل آبي اداره مي 1۳94ل باغات اين شهرستان به صورت صد درصدی در سا



 

 

 های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب اردستانستان های کشاورزی شهر(. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)

 



   1۳7/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 )هکتار( اردستاناراضی زراعی و باغات شهرستان (. 79 -1جدول)

 سال

مجموع کل اراضی  باغات اراضی زراعی

 آبی آبی کشاورزی

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

 زسهم شهرستان ا

 استان )درصد(
 شهرستان

1385 5/206۸7 77/4 ۳/4615 64/6 ۸0/25۳02 

1386 20۳۸۳ 66/4 29/۳255 60/4 29/2۳6۳۸ 

1387 20294 65/4 2/۳451 ۳6/4 20/2۳745 

1388 197۸6 56/4 4109 05/5 2۳۸95 

1389 197۸6 56/4 1۳/۳965 05/5 1۳/2۳751 

1390 197۸6 56/4 ۳4/419۸ 05/5 ۳4/2۳9۸4 

1391 2/197۸5 52/4 ۳0/57۸4 21/7 5/25569 

1392 2/19755 5۳/4 572۳ 02/7 2/2547۸ 

1393 2/19755 5۳/4 ۸/4527 ۳5/6 242۸۳ 

1394 2/19796 5۳/4 14/4۸00 60/6 ۳4/24596 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان           

ستان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در ا (77-1)نمودار

در  1۳94شهرستان اردستان جايگاه هشتم استان را از لحاظ دارا بودن اراضي کشاورزی در سال . دهدمي

 اختيار دارد.

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی (. 77 -1نمودار)



  اردستانستان سند توسعه شهر/ 1۳۸

 

 
 1394ها در سال عی استان اصفهان به تفکیک شهرستاناراضی زرا(. 78 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 79 -1نمودار)

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

 ، ايجاد اشتغال و تأميندر جهت حفظ آب و خاک د نقش اساسيتوانبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95های پروتئيني ايفا کند. شهرستان اردستان)طبق آمار سال نيازهای کشور در زمينه فرآورده

 ۸1/51هکتار، مراتع ييالقي و  4۳۸۸22ها يعني درصد از آن 19/4۸باشد که هکتار مرتع مي 910575دارای 

جه ها مراتع درهکتار، مراتع قشالقي هستند. از جمع اين مراتع، صفر درصد آن 47175۳ها يعني درصد از آن

درصد مراتع درجه سه هستند. در کل مراتع شهرستان اردستان  54/۳1درصد مراتع درجه دو و  46/6۸يك، 

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي 62/14



   1۳9/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 )هکتار( اردستاندر شهرستان  طح مراتعس(. 80 -1جدول)

 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(

1389 441015 ۸4/17 479446 56/12 0 00/0 627165 61/1۸ 29۳296 17/1۳ 

1390 441015 ۸5/17 477770 54/12 0 00/0 62602۳ 61/1۸ 292762 17/1۳ 

1391 440409 ۸5/17 477110 55/12 0 00/0 625170 61/1۸ 292۳50 17/1۳ 

1392 4۳9۸22 ۸5/17 476475 55/12 0 00/0 62427۳ 66/1۸ 292024 11/1۳ 

1393 4۳9۸22 96/16 476475 02/1۳ 0 00/0 62427۳ 67/1۸ 292024 1۳/1۳ 

1394 4۳9۸22 96/16 474716 9۸/12 0 00/0 62427۳ 67/1۸ 290265 0۸/1۳ 

1395 4۳9۳22 97/16 47۳716 9۸/12 0 00/0 62۳77۳ 6۸/1۸ 2۸9265 07/1۳ 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان

مشخص  1۳95در سال  اردستانمراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان  نسبت (۸0-1)در نمودار

 شده است.

 
 1395در سال  اردستانوضعیت مراتع شهرستان (. 80 -1نمودار)

و آبي( و ديم رصد از محصوالت باغي)د 26/6، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

 شود و اين در حاليديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان اردستان توليد مياز محصوالت زراعي) ۸4/6

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار دارد.  05/4درصد از اراضي باغي و  ۳9/6است که اين شهرستان 

 درصد 90/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان اردستان در طي سال



  اردستانستان سند توسعه شهر/ 140

 

ها صفر بوده است. ميزان رشد داشته و افزايش يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال

درصد  4۸/12به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های محصوالت باغي آبي شهرستان اردستان نيز در طي سال

 رزیها صفر بوده است. بررسي جايگاه کشاورشد داشته و محصوالت باغي ديم آن در طي اين سال

ی چهارم چهارم استان در توليد محصوالت زراعي و رتبه شهرستان در توليدات کشاورزی نشان دهنده رتبه

تن و شهرستان خور و  5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با استان در توليدات باغي مي

نين زراعي در استان را دارند. همچ تن توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات 7042بيابانك با 

تن، به ترتيب  1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با شهرستان 

 .کنندبيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي

 تاناردستولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان (. 81 -1جدول)

 سال

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی
مجموع محصوالت 

 کشاورزی)تن(

 آبی آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 0۸/220722 72/4 ۸/46۸05 ۸1/7 ۸۸/267527 

1386 7/14۸170 20/۳ ۸6/19079 ۳6/۳ 56/167250 

1387 12/141۸45 ۳2/4 ۳4/55۳۳ ۸4/1 46/147۳7۸ 

1388 2۸/1555۳5 51/5 10/1۳524 ۳6/4 ۳۸/169059 

1389 46/14۳6۳6 1۳/4 7/17651 ۳6/4 15/1612۸۸ 

1390 95/1۳۸722 6۳/4 7/20150 ۳6/4 65/15۸92۳ 

1391 24/161677 ۸0/4 6۸/2295۳ 96/۳ 92/1۸46۳0 

1392 15۸104 95/4 57/22۸5۸ 12/4 57/1۸0962 

1393 4/247۳46 75/7 ۳2/2۳076 59/۳ 72/270422 

1394 9/2۳2127 ۸۸/6 42/۳2072 27/6 ۳2/264200 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                        

زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی) (۸1-1)نمودار

 ستان اردستان جايگاه پنجم استان را از لحاظ توليد محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.شهر .دهدنشان مي



   141/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ها در سال محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 81 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 82 -1نمودار)

 



  اردستانستان سند توسعه شهر/ 142

 

 
 1394ها در سال الت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستانمحصو(. 83 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

ه به داده)يا دوری به صورت نسبت ستانهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ی زمين در بخش کشاورزی شهرستان ها( است. محاسبه بازدهي نهادهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

 ی زمينکمترين بازدهي نهادهدهد که بيشترين ونشان مي 1۳94اردستان بر اساس توليدات کشاورزی سال 

تن در  26/2تن در هکتار( و خوانسار) 22/14های برخوار)در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستان

تن توليد محصوالت کشاورزی در هکتار، در جايگاه چهارم  74/10باشد. شهرستان اردستان با هکتار( مي

 استان قرار دارد.
 )تن در هکتار( اردستانزمین در بخش کشاورزی شهرستان  وری نهادهبهره(. 82 -1جدول)

 سال
 ری در تولید محصوالت باغیبهره و بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 67/10 - 67/10 14/10 - 14/10 57/10 

1386 27/7 - 27/7 ۸6/5 - ۸6/5 0۸/7 

1387 99/6 - 99/6 60/1 - 60/1 21/6 

1388 ۸6/7 - ۸6/7 29/۳ - 29/۳ 0۸/7 

1389 26/7 - 26/7 45/4 - 45/4 79/6 

1390 01/7 - 01/7 ۸0/4 - ۸0/4 6۳/6 

1391 17/۸ - 17/۸ 97/۳ - 97/۳ 22/7 

1392 00/۸ - 00/۸ 99/۳ - 99/۳ 10/7 

1393 52/12 - 52/12 10/5 - 10/5 14/11 

1394 7۳/11 - 7۳/11 6۸/6 - 6۸/6 74/10 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      



   14۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 های استان اصفهان را نشانزمين در بخش کشاورزی برای شهرستان نهادهوری جايگاه بهرهو ( ۸4-1)نمودار

 .دهدمي

 
های زمین)میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستان وری نهادهبهره(. 84 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
های خش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانزمین)میزان محصول در هکتار( در ب وری نهادهبهره(. 85 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 



  اردستانستان سند توسعه شهر/ 144

 

 
های )میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستان زمین وری نهادهبهره(. 86 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

د. شيوههدر رفت منابع آبي داراز  های آبياری تأثير به سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيریشيوه

، 1۳94در شهرستان  اردستان، در سال باشد. ، قطره ای، غرقابي و آب اندوز ميهای آبياری به صورت باراني

ها درصد آن 92/6درصد به شکل آبياری غرقابي و   57/۸6درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  50/6

ی در اين ازم به ذکر است که ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطرهشود. الای اداره ميبه شکل آبياری قطره

درصد رشد  ۸۸/9درصد و  -22/1درصد، 7۳/11به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5شهرستان از سال 

درصد و  -0۸/1درصد،  42/10ای به ترتيب استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره سطح در .اندداشته

 اند.د به طور ميانگين رشد داشتهدرص 9۸/۸

 )هکتار(اردستانهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان شیوه(. 83 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 ()درصدشهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

1385 12/615 4۳/2 40/2 7۸/2۳9۳4 59/94 14/5 91/752 9۸/2 ۳4/6 

1386 12/7۳5 11/۳ 55/2 27/221۳5 64/9۳ 74/4 91/767 25/۳ 91/5 

1387 12/7۳5 10/۳ 27/2 1۸/22177 40/9۳ 7۳/4 91/۸۳2 51/۳ 75/5 



   145/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 ()درصدشهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

1388 62/795 ۳۳/۳ 26/2 4۸/22242 0۸/9۳ 79/4 91/۸56 59/۳ ۳7/5 

1389 62/795 ۳5/۳ 9۳/1 61/220۸۳ 9۸/92 ۸7/4 91/۸71 67/۳ 00/5 

1390 62/90۳ 77/۳ 99/1 42/221۸0 4۸/92 90/4 ۳1/900 75/۳ 79/4 

1391 62/1047 10/4 0۳/2 5۸/2۳5۳6 05/92 2۸/5 ۳1/9۸5 ۸5/۳ 75/4 

1392 62/1129 4۳/4 06/2 0۸/2۳062 52/90 25/5 51/12۸6 05/5 76/5 

1393 62/1162 79/4 02/2 57/217۳4 51/۸9 09/5 ۸2/1۳۸5 71/5 96/5 

1394 72/1599 50/6 57/2 74/2129۳ 57/۸6 05/5 ۸9/1702 92/6 62/6 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  99/0جمعيت شهرستان اردستان به کل جمعيت استان اصفهان، نسبت 

در بخش کشاورزی به اين صورت بوده که  با اين حال تغييرات جمعيت شاغلاست.  رسيده ۸2/0به  1۳94

 1۳۸5درصد در سال  24/۳شاغلين بخش کشاورزی شهرستان اردستان به کل شاغلين اين بخش در استان از 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور ميانگين در  1۳94درصد در سال  95/1به 

نفر از جمعيت شاغل اين  ۳55۸، 1۳94است. در سال  درصد رشد داشته -15/4، 1۳94تا  1۳۸5های سال

باشند،که از لحاظ شاغلين بخش کشاورزی اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي

در  از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد شاغل .شهرستان در جايگاه بيستم استان اصفهان قرار دارد

 نفر( کمترين شاغالن بخش کشاورزی را دارا هستند. 1920ين)ناي شهرستاننفر( و  ۳۳162بخش کشاورزی)

 اردستانشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان (. 84 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 )درصد(سهم شهرستان از استان  شهرستان

1385 5209 24/۳ 
1386 499۳ 0۸/۳ 

1387 47۸6 91/2 

1388 45۸۸ 76/2 

1389 4۳97 61/2 

1390 4215 47/2 

1391 4040 ۳۳/2 
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 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 )درصد(سهم شهرستان از استان  شهرستان

1392 ۳۸7۳ 20/2 

1393 ۳712 07/2 

1394 ۳55۸ 95/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                             

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 87 -1نمودار)

. در الت کشاورزی استآی استفاده از توان)اسب بخار در هکتار( ماشيندهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

در شهرستان  اند.يون بودهترين ضريب مکانيزاسيندارای پايسميرم وکاشان های شهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در  1۳94در سال  ۳۳/1به  1۳۸5در سال  7/0اردستان ضريب مکانيزاسيون از 

از لحاظ شاخص مذکور، در  اردستان درصدی همراه بوده است. شهرستان 79/۸ها با رشد طي اين سال

های شود، در طي سالمشاهده مي (۸۸-1)نمودار همانطور که در جايگاه پانزدهم استان اصفهان قرار دارد.

 ضريب مکانيزاسيون استان همواره از شهرستان اردستان باالتر بوده است. 1۳94تا  1۳۸5

 اردستانضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان (. 85 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 ط استانمتوس شهرستان

1385 7/0 ۸5/0 

1386 62/0 9۳/0 
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 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 ط استانمتوس شهرستان

1387 67/0 1 

1388 74/0 25/1 

1389 1۳/1 ۳7/1 

1390 97/0 42/1 

1391 12/1 5۸/1 

1392 17/1 64/1 

1393 ۳2/1 72/1 

1394 ۳۳/1 ۸/1 

 استان اصفهان یمأخذ: سازمان جهاد کشاورز                                      

 
 1394تا  1385های واستان اصفهان طی سال اردستانضریب مکانیزاسیون شهرستان . (88 -1نمودار)

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 15/۳5۳۸6مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان اردستان، در سال محصوالت صورت مي

 29/۸6درصد آن بذر،  42/0رزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که کشاو

های توزيع درصد نهاده 04/5ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 29/1۳درصد سم و 

شامل بذر، سم ها ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالشده

 -۳1/2رشد و در مجموع به طور ميانگين درصد  -2۸/۳و  -6۳/1، ۳۳/2ود به ترتيب به طور ميانگين و ک

های کشاورزی توزيع شده در استان، اين شهرستان در درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده

بذر در جايگاه چهاردهم استان، توزيع سم تر از لحاظ توزيع جايگاه چهارم استان قرار دارد و به طور جزئي
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استان در  شده دربيشترين بذر توزيعدر جايگاه چهارم و توزيع کود نيز در جايگاه چهارم استان قرار دارد. 

تن( بوده است. بيشترين توزيع  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595شهرستان اصفهان)

و  تن( بوده است 4550رستان خوانسار)تن( و کمترين آن مربوط به شه ۸7۸66سم در شهرستان اصفهان) 

شهرستان ( و کمترين آن مربوط به 5۳/24۸01)کود در استان در شهرستان اصفهان در نهايت بيشترين توزيع

 باشد.تن( مي 19/55۳ن)نايي

 دستانارهای کشاورزی در شهرستان توزیع نهاده(. 86 -1جدول)

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

1385 95/2۸۸ 64/4 01/۳5519 07/5 ۸007 09/5 

 1386 ۸۳/۳01 64/4 1۳/۳526۳ 07/5 62/7722 09/5 

1387 45/۳12 64/4 14/۳4567 07/5 40/7۸2۳ 09/5 

1388 26/272 64/4 42/۳4502 07/5 20/6691 09/5 

1389 55/209 64/4 06/۳۳4۸۸ 07/5 11/5641 09/5 

1390 45۸ 01/5 1۸/۳29۸9 07/5 49/۳179 09/5 

1391 5۳0 71/6 44/۳0952 07/5 69/4201 09/5 

1392 292 25/5 9۸/299۳7 07/5 64/4010 09/5 

1393 ۳۳5 66/4 24/29424 07/5 ۸1/50۳6 09/5 

1394 150 ۸1/1 ۳05۳4 07/5 15/4702 09/5 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                      

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (۸9-1)نمودار

 . دهدها را نشان ميشهرستان
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 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده (.89 -1نمودار)

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

ه به خصوص در سالياني کاحتمالي در آينده است. اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز 

 ( تغيير۸7-1). جدولهايي همراه بوده استبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميخشکسالي، پديده

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

تا  1۳۸5ر دامي که از سال دهد. در شهرستان اردستان ميزان امونشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که ، درصد 11/6۳به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

اراضي زراعي و باغي شهرستان درصد،  ۳۳/11به طور ميانگين با رشد اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

الزم به ذکر است اند. درصدی روبرو بوده 60/1۸و   ۸2/2طور ميانگين با رشد ها بهنيز در طي همين سال

ر ه طواند بای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال 

يانگين ه طور ماند بای قرار گرفتهتعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمه درصدی، ۸4/19متوسط با رشد 

 96/0طور ميانگين با رشد  ها بهاراضي زراعي و باغي استان نيز در طي همين سالو  درصدی 44/4با رشد 

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳و 
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 ستاناردطیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه(. 87 -1) جدول

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان)هکتار(

منابع 

 طبیعی)هکتار(

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

ان
ست

هر
 ش

د(
ص

در
ن )

ستا
ز ا

م ا
سه

 

 

5138  2642 92/0 0 00/0 4724065 9۳/۸ 04/1100 17/4 59/۳597 0۳/2 - - 

1386 ۳041 92/0 0 00/0 4۸1۳۸56 9۳/۸ 47/10۸4 17/4 77/2296 0۳/2 - - 

1387 5246 92/0 0 00/0 4414919 41/7 0۸/1266 17/4 12/1569 0۳/2 - - 

1388 20۳1 ۸1/0 0 00/0 522۸152 65/۸ 51/۳4۳ 42/1 10/1۳16 29/1 - - 

1389 11667 ۳7/۳ 0 00/0 715۳107 ۳7/10 4۸/66۸ ۸5/2 72/146۳ ۳۸/1 ۳7052 22/1۳ 

1390 279۸ ۸7/0 0 00/0 10494۸91 22/12 6۳2 55/2 2909 00/2 ۳76۸1 ۳7/12 

1391 67۸9 6۸/1 0 00/0 10425260 ۸1/12 1051 46/4 2۸26 9۸/1 41۳56 ۸1/1۳ 

1392 2909 45/0 0 00/0 114۳1540 ۸0/14 0۸/19۳7 ۳۳/6 57/2444 ۸5/2 6516۸ 57/20 

1393 2۳15 ۳۳/0 0 00/0 12204674 0۸/15 1759 99/4 ۳250 59/2 47019 15/17 

1394 4126 4۸/0 0 00/0 11066601 71/14 ۳7/1660 17/5 40/26۸9 17/2 40691 95/26 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان        

ارائه  ناردستاگوشت قرمز، شير و تعداد دام سبك و سنگين در شهرستان  ميزان توليد (۸۸-1)در جدول

 0۳/1درصد از گوشت قرمز و  02/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس شده است. 

اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد شود که بدرصد از شير استان در شهرستان اردستان توليد مي

ن ی بيست ودوم استان قرار بگيرد. ايی هجدهم و از لحاظ توليد شير در رتبهاستان در رتبهگوشت قرمز 

درصد از دام سنگين استان را در خود جای  70/1درصد از دام سبك و  12/4درحاليست که  اين شهرستان 

ی هسنگين در رتب استان و از لحاظ دارا بودن دام هشتمی داده است و از لحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

استان قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان  بيستم

است. همچنين  بوده 1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666که به ترتيب  شودتوليد مي

تن( استان را دارد.  425وليد گوشت)تن( و کمترين ت 40۳شهرستان خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

درصد و  96/5به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های توليد گوشت قرمز در شهرستان اردستان در طي سال

همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سالدرصد به طور ميانگين رشد داشته است.  ۸۸/20توليد شير 

 اند.رشد داشته ددرص ۳5/۸و  6/0ميانگين به ترتيب  ها به طور 
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 اردستانتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 88 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  س(أدام سنگین)ر س(أدام سبک) ر تولید شیر)تن( )تن(گوشت قرمز

گوشت 

 قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

 دام( واحد

 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 67/1160 ۳2/2 97/۳۸71 64/0 152691 25/4 4۳62 9۳/0 0074/0 ۸۸76/0 

1386 7۳/1276 ۳1/2 06/4۳۳5 64/0 149957 17/4 40۸9 ۸۸/0 00۸۳/0 0602/1 

1387 70/1۳۸6 ۳1/2 05/466۳ 64/0 15544۳ 17/4 4179 ۸۸/0 00۸7/0 1159/1 

1388 1۳14 67/2 ۳527 47/0 149667 17/4 4244 ۸۸/0 00۸5/0 ۸۳11/0 

1389 1570 02/۳ 9۳۳4 15/1 161۳00 17/4 7۳۸1 46/1 009۳/0 2646/1 

1390 16۸5 02/۳ 101۳2 15/1 1756۸۳ ۳1/4 ۸27۸ 57/1 009۳/0 2240/1 

1391 ۳9/1745 ۸6/2 69/11۳4۳ 15/1 190066 44/4 9174 67/1 00۸۸/0 2۳65/1 

1392 99/1۸۳5 92/2 ۸6/12116 20/1 190066 44/4 ۸41۳ 69/1 009۳/0 440۳/1 

1393 1960 02/۳ 1۳040 15/1 1740۳۳ 29/4 7967 70/1 010۸/0 6۳6۸/1 

1394 74/191۸ 02/۳ 1۳/12145 0۳/1 15۸000 12/4 7520 70/1 0116/0 6149/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال توليد سرانه گوشت قرمز در شهرستان (90-1)نمودار

 ه نوزدهم استان قرار دارد.توليد سرانه، در جايگا 0116/0شهرستان اردستان با همانطور که مشخص است، 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 90 -1نمودار)
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همانطور که دهد. را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال توليد سرانه شير در شهرستان (91-1)نمودار

 ، در جايگاه بيستم استان قرار دارد.تن توليد سرانه شير 6149/1شهرستان اردستان با مشخص است، 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 91 -1نمودار)

گذار و گوشتي و ميزان توليد آن ها در شهرستان برداری از مرغ تخم( تعداد واحدهای بهره۸9-1)در جدول

 شهرستان اردستان 1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زمارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره  اردستان

 ۳۳/۳۳۳7گذار، واحد مرغداری تخم 9تن بوده و با  05/22565توليد با  يگوشت یواحد مرغدار 127یدارا

درصد از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار  02/7اين شهرستان  .مرغ توليد کرده استتن تخم

درصد  17/5با دارا بودن  رساند وغداری گوشتي استان را به توليد ميدرصد از توليدات مر 71/14دارد  و 

 مقايسه مرغ استان را داشته است.درصد از توليدات تخم 52/۳گذار استان، های مرغداری تخماز واحد

 يدرا در تولاول استان  رتبه 1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان يورط يداتتول يگاهجا

ی ششم را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان و رتبه گوشت مرغ

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين واحد مرغداری گوشتي در استان  و شهرستان اردستان  25۳با دارا بودن 

 رستانهتن توليد مرغ گوشتي، بيشترين توليد مرغ گوشتي در استان را داشته است. البته ش 22565با 

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری  ۳05واحد مرغداری، و توليد  ششفريدونشهر با دارا بودن 

تن توليد تخم مرغ در جايگاه  ۳۳/۳۳۳7گوشتي و کمترين توليد مرغ را دارا است. همچنين اين شهرستان با 

شهرستان کاشان ر دارد. در اين مورد هشتم استان قرا واحد مرغداری تخمگذار، در رتبه 9دهم استان و با 

قان و ، چادگان، خور و بيابانك، دهان و مياندشتهای بوييشهرستانمرغ و تن توليد تخم ۸۸/16۳۳2با 

رغ در توليد گوشت ماول و انتهای استان قرار دارند. مبارکه بدون توليد تخم مرغ به ترتيب در جايگاه 
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 -67/۳درصد و توليد تخم مرغ هم 56/10به طور ميانگين  1۳94 تا 1۳۸5ها در طي سالاردستان شهرستان 

 درصد رشد داشته است.

 اردستانگذار در شهرستان ی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  مرغ گوشتی

)میزان  مرغ

تولید به 

تعداد 

 (واحد

سرانه تولید  گذارمرغ تخم

 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 105 09/7 9۸2۸ 9۳/۸ 60/9۳ 10 01/9 6100 0۸/11 610 

1386 106 02/7 97/11257 9۳/۸ 6۸/106 10 77/۸ 55/69۸7 0۸/11 76/69۸ 

1387 11۳ 02/7 9۳۳5 41/7 6۳/۸2 10 ۳۳/۸ 76/7625 09/11 2۸/765 

1388 11۸ 11/7 74/11۳27 65/۸ 00/96 10 06/۸ 65/۸096 09/11 67/۸09 

1389 119 14/7 94/14204 ۳7/10 ۳7/119 7 51/5 ۳0/۸540 09/11 04/1220 

1390 119 79/6 5/17725 22/12 95/14۸ 10 6۳/7 49/44۸2 60/5 25/44۸ 

1391 121 69/6 55/19705 ۸1/12 ۸6/162 10 54/6 07/۳714 46/4 41/۳71 

1392 12۳ ۸9/6 54/2۳069 ۸0/14 56/1۸7 10 ۸5/6 5۸/4471 0۸/5 16/447 

1393 125 74/6 76/22792 0۸/15 ۳4/1۸2 9 6۳/5 11/4661 0۸/5 90/517 

1394 127 02/7 05/22565 71/14 6۸/177 9 17/5 ۳۳/۳۳۳7 52/۳ ۸1/۳70 

 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

افزايش يافته است و در اين  1۳94تن در سال  6۸/177به  1۳۸5تن در سال  60/9۳شود، از نشان داده مي

سال شهرستان اردستان از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ جايگاه اول استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد 

تن در  610شود، از شان داده ميگذار نی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهتخم

کاهش يافته است و در اين سال شهرستان اردستان از لحاظ سرانه  1۳94تن در سال   ۸1/۳70به   1۳۸5سال 

 توليد تخم مرغ جايگاه دوازدهم استان قرار دارد.
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 1394های استان اصفهان در سال تولید گوشت مرغ در شهرستان سرانه(. 92 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانتولید تخم سرانه(. 93 -1ر)نمودا

 نشان داده شده ( تعداد استخرهای پرورش ماهي و ميزان توليد ماهي در شهرستان اردستان90-1)در جدول

واحد(،  1۸استان) پرورش ماهي درصد از استخرهای 17/۳، با داشتن 1۳94، در سالاست. اين شهرستان

رتبه  1۳94تن( را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان در  سال  51درصد از توليد ماهي استان ) 97/0

يازدهم استان در توليد ماهي و رتبه ششم  استان به لحاظ تعداد استخر پرورش ماهي را کسب کرده است. 

تعداد استخرهای درصد و  09/62به طور متوسط  1۳۸5-1۳94توليد ماهي در اين شهرستان در طي دوره 

قابل ذکر آنکه سرانه ی اند. نکتهصد داشتهدر ۸5/70برابر با شدی پرورش ماهي اين شهرستان نيز ميانگين ر

تن در  ۸۳۳۳/2به  1۳۸5تن در سال  6667/2ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( از پرورش ماهي)
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ی هجدهم رتبه 1۳94ي اين شهرستان در سال ی پرورش ماهافزايش يافته است. از لحاظ سرانه 1۳94سال 

 استان را به خود اختصاص داده است.

 اردستانها در شهرستان واحدهای شیالت و تولید آن(. 90 -1جدول)

 سال

 سرانه پرورش ماهی میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

) میزان تولید به تعداد 

 استخر پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

1385 ۳ 71/0 ۸ 27/0 6667/2 

1386 4 92/0 2/5 15/0 ۳000/1 

1387 9 17/2 5 16/0 5556/0 

1388 2 52/0 6 17/0 000/۳ 

1389 9 94/1 12 ۳0/0 ۳۳۳۳/1 

1390 9 72/1 46 90/0 1111/5 

1391 9 5۸/1 2۳ 40/0 5556/2 

1392 ۳1 ۸7/۳ 50 22/1 6129/1 

1393 ۳4 47/5 146 91/2 2941/4 

1394 1۸ 17/۳ 51 97/0 ۸۳۳۳/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان       

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال سرانه پرورش ماهي شهرستان (94-1)نمودار

 
 1394های استان اصفهان در سال پرورش ماهی شهرستان سرانه(. 94 -1نمودار)
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 اردستانهای زنبور عسل و ميزان توليد عسل در شهرستان اطالعات مربوط به تعداد کلني( 91-1) جدول

درصد از  1۳/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان اردستان، در سالارائه کرده است.  را 1۳۸5-1۳94طي دوره 

تن را به خود  65/2درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  11/0کلني(،  ۸99ن)های زنبور عسل استاکلني

از  1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان عسل يداتتول يگاهجا اختصاص داده است. مقايسه

 ومدی بيستم و  از لحاظ توليد عسل در جايگاه بيست و لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور عسل در رتبه

کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آی قابل توجه آنکه شهرستان نجفاستان اصفهان قرار دارد. نکته

ی ين هيچ توليدهای فالورجان و نايتن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول استان قرار دارد وشهرستان 9۳2

 59/22به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5 هااند. توليد عسل در شهرستان اردستان در طي سالاز عسل نداشته

درصد رشد داشته است. الزم به  ۸7/۳4ها های زنبور عسل به طور ميانگين در اين سالدرصد و تعداد کلني

ر ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( دی توليد عسل)از لحاظ سرانهاردستان ذکر است که شهرستان 

 .جايگاه بيست و يکم استان قرار دارد

 اردستانتعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان (. 91 -1جدول)

 سال

میزان ی تولید عسل)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( تاناس

1385 1575 ۳6/0 0۸/29 ۸0/0 01۸5/0 

1386 ۳62 07/0 507/4 10/0 0125/0 

1387 15۸ 0۳/0 ۸05/0 04/0 0051/0 

1388 259 05/0 944/2 11/0 0114/0 

1389 277 05/0 9۳/2 12/0 0106/0 

1390 277 05/0 0۸/2 05/0 0075/0 

1391 5۳7 0۸/0 61/5 12/0 0104/0 

1392 1۸4 02/0 07/2 06/0 0112/0 

1393 206 02/0 27/2 06/0 0110/0 

1394 ۸99 1۳/0 65/2 11/0 00۳0/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان   

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال توليد عسل در شهرستان سرانه (95-1)نمودار



   157/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ای استان اصفهان در سال تولید عسل در شهرستان ه سرانه(. 95 -1نمودار)

های دامپزشکي نقش مهمي در ها و آزمايشگاهها، داروخانهمراکز تخصصي دامپزشکي مانند کلينيك

امکانات دامپزشکي ( 92-1)کنند. در جدوللوگيری از بيمارهای دامي ايفا ميافزايش توليدات دامي و ج

از يك آزمايشگاه  1۳95اين شهرستان تا سال ارائه شده است.  1۳90-1۳95طي دوره اردستان شهرستان 

ها الهای دامپزشکي استان در اين سمند بوده است. الزم به ذکر است که تعداد آزمايشگاهدامپزشکي بهره

اين  های دامپزشکيدرصد رشد داشته و کاهش يافته است. همچنين تعداد کلينيك  -60/۳به طور ميانگين 

درصدی  67/15با رشد  1۳95تا  1۳90های د رسيده که در طي سالعد ششبه  1۳95شهرستان در سال 

های درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه 55/12ها روبرو بوده که در استان به طور ميانگين در اين سال

های دامپزشکي در عدد ثابت مانده است. تعداد داروخانه پنجدر  1۳95دامپزشکي اين شهرستان تا سال 

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و  02/0ها به طور ميانگين اين سال استان در طي

عدد بوده است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي  16،  1۳95غير دولتي در اين شهرستان در سال 

 درصد رشد داشته است. ۸۳/1ها اين سال

 



  اردستانستان سند توسعه شهر/ 15۸

 

 اردستانات دامپزشکی در شهرستان مکانا(. 92 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 کلینیک دامپزشکی

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

ن از استا

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1390 1 57/۳ ۳ 91/2 5 ۳1/4 1 72/1 15 52/4 

1391 1 00/4 4 70/2 5 17/4 1 41/1 15 4۸/4 

1392 1 00/4 4 61/2 5 17/4 1 49/1 15 ۳9/4 

1393 1 ۳5/4 5 1۳/۳ 5 20/4 1 45/1 15 1۳/4 

1394 1 00/4 6 4۳/۳ 5 27/4 1 45/1 14 27/4 

1395 1 ۳5/4 6 ۳7/۳ 5 ۳1/4 1 41/1 15 25/4 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان

های شهری و روستايي ي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاهاستقرار واحدهای صنعتي و اراض( 10-1)نقشه

ها و واحدهای شهرکقسمت اعظم همانگونه که مشخص است دهد. را نشان مي اردستانشهرستان در 

ر اين امر عالوه ب. نداواقع شده اردستاندر مجاورت شهر  اراضي زراعي و باغيو بخش کوچکي از  تيصنع

بخش  ود. شباعث تراکم آاليندگي صنايع در اين محدوده مي اردستانتمرکز زياد جمعيت در منطقه شهری 

 . قرار دارند در مجاورت شهرهای زواره و مهاباداعظم اراضي زراعي و باغي شهرستان 



 

 

 اردستانهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10-1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 اردستانجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده  اردستانبه منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان 

 های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگاهقصد استاناز مبدا شهرستان به م

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

نشان و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير 

 داده شده است. 

 در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور اردستانسهم شهرستان 

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  اردستانمجموع کاالی ارسال شده از شهرستان  (9۳-1)در جدول

تا  1۳۸5ی اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال ها

 برآورد شده است. 1۳95

)هزارتن( و سهم شهرستان در جمع به سایر نقاط کشور اردستانمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 93 -1جدول)

 )درصد(استان اصفهان به سایر نقاط کشور کاالی ارسال شده از

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان تاناس

12/0 7/24422 1/2۸ 1385 
11/0 0/26۸29 6/29 1386 
45/1 ۸/2710۳ 1/۳92 1387 

۸۳/1 7/290۳7 4/5۳2 1388 

65/1 0/۳0705 4/506 1389 

12/1 9/۳1247 9/۳49 1390 
26/1 1/۳1۸۳۳ 1/400 1391 
04/1 ۳/۳1011 ۳/۳22 1392 
۸5/0 ۸/۳1111 ۸/265 1393 
۸6/0 9/29۸76 4/257 1394 
90/0 0/2۸2۳2 9/254 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                      

ت به نسبای به ساير نقاط کشور سهم شهرستان اردستان از ميزان کاالهای ارسال شده جاده ،1۳95در سال 

ن اردستان از نظر ميزان کاالی ارسال شده به خارج شهرستا 1۳95در سال است. افزايش يافته  1۳۸5سال 
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شهرستان و  کمترينهزارتن  2/1چادگان با شهرستان در اين سال  .استان در رتبه پانزدهم استان قرار دارد

ت که به الزم به ذکر اس اند.نقاط کشور را داشته ساير کاالی ارسالي به  بيشترينهزارتن  6/۸972اصفهان با 

 بندی لحاظ نشده است.شهرستان در رتبه ، اينين و مياندشتبويعات در مورد شهرستان دليل نبود اطال

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان اردستانمقایسه شهرستان (. 96 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 ابجایی درون استانی کاالها از طریق جادهدر ج اردستانسهم شهرستان 

 )درون استان( و سهمبه مقصد استان اصفهان اردستانميزان کاالی ارسال شده از شهرستان  (94-1)جدول

 دهد.را ارائه مي 1۳95تا  1۳۸5اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

)هزار تن( و سهم شهرستان نقاط استان اصفهان به سایر اردستانی ارسال شده از شهرستان میزان کاال(. 94 -1جدول)

 )درصد(یر نقاط استاندر جمع کاالی ارسال شده به سا

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

1۳/0 1/11۳17 65/14 1385 
06/0 5/12447 47/7 1386 
02/۳ 4/1۳۳۸6 2۳/404 1387 

۸0/۳ 2/1۳۸29 67/525 1388 

۳9/5 2/1۳60۳ 54/7۳۳ 1389 

6۳/5 ۸/125۸2 ۸1/707 1390 
10/6 9/12440 71/75۸ 1391 
۸6/7 ۳/1252۸ 54/9۸4 1392 
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 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

42/۸ ۸/117۸9 ۸1/992 1393 
90/7 9/11۳6۸ 79/۸97 1394 
92/6 6/105۳0 45/72۸ 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانذ: مأخ                                         

 .است افتهيسهم شهرستان اردستان از کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان افزايش طي دوره مورد بررسي 

        هرتبه پنجم استان را داشتالی ارسالي به ساير نقاط استان، از نظر کا، شهرستان اردستان 1۳95در سال 

هزار تن کاالی ارسالي  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان ل در اين سا .است

الزم به ذکر است که به دليل  اند.و آخر استان را در اختيار داشته اول هایبه ساير نقاط استان به ترتيب رتبه

 لحاظ نشده است.در رتبه بندی اين شهرستان  ن و مياندشت بويينبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال های استان از با دیگر شهرستان اردستانمقایسه شهرستان (. 97 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی اردستانجا شده از شهرستان همیزان کاالی جاب

به  مبدأ شهرستان عنوان به اردستانشهرستان  ایی جادهشده جاهجاب کاالی انميز (95-1)در جدول

 است. شده ارائه کااليي گروه نهتفکيك 



 

 

 روه کاالییگ نه)درصد( به تفکیک هزار تن( و سهم شهرستان از استان)به عنوان مبدأ اردستانجا شده از شهرستان همیزان کاالی جاب(. 95 -1جدول)

 سال

 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک معدنی ساختمانی فلزی کشاورزی
متفرقه و خرده 
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1385 2/15 6۸/0 ۳/9 12/0 6/۳ 0۳/0 9/2 ۳9/0 0/7 44/0 0/1 01/0 2/1 61/0 4/0 15/0 6/1 2۸/0 4/42 12/0 
1386 4/14 57/0 0/0 00/0 7/4 0۳/0 0/۳ 29/0 0/10 70/0 4/1 02/0 0/2 ۸۸/0 5/0 1۳/0 7/1 21/0 7/۳7 09/0 

1387 1/20 ۸۳/0 5/5 06/0 4/747 45/4 7/4 4۳/0 ۳/۸ 79/0 1/1 01/0 ۳/5 ۳0/2 7/0 21/0 9/1 2۸/0 0/795 9۳/1 

1388 4/27 20/1 2/۸ 0۸/0 9/999 7۸/5 7/۳ ۳9/0 1/10 92/0 ۳/1 01/0 0/2 ۸2/0 5/1 ۳2/0 1/2 49/0 ۳/105

6 

49/2 

1389 0/22 95/0 ۸/14 1۳/0 5/117۸ 60/6 1/7 70/0 0/11 ۸4/0 4/1 02/0 ۸/1 59/0 0/0 00/0 9/0 1۸/0 5/12۳

7 

۸1/2 

1390 5/17 4۸/0 7/11 0۸/0 6/1045 05/5 7/6 4۳/0 6/9 52/0 7/2 02/0 4/2 5۳/0 6/0 0۸/0 1/1 12/0 0/109

۸ 

99/1 

1391 ۸/1۳ 52/0 4/5 05/0 ۳/1117 1۸/6 ۳/4 ۳۸/0 1/7 52/0 7/5 07/0 5/1 51/0 ۸/0 1۳/0 ۸/0 12/0 7/115

6 

6۳/2 

1392 9/15 4۸/0 5/9 0۸/0 5/1266 2۳/7 0/۳ 22/0 0/6 5۳/0 0/6 0۸/0 ۸/0 25/0 0/0 00/0 6/0 14/0 ۳/1۳0

۸ 

02/۳ 

1393 1/1۸ 62/0 ۸/1۸ 1۸/0 7/1195 46/7 2/4 ۳1/0 6/9 7۳/0 5/7 0۸/0 0/0 00/0 ۸/1 ۳4/0 9/0 19/0 6/125

6 

97/2 

1394 7/20 72/0 4/7 0۸/0 1/1107 56/7 4/۳ 24/0 ۸/۸ 75/0 7/2 0۳/0 0/0 00/0 6/1 ۳0/0 2/1 22/0 0/115

۳ 

۸2/2 

1395 7/16 59/0 1/27 2۳/0 9/1026 04/7 ۸/4 2۸/0 4/۸ 59/0 6/1 02/0 9/0 20/0 7/1 2۳/0 0/1 14/0 0/10۸

9 

49/2 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:  
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مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم کاالی ارسال شده از مبدأ ( 95-1)همانگونه که از جدول

 بوده است.   مربوط به کاالهای معدني ساختماني اردستان

در  .را در استان دارد هفدهم از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه اردستان، شهرستان 1۳95در سال 

سال کاالی آران و بيدگل بدون ارشهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم  شهرستان اين سال

 اند. های اول و آخر را در استان داشتهکشاورزی به ترتيب رتبه

قرارگرفته  يازدهم استاناز نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در جايگاه  1۳95در سال  اردستانشهرستان 

های شهرستان وهزار تن کاالی فلزی باالترين  7/507۳مبارکه با ارسال  شهرستان در اين سال  .است

ترين همي در ارسال کاالهای فلزی پايينبدون داشتن س، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر  چادگان

 اند.داشتهجايگاه را در استان 

ان را در است حجم ارسال کاالهاني معدني ساختماني رتبه ششم از نظر شهرستان اردستان ،1۳95در سال 

هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول  ۳/22۸7اصفهان با ارسال    شهرستان در اين سال .داشته است

ل های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارساا در اختيار داشته است و شهرستانر

 اند. ي ساختماني نداشتهکاالهای معدن

ته استان قرار گرف هفدهم در جايگاهبه لحاظ حجم ارسال صنايع سبك ، شهرستان اردستان 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. 

 قرار گرفته است.استان  رتبه پانزدهمدر آالت از نظر حجم ارسال ماشيناردستان رستان شه، 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، ئز رتبه اول است و شهرستانهزار تن  حا 5/494اصفهان با ارسال  شهرستان در اين سال

 اند.سهمي در ارسال ماشين آالت نداشتهفريدونشهر و چادگان 

به لحاظ ميزان ارسال کاالهای شيميايي رتبه شانزدهم استان را در اختيار  1۳95اردستان در سال  شهرستان

هزار تن رتبه اول استان را داشته است و  0/55۸0شاهين شهر و ميمه با شهرستان در اين سال  .داشته است

 یدر ارسال کاالهاهای آران و بيدگل، چادگان، دهاقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر  سهمي شهرستان

 اند.شيميايي نداشته

 .در جايگاه پانزدهم استان قرار داشته استبه لحاظ ارسال کاغذ و چوب  اردستانشهرستان ، 1۳95در سال 

را در استان داشته است و هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول  ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان در اين سال 

و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور شهرستان

 اند. چوب سهمي نداشته

چرم و پوشاک رتبه پانزدهم را در استان داشته ای جاده، شهرستان اردستان از نظر ارسال 1۳95در سال 

هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه نخست استان  9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان در اين سال  .است
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 های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهمير دارد و شهرستانقرا

 اند.در ارسال اين نوع کاالها نداشته

 استان را در اختيار به لحاظ ارسال کاالهای متفرقه و خرده بار رتبه هفدهم 1۳95اردستان در سال  شهرستان

در ارسال کاالهای متفرقه باالترين جايگاه را   هزار تن 1/۳41صفهان با اشهرستان  در اين سال .داشته است

سهمي در ارسال اين های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر استان داشته است و شهرستانو خرده بار 

 اند.نداشته نوع کاالها

هم استان اصفهان به س مبدأ از هر گروه کاالهای ارسالي از اردستاننسبت سهم شهرستان  (96-1)در جدول

نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي  اگرجمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. 

سبي در اين گروه کااليي دارای مزيت ن اردستانباشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان  يكبزرگتر از 

  بوده است. 

 به سهم جمعیت شهرستاناستان اصفهان از کل کاالهای ارسالی از مبدأ  اردستانسهم شهرستان نسبت (. 96 -1جدول)

 از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار
چرم و 

 پوشاک
کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت
صنایع 

 سبک
معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

29/0 15/0 62/0 01/0 44/0 40/0 0۳/0 12/0 70/0 1385 
22/0 14/0 92/0 02/0 74/0 ۳0/0 0۳/0 00/0 60/0 1386 
۳1/0 22/0 49/2 01/0 ۸5/0 47/0 ۸1/4 06/0 ۸9/0 1387 
54/0 ۳5/0 91/0 02/0 02/1 4۳/0 42/6 09/0 ۳۳/1 1388 
21/0 00/0 6۸/0 02/0 96/0 ۸0/0 56/7 14/0 09/1 1389 
14/0 09/0 6۳/0 0۳/0 61/0 51/0 95/5 10/0 57/0 3901  
14/0 15/0 60/0 09/0 62/0 45/0 ۳۳/7 06/0 62/0 1391 
16/0 00/0 ۳0/0 10/0 6۳/0 27/0 62/۸ 10/0 5۸/0 1392 
2۳/0 40/0 00/0 10/0 ۸۸/0 ۳7/0 96/۸ 22/0 74/0 1393 
27/0 ۳6/0 00/0 0۳/0 90/0 29/0 14/9 10/0 ۸7/0 1394 
17/0 2۸/0 24/0 02/0 72/0 ۳4/0 56/۸ 2۸/0 72/0 9513  

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ: 

کاالهای معدني طي دوره مورد نظر شهرستان اردستان نسبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را در 

 به بعد در توليد اين نوع کاالها دارای مزيت بوده است. 1۳۸7 سال از داشته و  ساختماني 
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 واحدهای عمده فروشی

کل( )فروش بدون تغيير شازرگاني، عبارت است از فروش مجددهای بوان يکي از بخشعمده فروشي به عن

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.

شش گروه سه رقمي به    ISICواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای

 اند.بندی شدهتقسيم

 کاری اع عمده فروشان به صورت حق العمل:  همه انو511کد  

 ها و دخانيات ها، آشاميدنيم کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي: عمده فروشي مواد خا512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 ها: عمده فروشي محصوالت غيرکشاورزی، ضايعات و خرده514کد 

 آالت، تجهيزات و ملزومات: عمده فروشي ماشين515کد 

 ها: ساير عمده فروشي519کد 

ه و سهم شهرستان از استان طي دوراردستان های موجود در شهرستان بندی، عمده فروشيبر اساس اين طبقه

 ،511باشد. در دوره مورد بررسي صرفاً عمده فروشي هايي با کد مي( 97-1)به صورت جدول 1۳95-1۳92

 اند. فعاليت داشته اردستاندر شهرستان  514و   512

و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به  اردستانهای شهرستان تعداد عمده فروشی(. 97 -1جدول)

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال

 514کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان در استان

 )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان در استان

 )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان در استان

 )درصد(

1392 1 ۳2/0 0 00/0 4 60/2 

1393 1 ۳1/0 1 57/0 5 50/2 

1394 1 29/0 1 49/0 5 20/2 

1395 1 24/0 1 42/0 5 95/1 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان    

ر اند و از اين نظهای استان در شهرستان اردستان قرار داشتهدرصد از کل عمده فروشي 60/0، 1۳95در سال 

 .چادگان و خور و بيابانك در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته استهای شهرستاناردستان به همراه شهرستان 
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بيشترين و کمترين تعداد عمده درصد  09/0فريدن با  شهرستان و  99/40اصفهان با تان شهرس در اين سال

 اند.ها را در استان داشتهفروشي

 افاصن

باشند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای صنفي اصناف بخش ديگری از بازرگاني داخلي مي

 ارائه شده است.  (9۸-1)ان در جدولازکل واحدهای صنفي استو سهم اين شهرستان  اردستانشهرستان 

 )درصد(هرستان از کل واحدهای صنفی استانو سهم ش اردستانتعداد واحدهای صنفی شهرستان (. 98 -1جدول)

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فیتعداد واحدهای صن سال

1386 2۳5 55/1 

1387 424 4۸/1 

1388 594 ۳4/1 

1389 70۸ 21/1 

1390 ۸40 15/1 

1391 96۳ 11/1 

1392 1140 1۳/1 

1393 1514 2۸/1 

1394 1۸5۸ ۳۳/1 

1395 194۳ 20/1 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                         

، 1۳95داشته است. در سال  ایطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي شهرستان اردستان رشد فزاينده

هرستان شدر اين سال  .زدهم را در استان داشته استنپااز نظر سهم واحدهای صنفي رتبه اردستان شهرستان 

اول و آخر را در  هایواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751مياندشت با و ن شهرستان بوييو  612۸0اصفهان با 

 اند.استان داشته

 طالعاتارتباطات و فناوری ا -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن ميهای ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيتاز مهمترين زيرساخت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار  پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي
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 ابت و همراهتلفن ث

 شده ارائه اصفهان استانو  اردستانشهرستان سطح  در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (99-1)در جدول

استخراج شده است. همچنين  1۳۸5-1۳95. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره است

ه  و اپراتور رايتل طي دور 1۳۸5-1۳95طي دوره ن همراه برای اپراتور همراه اول اطالعات ضريب نفوذ تلف

 .در سطح شهرستان و استان ارائه شده است1۳91 -1۳95

 و استان اصفهان اردستانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 99 -1جدول)

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

اه                  ضریب نفوذ تلفن همر

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 71/45 11/۳۸ 61/20 00/2۸ - - 

1386 79/4۳ 15/۳9 25/۳0 0۳/42 - - 

1387 7۳/46 9۳/۳9 26/۳9 ۸0/55 - - 

1388 54/49 74/40 ۳7/40 12/61 - - 

1389 57/52 ۳2/41 27/41 09/69 - - 

1390 11/55 17/42 24/42 66/76 - - 

1391 92/62 02/4۳ 19/40 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 ۳1/66 67/44 24/45 06/۸6 00/0 00/0 

1393 09/70 65/45 24/45 62/90 00/1 00/۳ 

1394 91/72 16/46 20/46 72/۸۸ 00/2 00/۸ 

1395 91/72 60/46 92/52 02/96 00/۳ 00/1۳ 

 ات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است. به علت عدم دسترسي به اطالع 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در شود، مالحظه مي (99-1)همانگونه که در جدول

هرستان ايش يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در شو کل استان اصفهان افز  اردستانسطح شهرستان 

 رباالتکه در هر سال ضريب نفوذ در سطح شهرستان  بودهدهنده آن يب نفوذ تلفن ثابت در استان نشانبا ضر

رتبه  سوم  1۳95فوذ تلفن ثابت در سال شهرستان اردستان از نظر ضريب ناز ضريب نفوذ استان بوده است.  

 ۳1/۳2فريدن باشهرستان باالترين و   91/9۳نطنز با ضريب نفوذ شهرستان در اين سال  .داردرا در استان 

 .اندفوذ تلفن ثابت را در استان داشتهکمترين ضريب ن
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 های استان و کل استانبا دیگر شهرستان اردستانمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان (. 98 -1نمودار)

  1395اصفهان در سال 

دهنده با استان نشان اردستانايسه ضريب نفوذ تلفن همراه اپراتورهای همراه اول  و رايتل در شهرستان مق

از نظر  ستاناردنسبت استان است.  شهرستان  در اين شهرستان تر بودن بودن ضريب نفوذ تلفن همراهپايين

شهرستان در اين سال  .است را در استان داشته نهمرتبه  1۳95ضريب نفوذ اپراتور همراه اول در سال 

برخوار با شهرستان باالترين و  44/271)شامل بخش هايي از فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با خوانسار

همچنين شهرستان اند. ط به اپراتور همراه اول را داشتهضريب نفوذ تلفن همراه مربو ترينپايين 42/2۳

در اين سال . بيستم استان قرار  دارد در رتبه 1۳95ل اردستان به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل در سا

تيران و کرون، خور و بيابانك، فريدونشهر و نطنز با  هایدرصد باالترين و شهرستان ۳7ن با شهرستان نايي

 اند.ترين ضريب نفوذ تلفن رايتل را دراستان داشتهدو درصد پايين
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 هایبا دیگر شهرستان اردستانپراتور همراه اول( در  شهرستان )امقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه(. 99 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
استان و  هایبا دیگر شهرستان اردستانشهرستان )اپراتور رایتل( در تلفن همراه مقایسه ضریب نفوذ(. 100 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

در نقاط ( BTS)های تلفن همراهاندازی سايت را و نصب همراه، تلفن وذنف ضريب بهبود در اصلي عامل

همراه اول در سطح شهرستان  نصب شده توسط اپراتور BTSتعداد مراکز  (100-1)مناسب است. در جدول

 .و استان اصفهان ارائه شده است اردستان
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و استان اصفهان و سهم  اردستاندر شهرستان همراه اول  راتورشده توسط اپ نصب BTSتعداد (. 100 -1جدول)

 1385-1395)درصد( طی دوره استان شهرستان از

 سال
 همراه اول

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان

1385 9 645 40/1 

1386 1۳ 11۳۳ 15/1 

1387 20 1۳10 5۳/1 

1388 20 1۳۸1 45/1 

1389 21 1444 45/1 

1390 21 1516 ۳9/1 

1391 22 1669 ۳2/1 

1392 22 1۸54 19/1 

1393 25 1۸7۳ ۳۳/1 

1394 27 1929 40/1 

1395 2۸ 1۸99 47/1 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت                               

در اين سال  .را در استان دارد مشانزدههمراه اول رتبه  BTSاز نظر تعداد  1۳95در سال   اردستانشهرستان 

های اول و نصب شده به ترتيب رتبه BTS با هشت  ين و مياندشتيبوو شهرستان  ۸۳7شهرستان اصفهان با 

تور اپرا پنج شهرستان ديگر استانطي دوره مورد نظر در شهرستان اردستان و اند. آخر را در استان داشته

فريدن و سميرم با های شهرستانو  ۸2اصفهان با  شهرستان، 1۳95 در سال .رايتل سايتي نصب نکرده است

 .اندگاه اول و آخر را در استان داشتهنصب شده توسط رايتل به ترتيب جاي BTS  يك

 دهد. و کل استان نشان مي اردستانبه ازای هر هزار نفر را در شهرستان  BTSمراکز سرانه  (101-1)جدول

 نفر( 1000و استان اصفهان )به ازای هر  اردستانشهرستان  BTSسرانه (. 101 -1جدول)

 استان شهرستان سال

1385 20/0 14/0 

1390 51/0 ۳1/0 

1395 67/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت                                 
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نصب شده در شهرستان  BTSهای مورد مقايسه سرانه مراکز همانگونه که مشخص است که طي سال

رتبه پنجم را   BTS، شهرستان اردستان از نظر سرانه 1۳95اردستان باالتر از سرانه استان بوده است. در سال 

به ازای  BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و 10/1ين با شهرستان نايدر اين سال  .در استان داشته است

 اند.اول و آخر را در استان داشته هاینفر به ترتيب رتبههر هزار 

 
با دیگر  اردستانشهرستان نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در  BTSسرانة مقایسه (. 101 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

تعداد روستاهای  (102-1)نت دارد. در جدولتلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينتر

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95و استان اصفهان طي دوره  اردستاندارای ارتباط تلفني در شهرستان 

 و استان اردستانروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 102 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان رستانشه

1385 166 1700 76/9 

1386 156 16۸2 27/9 

1387 157 1704 21/9 

1388 152 17۳۳ 77/۸ 

1389 162 1726 ۳9/9 

1390 164 171۸ 55/9 

1391 164 1745 40/9 

1392 156 1546 09/10 
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 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان رستانشه

1393 157 15۸1 9۳/9 

1394 157 15۸1 9۳/9 

1395 157 15۸1 9۳/9 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت                      

 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.شده شاخص مناسبي برای بررسي زيرساخت

  ADSLکلمات مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

 لنامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تباد

نصب شده توسط  ADSLهای تعداد پورت (10۳-1)در جدول .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 ده است.ارائه ش اردستانشرکت مخابرات در شهرستان 

سهم شهرستان از و  اردستاندر شهرستان برات دایر شده توسط شرکت مخا ADSLهای تعداد پورت(. 103 -1جدول)

 1388-1395استان )درصد( طی دوره 

 تعداد سال
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 تاناس شهرستان

1388 19 05/1 45/0 ۳۸/0 
1389 29 4۳/0 69/0 40/1 
1390 2 002/0 05/0 22/17 
1391 996 54/0 97/2۳ 24/۳7 
1392 1۳۸2 54/0 15/۳۳ 65/51 
1393 ۳125 7۸/0 72/74 54/79 
1394 42۸5 ۸9/0 11/102 44/95 
1395 51۳5 9۸/0 96/121 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت            

 در سالرشد چشمگيری داشته است.  اردستاندر شهرستان  ADSLهای طي دوره مورد بررسي تعداد پورت

 اردستانشهرستان و از اين نظر اند استان در اين شهرستان داير شده ADSLهای ز پورتدرصد ا 9۸/0، 1۳95

شهرستان چادگان با ( و درصد 44/49)2602۸۳. شهرستان اصفهان با را در استان داشته است پانزدهمرتبه 

 ترين جايگاه را در استان دارند.درصد( باالترين و پايين 4۳/0)2271
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داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان اردستان در سال 

پورت  59/5۸ا سميرم با  بشهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  .ششم قرار داشته است

 اند.اول و آخر را در استان داشته هایبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
با دیگر  اردستانشهرستان دایر شده توسط شرکت مخابرات در  ADSLسرانة پورت مقایسه (. 102 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختديگر تأمين از

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند کهدهد را ارائه مي

 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، يكپ

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 تعداد و سرانه واحدهای پستی

ت عملکردی شرکت پست است. در های مهم در مورد ظرفيتعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 ارائه شده است.  اردستانتعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان  (104-1)جدول
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د( از )درصیک شهری و روستایی و سهم شهرستانبه تفک  اردستانتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 104 -1جدول)

 1385-1395کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

م شهرستان از واحدهای پستی سه

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 52 5 47 00/7 2۸/2 97/۸ 

1386 72 6 66 27/7 ۳۸/2 94/۸ 

1387 70 ۸ 62 76/6 40/2 ۸2/۸ 

1388 66 10 56 15/6 ۳۳/2 70/۸ 

1389 42 ۸ ۳4 ۸۳/۳ 77/1 27/5 

1390 20 9 11 ۸4/1 62/1 06/2 

1391 20 9 11 ۸5/1 64/1 07/2 

1392 20 9 11 ۸7/1 60/1 07/2 

1393 20 9 11 ۸۸/1 60/1 20/2 

1394 20 9 11 91/1 65/1 20/2 

1395 20 9 11 97/1 72/1 2۳/2 

 مأخذ: اداره کل پست استان

 اردستانسهم واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان مشخص است ( 104-1)همانطور که در جدول

از نظر تعداد  کل واحدهای  1۳95در سال  اردستانشهرستان يافته است.  کاهشهای پستي استان از کل واحد

پنج واحد پستي رتبهخوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با  . شهرستانرا در استان دارد هجدهمپستي رتبه 

 اند.های اول و آخر را در اين سال داشته

 اردستانروستايي در سطح شهرستان  ICTاطي شهری و دفاتر تعداد دفاتر خدمات ارتب (105-1)در جدول

 و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان اصفهان طی  اردستانروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 105 -1جدول)

 1385-1395دوره 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * 2 79/1 

1386 0 * ۳ 00/2 
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 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1387 26 99/5 5 15/2 

1388 27 67/5 7 11/2 

1389 ۳4 01/7 5 ۳5/1 

1390 ۳1 ۸9/6 5 6۳/1 

1391 ۳1 ۸9/6 5 6۳/1 

1392 15 19/4 5 59/1 

1393 15 26/4 5 5۸/1 

1394 15 ۳1/4 5 59/1 

1395 10 25/۳ 5 56/1 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

 سيزدهم در رتبه شهرستان آران و بيدگل ه، به همرا1۳95روستايي در سال  ICTنظر تعداد دفاتر از  اردستان

 يننايهای برخوار، دفتر در جايگاه نخست و شهرستان 64ا اصفهان ب شهرستان در اين سال استان قرار دارد.

  ICTتر خوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دفهای شهرستان)انددو دفتر در جايگاه  آخر قرار گرفتهآباد با و نجف

همراه با از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری  1۳95در سال  اردستانشهرستان  (.ايي مي باشندروست

 1۳5ا اصفهان بشهرستان در اين سال  .استان قرار داشته است دوازدهمدر جايگاه آران و بيدگل ن شهرستا

 اند.يك دفتر در رتبه آخر قرار داشتهچادگان و خور و بيابانك با های شهرستاندفتر رتبه نخست و 

شان تان را نو کل اس اردستان)کل، شهری و روستايي( در شهرستان سرانه واحدهای پستي (106-1)جدول

 4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای ی ل مطرح شده توسط کارشناسان ادارهمي دهد. مطابق روا

 شود. نفر در نظر گرفته مي

 نفر( 4000)به ازای هر و استان اصفهان اردستانسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 106 -1جدول)

 لسا
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 65/4 7۳/0 ۸0/10 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 9۳/1 ۳2/1 09/۳ ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 90/1 ۳0/1 07/۳ 79/0 46/0 22/۳ 
 مأخذ: اداره کل پست استان              
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سرانه واحدهای پستي 1۳۸5 -1۳95های در سالمشخص است  (106-1)همانگونه که از اطالعات جدول

 افزايش 1۳۸5 -1۳90های در سالسرانه واحدهای پستي شهری  واردستان کاهش شهرستان و روستايي  کل 

،  از نظر سرانه کل 1۳95در سال  اردستانشهرستان کاهش يافته است.  1۳90 -1۳95های و در سال

 سوم، شتمهپستي روستايي به ترتيب رتبه  واحدهای پستي، سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای

شهرستان خمينيو  97/2فريدن با سرانه شهرستان در اين سال استان را در اختيار داشته است.  چهاردهمو 

، 1۳95اند. در سال سرانه کل واحدهای پستي را در استان داشته ترينپايينباالترين و ، 45/0 سرانه شهر با

واحد پستي شهری به ترتيب در  2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان 

 ۳6/0وانسار با خشهرستان و   27/9با  نطنزشهرستان اند. در همين سال يگاه اول و آخر استان قرار گرفتهجا

 اند.ترين سرانه واحدهای پستي روستايي را در استان داشتهباالترين و پايين

 
تان های دیگر اسبا شهرستان اردستانمقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان . (103 -1نمودار)

 1395و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (107-1)باشد. در جدولسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست مي

فهان طي و استان اص اردستانتعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان  )نسبتتعداد و سرانه مرسوالت پستي

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95های سال
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 و استان اصفهان اردستان)مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان تعداد و سرانه مرسوالت پستی(. 107 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال

 سرانه مرسوالت پستی پستی تعداد مرسوالت

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 استان شهرستان

1385 1۸71۳9 41/0 19/4 1۳/10 

1386 1۸617۸ 41/0 2۳/4 90/9 

1387 19050۳ 40/0 ۳9/4 0۸/10 

1388 12۸97۳ 41/0 02/۳ 59/6 

1389 12۳670 40/0 94/2 50/6 

1390 142592 4۳/0 44/۳ ۸۳/6 

1391 9۸506 ۳6/0 ۳7/2 6۳/5 

1392 1124۸7 42/0 70/2 ۳۸/5 

1393 15169۳ 51/0 6۳/۳ 95/5 

1394 121651 42/0 90/2 6۸/5 

1395 709۸4 4۳/0 69/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال          

 مأخذ: اداره کل پست استان              

هان و استان اصفاردستان سرانه مرسوالت پستي در شهرستان ت، مشخص اس( 107-1)همانگونه که از جدول

از  ترپايين اردستان در شهرستان سرانه مرسوالتطي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره 

را در  شانزدهماز نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه  1۳95در سال  اردستانشهرستان سطح استان بوده است. 

مرسوله به ترتيب  ۳27۸با  ن و مياندشتشهرستان بوييو  119۸9۳90اصفهان با . شهرستان ستاستان داشته ا

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهرتبه

در همين  .را در استان داشته است هشتماز نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه  اردستان، شهرستان 1۳95در سال 

ا سرانه ب ين و مياندشتشهرستان بويوله به ازای هر نفر رتبه اول و مرس  ۳4/5اصفهان با سرانه شهرستان سال 

 مرسوله به ازای هر نفر  رتبه آخر را در استان دارند. 14/0



   179/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
های دیگر استان و کل استان اصفهان با شهرستان اردستانمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 104 -1نمودار)

 1395در سال 

 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمامیزان دسترسی به شبکه

های مناسب جهت گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساختهای اخير تمرکز و سرمايهدر سال

 های ديجيتال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صدا وتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال هایشبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (10۸-1)جدول و کل استان در اردستانسطح شهرستان 

 ردستانادر شهرستان  )درصد(های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 108 -1جدول)

 1389-1395تان طی دوره و اس

 سال
 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیتی فرستندهپوشش جمعی

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 - 67 

1392 70 71 

1393 70 7۸ 

1394 70 ۸4 

1395 70 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                             
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زيوني تلوي و های ديجيتال راديويياز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده  1۳95در سال  اردستانشهرستان 

درصدی و   100شهر با پوشش شهرستان خميني در اين سال .های پاياني استان قرار گرفته استدر رتبه

 اند. های اول و آخر را در استان داشتهدرصدی به ترتيب رتبه 50با پوشش  فريدونشهرشهرستان 

 انرژی -13 -1

استان  و اردستانسرانه مصرف خانگي، تجاری صنعتي و کل گاز طبيعي در شهرستان ( 109-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94اصفهان طي دوره 

به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5از سال  اردستان کل گاز طبيعي در شهرستان مصرف سرانهطي اين دوره 

 ۳6در اين شهرستان معادل  1۳94درصد رشد داشته است. مصرف سرانه گاز طبيعي در پايان سال  7/44

( )از بين بيست و چهار شهرستانسومهزار متر مکعب بوده است که از لحاظ مصرف سرانه گاز در جايگاه 

زار متر مکعب( و ه 1۳/9۳)مبارکهی گاز مربوط به شهرستان استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف سرانه

در سال  (109-1)چنين مطابق اطالعات جدولاست. همکمترين آن مربوط به شهرستان خور و بيابانك 

بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان از بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش  1۳94

عي گاز طبي که مصرف سرانه است. الزم به ذکر است بودههزار متر مکعب مصرف  7/۳97صنعتي با سرانه 

درصد رشد  4/۳۸در بخش تجاری و  درصد 4/45، در بخش خانگي به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5از سال 

 داشته است.

به تفکیک  اردستانسرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک(  در شهرستان (. 109 -1جدول)

 ختلفهای مبخش

 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی
سرانه مصرف گاز 

 تجاری
سرانه مصرف گاز 

 صنعتی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ناستا

 )درصد(

1385 9/1 19/0 7/5 19/0 1/111 26/0 1/2 19/0 

1386 0/۳ 22/0 4/5 11/0 0/0 00/0 1/۳ 20/0 

1387 6/2 20/0 6/4 1۳/0 0/0 00/0 7/2 19/0 

1388 2/4 ۳5/0 9/10 74/0 4/1۳6 ۸1/0 7/4 ۳۸/0 

1389 4/7 65/0 ۳/16 06/1 9/90 ۸6/0 0/۸ 6۸/0 

1390 7//9 99/0 2/17 56/1 1/۸1 75/1 2/10 0۳/1 

1391 1/9 9۳/0 9/14 29/1 9/46 7۸/1 6/9 96/0 
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 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی
سرانه مصرف گاز 

 تجاری
سرانه مصرف گاز 

 صنعتی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ناستا

 )درصد(

1392 6/2۳ 7۳/2 7/۳2 5۳/۳ 4/194 59/9 ۸/24 ۸4/2 

1393 5/۳1 ۳7/۳ ۳/5۳ ۸9/5 5/۳16 96/10 ۸/۳۳ 60/۳ 

1394 2/۳۳ 45/۳ 4/55 04/5 7/۳97 59/11 0/۳6 67/۳ 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان             

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز طبیعی در شهرستان مصرف سرانه(. 105 -1نمودار)

 
 1394در سال  اردستانترکیب مصرف گاز در شهرستان (. 106 -1نمودار)
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درصد  47/1کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف 27/1، 1۳94طبق اطالعات موجود در سال 

رار ق اردستان کنندگان صنعتي استان در شهرستانصد مصرفدر 14/1دگان تجاری و نکناز تعداد مصرف

های خانگي، تجاری و صنعتي کنندگان گاز در بخشتعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5های در طي سالدارند. 

کنندگان گاز در الزم به ذکر است که تعداد مصرف اند.داشتهدرصد رشد  ۸/۳0و  6/1۳، ۳/9به ترتيب 

درصد  6/1۳و  1/10،  2/6ها به طور ميانگين نعتي در استان در طي اين سالهای خانگي، تجاری و صبخش

کنندگان در بخشتعداد مصرف 1۳94 تا 1۳۸5های در شهرستان اردستان، در طي سال .رشد داشته است

 اند.های خانگي ، تجاری و صنعتي در مقايسه با استان از رشد بيشتری برخوردار بوده

 اردستانکنندگان گاز در شهرستان تعداد مصرف(. 110 -1جدول)

 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 

ن از شهرستا

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۸622 9۸/0 ۳4۸ 12/1 9 ۳6/0 ۸979 99/0 

1386 9011 95/0 ۳7۳ 0۸/1 11 ۳6/0 9۳95 96/0 

1387 10۳91 0۳/1 4۳7 15/1 1۸ 5۳/0 10۸46 0۳/1 

1388 11۸۸6 11/1 54۸ ۳0/1 22 56/0 12456 11/1 

1389 127۸1 12/1 615 ۳۳/1 ۳۳ 74/0 1۳429 12/1 

1390 1۳712 11/1 697 ۳۳/1 ۳7 72/0 14446 12/1 

1391 14۸14 1۳/1 ۸06 ۳9/1 64 12/1 156۸4 14/1 

1392 16۳24 1۸/1 91۸ 4۳/1 72 17/1 17۳14 19/1 

1393 1۸1۸2 26/1 10۳2 47/1 79 09/1 1929۳ 26/1 

1394 1906۳ 27/1 10۸۳ 47/1 ۸۸ 14/1 202۳4 2۸/1 

 أخذ: شرکت گاز استان اصفهانم           

مشترک رتبه پانزدهم در استان را  202۳4، شهرستان اردستان با 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

ز خور و بيابانك بدون مشترک گاشهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01شهرستان اصفهان با  است.  داشته

 اند.کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته



   1۸۳/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال تعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 107 -1ار)نمود

ارائه  1۳۸5-1۳94طي دوره  اردستانمصرف شش فرآورده اصلي نفتي در شهرستان  (111-1)در جدول

به  1۳۸5در سال مکعب متر 15۸54بنزين معمولي از ميزان مصرف شده است. طي دوره مورد بررسي ميزان 

درصد از مصرف بنزين  1۸/1حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94ب در پايان سال مکعمتر 22066

تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال دهد. مصرف اين فرآوردهمعمولي در استان را تشکيل مي

 رتبه دراردستان شهرستان ن، درصد رشد داشته است. از بين بيست و چهار شهرستان استا 7۸/۳،  1۳94

ا هبنزين معمولي در طي اين سال قرار دارد. از طرف ديگر مصرف سرانه معمولي شانزدهم در مصرف بنزين

درصد رشد داشته است. از بين بيست و  50/4ليتر رسيده که به طور ميانگين  ۸۳/525ليتر به   60/۳54از 

ين ی دوم را دارد. بيشتررتبه بنزين معمولي در مصرف سرانهاردستان چهار شهرستان استان، شهرستان 

ليتر(  6۸/6۳9ن)ليتر( و نايي 92۳965های اصفهان)بنزين به ترتيب در شهرستان مصرف بنزين و مصرف سرانه

 است. بودهليتر(  54/179( و فالورجان)6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانو کمترين آن

 
 1394ای استان اصفهان در سال هزین در شهرستانبن مصرف سرانه(. 108 -1نمودار)
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مکعب در متر 59به  1۳۸5مترمکعب در سال  مصرف بنزين سوپر از ميزان صفرميزان  اردستانشهرستان در 

درصد از مصرف بنزين سوپر در استان را  0۸/0حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94پايان سال 

ل ی نفتي به طور ميانگين از سامصرف اين فرآوردهدهد و در جايگاه چهاردهم استان قرار دارد. تشکيل مي

مصرف آن صفر بوده است. همچنين  1۳92درصد رشد داشته و قبل از سال  2۳/2۳،  1۳94تا سال  1۳92

ليتر رسيده که در طي  41/1ها از صفر ليتر به ی بنزين سوپر در اين شهرستان در طي اين سالمصرف سرانه

 بنزين سوپر شهرستان درصد رشد داشته است. از نظر مصرف سرانه ۸2/22ها به طور ميانگين اين سال

ين سوپر به بنز در جايگاه چهاردهم استان قرار دارد. بيشترين مصرف بنزين سوپر و مصرف سرانه اردستان

ليتر( رخ داده است و ده شهرستان  27/۳1ليتر( و تيران و کرون) 41512های اصفهان)ترتيب در شهرستان

 اند.بهره بودهاز مصرف بنزين سوپر بياستان 

 
 1394های استان اصفهان در سال بنزین سوپر در شهرستان (. مصرف سرانه109 -1نمودار)

رسيده  1۳94مکعب در پايان سال متر 16252۸به  1۳۸5مترمکعب در سال  9246۸گاز از ميزان مصرف نفت

در رتبه پنجم  دهد وز در استان را تشکيل ميگادرصد از مصرف نفت 2۳/6حدود  1۳94است که در سال 

درصد رشد داشته است.  ۳4/14ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  استان قرار دارد. در طي اين سال

ليتر رسيده که به طور  0۳/۳۸7۳ليتر به  22/206۸ها از ی نفتي در طي اين سالاين فرآورده مصرف سرانه

در دستان ارگاز شهرستان نفت شته و افزايش يافته است. از نظر مصرف سرانهدرصد رشد دا ۳1/15ميانگين 

های تانآن به ترتيب در شهرس گاز و مصرف سرانهجايگاه دوم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت

ليتر(  576۸)های فريدونشهرن مربوط به شهرستانليتر( و کمترين آ 0۸/4609ين)ايليتر( و ن 720779اصفهان)

 ليتر( بوده است. 56/154شهر)و خميني



   1۸5/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستاننفت مصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

مکعب در پايان سال ترم 15۳۸4به  1۳۸5مکعب در سال متر 2۸9۸7کوره از ميزان مصرف فتمصرف ن

استان را تشکيل داده و در  کورهنفت درصد از مصرف 29/17حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94

درصد رشد  19/21ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين ی اول استان قرار دارد. در طي اين سالرتبه

ليتر افزايش يافته که  60/۳66ليتر به  ۳5/64۸ها از نفت کوره نيز در طي اين سال داشته است. مصرف سرانه

رشد داشته است و در جايگاه اول استان قرار دارد. بيشترين ميزان  69/21ها به طور ميانگين در طي اين سال

 60/۳66ليتر مصرف و  15۳۸4اردستان با مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستان

 اند.ليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان مصرف نفت کوره نداشته

 
 1394های استان اصفهان در سال در شهرستان کورهنفت  مصرف سرانه(. 111 -1نمودار)

رسيده است  1۳94مکعب در پايان سال متر 1596به  1۳۸5مترمکعب در سال  555۳مصرف نفت سفيد از 

دهد و در رتبه دهم استان سفيد استان را تشکيل مي درصد از مصرف نفت 24/۳حدود  1۳94که در سال 

درصد  -۸5/۸ها نفتي به طور ميانگين در طي اين سال مصرف اين فرآوردهقرار دارد. الزم به ذکر است که 

ليتر کاهش يافته  0۳/۳۸ليتر به  20/124ها از ی آن نيز در طي اين سالرشد منفي داشته است. مصرف سرانه
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درصد رشد)منفي( داشته است. از نظر مصرف  -04/۸ها به طور ميانگين است و به عبارتي در طي اين سال

 یدر جايگاه پنجم استان قرار دارد. بيشترين مصرف و مصرف سرانهاردستان ی نفت سفيد شهرستان رانهس

ليتر( وکمترين  90/4۳۸ليتر( و خور و بيابانك) ۸۸75های اصفهان)نفت سفيد در استان مربوط به شهرستان

 ليتر( بوده است. 92/1ليتر( و فالورجان) 97ين و مياندشت)های بوينيز به ترتيب در شهرستان آن

 
 1394های استان اصفهان در سال در شهرستان سفیدنفت  مصرف سرانه(. 112 -1نمودار)

، رسيده 1۳94تن در پايان سال  551 به  1۳۸5تن در سال  1۳45از  اردستان شهرستاندر مصرف گاز مايع 

درصد از مصرف گاز  46/0و  درصد رشد منفي داشته است -92/۸ا هکه به طور متوسط در طي اين سال

ز بين ااردستان در جايگاه بيست و يکم) دهد. از نظر مصرف گاز مايع، شهرستانمايع استان را تشکيل مي

کيلوگرم به  0۸/۳0ها  از گاز مايع در طي اين سال دارد. مصرف سرانهبيست و چهار شهرستان( استان قرار 

)منفي( درصد به طور ميانگين رشد -22/۸ا هن سالکيلوگرم کاهش يافته و به عبارتي در طي اي 1۳/1۳

رين گاز طبيعي در رتبه بيستم استان قرار دارد. بيشت داشته است. شهرستان اردستان از لحاظ مصرف سرانه

تن( و خور  42569های اصفهان)به ترتيب در شهرستان 1۳94آن در سال  مصرف گاز مايع و مصرف سرانه

وده ن و مياندشت با مصرف صفر ببويي ها مربوط به شهرستانرين آنده و کمتليتر( بو 26/114و بيابانك)

 است.

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز مایع در شهرستان مصرف سرانه(. 113 -1نمودار)



 

 

 اردستاننفتی در شهرستان  میزان مصرف شش فرآورده(. 111 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی ایعمصرف گاز م

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف 

کل 

 شهرستان

 )تن(

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 

 تانشهرس

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف 

کل 

 شهرستان

) متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب(متر)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف 

کل 

 شهرستان

)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 0۸/۳0 1۳45 ۸4/0 60/۳54 15۸54 12/1 0/0 0 0/0 20/124 555۳ 02/4 22/206۸ 9246۸ 91/2 ۳5/64۸ 2۸9۸7 25/1 

1386 71/29 1۳0۸ ۸۳/0 61/۳67 161۸5 12/1 0/0 0 0/0 ۸9/1۳9 6159 61/۳ 71/2109 92۸۸6 92/2 56/66۳ 29215 25/1 

1387 94/29 129۸ ۸5/0 14/۳۸9 16۸72 15/1 0/0 0 0/0 4۸/14۳ 6221 76/4 54/214۸ 9۳154 95/2 66/6۸۸ 29۸5۸ 24/1 

1388 16/29 1245 95/0 ۳6/406 17۳50 17/1 0/0 0 0/0 11/140 59۸2 70/4 91/219۸ 9۳۸۸5 02/۳ 14/71۸ ۳0662 26/1 

1389 ۸۳/2۸ 1212 91/0 07/4۳6 1۸۳۳5 1۳/1 0/0 0 0/0 41/146 6156 07/5 ۸4/2252 94722 05/۳ 49/754 ۳172۳ ۳0/1 

1390 74/26 1107 ۸۸/0 ۸9/4۳0 17۸41 1۳/1 0/0 0 0/0 1۸/1۸2 754۳ 4۸/7 01/5614 2۳244۸ 91/6 60/17۸ 7۳95 26/0 

1391 61/27 1147 92/0 76/455 1۸9۳4 14/1 0/0 0 0/0 95/19۸ ۸265 ۸۸/9 00/6۸04 2۸2666 09/9 51/69۸ 29019 ۸5/0 

1392 26/22 92۸ ۸0/0 44/4۸1 2006۸ 15/1 94/0 ۳9 06/0 69/145 607۳ 46/۸ 9۸/5590 2۳۳052 2۳/7 02/9۸6 41101 16/1 

1393 14/17 717 61/0 04/509 21290 15/1 22/1 51 07/0 60/6۳ 2660 27/4 90/65۸0 2752۳7 ۳5/۸ 25/716 29956 ۳6/10 

1394 1۳/1۳ 551 46/0 ۸۳/525 22066 1۸/1 41/1 59 0۸/0 0۳/۳۸ 1596 24/۳ 0۳/۳۸7۳ 16252۸ 2۳/6 60/۳66 15۳۸4 29/17 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده       



 اردستاند توسعه شهرستان سن/ 1۸۸

 

و سهم اين شهرستان از  اردستاندر شهرستان  CNGهای های بنزين و جايگاهتعداد پمپ( 112-1)جدول

 نهبه   ششتعداد پمپ بنزين از را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳94های استان  طي دوره ها و جايگاهکل پمپ

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. اين   ۸۳/4، 1۳94تا  1۳۸5رسيده و از سال  1۳94ل جايگاه در سا

درصد از پمپ  20/۳است  شهرستان از نظر تعداد پمپ بنزين در جايگاه يازدهم قرار دارد. الزم به ذکر

جايگاه  97ن با شهرستان اصفهادر اين سال در شهرستان اردستان قرار دارند.  1۳94های استان در سال بنزين

ن را در جايگاه، بيشترين و کمترين تعداد جايگاه پمپ بنزي يكفريدونشهر با تنها شهرستان پمپ بنزين و 

افزايش يافته است. از نظر تعداد  چهاربه  سهشهرستان اردستان از   CNGهای تعداد جايگاه استان دارند.

ها درصد از اين جايگاه 61/2، 1۳94ارد و در سال در جايگاه يازدهم قرار د اردستان شهرستان CNGجايگاه 

خور شهرستان رتبه اول و  CNGجايگاه  41اصفهان با  شهرستان در همين سالدر اين شهرستان قرار دارد. 

 اند.رتبه آخر استان را داشته CNGجايگاه ن دوو بيابانك ب

 اردستانشهرستان  CNGاه تعداد پمپ بنزین و جایگ(. 112 -1جدول)

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 6 94/2 ۳ ۸۳/2 

1386 6 ۸۸/2 ۳ ۸۳/2 

1387 7 17/۳ ۳ 7۳/2 

1388 7 15/۳ ۳ 56/2 

1389 7 0۸/۳ ۳ 4۸/2 

1390 ۸ 42/۳ 4 ۸6/2 

1391 ۸ 29/۳ 4 72/2 

1392 ۸ 24/۳ 4 70/2 

1393 ۸ 1۳/۳ 4 67/2 

1394 9 20/۳ 4 61/2 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                   

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

ان را هرستان از استو سهم ش اردستانميزان مصرف سرانه مشترکين برق شهرستان  (11۳-1)ولباشد. جدمي

 05/9ی برق مشترکين جمعاً از سرانههد. ميزان مصرف دهای مختلف نشان ميبه تفکيك بخش

رسيده که به طور ميانگين  1۳94سال ساعت در هزارکيلووات 91/5به  1۳۸5ساعت در سال هزارکيلووات

درصد از  ۳/1درصد رشد داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان اردستان،  -41/4ها سالدر طي اين 



   1۸9/ اردستانسند توسعه شهرستان 

 

در  1۳94برق در سال  یدهد. بيشترين ميزان مصرف سرانهتشکيل مي 1۳94در سال مصرف برق استان را 

تا   1۳۸5ی هابه طور ميانگين در طي سالبرق) بخش کشاورزی بوده است. همچنين بيشترين رشد مصرف

درصد رشد داشته است  07/17ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال تجاری (، مربوط به بخش1۳94

 -1۳/2ها که به طور ميانگين در طي اين سال بوده کشاورزی مصرف، مربوط به بخشو کمترين رشد 

يگاه ادر ج نيز و مصرف سرانه برق از نظر مصرف کل برقشهرستان اردستان درصد رشد داشته است. 

 .از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار داردشانزدهم)

 
 1395نه ماهه اول سال های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 114 -1نمودار)

 
 1395نه ماهه اول سال های استان اصفهان در کل برق در شهرستان مصرف سرانه(. 115 -1نمودار)

 



 اردستاند توسعه شهرستان سن/ 190

 

در  1۳95نه ماهه اول سال برق در  کنندههای مصرفف هريك از بخشدرصد مصر (116-1)در نمودار

 .است ارائه شده اردستانشهرستان 

 
 1395نه ماهه اول سال در  اردستانکننده برق در شهرستان های مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 116 -1نمودار)

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(اردستانهای مختلف شهرستان شبرق در بخ مصرف سرانه(. 113 -1) جدول

 سال

 کل روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 تاناز اس

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

1385 46/1 90/0 59/12 ۳0/1 9۳/550 ۳۸/6 91/90 74/0 ۳2/1 ۳4/0 - 72/1 05/9 94/1 

1386 59/1 94/0 ۳0/12 21/1 51/552 21/6 ۳۸/97 7۳/0 26/1 ۳2/0 - ۸7/1 92/۸ ۸1/1 

1387 6۸/1 0/1 26/1۳ 15/1 76/۳5۸ 10/5 75/1۸7 ۸9/0 79/2 69/0 - ۸6/1 0۳/9 74/1 

1388 67/1 9۸/0 65/1۳ 26/1 19/۳24 92/5 ۸۳/262 99/0 19/2 57/0 - 64/1 56/9 97/1 

1389 47/1 91/0 10/6 5۸/0 21/261 42/6 0۸/22۳ 67/0 20/2 50/0 - 61/1 19/۸ 69/1 

1390 47/1 96/0 10/6 7۳/0 21/261 ۸۳/4 0۸/22۳ 65/0 20/2 62/0 - 65/1 19/۸ 66/1 

1391 4۳/1 95/0 ۳2/6 79/0 92/224 55/4 12/194 60/0 0۸/2 64/0 - 60/1 41/7 55/1 

1392 44/1 9۳/0 94/10 1۸/1 67/222 54/4 40/15۳ 54/0 07/2 6۳/0 - 60/1 07/7 4۸/1 

1393 45/1 92/0 ۸1/11 1۸/1 92/20۳ 15/4 ۸7/127 4۸/0 91/1 5۳/0 - 92/2 74/6 ۳۸/1 

1394 45/1 9۳/0 47/12 19/1 ۳5/15۸ 51/۳ ۳۳/112 49/0 99/1 56/0 - 12/۳ 91/5 26/1 

 2۳/1 10/5 59/2 - 59/0 ۸0/1 ۳9/0 0۸/7۳ ۳0/۳ 71/1۳6 ۳0/1 05/12 95/0 ۳0/1 1395نه ماه اول سال 
 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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در سال  مشترک  29415به  1۳۸5مشترک در سال  20674در شهرستان اردستان از برق تعداد مشترکين 

 ردستانا دهد. تعداد مشترکين شهرستاندرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 2۳/1رسيده است که  1۳94

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به  02/4به طور ميانگين  هاطي اين سال

و کمترين آن مربوط به بخش  (1۳94 تا 1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  9۸/12بخش کشاورزی)

د ادرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان اردستان از نظر تعد -67/0صنعتي)

 )از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.مشترکين برق در جايگاه پانزدهم

 اردستانهای مختلف شهرستان تعداد مشترکین برق در بخش(. 114 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

هرستان ش

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 17۸11 44/1 ۸74 19/2 216 1۸/0 25۳ 17/1 1520 54/1 

1386 1۸2۳0 ۳9/1 ۸94 0۸/2 219 17/0 267 17/1 15۸7 5۳/1 

1387 1۸۸96 ۳7/1 927 9۸/1 ۳19 2۳/0 1۸9 77/0 16۸۳ 52/1 

1388 19549 ۳5/1 951 ۸5/1 415 2۸/0 1۳۳ 59/0 1۸۸1 51/1 

1389 21119 ۳۸/1 9۸۳ ۸6/1 51۳ ۳2/0 1۳0 57/0 2275 69/1 

1390 21119 ۳0/1 9۸۳ 69/1 51۳ ۳1/0 1۳0 55/0 2275 59/1 

1391 2199۳ 29/1 10۳5 60/1 54۸ ۳1/0 142 60/0 24۳9 62/1 

1392 2۳055 29/1 11۳5 59/1 526 2۸/0 16۸ 65/0 252۳ 5۸/1 

1393 2۳۸۳5 29/1 1161 49/1 55۸ 29/0 1۸6 69/0 25۸2 55/1 

1394 24674 29/1 1196 42/1 59۸ ۳0/0 207 74/0 2740 57/1 

نه ماه اول 

 1395سال 
25107 29/1 1217 ۳7/1 619 ۳0/0 221 77/0 2۸۸۳ 59/1 

 ذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهانمأخ                   



   19۳/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
نه ماهه اول سال در  اردستانهای مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان سهم هریک از بخش(. 117 -1نمودار)

1395 

 
 1395نه ماه اول سال های استان اصفهان در (. تعداد مشترکین برق شهرستان118 -1نمودار)

د که بر باشخانگي، عمومي، توليدی و تجاری و فضای سبز ميهای مختلف فروش آب، مشتمل بر بخش

به  1۳۸5مترمکعب در سال  5۸/۳0۳آب مشترکين جمعاً از  ميزان مصرف سرانه (115-1)ولاساس جد

درصد رشد)منفي(  -20/۳ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95مکعب در سال متر 49/200

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 9۸/0ستان اردستان ، داشته است. مجموع مصرف آب شهر

مکعب( بوده و  16/1406در بخش عمومي) 1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

بوط مر  ،متر مکعب( بوده است. همچنين بيشترين رشد مصرف آب ۸6/59)فضای سبزکمترين آن در بخش 



 اردستانسند توسعه شهرستان / 194

 

درصد رشد داشته است  94/12، 1۳95تا  1۳۸5های ر ميانگين در طي سالبوده که به طو عموميبخش به 

تا  1۳۸7های سالبوده که به طور ميانگين در طي  فضای سبزو کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش 

 چهادرهم و داشته است. از نظر مصرف کل آب اين شهرستان در رتبه )منفي(درصد رشد -47/24 ،1۳95

  آب نيز اين شهرستان در جايگاه هشتم استان قرار داشته است.  از نظر مصرف سرانه

 اردستانهای مختلف شهرستان به ازای هر مشترک( در بخش متر مکعب) مصرف سرانه آب(. 115 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 ستاناز ا

 )درصد(

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(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 44/216 62/0 66/1642 61/1 02/604 02/2 - - 5۸/۳0۳ 40/0 

1386 19/274 79/0 09/2125 00/2 ۸4/647 17/2 - - ۳5/۳79 01/1 

1387 ۸1/۳24 00/1 12/۸67 1۸/1 7۳/75۳ 44/2 25/2۸۸6 66/4 ۳9/۳74 09/1 

1388 ۳۳/244 90/0 01/5۸1 22/1 ۳۸/54۳ 21/2 27/1۸45 77/2 26/275 99/0 

1389 69/244 ۸۸/0 12/6۸2 1۸/1 9۸/57۸ 42/2 77/12۸9 61/1 07/2۸4 9۸/0 

1390 ۸0/229 91/0 0۸/566 1۸/1 ۳۳/511 9۸/1 ۳6/1074 ۸4/1 ۳4/26۳ 99/0 

1391 45/226 91/0 52/4۳0 ۸۸/0 59/6۳4 14/2 45/949 25/1 90/261 9۸/0 

1392 9۳/177 74/0 06/16۳9 60/1 47/۳94 7۸/1 50/14۸۸ 75/1 ۳0/24۸ 9۳/0 

1393 ۳۳/17۸ ۸5/0 74/1570 77/1 ۳۸/4۳4 00/2 6۳/990 12/۳ 69/24۸ 06/1 

1394 0۳/17۳ 74/0 40/1762 ۳۸/1 9۸/۳۸9 94/1 64/99۸ 29/1 1۳/247 92/0 

1395 01/14۳ 77/0 16/1406 70/1 ۳0/۳00 91/1 ۸6/59 16/0 49/200 9۸/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                         



   195/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال رف کل آب در شهرستانمص(. 119 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 120 -1نمودار)
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 1395در سال  اردستانسهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان (. 121 -1نمودار)

 1۳95مشترک در سال  1۳465ه ب 1۳۸5مشترک در سال  717۸تعداد مشترکين آب در شهرستان اردستان از 

ي اين ط اردستان دهد. تعداد مشترکين شهرستانمشترکين استان را تشکيل مي درصد از 07/1که رسيده 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مربوط به بخش  9۳/6ها به طور ميانگين سال

( و کمترين آن مربوط به فضای سبز 1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  ۸2/11توليدی تجاری)

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان اردستان از نظر تعداد  15/1)

 مشترکين آب در جايگاه سيزدهم)از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 اردستانهای مختلف شهرستان آب در بخشتعداد انشعابات (. 116 -1جدول)

 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 640۸ 00/1 ۳2۳ 0۳/2 4۳۳ 1۸/1 14 44/۳ 

1386 6675 00/1 ۳۳6 01/2 451 1۸/1 15 50/۳ 

1387 7177 00/1 ۳61 01/2 45۸ 1۸/1 16 55/۳ 

1388 9۸44 0۳/1 496 1۸/2 666 19/1 22 01/4 

1389 9۸44 0۳/1 496 12/2 666 19/1 22 5۸/۳ 

1390 10۳47 04/1 5۸۸ ۳6/2 705 15/1 22 52/۳ 

1391 10759 04/1 645 72/2 747 12/1 22 45/۳ 

1392 11199 05/1 461 9۳/1 10۳2 ۳7/1 16 64/2 
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 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(

1393 115۳9 07/1 459 ۸9/1 1126 ۳9/1 16 65/2 

1394 11751 0۳/1 460 ۸0/1 1240 ۳9/1 14 42/2 

1395 11751 0۳/1 460 79/1 1240 ۳9/1 14 42/2 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
 اردستانهای مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان بخش سهم هریک از(. 122 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 123 -1نمودار)
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 حمل و نقل -14 -1

 یو نتيجه . جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمراستای ر بخش حمل و نقل، حمل و نقل جادهمهمترين زي

طول کل  1۳۸5در سال باشد. بخش ميهای مهم اين زيرله شاخصای، از جمسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه  -۳۳/1 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال 10۸2های شهرستان اردستان  راه

چهار کيلومتر بوده  ،1۳95تا  1۳90های شهرستان از سال طول آزادراه کيلومتر رسيده است.917داشته و به 

به  1۳۸5کيلومتر در سال 10۳درصدی روبرو بوده که از   ۳۸/۳ طول بزرگراه های شهرستان با رشد است.

کيلومتر در  150درصدی از  -19/9های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  141

 ها به ترتيبروستايي نيز در طي اين سال های فرعي و راهرسيده است. راه 1۳95کيلومتر  41به  1۳۸5سال 

 اند. درصد رشد داشته -4۸/1درصد و  01/6

 )کیلومتر(استحفاظی شهرستان اردستان های حوزه(. راه117 -1جدول)

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 صد()در

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 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 0 00/0 10۳ 50/۸ 150 ۳2/6 ۸7 ۳2/۸ 742 52/1۳ 10۸2 61/10 

1386 0 00/0 109 46/۸ 150 27/6 ۸7 ۸6/7 75۳ 54/1۳ 1099 5۳/10 

1387 0 00/0 109 72/7 150 15/6 ۸7 67/۸ 774 57/1۳ 1120 5۳/10 

1388 0 00/0 10۸ 67/7 94 09/4 14۳ 91/14 676 71/12 1021 ۸4/9 

1389 0 00/0 12۳ 21/۸ ۸7 02/4 1۳6 2۳/11 799 45/14 1145 60/10 

1390 4 01/1 125 22/۸ 5۸ 55/2 1۳6 56/12 799 20/14 1122 ۳0/10 

1391 4 01/1 125 11/۸ 5۸ 5۳/2 1۳7 65/12 799 99/1۳ 112۳ 1۸/10 

1392 4 01/1 14۳ 72/۸ 40 ۸2/1 1۳7 65/12 ۸06 05/14 11۳0 2۳/10 

1393 4 01/1 151 9۸/۸ ۳1 44/1 129 2۳/12 601 61/1۳ 916 45/9 

1394 4 00/1 141 ۳5/۸ 41 92/1 1۳0 ۳6/12 601 64/1۳ 917 47/9 

1395 4 00/1 141 ۳5/۸ 41 92/1 1۳0 ۳6/12 601 64/1۳ 917 47/9 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده        

های جايگاه سوم استان را در مجموع راه اردستان شهرستان، مشخص است (124-1)همانطور که از نمودار

 .ستبه خود اختصاص داده ای استحفاظي حوزه
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 1395های استان اصفهان در سال استحفاظی شهرستان های حوزه(.  راه124 -1نمودار)

های شهرستان اردستان مربوط ، بيشتر سهم راه1۳95تا  1۳۸5های سال در همه (125-1)همچنين طبق نمودار

ن شهرستان، های ايدرصد از راه 1۸/14، 1۳95درصد( بوده است، در سال  54/65های روستايي)به راه

 44/0درصد راه اصلي، و  47/4های بزرگراه، های اين شهرستان راهاز راه ۳۸/15های فرعي بوده است، و راه

ای ههای حوزه استحفاظي اين شهرستان، راهراه اند. الزم به ذکر است که در محاسبهدرصد آزادراه ها بوده

 اند. درون شهری در نظر گرفته نشده

 
در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه اردستانهای شهرستان سهم هریک از راه(. 125 -1نمودار)

1395 
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گيرد، شاخص راه به مساحت های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مييکي از شاخص

 99/41جمعيت روستايي، ، به ازای هر هزار نفر 1۳95در سال  اردستان و راه به جمعيت است. شهرستان

کيلومتر راه داشته است.  7۸/21کيلومتر راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

  در جايگاه سوم استان و از نظر راه به جمعيتاردستان از نظر راه روستايي به جمعيت روستايي، شهرستان 

 2۸۳0/7کيلومترمربع از مساحت اين شهرستان صدازای هر  سوم استان قرار دارد. همچنين به نيز در رتبه

 گرفته است.کيلومتر راه وجود دارد که از اين نظر در رتبه بيست و يکم استان قرار 

 اردستانهای زیربنایی راه برای شهرستان مقدار شاخص(. 118 -1جدول)

 

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )ی هر هزار نفر()) برا
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐 
 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 62/42 59۳4/۸ 20/24 

1386 0۳/45 72۸5/۸ 96/24 

1387 19/1۸ ۸952/۸ ۸۳/25 

1388 ۸2/4۳ 1090/۸ 91/2۳ 

1389 92/5۳ 09۳۸/9 2۳/27 

1390 1۳/56 9111/۸ 10/27 

1391 07/56 9191/۸ 0۳/27 

1392 50/56 9747/۸ 11/27 

1393 0۸/42 2750/7 90/21 

1394 0۳/42 2۸۳0/7 ۸5/21 

1395 99/41 2۸۳0/7 7۸/21 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                     

 
 1395صفهان در سال نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان ا(. 126 -1نمودار)

 



   201/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

استان قرار در جايگاه چهاردهم  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان اردستان در سال  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن  ۳40داشته است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و  دوبا  ين و مياندشتشهرستان بويمربوط به 

هزار  22/1۳از اردستان تاني شهرستان بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون اسبيدگل در اين رتبه

ها به طور متوسط در طي اين سالو کاهش پيدا کرده  1۳95هزار مورد در سال  99/7به   1۳۸5مورد در سال 

 )منفي( داشته است. درصد رشد -۳1/4
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 اردستانتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 119 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 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 ۳5/2 ۸4/1 91/9 29/5 96/0 29/0 22/1۳ 04/2 

1386 00/2 4۳/1 00/11 1۸/4 ۸5/0 26/0 ۸5/1۳ ۸۸/1 

1387 00/2 49/1 4۸/10 9۸/۳ ۳1/0 10/0 ۸0/12 77/1 

1388 57/2 ۸5/1 94/10 ۳5/۳ 1۸/0 06/0 69/1۳ 74/1 

1389 29/۳ ۳4/2 00/9 9۸/2 00/1 ۳2/0 29/1۳ 76/1 

1390 00/6 29/4 00/2 71/1 00/۳ 71/0 00/11 6۳/1 

1391 14/2 56/1 00/10 ۳4/۳ 6۸/0 2۳/0 ۸2/12 74/1 

1392 ۳6/2 15/2 29/7 5۳/2 00/1 ۳7/0 65/10 60/1 

1393 67/1 62/1 04/7 26/2 7۳/0 19/0 44/9 20/1 

1394 04/1 0۸/1 01/6 0۸/2 9۳/0 24/0 99/7 0۳/1 

1395 04/1 07/1 01/6 40/2 9۳/0 25/0 99/7 10/1 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده             

 
 1395در سال  اردستان ن استانی شهرستانرووسایل نقلیه در سفرهای د سهم(. 129 -1نمودار)

در جايگاه هفدهم  1۳95درون استاني، شهرستان اردستان در سال ی شدهجا هتعداد مسافرجاب از نظر شاخص

هزار مورد و  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران ۳5شهر با خمينيشهرستان کمترين آن مربوط به 
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از  اردستان درون استاني شهرستان جا شدههبندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابو بيدگل در اين رتبه

 فته  است.کاهش يا 1۳95هزار مورد در سال  12/42به  1۳۸5هزار مورد در سال  5۳/72

 اردستانجا شده درون استانی)هزار مورد( شهرستان هتعداد مسافر جاب(. 120 -1جدول)

 

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 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 2۸/19 5/0 00/41 46/5 25/12 2۳/0 5۳/72 72/0 

1386 00/۳5 79/0 5۸/41 20/4 70/15 29/0 2۸/92 ۸4/0 

1387 15/۳1 74/0 9۳/41 ۸9/۳ 77/5 11/0 ۸5/7۸ 74/0 

1388 00/61 45/1 76/4۳ ۳7/۳ 05/۳ 06/0 ۸1/107 99/0 

1389 00/۳ 07/0 00/10 ۸۳/0 65/2 05/0 65/15 15/0 

1390 00/171 11/4 00/6 29/1 00/55 ۸1/0 00/2۳2 04/2 

1391 00/54 44/1 00/۳7 96/2 44/5 11/0 44/96 96/0 

1392 00/۳9 ۳0/1 ۸7/27 40/2 0۳/2 04/0 ۸9/6۸ 79/0 

1393 64/21 77/0 55/27 19/2 4۸/6 10/0 67/55 54/0 

1394 00/9 ۳5/0 96/2۳ 09/2 16/9 14/0 12/42 41/0 

1395 00/9 ۳6/0 96/2۳ ۳4/2 16/9 15/0 12/42 44/0 

 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار

 
 1395در سال  اردستان درون استانی شهرستان جا شدههسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجاب(. 130 -1نمودار)
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هزار مورد سفر، در جايگاه  41/1با  1۳95ستان در سال تعداد سفر برون استاني، شهرستان  ارد از نظر شاخص

هزار  269شانزدهم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

ر برون باشد که سفمورد و کمترين آن مربوط به  فريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل مي

تعداد سفرهای برون استاني در اين  1۳95تا  1۳۸5های . الزم به ذکر است که در طي سالانداستاني نداشته

 درصد رشد داشته است. ۳6شهرستان به طور متوسط 
 اردستانتعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 121 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

هم شهرستان س

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 96/1 72/0 00/0 00/0 0۳/0 0۸/0 99/1 54/0 

1386 92/1 69/0 00/0 00/0 02/0 05/0 94/1 4۸/0 

1387 ۸0/1 65/0 10/0 09/0 02/0 05/0 92/1 45/0 

1388 90/1 67/0 00/0 00/0 04/0 0۸/0 9۳/1 42/0 

1389 2 6۸/0 0۳/0 0۳/0 ۳ 79/7 0۳/5 14/1 

1390 2 17/1 7 4۸/14 7 91/۸ 17 42/4 

1391 56/1 54/0 00/0 00/0 1۳/0 45/0 70/1 40/0 

1392 51/1 54/0 00/0 00/0 06/0 19/0 56/1 ۳7/0 

1393 52/1 55/0 01/0 01/0 2 9۳/4 5۳/۳ ۸4/0 

1394 ۳7/1 49/0 00/0 00/0 0۳/0 06/0 41/1 ۳۳/0 

1395 ۳7/1 52/0 00/0 00/0 0۳/0 06/0 41/1 ۳5/0 

 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار

 
 1395در سال اردستان سهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان (. 131 -1نمودار)
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هزار مورد  46/12با  1۳95برون استاني، شهرستان اردستان در سال  اد مسافر جابجاشدهتعد از نظر شاخص

اني مربوط به برون است سفر، در جايگاه بيستم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده

که  باشدهزار مورد و کمترين آن مربوط به چادگان و آران وبيدگل مي 429۸شهرستان اصفهان با 

برون  تعداد مسافر جابجا شده 1۳95تا  1۳۸5های اند. در طي سالی برون استاني نداشتهمسافرجابجاشده

 درصد رشد داشته است. 16استاني، به طور متوسط 

 اردستان برون استانی)هزار مورد( شهرستان جا شدههتعداد مسافر جاب(. 122 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری ساتوبو

 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 20 ۳0/0 00/0 00/0 4۳/0 07/0 4۳/20 2۸/0 

1386 46 64/0 00/0 00/0 24/0 04/0 25/46 57/0 

1387 76/47 65/0 1 25/0 26/0 05/0 0۳/49 59/0 

1388 46 65/0 01/0 002/0 51/0 0۸/0 51/46 56/0 

1389 49 70/0 1 25/0 46/0 09/0 46/50 64/0 

1390 1۳5 69/1 00/0 00/0 90/5 60/0 90/140 55/1 

1391 ۳1 46/0 02/0 004/0 1 2۳/0 02/۳2 4۳/0 

1392 ۸5/2۳ ۳۸/0 01/0 002/0 94/0 21/0 ۸0/24 ۳5/0 

1393 94/20 ۳4/0 0۳/0 01/0 74/0 14/0 70/21 ۳1/0 

1394 12 21/0 01/0 004/0 45/0 0۸/0 46/12 1۸/0 

1395 12 2۳/0 01/0 004/0 45/0 0۸/0 46/12 20/0 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395 در سالاردستان برون استانی شهرستان  اشدهجهسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جاب(. 132 -1نمودار)
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ای در جابجايي بار ی باری جادهجا شده توسط وسايل نقليههمربوط به وزن جاب (12۳-1)اطالعات جدول

 56/96ر به اين شهرستان، از ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشوباشد. درون استاني و برون استاني مي

درصد  91/9رسيده که در اين مدت به طور ميانگين  1۳95تن در سال هزار 07/167به  1۳۸5تن در سال هزار

تن در سال هزار 15/2۸ه ساير نقاط کشور، از رشد داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان ب

درصد به طور ميانگين رشد  21/122رسيده که در طي اين مدت  1۳95هزار تن در سال  255به   1۳۸5

گاه پانزدهم در جاي اردستان ه است. از نظر ميزان بار خروجي به شهرستان از ساير نقاط کشور، شهرستانداشت

چنين هم استان و از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور در جايگاه چهاردهم استان قرار دارد.

 ۸97به  1۳۸5هزارتن در سال  7 جا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان ازهميزان بار جاب

در جايگاه اردستان درون استاني شهرستان  جا شدههرسيده است. از نظر ميزان بار جاب 1۳95تن در سال هزار

 چهارم استان قرار دارد.

 ناردستای برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان جا شدههمیزان بار جاب(. 123 -1جدول)

 

 سال

از سایر  میزان بار ورودی

 نقاط کشور)برون استانی(

 سایر بهمیزان بار خروجی 

 )برون استانی(نقاط کشور

جا همجموع بار جاب

 ی برون استانیشده

ی جا شدههبار جاب

 درون استانی

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

ستان شهر

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 56/96 62/0 15/2۸ 12/0 70/124 ۳1/0 7 06/0 

1386 99/109 62/0 29 11/0 99/1۳۸ ۳1/0 47/7 04/0 

1387 97/1۳5 71/0 ۳90 46/1 97/525 15/1 2۳/404 05/۳ 

1388 210 09/1 ۳6/5۳2 ۸7/1 ۳6/742 55/1 67/525 ۸1/۳ 

1389 60/15۳ 70/0 ۳6/506 67/1 96/659 26/1 54/7۳۳ ۳۸/5 

1390 157 69/0 ۳49 16/1 506 96/0 707 12/6 

1391 157 6۸/0 ۳99 27/1 556 02/1 75۸ 09/6 

1392 61/141 61/0 ۳29 07/1 61/470 ۸7/0 100۸ 05/۸ 

1393 246 94/0 26۳ ۸5/0 509 90/0 992 41/۸ 

1394 07/167 ۸0/0 255 ۸6/0 07/422 ۸4/0 ۸97 ۸۸/7 

1395 07/167 ۸۳/0 255 ۸9/0 07/422 ۸6/0 ۸97 ۳2/۸ 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                      



   207/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال استانی در شهرستانی برون شدهجا بهمجموع بار جا(.  133 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال درون استانی در شهرستانی شدهجا بهجامجموع بار (.  134 -1نمودار)

با کاهش  1۳95تا سال  1۳۸5شرکت مسافربری داشته که از سال  يك، 1۳95در سال  اردستانشهرستان 

، اين شهرستان در جايگاه آخر استان 1۳95زيادی  مواجه بوده است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

نفر جمعيت شهرستان،  42105، به ازای هر 1۳95مشترکاً با چند شهرستان ديگر( قرار دارد. در سال  اصفهان)

هجدهم استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك  رتبه)يك شرکت مسافربری وجود داشته است

ی بوده نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربر  ۳9090شرکت مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر 

 است. 
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 اردستانهای مسافربری شهرستان شرکت(. 124 -1جدول)

 سال
تعداد نسبت جمعیت به  های مسافربریشرکتتعداد 

 شرکت مسافربری شهرستان

 تعدادنسبت جمعیت به 

 )درصد( سهم شهرستان از استان شهرستان شرکت مسافربری استان

1385 6 14/4 7452 ۳14۳4 

1386 5 65/۳ ۸۸06 ۳۳721 

1387 5 60/۳ ۸671 ۳۳690 

1388 5 57/۳ ۸5۳9 ۳۳90۸ 

1389 5 40/۳ ۸409 ۳27۳9 

1390 5 42/۳ ۸2۸1 ۳۳419 

1391 4 ۸0/2 10۳۸6 ۳4446 

1392 4 92/2 10421 ۳6۳01 

1393 4 99/2 10456 ۳7475 

1394 1 76/0 41964 ۳۸70۸ 

1395 1 76/0 42105 ۳9090 

 ایذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهمأخ  

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان جمعیت به شرکت مسافربرینسبت (. 135 -1نمودار)

 



   209/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 صنایع دستی -15 -1

ف لدر استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مخت

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آن

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، ک، چاپهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتيسنتي، 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 گانه تقسيم مي 15های نايع دستي در اين گروهنوع رشته ص ۳66در مجموع  اند.بندی شدهتقسيم

 است. شده در سند آمايش استان آورده

 آورده شده است. اردستانهای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان رشته (125-1)در جدول

 تاناردسهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان رشته(. 125 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 ، قالي بافيآهنگری

عروسك  خراطي، سفال و سراميك، گليم بافي، نقاشي روی سفال، رنگرزی،

مينا، مينياتور، مشبك چوب،  بافي، چرم دوزی، رودوزيهای سنتي، معرق چوب،

 قالب بافي

 ان اصفهانخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استأم

 اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریوضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میر

تعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری در  (126-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره   اردستانشهرستان 

 اردستانهنرجویان صنایع دستی شهرستان  تعداد(. 126 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 126 

1387 ۸ 

1388 120 

1389 107 

1390 9۸ 

1391 55 

1392 44 

1393 104 
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 تعداد هنرجویان سال

1394 0 

1395 0 

 گردشگری استان اصفهان ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و                                                           

در شهرستان اردستان هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  1۳95سال  در

هنرجوی صنايع دستي باالترين  2۸9شهرستان اصفهان با ، 1۳95سال گردشگری آموزش نديده است. در 

 رتبه را در استان داشته است.  

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهيکساندستي به منظور آموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

و  توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستيايع دستي شهرستان اصفهان نفر از شاغلين صن ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)ش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستانگردشگری تحت آموز

 ها مانند شهرستان اردستان هيچ فرد شاغل در صنايعشهرستان در سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

 وی اين سازمان آموزش نديده است. دستي از س

 تعداد شاغلین صنایع دستی

 شدهداده  نشان 1۳۸5-1۳95طي دوره  اردستانوضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان ( 127-1)در جدول 

 است. 
 اردستاندستی شهرستان تعداد شاغلین صنایع(. 127 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال
1385 2 

1386 4 

1387 0 

1388 ۳ 

1389 16 

1390 64 

1391 105 

1392 ۳6 

1393 ۳5 

1394 ۳۳ 

1395 46 

 يازدهم 95رتبه در استان در سال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ:                                                    



   211/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

ه بوده است ب 1۳91تا سال  تعداد شاغلين صنايع دستيی روند صعودی دهندهآمار شهرستان اردستان نشان

عبارت ديگر سهم اشتغال صنايع دستي از اشتغال شهرستان رو به افزايش بوده که نشان از پتانسيل بالقوه اين 

 است. مقوله در شهرستان اردستان دارد در حالي که بعد از اين سال روند کاهشي شروع شده

داشته  هم را در استاناردستان از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي رتبه يازد شهرستان ،1۳95در سال 

نفر رتبه آخر را در استان   ۸چادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .است

 اند.داشته

 
 13951های استان اصفهان در سال تعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 136 -1نمودار)

 دستی  های بخش صنایعتولید 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. 

-1۳95طي دوره  اردستاناطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي در شهرستان  (12۸-1)در جدول

  ارائه شده است. 1۳۸5

 اردستانهای کارگاهی و انفرادی شهرستان تعداد پروانه(. 128 -1جدول)

 های انفرادیپروانه پروانه های کارگاهی سال

1385 0 0 

1386 1 0 

1387 2 0 

1388 1 0 

                                                      
 ای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.بر .1
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 های انفرادیپروانه پروانه های کارگاهی سال

1389 0 0 

1390 0 0 

1391 ۳ 0 

1392 ۳ 0 

1393 ۳ 15 

1394 ۳ 2۳ 

1395 4 ۳4 

 چهاردهم يازدهم 95ال رتبه در استان در س

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                  

های کارگاهي و انفرادی در بخش صنايع دستي از نظر صدور تعداد پروانه 1۳95شهرستان اردستان در سال 

، شهرستان اصفهان از نظر ميزان  1۳95اشته است. در سال به ترتيب رتبه يازدهم و چهاردهم را در استان د

پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی از شهرستان های استان  5۳9صدور پروانه کارگاهي با 

پروانه انفرادی رتبه  1610اصفهان با صدور  شهرستان در همين سال. 1انداين بخش مجوزی صادر نکرده در

 اند.رادی رتبه آخر را در استان داشتهپروانه انف 7دهاقان با صدور  شهرستاناول و 

های شهرستانها فقط در تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان اردستان صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 است.( بيش از صفر بوده4)( و کاشان6اصفهان)

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز ا های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگردستي پس از آموزش در يکي از رشتهتگر صنايعهر صنع

رود و از طريق ی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 نمايد.  فيهای صنايع دستي معرتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

طي  ناردستاوضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان  (129-1)در جدول

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95دوره 

 اردستانهای شناسایی صنایع دستی شهرستان تعداد کارت(. 129 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 2 

1386 1 

1387 0 

                                                      
 فريدون شهر آران و بيدگل، چادگان، سميرم و. 1



   21۳/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 تعداد کارت شناسایی سال

1388 0 

1389 10 

1390 64 

1391 105 

1392 27 

1393 11 

1394 1 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                    

صعودی داشته و سپس  یروند 1۳91های شناسايي تا سال  همانطور که مشخص است تعداد صدور کارت

کارت شناسايي در  5۳۳اصفهان با صدور  ، شهرستان1۳95 است. در سالکردهکاهش شديدی را تجربه

 جايگاه اول استان قرار گرفته است.

 
 1 های استان اصفهانسال اخیر شهرستان 5دستی های شناسایی صنایعتعداد کارت(. 137 -1نمودار)

 صنایع دستی تعداد مشاغل خانگی بخش

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  اردستانتعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان ( 1۳0-1)در جدول

 شده است.

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان. 1
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 اردستانشهرستان صنایع دستی تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان (. 130 -1) جدول

 مشاغل خانگی پشتیبان مشاغل خانگی مستقل سال

1390 145 2 

1391 75 0 

1392 0 0 

1393 0 1 

1394 1 0 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                         

 .، شهرستان اردستان در بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي مستقل و پشتيبان بوده است1۳95در سال 

پشتيبان باالترين جايگاه را خانگي مشاغل  2و  مستقل مشاغل خانگي 79اصفهان با شهرستان ر اين سال،  د

 در استان داشته است.

های استان فاقد مشاغل ساير شهرستان به استثنای شهرستان اصفهان 1۳95 الزم به ذکر است که در سال 

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395های استان اصفهان در سال غل خانگی مستقل شهرستانتعداد مشا(. 138 -1نمودار)

 اردستان های برگزارشده در شهرستانایشگاهتعداد نم

-1)د. جدولباشعي تبليغات کاالها ميهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوبرگزاری نمايشگاه

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95ه طي دور اردستاندستي در شهرستان صنايع های عرضهتعداد نمايشگاه (1۳1



   215/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 اردستانصنایع دستی شهرستان  هایها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 131 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 1 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 4 

1390 ۳ 

1391 ۳ 

1392 11 

1393 6 

1394 17 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                            

استان قرار گرفته است و شهرستان نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول 16اصفهان با ، شهرستان 1۳95در سال 

 بازارچه در بخش صنايع دستي د نمايشگاه وفاق  و دهاقان خور و بيابانك ،های فالورجان، تيران و کرون

 اند.بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 139 -1نمودار)

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

يافت تسهيالت مل جهت درهای عابه بانكهای بخش صنايع دستي که عداد طرحت (1۳2-1)در جدول

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  اردستانشده در شهرستان چنين مقدار اعتبارات دريافتاند و هممعرفي شده

 شده است. 
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 اردستانشهرستان صنایع دستی شده شده و اعتبارات جذبمعرفی یهاتعداد طرح(. 132 -1جدول)

 )میلیون ریال(شدهاعتبارات جذب شدهیهای معرفتعداد طرح سال

1390 61 1910 

1391 ۳۸ 1900 

1392 0 0 

1393 ۸ 400 

1394 12 4۸0 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                         

 
 1های استان اصفهانشهرستاندر بخش صنایع دستی پنج سال اخیر  شدهوع اعتبارات جذبممج(. 140 -1نمودار)

ه ب صنايع دستي برای دريافت تسهيالت ، در شهرستان اردستان هيچگونه طرحي در بخش1۳95در سال 

طرح بيشترين تعداد طرح  15با  و لنجان تيران و کرون هایدراين سال شهرستان .بانك معرفي نشده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در  12220جذب و شهرستان اصفهان با ها معرفي شده به بانك

 اند.بخش صنايع دستي را در استان داشته

 و میراث فرهنگی گردشگری-16 -1

های در حال رشد اقتصاد جهاني است که برای بسياری از کشورهای درحال گردشگری يکي از بخش

 عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است.  توسعه به عنوان

                                                      
 رای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.ب .1
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ها برای بيش از بيست و های مسافرتي افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنفعاليت ،گردشگری

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان  جهتچهار ساعت و کمتر از يك سال 

 ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهدر مدارس به خصوص در شهرستان

 است. 

-1۳95طي دوره  اردستانشهرستان گران داخلي و خارجي وارد شده به تعداد گردش( 1۳۳-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳۸5

 اردستانتگان در مدارس شهرستان یافاسکان داخلی و خارجی و تعداد گردشگران(. 133 -1جدول)

 سال
تعداد مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

تعداد گردشگران 

 داخلی

تعداد گردشگران 

 خارجی

1385 42۳۸ 24592 ۳2۳9 

1386 4607 25752 ۳۸۳۸ 

1387 5119 26970 4۳71 

1388 5۳۸۸ 24720 ۳507 

1389 5657 25150 2۳10 

1390 616۸ 2۸02۸ 2415 

1391 ۸799 21500 ۳262 

1392 9۸29 25۸00 5۸76 

1393 10517 2۸250 9704 

1394 14625 ۳2۸0۸ 1۳255 

1395 11997 42744 1۸609 

 ششم ششم هشتم 95رتبه در استان در سال 

 انماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفه

نفر( وکمترين تعداد  15202۸)ر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان، بيشترين تعداد گردشگ1۳95در سال 

يجه توان نت. با توجه به تعداد گردشگر مينفر( بوده است ۳51های مبارکه و نجف آباد)مربوط به شهرستان

خش در اين سال، در ب د.باشگرفت که سرانه گردشگر در شهرستان اردستان وضعيت مناسبي را دارا مي

نفر( وکمترين تعداد مربوط به  ۳14596)ن تعداد مربوط به شهرستان اصفهانگردشگر داخلي نيز بيشتري

يافته در ،  بيشترين مسافر اسکان1۳95نفر(  است. در سال  1710)های بويين و مياندشت و دهاقانانشهرست

ن تعداد مربوط به شهرستان نفر( وکمتري ۸5۳477)و پرورش متعلق به شهرستان اصفهانمراکز آموزش 

 .نفر( بوده است 192)دهاقان
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 141 -1نمودار)

 

 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 142 -1نمودار)

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در ای نوين گردشگری ميهگردی نيز از جمله شکلبوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

در  باشد.معنای اين نوع گردشگری مي بهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور

شهرستان  نفر بوده است. در اين سال 410 ظرفيت مرکز بوم گردی با 10تان اردستان دارای شهرس 1۳95سال 

نفر  باالترين جايگاه را در استان داشته است و  2267گردی و ظرفيت مرکز بوم 59خور و بيابانك با 
                                                      

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار خود شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. . 1

 ی استان اصفهان، آمار خود شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان ها . 2
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ت و ياندشآباد ، بويين و مشهر، فالورجان، مبارکه، نجفهای تيران و کرون، چادگان، خمينيشهرستان

 اند.گردی بودهشاهين شهر و ميمه فاقد مرکز بوم

 گردی شهرستان اردستان(. تعداد مراکز بوم134 -1جدول)

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 0 0 

1389 1 60 

1390 2 120 

1391 2 120 

1392 2 120 

1393 2 120 

1394 ۳ 160 

1395 10 410 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                     

 
 13951در سال  گردی شهرستانهای استان اصفهان تعداد مراکز بوم (.143 -1نمودار)

 

                                                      
 .برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. 1
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 وضعیت واحدهای اقامتی 

های مختلف است که از مهمترين آن ها مراکز ها، خدمات و زيرساختفعاليتي از صنعت گردشگری تلفيق

. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني باشندميها اقامتي و هتل

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالبه ميهمانان و مسافران مي

 دهد. شکيل ميت

 اردستان(. تعداد واحدهای اقامتی شهرستان 135 -1جدول)

 سال
 مهمانپذیرها هاهتل

 مجموع
 تخت تعداد تخت تعداد

1۳۸5 1 ۳۸ 0 0 1 

1۳۸6 0 0 0 0 0 

1۳۸7 0 0 0 0 0 

1۳۸۸ 0 0 0 0 0 

1۳۸9 0 0 0 0 0 

1۳90 0 0 0 0 0 

1۳91 0 0 0 0 0 

1۳92 2 6۸ 1 20 ۳ 

1۳9۳ 2 6۸ 1 20 ۳ 

1۳94 2 6۸ 1 20 ۳ 

1۳95 2 6۸ 1 20 ۳ 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                  

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های استان در سال طي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

يين و بو، برخوارهای و کمترين تعداد مربوط به شهرستان همانپذير و هتل آپارتمان()هتل، ماقامتگاه

با تعداد صفر ، فالورجان و لنجان شهر، دهاقان، ، فريدونشهرمياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

 باشد. مي

 اردستانر خدمات گردشگری شهرستان دفات

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شريانر ارزندهدفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيا

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های تواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

ارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خ

 واقع شود. 
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 اردستان(. تعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان 136 -1جدول)

 دفاتر خدمات گردشگری سال

1385 2 

1386 2 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 ۳ 

1392 ۳ 

1393 ۳ 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 خذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانما

 شهرستان دفتر خدمات گردشگری بوده است. در اين سال سهشهرستان اردستان دارای  1۳95در سال 

اندشت، های بويين و ميو شهرستان ه قرارگرفتهاباالترين جايگدفتر خدمات گردشگری در  1۳1اصفهان با 

شهر فاقد دفتر خدمات گان، خوانسار، خور و بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدونچادتيران و کرون، 

  اند.گردشگری بوده

 راهیپذیرایی بین

 هي به مسافرين ارائشود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ات اقامتي و خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، محل ي، خدمها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعدر اي. کنندمي

 .بنزين و ... نيز وجود داردبازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 اردستانراهی شهرستان ی بین(. تعداد واحدهای پذیرای137 -1جدول)

 راهیی بینیرایواحدهای پذ سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 0 
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 راهیی بینیرایواحدهای پذ سال

1390 1 

1391 2 

1392 ۳ 

1393 ۳ 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                

 دستاناردر اين سال شهرستان . اندفاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده استان 1شهرستان 16، 1۳95در سال  

 مجتمع پذيرايي بين راهي داشته است. سه

 هاگکمپین

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

عداد تگذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 است.بيان شده (1۳۸-1)در جدول اردستاندر شهرستان ها اين کمپينگ
 اردستانهای شهرستان گتعداد کمپین(. 138 -1جدول)

 هانگتعداد کمپی سال
1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 5 

1389 5 

1390 6 

1391 6 

1392 6 

1393 6 

1394 6 

1395 6 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ:                                                        

کمپينگ  1۳داشته است در اين سال شهرستان اصفهان با  شش کمپينگ، شهرستان اردستان 1۳95در سال 

 اند.بوده شهر و فالورجان فاقد کمپينگخميني ،آبادهای نجفرتبه اول را در استان داشته است و شهرستان

                                                      
ن بويي وار،برخ آباد، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،جف، نشهرخمينيخوانسار ، فريدونشهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون،  ،دهاقان .1

 مياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل و
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 1395های استان اصفهان در سال های شهرستان(. تعداد کمپینگ144-1نمودار)

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگيزهانگ هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 بوده است. برداری شده()بهرهگردشگریهرستان اردستان فاقد مناطق نمونه ش 1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه بندی رايج دردو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهنهبندی بر اساس گوو تقسيم

ساخت و انسانفرهنگي  -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 ( آورده شده است.1۳9-1شوند که در جدول)بندی ميدسته

 اردستانهای گردشگری شهرستان جاذبه(. 139 -1)جدول

 جاذبه های طبیعی سال
های جاذبه

 تاریخی فرهنگی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1385 ۸ 90 ۳ 

1386 ۸ 92 ۳ 

1387 9 92 ۳ 

1388 9 92 ۳ 

1389 10 9۳ ۳ 
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 جاذبه های طبیعی سال
های جاذبه

 تاریخی فرهنگی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1390 12 9۳ ۳ 

1391 12 9۳ ۳ 

1392 12 94 ۳ 

1393 12 94 ۳ 

1394 12 95 ۳ 

1395 12 95 ۳ 

 5 15/5 21/4 ن )درصد(سهم ازاستا

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                      

شاهين شهر شهرستان و جاذبه رتبه اول  ۳6فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه طبيعي شهرستان 1۳95در سال 

جاذبه تاريخي  620ر اين سال، شهرستان اصفهان با اند. دو ميمه با يك جاذبه رتبه آخر را در استان داشته

، از نظر 1۳95اند. در سال جاذبه رتبه آخر را در استان داشته پنجفالوجان با شهرستان فرهنگي رتبه اول و 

های آران و را در استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول  12اصفهان با شهرستان خت جاذبه انسان سا

 اند.آباد فاقد جاذبه انسان ساخت بودهو نجف شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگانبيدگل، دهاقان، 

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 145 -1نمودار)
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 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 146 -1نمودار)

 ذکر شده است. (140-1)در جدول اردستانشهرستان  فرهنگي -تاريخيهای اذبهنام برخي از ج

 های گردشگری شهرستان اردستان(. عناوین برخی جاذبه140 -1جدول)

 فرهنگی-های تاریخیجاذبه

اده زآب انبار نو زاواره، آب انبارهای قديمي، آرامگاه اميربيك، آرامگاه پيراسحاق، امام

بي غريب، امامزاده سرالدين، امامزاده ابراهيم بن حجاب، امامزاده اسماعيل، امامزاده بي

الدين حسين شهراب، امامزاده شاهزاده مراد، امامزاده علي بن عون، امامزاده سيدکمال

موسي، امامزاده يحيي، بافت و برج و باروی تاريخي شهر زاوه، بقعة پير بابا احمد، بقعة 

ا صابر، بقعة پير سليمان، بقعة سلطان سيّد حسين، بنای بهشت زواره، پير راجه پير باب

محمود، پير علي کبودان، تکية سلطان بيك، حسينية بزرگ زواره، حسينية کوچك 

زواره، حمام چاه ريسه، حمام محال، خانقاه پير مرتضي، خانة احمد نظام، خانة احمدی، 

د محيط طباطبايي، خانة خادم الحسيني، خانة خانة ارباب حسين مهابادی، خانة استا

سالمتي، خانة سيّد فناء توحيدی، خانة صدر، خانة گنجي، خانة معتمدی، خانة هاني، 

های قديمي مهاباد، سرچشمة اردستان، شهر تاريخي ـ باستاني السويه، شهر و خانه

آباد،  لي، قلعة مزدهای ساساني، قلعة چاه ريسه، قلعة زواره، قلعة قهياز دهستان سفخرابه

دو  آباد، قنات ارونه، قناتقلعة ميشاب، قلعة نيسيان، قلعه و بنای امير آباد، قلعة همت 

های خسرو شاه و سهراب، کاروانسرا و چاپارخانه بقم، کاروانسرای حاج طبقة مون، قنات

ة آباد، مجموع معد السلطان، کاروانسرای ظفرقند، گنبد سبز، مجموعة تاريخي سرهنگ

الدين حيدر، مدرسة علمية حاج حسين نورالدين، مدرسة علمية شهيد مدرس، ميربهاء

مدرسة ميرمحمّد طاهر، مدفن شيخ رجب برسي، مسجد امام حسن، مسجد امام حسن 

کهنگ برزاوند، مسجد پامنار و منار آن، مسجد جامع اردستان و آب انبار، مسجد جامع 

هساره برزاوند، مسجد جامع گرمسير مهاباد، مسجد، زواره و بازارچة زواره، مسجد جامع ق

جامع ماربين دهستان برزاوند، مسجد جامع موغار، مسجد جامع نيسيان دهستان برزاوند، 
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الدين، مسجد کرسي مسجد خاکي، مسجد خسرو )آخوند(، مسجد دربند، مسجد سامع

، رة امير اويسزواره، مسجد مال يعقوب، مسجد مهر آباد، مسجد نو، مسجد نيکويه، مقب

مقبرة شيخ عارف، منارة مسجد امام حسن، يخچال زواره، يخچال قديمي محلّة بنجيره، 

 يخچال زواره، يخچال قديمي محلّة بنجيره

 پارک بوستان، پارک کودک، پارک ملّت ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه

اری کباقر امامي، جنگل باغ حرمين، باغ فرامرز، باغ قلعه، باغ مهوالي، بيشة ميرزا

انداز روستای نيسيان، چشمة آبگرم چاه ريسه، های تاغ زواره، چشممصنوعي، جنگل

چشمة پاچنار زواره، کوير دق سرخ، مزرعة حسين آباد، منطقة شکار ممنوع اردستان، 

 منطقة شکار ممنوع کهياز

 انماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفه

 



 

 

 اردستانهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)
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دهد. ها را نشان ميو دسترسي به اين جاذبه اردستانشهرستان های گردشگری ( وضعيت جاذبه11-1نقشه )

ز اقامتي مراک اند.قرار گرفته ابادشهرهای اردستان و مههای گردشگری شهرستان در مجاورت بيشتر جاذبه

 هب دسترسي هرچه بيشتر موجب همين امر اند کهواقع شده اردستاندر شهر  نيز عمدتاً اردستانشهرستان 

  شود.ها مياذبهج

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

 اغلين. بيشترين شآورده شده است اردستان تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان (141-1)در جدول

 اشد.ب)صفر( ميآبادنجف ( و کمترين شاغلين مربوط به شهرستاننفر 2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 اردستان (. تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان141 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال
1385 10 

1386 20 

1387 0 

1388 0 

1389 0 

1390 25 

1391 0 

1392 42 
1393 49 

1394 56 

1395 6۳ 

 چهارم 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(. 714 -1نمودار)

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان .1



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

تان های کلي توسعه شهرسدر ابعاد مختلف، الزم است جهت اردستان عيت شهرستانوضپس از بررسي 

 مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيلنيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان 

ستان ا سند آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

ها نيز جاری باالدستي برای تك تك شهرستان اسنادگردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين تهيه مي اصفهان

و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان 

ده، ش گردد. سپس بر اساس نقاط قوت و ضعف حاصل)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 تان استخراج ميهای عمده شهرسها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان اردستان در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان 

ها و مقايسه گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)در قالب نقاط قوت و ضعفاصفهان 

های کلي شهرستان اردستان تبيين و ابعاد مختلف، جهت های استان درشهرستان اردستان با ساير شهرستان

ها و در انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژه

باشد از وظايف کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميناقدامات اولويت

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه اجرايي شهرستان به شمار مي هایمهم و خطير دستگاه

مورد توجه مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان اردستانشهرستان  ویژگی های -1 -2
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 عمومی های بخش آموزشویژگی 

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
ای و نی و حرفهبیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم ف

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش کشاورزی

  s           
دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی، متوسطه  پایین بودن نسبت

 اول دخترانه و پسرانه و متوسطه دوم نظری دخترانه دولتی

  w           
باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش دخترانه و پسرانه و استثنایی دولتی

   w           در مقطع ابتداییپوشش تحصیلی نامناسب 

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع های متوسطه اول و دوم 

    s         پوشش مناسب دانش آموزان استثنایی 
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 عمومی های بخش آموزشویژگی 

     s       s پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی 

  s           لتیازمان دوپایین بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای س 
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 آموزش عالی -2 -2-1
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 های بخش آموزش عالیویژگی     

           s  وجود مراکز آموزش عالی پیام نور، جامع علمی کاربردی و آزاد اسالمی 

 بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان      *      

w           s در مقطع کارشناسی بیشترین درصد دانشجویان 

 s           وجود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     s     s  پیام نور مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه 
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 همچنین استاد در زیرنظام آزاد اسالمی

 s           مناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه آزاد اسالمی 

     s  s  s s  پیام نور و آزاد اسالمی هایدانشگاه مناسب بودن سرانه فضا در 
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 اشت و درمانهای بخش بهدویژگی   

        s s متخصص باالی پزشک سرانه 

       s  s باال تر بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

     w w    سرانه پایین تخت ثابت 

    s       پایگاه اورژانس شهری و جاده ای 5برخورداری از 

   s      s دن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استانپایین تر بو 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 s s        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد پایین تر بودن 

 s s        ی دستگاه تنفس از متوسط استانبیماری ها از ناشی مرگ درصد بودن پایین تر 

    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

  s        استان متوسط از غیرعمد )غیرترافیکی( حوادث از ناشی درصد مرگ بودن پایین تر 

 s s        انبودن درصد مرگ ناشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط است پایین تر 
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 ت بدنیهای بخش تربیویژگی     

    s 

نفر است( و رتبه  11638) همین رقم برای استان نفر  3828برای وجود هر مکان ورزشی 

ات رستان های رتبه های سوم به بعد، نفشهر ستان از نظر این شاخص)در سایری سوم ا

 کاه ورزشی وجود دارد(ه ازای هر مبیشتری ب

 s   s 
 82/0درصد از مساحت استان و  77/11درصد از اماکن ورزشی استان و  5/2دارا بودن 

 درصد از جمعیت استان

  w  w 
 82/0درصد از ورزشکاران استان و  45/0درصد از اماکن ورزشی استان و  5/2دارا بودن 

 درصد از جمعیت استان
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         های بخش فرهنگیویژگی  

      s s  سرانه باالی سینماو موزه و کتابخانه 

       w w های آزاد و سمن هاسرانه پایین آموزشگاه 

     w  w  w عدم وجود موسسات فرهنگی هنری 

 w     w  w عدم وجود گالری 

  s s s     جدو بقاعسرانه باالی مس 
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 های بخش اجتماعیویژگی     

 s       بهزیستی مجتمع 4 بودن دارا 

s      s w باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s    w های مستمری بگیر توانبخشی بهزیستیباال بودن تعداد خانوار 

      w  د باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستیتعدا 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w فقدان مرکز آسیب های اجتماعی 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 s   s  s s اسب کودکان بی سرپرستپوشش من 

 w     w  تعداد پایین مراکز مشاوره حضوری 

 w   w  w  تعداد پایین مراکز مشاوره و ترک اعتیاد 

s       w باال بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      s  پایین تر بودن نرخ طالق از متوسط استان 

      s  تپایین بودن میزان سرق 
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 های بخش صنعت و معدنویژگی

       s s درصد باالی تعداد واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسط نسبت به استان 

       w w ینهای با فناوری پایکارگاه  باالبودن سهم 

  s s s     تعداد زیاد شهرک های صنعتی 

  w w w      های صنعتیبردار در شهرکواحدهای بهره پایینتعداد 

  s s s     های صنعتیناسب شهرکتهای مزیرساخت 

s       s s های بزرگتعداد متناسب وجود کارگاه 

w       w w ای متوسطهتعداد باالی کارگاه 

   s s     تنوع صنعتی باال 

      s   وجود انواع معادن 

    s  s   تعداد باالی انواع معادن 
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 های بخش کشاورزیویژگی     

 *          
درصد از  77/11شاورزی استان در کنار دارا بودن درصد اراضی ک 36/4دارا بودن 

 مساحت استان

w           کیفیت پایین مراتع شهرستان 

        s   
رتبه پنجم استان( در کنار دارا بودن حصوالت کشاورزی)درصد از م 76/6تولید 

 درصد از اراضی کشاورزی 36/4

        s   در بخش زراعی  باالتر از استانی زمین وری نهادهبهره 

        w    تر از استان در بخش باغیینپایبهره وری نهاده زمین 

       s    ای رشد مثبت و باالتر از استان در سطوح زیر کشت بارانی و قطره 

      s     
درصد  82/0از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن  درصد  95/1دارا بودن 

 ستم استان از لحاظ شاغلین بخش کشاورزی() رتبه بیجمعیت استان

   w        (8/1( از استان)33/1ضریب مکانیزاسیون شهرستان)  بودن ترنپایی 

   s        
درصد( از رشد ضریب 79/8ون شهرستان)یرشد مثبت و باالتر ضریب مکانیزاس

 درصد( 86/8مکانیزاسیون استان)
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 های بخش کشاورزیویژگی     

  s  w       
درصد  36/4های استان در کنار دارا بودن  ز جمع نهادهدرصد ا 04/5برخورداری از 

 از اراضی کشاورزی استان

         w  
درصد از اراضی زراعی  05/4درصد از اراضی زراعی در کنار دارا بودن  17/2بیمه 

 استان 

         w  
درصد از اراضی  39/6ای باغات علی رغم دارا بودن  درصد از پوشش بیمه 17/5

 ستانا باغی

          w 
درصد استان( و رتبه  12/4استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان)  هشتمی رتبه

 درصد( 7/1از لحاظ دارا بودن دام سنگین) بیستم

          w 
درصد( و رتبه  هجدهم  از لحاظ تولید  03/1رتبه  بیست و دوم تولید شیر استان)

 درصد( 02/3گوشت قرمزاستان)

          s  مرغ استاندرصد از تخم 52/3درصد از مرغ گوشتی استان و  71/14تولید 

          s  استانی ) رتبه اول( سرانه تولید گوشت مرغ باالتر از متوسط 

     w     w تر پرورش ماهی شهرستان از استان ینسرانه پای 

          w 
درصد از استخرهای پرورش  17/3درصد از ماهی استان و دارا بودن   97/0تولید  

 ماهی استان

          w  تر از استانینعسل استان و سرانه تولید عسل پای درصد از 11/0تولید 
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 های بخش بازرگانیویژگی

   s s s   
دأ قاط کشور از مببیشتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر ن

 استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    s s   
بیشتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان نسبت به 

 سهم جمعیت شهرستان از استان

      s  مزیت شهرستان در فعالیت های معدنی ساختمانی 

  w w     فروشی فعال در شهرستانعدم تنوع واحدهای عمده 

s s s s     
باال تر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارهای 

 شهرستان از کل استان
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 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

s     s روستایی و شهری پستی واحدهای تعداد باالی 

s    s s دفاتر تعداد باالی ICT  نسبت به جمعیت روستایی و شهری شهرستانروستایی 

s    s s  نسبت به جمعیت شهری شهرستانشهری  ارتباطی خدمات باال بودن تعداد دفاتر 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن ترباال 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن ترپایین 

  w   w استان یانگینم از تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان بودن ترپایین 

s s s s s s استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن باالتر 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور همراه اول نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور رایتل نفوذ ضریب بودن تر پایین 

s s s s s s های پورت سرانه بودن باال تر ADSL استان سرانه از تمخابرا توسط شده دایره 



 

 

 انرژی -11 -2-1

صا
ی اقت

بهره بردار
ی 

ی ها
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
د

تجد
یدپذیر

 

ی کاالهای انرژی با لحاظ نمودن هزینه 
صاد

تولید اقت

ی اجتماعی
ها

 

ی استفاده کننده از فرآورده 
صاد

ی اقت
ت ها

توسعه فعالی

ی از کل 
ی نفتی به منظور بهره گیر

ها
ش 

زنجیره ارز

ت مبتنی بر این فرآورده ها
صوال

مح
 

ف بی رویه کاالهای انرژی با استفاده 
صر

ی از م
جلوگیر

ت مشاوره مهندسی و اصالح الگوی 
از ارائه خدما

ف
صر

م
 

ش تولید و انتقال و توزیع 
ی در بخ

ت انرژ
ش تلفا

کاه

ت
ط زیس

ت منایع و محی
ظ و صیان

به منظور حف
 

ی و و
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

اقعی
ی آن به 

ساز

منظور بهره
ت 

صوال
ش مح

ی از کل زنجیره ارز
گیر

مبتنی بر این فرآورده
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 

 

 اهداف                                                    

 

 

 های بخش انرژیویژگی             

   * * *  
 82/0از مساحت و درصد  77/11 درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن 7/3مصرف 

 درصد از جمعیت استان

 w      هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش 

   w w    شهرستان از استانباالتر بودن مصرف سرانه بنزین معمولی 

 w  w w    درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 23/55مصرف 

s    s   تر از متوسط استاننیمصرف سرانه برق پای 

      w  درصد از جمعیت استان 82/0از آب استان در کنار دارا بودن درصد  98/0مصرف 

 



 

 

 حمل و نقل -12 -2-1

ارتقای کمی و کیفی زیرساختهای حمل و نقل
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ارتقای کیفی

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش
افزای

 
ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان

ت و ارتقای نق
ترانزی

ف حمل و نقل  
گ سازی سازمان های مختل

یکپارچه سازی و هماهن

جاده ای،
 

ریلی و هوایی
 

صال 
توسعه زیرساختهای مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات

ط راه آهن شهری
فرودگاه به خ

 

ت و حمل و ن
استفاده از فناوری اطالعا

ت 
قل هوشمند برای ارائه خدما

ش 
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ش سفرهای غیر ضروری، ثب

مورد نیاز، کاه

ش حمل و نقل
ت های بخ

ت بر فعالی
کنترل و نظار

 

ت پایانه های مسافری،
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی
گ سازی و به صرفه نمودن کرایه  

ت ناوگان، برنامه ریزی و فرهن
آنکیفی

صی
ت به حمل و نقل شخ

ت آن نسب
ها و باال بردن مطلوبی

 

توسعه انواع راه
های استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( 

ط زیستی، 
ت تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

بنابر اولوی

صادی
اجتماعی و اقت

 

استفاده از فناوری
ت

ت در زیرساخ
صالح قابل بازیاف

های نوین و م
ها و 

تعمیر و نگهداری راه، راه آهن و فرودگاه
 

توسعه حمل و نقل ریلی مسافری و باری مانند بهسازی خطوط، 

دوخطه کردن محورهای عمده حمل بار، قطارهای حومه ای، خطوط 

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
پرسرع

 

ت 
ش حمل و نقل استان از طریق قیم

ب درآمد الزم برای توسعه بخ
کس

گذاری راه
ها

ت عادالنه و 
ض حمل بار از صنایع به صور

، اخذ عوار

ص آن به استان
صا

اخت
 

 
 

 اهداف                          

 
 
 

  های بخش حمل و نقلویژگی

*        w   w 
درصد  77/11درصد از راه های استان در کنار  47/9دارا بودن 

 از مساحت استان

*        * *  * 
 تر از متوسط استانینراه(  پایی ص راه به مساحت) تراکمشاخ

 و رتبه بیست و یکم استان از لحاظ این شاخص

 *     *      
درصد از مسافران  44/0تانی و درصد از سفرهای درون اس 10/1

 جمعیت استاندرصد  82/0جا شده درون استانی و  جابه

 *     *      
فران درصد از مسا 2/0رصد از سفرهای برون استانی و د 35/0

 درصد از جمعیت استانی82/0برون استانی و 

           s 

درصد از  32/8جا شده برون استانی و هدرصد از بار جاب 86/0

از مساحت استان  77/11جا شده درون استانی در کنار هبار جاب

 درصد از جمعیت استان 82/0و 



 

 

ارتقای کمی و کیفی زیرساختهای حمل و نقل
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ارتقای کیفی

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش
افزای

 
ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان

ت و ارتقای نق
ترانزی

ف حمل و نقل  
گ سازی سازمان های مختل

یکپارچه سازی و هماهن

جاده ای،
 

ریلی و هوایی
 

صال 
توسعه زیرساختهای مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات

ط راه آهن شهری
فرودگاه به خ

 

ت و حمل و ن
استفاده از فناوری اطالعا

ت 
قل هوشمند برای ارائه خدما

ش 
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ش سفرهای غیر ضروری، ثب

مورد نیاز، کاه

ش حمل و نقل
ت های بخ

ت بر فعالی
کنترل و نظار

 

ی،
ت پایانه های مسافر

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

گ سازی و به صرفه نمودن کرایه  
ت ناوگان، برنامه ریزی و فرهن

آنکیفی
صی

ت به حمل و نقل شخ
ت آن نسب

ها و باال بردن مطلوبی
 

توسعه انواع راه
های استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( 

ط زیستی، 
ت تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

بنابر اولوی

صادی
اجتماعی و اقت

 

استفاده از فناوری
ت

ت در زیرساخ
صالح قابل بازیاف

های نوین و م
ها و 

تعمیر و نگهداری راه، راه آهن و فرودگاه
 

توسعه حمل و نقل ریلی مسافری و باری مانند بهسازی خطوط، 

دوخطه کردن محورهای عمده حمل بار، قطارهای حومه ای، خطوط 

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
پرسرع

 

ت 
ش حمل و نقل استان از طریق قیم

ب درآمد الزم برای توسعه بخ
کس

گذاری راه
ها

ت عادالنه و 
ض حمل بار از صنایع به صور

، اخذ عوار

ص آن به استان
صا

اخت
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  های بخش حمل و نقلویژگی

           s 

اط ایر نقتر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از سنپایی

درصد استان( نسبت به بار خروجی از 83/0کشور)

 درصد استان(89/0شهرستان)

       w     

باالتر بودن نسبت شرکت مسافربری به ازای جمعیت در 

نفر به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت به  42105شهرستان) 

 نفر به ازای یک شرکت مسافربری( 39090) استان

     w     w  حمل و نقل هوایی عدم وجود 

 s s        s  برخورداری از حمل و نقل ریلی 

 

 



 

 

 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1

 و 
 داخلی

ی
 ها

 سرمایه
ب

جذ

ت 
خارجی به استان با رونق فعالی

ی گردشگری
ها

 

 توانایی
 سطح

ی
ارتقا

 دفاتر 
ی

ها

 
ت

خدما
ب 

 جذ
 در

ی
گردشگران خگردشگر
ارجی

 

ی گردشگران 
ت ماندگار

ش مد
افزای

خارجی در استان
 

ی سطح کیفی اقامتگاه
ارتقا

های 

عمومی گردشگری
 

توسعه نظام کارآ
مد توزیع صنایع 

دستی
 

ی بالقوه خارجی و 
شناسایی بازارها

دسترسی به آنها
 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

مد با رشد مستمر 

ت نسبی فرهنگی
مبتنی بر مزی

 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 
 
 

 اهداف                                                                  

 

 های بخش صنایع دستی، ویژگی

 گردشگری و میراث فرهنگی

 

 
  

      w   بودن تعداد هنرجویان شاغل و غیرشاغلنپایی 
       s s ناسب در بخش صنایع دستیتاشتغال م 
       s  انفرادی تعداد باالی پروانه های کارگاهی 
       w  تعداد پایین پروانه کارگاهی 
       s  ی تعداد زیاد کارت شناسای 
       s   تعداد متناسب پروانه انفرادی 
    s s    های صنایع دستیتعداد متناسب نمایشگا 
       w  ن مشاغل مستقل خانگی و پشتیبانتعداد پایی 
       w  عدو وجود کارگاههای صنایع دستی 
       s  شده در صنایع دستیمقدار مناسب اعتبارات جذب 
  s s       گردیمراکز بومتعداد باالی تعداد متناسب هتل و مهمانپذیر و 
s   s      راهیوجود مرکز بین 
s         تعداد باالی گردشگر خارجی 
s          گردشگر داخلیتعداد باالی 
s  s       فرهنگی و انسان ساخت-های طبیعی و تاریخیتعداد باالی جاذبه 
w  w        برداری شدهبهره نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 
s        s تعداد باالی شاغلین بخش گردشگری 

 s        تعداد باالی دفاتر خدمات گردشگری 
  s       تعداد باالی کمپینگ 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است اين 1-2در نمودار) اردستانبررسي ابعاد توسعه شهرستان 

تنها در بخش های صنايع دستي و تربيت بدني نسبت به متوسط استاني سطح پايين تری دارد. در شهرستان 

دشگری، صنعت و معدن، اجتماعي و آموزش عمومي تقريبا معادل با متوسط استان بوده و در های گربخش

موع شاخص اقتصاد کالن که مج ساير بخش ها از متوسط استان باالتر است. مشخصا اين باالتر بودن در

ان خورد که ريشه در ارزش افزوده سرانه باالی اين شهرستاست بيشتر به چشم مي های اقتصادیشاخص

های در بخش بازرگاني بيش از بقيه بخشنسبت به متوسط استان و بيکاری پايين آن دارد. اين برتری 

شود. ن نسبت به متوسط استان مشاهده ميخورد و در بخش کشاورزی نيز باالتر بوداقتصادی به چشم مي

ليدی توسعه د راهبرد کدر بخش آموزش عالي نيز برتری نسبت به متوسط استان تکرار شده و به نظر مي رس

 از نموده است هرچندکه آغ باشدميشهرستان اردستان حفظ اين برتری ها و استمرار روند رو به رشدی 

ای را برای اين شهرستان در توسعه تواند جهت تازههای صنايع دستي و گردشگری ميتاکيد بر بخش

 ساله جدی کميابي آب موضوع مهمي باشداقتصادی ايجاد نمايد. اين جهت گيری جديد شايد با توجه به م

تواند پذيرای ردستان و ساير شهرهای شهرستان ميکه الزم است بدان توجه گردد. فضای طبيعي شهر ا

تعداد قابل توجهي از گردشگران باشد که عالوه بر بازديد از جاذبه های طبيعي دو گانه کوهستان و کوير 

ها و ستان نيز در قالب بازديد از موزهز هنر مردمان اين شهرو ميراث فرهنگي و تاريخي غني شهرستان ا

 خريد صنايع دستي منحصربه فرد منطقه بهره مند گردند.    

 

 



   247/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 
 در بخش های مختلف  اردستانوضعیت شاخص توسعه شهرستان (. 1 -2نمودار)

های استان نمودار در بخش صنعت با ساير شهرستان اردستانای شهرستان به منظور مقايسه وضعيت توسعه

ربي غدر مقايسه با شهرستان های همسايه  اردستان( ارائه شده است. توسعه بخش صنعت در شهرستان 2-2)

اصفهان عني ي های جنوبي برخوردار است اما همسايهباالتری از توسعه  و شرقي )آران و بيدگل، نطنز و نايين(

توسعه آموزش  (۳-2)د. بررسي نمودارندهرا نشان مي اردستانباالتری نسبت به  توسعه صنعتي و برخوار

ه اصفهان و نايين از وضعيت شهرستان اردستان نسبت به دو همسايدهد. ی را نشان ميديگر عالي نيز روند

 وتری در آموزش عالي برخوردار است در حاليکه نسبت به سه همسايه ديگر )آران و بيدگل، نطنز پايين

  برخوار( وضعيت بهتری دارد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان اردستانشاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان (. 2 -2نمودار)
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 و شهرستان های استان اصفهان اردستانشاخص توسعه آموزش عالی شهرستان (. 3 -2نمودار)

هرستان مناسب شنه چندان يسه وضعيت توسعه گردشگری شهرستان های استان اصفهان وضعيت با مقا

ت به نسب داخلي و خارجي و نبود امکانات اقامتي کمترشود. گردشگران در اين حوزه مشخص مياردستان 

 .نمايدبا چالش جدی مواجه  را ای بخش گردشگری در اين شهرستانوضعيت توسعه تواندمي همسايگان

دشگری ، بخش گرشهرستانشود با توجه به پتانسيل های موجود در پيشنهاد مي( 4-2رو مطابق نمودار)از اين

  و صنايع دستي مورد توجه جدی در توسعه قرار گيرد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان اردستانشاخص توسعه گردشگری شهرستان (. 4 -2نمودار)

 



   249/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

های اين نسبت به ساير بخش اردستانتوسعه بخش کشاورزی شهرستان های اقتصادی کنار ساير بخشدر 

و در ميان همسايگان آن نيز قابل توجه  از ميانه جدول به سمت رتبه های بااليي حرکت نموده شهرستان

سايگان از رتبه دارد، کليه همبيشتری نسبت به اردستان که ميزان توسعه بخش کشاورزی  اصفهاناست. بجز 

مسير اصلي توسعه اين شهرستان از بخش يکي از رسد برخوردارند. بنابراين به نظر مي اردستان کمتری نسبت

کشاورزی حاصل خواهد شد اما مساله اصلي تنش آبي قابل توجهي است که در ابتدای گزارش بدان اشاره 

نخواهد داشت بلکه بيش از پيش منابع آبي  ای در پيروش کشاورزی موجود نه تنها توسعهشد. ادامه دادن 

مين همنطقه را تخليه کرده و در آينده شرايط بدتری را برای جامعه محلي و استان درپي خواهد داشت. به 

چه در گردد الگوی بهره برداری از اراضي کشاورزی چه در بخش زراعت و دليل اکيدا و قويا توصيه مي

 قرار گيرد.   باغات مورد مداقه کارشناسان بخش 

 
 و شهرستان های استان اصفهان اردستانشاخص توسعه کشاورزی شهرستان (. 5 -2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: اردستانتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،با توجه به بررسي ها

 ده کهيازخصوصا منطقه حفاظت ش توسعه گردشگری طبيعي با تاکيد بر قابليت های بومي شهرستان -1

حفظ بافت شهرهای قديمي شهرستان با تکيه بر الگوی سنتي باغ شهری ويژه اين منطقه و استفاده از اين  -2

 ويژگي جهت توسعه گردشگری تاريخي، فرهنگي

 توسعه بوم گردی در گستره شهرستان با توجه به تنوع اقليمي و طبيعت ويژه شهرستان   -۳

مبتني بر محصوالت بامزيت در منطقه با رعايت افزايش بهره وری آب، زمين و نيروی  رزیکشاو حفظ -4

 کار

 حفظ توليد مرغ و تخم مرغ با تکيه بر تکميل زنجيره ارزش  -5
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در بخش های دارای مزيت شهرستان )خصوصا منابع طبيعي، حمايت از راه اندازی رويدادهای ويژه  -6

 ايجاد بسترهای الزم برای ميزباني محلي کشاورزی، معدن و صنايع دستي(و

 توسعه واحدهای توسعه فناوری و مراکز تحقيق و توسعه با مشارکت واحدهای صنعتي با فناوری باال -7

حمايت از شکل گيری و انتقال کارگاه های متوسط و بزرگ در شهرک های صنعتي در جهت کنترل  -۸

 بيشتر آلودگي ها

معادن متنوع شهرستان و حمايت از شکل گيری صنايع فرآوری محصول مرتبط  بهره برداری فناورانه از -9

 با معادن موجود با رعايت اصول حفاظت از محيط زيست 

 جلوگيری از تخريب مراتع با توجه به کيفيت پايين و عدم امکان جايگزيني سريع -10

زهای آموزشي و پژوهشي ايجاد هماهنگي ميان زيرنظام های موجود آموزش عالي جهت تامين نيا -11

 شهرستان و منطقه 

  ارتقای کيفيت راه های شهرستان خصوصا راه های منتهي به مرکز استان -12

تامين انرژی برق مورد نياز )خصوصا بخش کشاورزی( از طريق انرژی های تجديدپذير با توجه به  -1۳

 ويژگي های منطقه

 ایو نقل ريلي و جاده توسعه خدمات حمل و نقل با توجه به تنوع حمل -14
 

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستانها، چالشتوانمندی -3 -2

 آموزش عمومی -1 -2-3

 چالش ها -الف

 پايين بودن آموزش غيردولتي 

 رانه و دخت باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش

 پسرانه و استثنايي دولتي

 پوشش تحصيلي نامناسب در مقطع ابتدايي 

 عدم استفاده بهينه از کالس های فيزيکي موجود در مدارس دولتي 

 باال بودن ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد 

  ساله و بيشتر6پايين بودن نرخ باسوادی روستايي و شهری در جمعيت 

 هاتوانمندی -ب

 م ورود دانش آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان در رشته های بيشترين سه

 مربوط به بخش کشاورزی 
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  پايين بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدايي، متوسطه اول دخترانه و پسرانه و متوسطه

 دوم نظری دخترانه دولتي

 پوشش تحصيلي مناسب در مقطع های متوسطه اول و دوم 

 وشش مناسب دانش آموزان استثناييپ 

 پايين بودن تراکم دانش آموزان در کالس داير مدارس دولتي 

 پايين بودن نسبت دانش آموزان دولتي به واحدهای سازمان دولتي 

 باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتي 

 پايين بودن تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي 

  نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان فني متخصصپايين بودن 

 سرانه باالی آموزش فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال 

 وضعيت مناسب زيرساخت های آموزشي)کتابخانه، آزمايشگاه و سالن ورزشي( در مدارس دولتي 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 غيررسمي تقويت کادر آموزشي دوره های فني و حرفه ای -

 ارتقای زيرساخت های آموزشي  -

  فرهنگ سازی و افزايش نرخ باسوادی -

 افزايش مشارکت بخش خصوصي در آموزش  -

 ارتقای کيفيت ساختمان های آموزشي از طريق بازسازی و مقاوم سازی  -

و  مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ایبهبود نسيت دانش آموز به معلم در مقاطع با نسبت باال ) -

 (دخترانه و پسرانه و استثنايي دولتي کاردانش

 حفظ وضعيت مطلوب کميت آموزش فني و حرفه ای و متتنوع سازی آموزش ها  -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 های آزاد اسالمينامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هيات علمي در دانشگاه 

 جامع علمي کاربردی نبود عضو هيات علمي در دانشگاه 

 هاتوانمندی -ب

  وجود مراکز آموزش عالي پيام نور، جامع علمي کاربردی و آزاد اسالمي 

 بيشترين درصد دانشجويان در مقطع کارشناسي 

 وجود دانشجو در مقطع دکتری تخصصي 

 پيام نور مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هيات علمي در دانشگاه 
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  مرتبه استاديار و دانشيار در زيرنظام پيام نور و همچنين استاد در زيرنظام وجود عضو هيات علمي با

 آزاد اسالمي

 راهبردهای عملياتي  -ج

تقويت دانشگاه جامع علمي کاربردی در جهت رشته های مرتبط با ويژگي های منطقه  -

 خصوصا کشاورزی

م های مختلف در تقسيم کار ميان واحدهای دانشگاهي و هماهنگي در اين بخش ميان زيرنظا -

 جهت تامين نيازهای منطقه

 تامين اعضای هيات علمي مورد نياز در زيرنظام آزاد اسالمي و جامع علمي کاربردی  -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها -الف

 سرانه پايين تخت ثابت 

 ستانباالتر بودن درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي از متوسط ا 

 استان متوسط از ترافيکي حوادث از ناشي مرگ بودن باالتر 

 هاتوانمندی -ب

 متخصص باالی پزشك سرانه 

 باال تر بودن سهم بيمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعيت شهرستان از استان 

  پايگاه اورژانس شهری و جاده ای 5برخورداری از 

 ودکان از متوسط استانپايين تر بودن مرگ و مير نوزادان و ک 

 يراهبردهای عمليات  -ج

 اصالح سرانه تخت ثابت با توسعه مراکز بهداشتي با مشارکت بخش خصوصي -

 بيماری های قلبي عروقيفرهنگ سازی و آموزش جهت پيشگيری از  -

 کنترل و پيشگيری حوادث ترافيکي با همکاری نهادهای متولي  -

 دنیتربیت ب -4 -2-3

 چالش ها -الف

 (درصد از ورزشکاران استان 45/0)تعداد کم ورزشکاران سازمان يافته با توجه به جمعيت شهرستان 

 هاتوانمندی -ب

 درصد از اماکن ورزشی استان( 5/2)دارا بودن  زيرساخت مناسب مکان ورزشي با توجه به متوسط استان 
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 راهبردهای عملياتي  -ج

 صوصا در رشته های دارای مزيتتوسعه ورزش های قهرماني خ -

 توسعه ورزش همگاني با توجه به وجود زيرساخت های مناسب مکان ورزشي -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 های آزاد و سمن هاسرانه پايين آموزشگاه 

 عدم وجود موسسات فرهنگي هنری 

 عدم وجود گالری 

 هاتوانمندی -ب

 و موزه و کتابخانهسرانه باالی سينما 

 سرانه باالی مسجدو بقاع 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 فرهنگي متناسب با فرهنگ منطقه و موسسات گسترش اماکن -

 توسعه مشارکت مردمي از طريق ايجاد و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 کميته امداد و تحت پوشش بهزيستي ، توانبخشيای مستمری بگير اجتماعيباال بودن تعداد خانواره 

 تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي 

 پايين بودن تعداد مربيان مهدهای کودک 

 فقدان مرکز آسيب های اجتماعي 

 فقدان مرکز مشاوره ژنتيك 

 تعداد پايين مراکز مشاوره حضوری 

 رک اعتيادتعداد پايين مراکز مشاوره و ت 

 هاتوانمندی -ب

 که زير ساخت مناسب حمايتي به شمار مي رود. بهزيستي مجتمع 4 بودن دارا 

 پوشش مناسب معلولين 

 باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 پوشش مناسب کودکان بي سرپرست 
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 پايين تر بودن نرخ طالق از متوسط استان 

 پايين بودن ميزان سرقت 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 سازی افراد تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد امام خمينيتوانمند -

 و مربيان مهدهای کودک تقويت کادرآموزشي -

 و مشاوره ژنتيك راه اندازی مرکز آسيب های اجتماعي -

 و ترک اعتياد گسترش مراکز مشاوره حضوری -

 صنعت و معدن -7 -2-3

 چالش ها -الف

 با فناوری پايين باالبودن سهم کارگاه های 

 های صنعتيبردار در شهرکتعداد پايين واحدهای بهره 

 های متوسطتعداد باالی کارگاه 

 هاتوانمندی -ب

 درصد باالی تعداد واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسط نسبت به استان 

 تعداد زياد شهرک های صنعتي 

 های صنعتيهای متناسب شهرکزيرساخت 

 های بزرگجود کارگاهتعداد متناسب و 

 تنوع صنعتي باال 

 با تنوع باال وجود انواع معادن 

  معادنزياد تعداد 

 راهبردهای عملياتي  -ج

توسعه واحدهای توسعه فناوری و مراکز تحقيق و توسعه با مشارکت واحدهای صنعتي با  -

 فناوری باال

 ارتقای فناوری واحدهای صنعتي با فناوری های پايين تر از متوسط -

 يت از استقرار صنايع در شهرک های صنعتيحما -

 توسعه معادن موجود و فرآوری محصوالت مرتبط  -

 کنترل آلودگي های محيطي ناشي از توسعه معدن   -

   برگزاری نمايشگاه های دائمي و موقتي مرتبط با معدن و کاني ها -



   255/اردستانسند توسعه شهرستان 

 

 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

 هرستانکيفيت پايين مراتع ش 

 تر از استان در بخش باغيبهره وری نهاده زمين پايين 

 (۸/1( از استان)۳۳/1تر بودن ضريب مکانيزاسيون شهرستان) پايين 

  درصد از اراضي زراعي استان  05/4درصد از اراضي زراعي در کنار دارا بودن  17/2بيمه 

 17/5 استان د از اراضي باغيدرص ۳9/6ای باغات علي رغم دارا بودن  درصد از پوشش بيمه 

 درصد استان( و رتبه چهاردهم  12/4ی بيست و يکم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان) رتبه

 درصد( 7/1از لحاظ دارا بودن دام سنگين)

 (و رتبه  هجدهم  از لحاظ توليد گوشت  0۳/1رتبه  بيست و دوم توليد شير استان )درصد

 درصد( 02/۳قرمزاستان)

 تر پرورش ماهي شهرستان از استان يينسرانه پا 

   درصد از استخرهای پرورش ماهي استان 17/۳درصد از ماهي استان و دارا بودن   97/0توليد 

  تر از استاندرصد از عسل استان و سرانه توليد عسل پايين 11/0توليد 

 هاتوانمندی -ب

  درصد از  ۳6/4ار دارا بودن درصد از محصوالت کشاورزی)رتبه پنجم استان( در کن 76/6توليد

 اراضي کشاورزی

 ی زمين باالتر از استان در بخش زراعي وری نهادهبهره 

 ای رشد مثبت و باالتر از استان در سطوح زير کشت باراني و قطره 

  درصد جمعيت استان ۸2/0درصد از شاغلين بخش کشاورزی استان و دارا بودن   95/1دارا بودن (

 لحاظ شاغلين بخش کشاورزی( رتبه بيستم استان از

 (از رشد ضريب مکانيزاسيون 79/۸رشد مثبت و باالتر ضريب مکانيزاسيون شهرستان )درصد

 درصد( ۸6/۸استان)

  سرانه توليد گوشت  و مرغ استاندرصد از تخم 52/۳درصد از مرغ گوشتي استان و  71/14توليد

 مرغ باالتر از متوسط استاني ) رتبه اول( 

 ی عملياتيراهبردها  -ج

 افزايش عملکرد زمين در بخش باغات -

 افزايش بيمه محصوالت کشاورزی با توجه به ويژگي های منطقه -

 افزايش بهره وری نيروی کار با آموزش  -
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 جلوگيری از تخريب مراتع با توجه به کيفيت آن ها  -

 حمايت از شکل گيری شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره کشاورزی در شهرستان -

 از تحقيقات ميداني با هدف اصالح الگوی کشت در شهرستان  حمايت -

 گسترش توليد مرغ و تخم مرغ با تکيه بر تکميل زنجيره ارزش حفظ و  -

  توجه به عملکرد پايين واحدهاراه اندازی استخرهای پرورش ماهي با  محدودسازی -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -لفا

 بودن تعداد هنرجويان شاغل و غيرشاغلپايين 

 تعداد پايين مشاغل مستقل خانگي و پشتيبان 

 عدو وجود کارگاههای صنايع دستي 

 برداری شده عدم وجود مناطق نمونه گردشگری بهره 

 تعداد پايين پروانه کارگاهي 

  هاتوانمندی -ب

 اشتغال متناسب در بخش صنايع دستي 

  پروانه های کارگاهي انفرادیتعداد باالی 

  تعداد زياد کارت شناسايي 

  تعداد متناسب پروانه انفرادی 

 های صنايع دستيتعداد متناسب نمايشگا 

 شده در صنايع دستيمقدار مناسب اعتبارات جذب 

 گردیتعداد متناسب هتل و مهمانپذير و تعداد باالی مراکز بوم 

 راهيوجود مرکز بين 

  خارجيتعداد باالی گردشگر 

 تعداد باالی گردشگر داخلي 

 فرهنگي و انسان ساخت-های طبيعي و تاريخيتعداد باالی جاذبه 

 تعداد باالی شاغلين بخش گردشگری 

 تعداد باالی دفاتر خدمات گردشگری 

 تعداد باالی کمپينگ 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 مامي بخش هابا همکاری ت برگزاری رويدادهای مرتبط با ويژگي های منطقه و شهرستان -
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در گستره شهرستان و استفاده از تمامي ويژگي های گردی حمايت از ايجاد مراکز بوم -

 شهرستان در جذب گردشگر

 راه اندازی مراکز نمونه گردشگری با هدف جذب گردشگران منطقه ای و استاني -

 ساختار)حمايت از شکل گيری کارگاه های صنايع دستي به منظور حفظ صنايع دستي منطقه  -

 سازی توليد صنايع دستي(

 حمل و نقل -10 -2-3

 چالش ها -الف

 پهنه قابل توجه شهرستان بدون دسترسي جاده ای 

 عدم برخورداری از حمل و نقل هوايي 

 هاتوانمندی -ب

 ميزان متناسب بار ورودی و خروجي از شهرستان 

 متصل بودن به شبکه ريلي ملي 

  بار درون استاني سهم قابل توجه از 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای کيفيت جاده های شهرستان و خصوصا راه های منتهي به مرکز استان  -

 از اين امکانافزايش سهم حمل و نقل ريلي با توجه به برخورداری شهرستان  -

 ایتوسعه خدمات حمل و نقل با توجه به تنوع حمل و نقل ريلي و جاده -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 چالش ها -الف

 استان سرانه از پستي مرسوالت سرانه بودن ترپايين 

 استان ميانگين زا تلويزيوني و راديويي ديجيتال های فرستنده جمعيتي پوشش ميزان بودن ترپايين 

 استان نيانگينفوذ اپراتور همراه اول از م بيتر بودن ضر نييپا 

 استان نيانگياز م تلينفوذ اپراتور را بيبودن ضر تر نييپا 

 هاتوانمندی -ب

 روستايي و شهری پستي واحدهای تعداد باالی 

 دفاتر تعداد باالی ICT  نسبت به جمعيت روستايي و شهری شهرستانروستايي 

 نسبت به جمعيت شهری شهرستانشهری  ارتباطي خدمات باال بودن تعداد دفاتر 

 استان سرانه از پستي احدهایو سرانه بودن باالتر 
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 استان ميانگين از ثابت تلفن نفوذ ضريب بودن باالتر 

 های پورت سرانه بودن باال تر ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دايره 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 متناسب سازی سطح فعاليت اپراتورهای تلفن همراه -

 تلويزيوني و راديويي ديجيتال های فرستنده جمعيتيارتقای سطح پوشش  -

 جلوگيری از اتالف منابع در واحدهای پستي با کارکرد کم ارسال مرسوالت -

 انرژی -12 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از  ۸2/0از مساحت و درصد  77/11 درصد از گاز طبيعي استان و دارا بودن 7/۳مصرف

 جمعيت استان

 هار بخش خانگي نسبت به ساير بخشباالتر بودن سهم مصرف گاز د 

 باالتر بودن مصرف سرانه بنزين معمولي شهرستان از استان 

  درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 2۳/55مصرف 

  درصد از جمعيت استان ۸2/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  9۸/0مصرف 

 هاتوانمندی -ب

 تر از متوسط استانمصرف سرانه برق پايين 

 راهبردهای عملياتي  -ج

تامين انرژی برق مورد نياز )خصوصا بخش کشاورزی( از طريق انرژی های تجديدپذير با  -

 توجه به ويژگي های منطقه
 

 

 


