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 7 ....... 1395 سال در یکشور ماتیتقس براساس تاندشیومنییبو شهرستان یعموم مشخصات(. 1  -1) جدول

 شهرستان یجنگل یها گاه رهیذخ و سبز یفضاها ،یعیطب یجنگل یها پارک مساحت(. 2  -1) جدول

 7 ........................................................................................................................... (هکتار)1395 سال در اندشتیومنییبو

سال رد مناطق تفکیک به اصفهان استان و میاندشت و بویین شهرستان جمعیت و خانوار تعداد(. 3  -1) جدول

 15 ............................................................................................................................................ 1395 و 1390 ،1385 های

 استان و میاندشت و بویین شهرستان در( نفر هزار هر یازا به)میر و مرگ و تولد خام نرخ(. 4  -1) جدول

 17 ................................................................................................................................................................................. اصفهان

 18 ...........1395 و 1390 ،1385 سالهای در اندشتیم و نییبو شهرستان جمعیتی شاخصهای(. 5  -1) جدول

-95 یهاسال یط یلیتحص مقطع کیتفک به اندشتیومنییبو شهرستان آموزان دانش تعداد(.  6  -1) جدول

 24 .......................................................................................................................................................................... (نفر)1388

 یلیتحص مقطع کیتفک به اصفهان استان کل از اندشتیومنییبو شهرستان موزانآ دانش سهم(. 7  -1) جدول

 26 ................................................................................................................................... (درصد)1388 -95 یهاسال یط

 تلفمخ مقاطع در ییروستا و یشهر کیتفک به اندشتیومنییبو شهرستان آموزان دانش تعداد(. 8  -1) جدول

 27 ......................................................................................................................... (نفر)1388-95 یهاسال یط تحصیلی

 کیتفک به اصفهان استان از اندشتیومنییبو شهرستان یشهر و ییروستا آموزان دانش سهم(. 9  -1) جدول

 28 ....................................................................................................... (درصد)1388-95 یهاسال یط یلیتحص مقاطع

 قاطعم کیتفک به اندشتیومنییوب شهرستان یردولتیغ و یدولت مدارس آموزان دانش تعداد(. 10  -1) جدول

 29 .......................................................................................................... (نفر)1388-95 یهاسال یط تحصیلی مختلف

 هب اصفهان استان از اندشتیومنییبو شهرستان یردولتیغ و یدولت مدارس آموزان دانش سهم(. 11  -1) جدول

 30 .......................................................................... (درصد)1388-95 یهاسال یط یلیتحص مختلف مقاطع کیتفک

 یها بخش کیتفک به کاردانش و یا حرفه و یفن دوم متوسطه یورود آموزان دانش درصد(. 12  -1) جدول

 31 ..................... 1389-95 یهاسال یط اصفهان استان از ها آن سهم و اندشتیومنییبو شهرستان در مختلف

 استان از آن سهم و( نفر)اندشتیومنییبو شهرستان ییتثنااس آموزان دانش تعداد(. 13  -1) جدول

 31 .................................................................................................................... 1388 -95 یهاسال طی( درصد)اصفهان

( نفر)یلیتحص مقطع کیتفک به اندشتیومنییبو شهرستان یدولت یمانیپ یرسم معلمان تعداد(. 14  -1) جدول

 32 ............................................................... 1388 -95  یهالسا طی( درصد)اصفهان استان از معلمان کل سهم و

 مقطع کیتفک به اندشتیومنییبو شهرستان یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 15  -1) جدول

 33 ................................................................................................................................ 1388 -95 یهاسال طی یلیتحص
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 کل سهم و اندشتیومنییبو شهرستان( نفر) ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم معلمان تعداد(. 16 -1) جدول

 36 ......................................................................................1388 -95 یهاسال طی( درصد)اصفهان استان از معلمان

 اندشتیومنییبو شهرستان ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم مدارس معلم به آموز دانش نسبت(. 17  -1) جدول

 36 ................................................................................................................................................. 1388 -95 یهاسال طی

 یلیتحص الس در یلیتحص مقطع کیتفک به اندشتیومنییبو شهرستان یواقع یلیتحص پوشش(. 18  -1) جدول
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 در یلیتحص مختلف مقاطع کیتفک به یدولت مدارس ریدا کالس در آموزان دانش تراکم(. 19  -1) جدول

 39 ..................................................................... 1388 -95 یهاسال طی( کالس در نفر)اندشتیومنییبو شهرستان

 شهرستان در یلیتحص مختلف مقاطع کیتفک به یدولت یازمانس یواحدها تعداد(. 20-1) جدول

 41 ................................................................................................................. 1388 -95  یهاسال طی اندشتیومنییبو

 یدولت یسازمان یواحدها به اندشتیومنییبو شهرستان یدولت آموزان دانش تیجمع نسبت(. 21  -1) جدول

 41 ........................................................ 1388 -95  یهاسال طی( یسازمان واحد بر نفر)یلیتحص مقطع کیتفک به

 یضاف سرانه و یدولت مدارس یکیزیف کالس در اندشتیومنییبو شهرستان آموزان دانش تراکم(. 22  -1) جدول

 43 ........................................................................................................................... 1388 -95 یها سال یط آموز دانش

 یهاسال یط اندشتیومنییبو شهرستان یدولت رسمدا در یآموزش یفضا یور بهره بیضر(. 23  -1) جدول

95- 1388 .......................................................................................................................................................................... 44 

 45 ............................................. 1395 سال در اندشتیومنییبو شهرستان یدولت مدارس یفضا(. 24  -1) جدول

 رد یکالبد یفضا نظر از اصفهان استان از اندشتیومنییبو شهرستان یدولت مدارس سهم(. 25  -1) جدول

 46 ............................................................................................................................................................ (درصد)1395 سال

 دشتانیومنییبو شهرستان یردولتیغ و یدولت یررسمیغ یا حرفه و یفن کارآموزان کل تعداد(. 26  -1) جدول

 48 ............................................................... 1388 -95 یهاسال یط اصفهان استان از آن سهم و( ساعت نفر هزار)

 و اندشتیومنییبو شهرستان( ساعت)فعال تیجمع یررسمیغ یا حرفه و یفن آموزش سرانه(.  27  -1) دولج

 50 .................................................................................................... 1395 و 1390 ،1385 یهاسال در اصفهان استان

( دصدر) اندشتیومنییبو شهرستان شتریب و ساله6 تیجمع در یشهر و ییروستا یباسواد نرخ(. 28  -1) جدول

 51 .............................................................................................................................. 1395 و 1390 ،1385 یهاسال در

 دشتانیومنییبو شهرستان یدولت مدارس یورزش سالن تعداد و کتابخانه شگاه،یآزما مساحت(. 29  -1) جدول

 52 .................................................................................................................................................................... 1395 سال در

 در یعال آموزش مراکز نوع حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز تعداد(. 30  -1) جدول

 54 .......................................................................................................................................................................... 1395 سال
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 یلیتحص گروه حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز انیدانشجو تعداد(. 31  -1) جدول

 56 ........................................................................................................................................ (نفر)1385 -95یها سال یط

 1385 -95یها سال یط رنظامیز حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان انیدانشجو تعداد(. 32  -1) جدول

 57 ......................................................................................................................................................................................(نفر)

 -95 یها سال یط یلیتحص مقطع حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان انیدانشجو تعداد(. 33  -1) جدول
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 هاآن سهم و( نفر)اندشتیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا تعداد(. 34  -1) جدول

 59 ....................................................... 1385 -95 یها سال یط یلیتحص گروه حسب رب( درصد)اصفهان استان از

 رب( نفر)اندشتیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز مدرسان و یعلم اتیه یاعضا تعداد(. 35  -1) جدول

 60 .................................................................................................................... 1385 -95 یها سال یط رنظامیز حسب

 تاندشیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا به انشجود تعداد نسبت(. 36  -1) جدول

 60 ............................................................ 1385 -95 یها سال یط یلیتحص یها گروه حسب بر اصفهان استان و

 تاندشیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 37  -1) جدول

 61 ................................................................................. 1385 -95 یها سال یط رنظامیز حسب بر اصفهان استان و

 یهاسال یط رنظامیز حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان یعال آموزش مراکز در مقاله سرانه(. 38  -1) جدول

 62 ................................................................................................................................................. (نفر به تعداد)1385 -95

 یعال آموزش مراکز یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یزشآمو یفضا سرانه(. 39  -1) جدول

 63 ............... (نفر بر مترمربع)1385 -95 یها سال در( نور امیپ)رنظامیز حسب بر اندشتیم و نییبو شهرستان

 یبهداشت خدمات و یپزشک علوم یدانشگاهها در شاغل راپزشکانیپ و پزشکان یکم اطالعات(. 40  -1) جدول

 65 ................... 1393-1394 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم و اندشتیم و نییبو شهرستان یدرمان

 یندرما یبهداشت خدمات و یپزشک علوم یدانشگاهها در شاغل راپزشکانیپ و پزشکان سرانه(. 41  -1) جدول

 65 ......................................... (نفر هزار هر یازا به) 1393-1394 دوره یط استان و اندشتیم و نییبو شهرستان

 ی،شهر درمانی بهداشتی مراکز ی،یروستا درمانی بهداشتی مراکز فعال، بهداشت یهاخانه تعداد(. 42  -1) جدول

 67 ...................................................... 1391-1394 دوره یط اندشتیم و نییبو شهرستان شهری بهداشتی پایگاه

 از شهرستان سهم و اندشتیم و نییبو شهرستان در خدمت دهنده ارائه یدرمان مراکز تعداد(. 43  -1) جدول

 68 ........................................................................................................................ 1393-1394 دوره یط( درصد) استان

-1394 دوره یط اندشتیم و نییبو شهرستان یمارستانیب شیپ اورژانس یها گاهیپا تعداد(. 44  -1) جدول
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 استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در کودکان و ننوزادا در ریم و مرگ یشاخصها زانیم(. 45  -1) جدول

 70 ................................................................................................................................................................................. اصفهان

 سال در اصفهان استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در علت حسب بر مرگ درصد و تعداد(. 46  -1) جدول
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 و اندشتیم و نییبو شهرستان در( تیجمع صدهزار در) یکیفترا حوادث از یناش مرگ زانیم(. 47  -1) جدول

 73 ......................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان استان

 اندشتیم و نییبو شهرستان در  بیمه نوع تفکیک به پوشش تحت شدگان بیمه سهم و تعداد(. 48  -1) جدول

 73 .................................................................................................................................................... 1392-1395 دوره یط

 75 ...................... اندشتیم و نییبو شهرستان یورزش مکان کی هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 49  -1) جدول

 76 .................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یورزش بخش تماممهین یهاپروژه تعداد(. 50  -1) جدول

 77 ........................................................ اندشتیم و نییبو هرستانش یهنر و یفرهنگ اماکن تعداد(. 51 -1) جدول

 78 ......................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان متبرکه بقاع و مساجد تعداد(. 52  -1) جدول

 81 ..................... 1385-1395 دوره یط اندشتیم و نییبو شهرستان یستیبهز یاجتماع امور(. 53  -1) جدول

 و اندشتیم و نییبو شهرستان در ینیخم امام امداد تهیکم تیحما مورد افراد و خانوار تعداد(. 54  -1) جدول

 82 ................................................................................................1385-1395 دوره یط استان از شهرستان نیا سهم

1385-1395 دوره یط اندشتیم و نییبو شهرستان در مهم یاجتماع یشاخصها تیوضع(. 55  -1) جدول

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

 87 ............... اندشتیم و نییبو شهرستان سطح در تیفعال برحسب شتریب و ساله 10 تیجمع(. 56  -1) جدول

 و نییبو شهرستان سطح در تیجنس کیتفک به شتریب و ساله 10 تیجمع یکاریب نرخ(. 57  -1) جدول

 88 ................................................................................................................................................ اصفهان استان و اندشتیم

 کل از شهرستان سهم و 1379-1393 دوره یط اندشتیم و نییبو شهرستان افزوده ارزش(. 58  -1) جدول

 89 ............................................................................................................................................................ استان افزوده ارزش

 91 ................. 1393 سال در یاقتصاد تیفعال هر در( درصد) ستانده به واسطه مصرف نسبت(. 59  -1) جدول

( الیر ونیلیم) یاقتصاد عمده یها بخش کیتفک به اندشتیم و نییبو شهرستان افزوده ارزش(. 60  -1) جدول

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

 استان و اندشتیم و نییبو شهرستان افزوده ارزش کل از یصاداقت یها بخش از کیهر سهم(. 61  -1) جدول

 93 .................................................................................................................................................................................(درصد)

 نیا  سهم به اندشتیم و نییبو شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 62  -1) جدول

 98 ................................................................................................................................... استان افزوده ارزش در ها تیفعال
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 نیا  سهم به اندشتیم و نییبو شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 63  -1) جدول

 99 ................................................... 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال در کشور افزوده ارزش در ها تیفعال

 101 .................................. اندشتیم و نییبو شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع مبلغ(. 64  -1) جدول

 102 ............... یفناور سطح کیتفک به اندشتیم و نییبو شهرستان یصنعت یها کارگاه سهم(. 65  -1) جدول

 103 ......................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 66  -1) جدول

 104 ..................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یصنعت یشهرکها رساختیز(. 67  -1) جدول

 105 .............. اندشتیم و نییبو شهرستان در روین تعداد کیتفک به یصنعت یها کارگاه تعداد(. 68  -1) جدول

 در توسعه یطرحها مجوز و یبرداربهره مجوز س،یتأس جواز یدارا یصنعت یکارگاهها تعداد(. 69  -1) جدول

 106 ......................................................................................................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان

 106 .......................................... اندشتیم و نییبو شهرستان تیفعال نوع کیتفک به عیصنا سهم(. 70  -1) جدول

(درصد)استان از شهرستان سهم و( هکتار)اندشتیم و نییبو شهرستان باغات و یزراع یاراض(. 71  -1) جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 111 

 114 .................................................. اندشتیم و نییبو شهرستان یباغ و یزراع محصوالت دیتول(. 72  -1) جدول

 116 . (هکتار در تن) اندشتیم و نییبو شهرستان یکشاورز بخش در نیزم ینهاده یوربهره(. 73  -1) جدول

 118 ............................ (هکتار)اندشتیم و نییبو نشهرستا در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 74  -1) جدول

 119 ....................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 75  -1) جدول

 120 .................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان در یکشاورز یهانهاده عیتوز(. 76  -1) جدول

 121 ... اندشتیم و نییبو شهرستان در نیسنگ و سبک دام تعداد و ریش و قرمز گوشت دیتول(. 77  -1) جدول

 و نییبو شهرستان در گذارتخم و یگوشت مرغ ینهیزم در هاآن دیتول و یبرداربهره یواحدها(. 78  -1) جدول

 123 ........................................................................................................................................................................... اندشتیم

 125 ................................................ اندشتیم و نییوی شهرستان در آنها دیتول و التیش یواحدها(. 79 -1)جدول

 126 ................................ اندشتیم و نییبو شهرستان در عسل دیتول و عسل زنبور یکلن تعداد(. 80  -1) جدول

 فروشی عمده کل از شهرستان سهم و اندشتیم و نییبو شهرستان های فروشی عمده تعداد(. 81  -1) جدول

 ISIC .............................................................................................................. 129 رقمی سه کد تفکیک به استان های

 صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و اندشتیم و نییبو شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 82  -1) جدول

 130 ................................................................................................................................................................. (درصد) استان

 131 .. اصفهان استان و اندشتیم و نییبو شهرستان سطح در همراه و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 83  -1) جدول

 استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در اول همراه اپراتور توسط شده نصب BTS تعداد(. 84  -1) جدول

 133 .................................................................. 1393-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم و اصفهان
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 134 ........ (نفر 1000 هر یازا به) اصفهان استان و اندشتیم و نییبو شهرستان BTS سرانه(. 85  -1) جدول

 135 ............................. استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 86  -1) جدول

 اندشتیم و نییبو شهرستان در  مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت تعداد(. 87  -1) جدول

 135 ................................................................................ 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم  و

 همس و ییروستا و یشهر کیتفک به  اندشتیم و نییبو شهرستان یپست یواحدها تعداد(. 88  -1) جدول

 137 ......................................................... 1389-1395 دوره یط استان یپست یواحدها کل از( درصد) شهرستان

 استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در ییروستا ICT و یشهر یارتباط خدمات دفاتر تعداد(. 89  -1) جدول

 137 .................................................................................................................................. 1389-1395 دوره یط اصفهان

 به) فهاناص استان و اندشتیم و نییبو شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 90  -1) جدول

 138 ........................................................................................................................................................ (نفر 4000 هر یازا

 تاندشیم و نییبو شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله) یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 91  -1) جدول

 139 ................................................................................................................... 1389-1395 دوره یط اصفهان استان و

 شهرستان در( درصد) یونیزیتلو و ییویراد تالیجید یهاشبکه یهادهفرستن یتیجمع پوشش(. 92  -1) جدول

 140 ............................................................................................... 1389-1395  دوره یط استان و اندشتیم و نییبو

 تمیاندش و ینیبو شهرستان در( مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)طبیعی گاز مصرف سرانه(. 93  -1) جدول

 142 ........................................................................................................................................ مختلف هایبخش تفکیک به

 143 .................................................... میاندشت و نییبو شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 94  -1) جدول

 149 ................................... میاندشت و نییبو شهرستان در نفتی یفرآورده شش مصرف میزان(. 95  -1) جدول

 150 .......................................... میاندشت و ینیبو شهرستان CNG جایگاه و بنزین پمپ تعداد(. 96  -1) جدول

 ساعت لوواتیهزارک) میاندشت و ینیبو شهرستان مختلف هایبخش در برق یسرانه مصرف(. 97  -1) جدول

 153 ........................................................................................................................................ (درصد و مشترک هر یازا به

 154 ............................ میاندشت و ینیبو شهرستان مختلف هایبخش در برق نمشترکی تعداد(. 98  -1) جدول

 و نییبو شهرستان مختلف بخشهای در( مشترک هر یازا به مکعب متر) آب سرانه مصرف(. 99  -1) جدول

 156 ........................................................................................................................................................................... میاندشت

 158 ............................ میاندشت و نییبو شهرستان ختلفم هایبخش در آب انشعابات تعداد(. 100  -1) جدول

 159 .................................... (لومتریک)اندشتیم و نییبو شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 101  -1) جدول

 161 ....................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یبرا راه ییربنایز یشاخصها مقدار(. 102  -1) جدول

 163 ..................................... اندشتیم و نییبو شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 103  -1) جدول

 163 ......... اندشتیم و نییبو شهرستان( مورد هزار)یاستان درون یشده جابجا مسافر تعداد(. 104  -1) جدول
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 164 ...................................... اندشتیم و نییبو شهرستان( مورد هزار)یاستان برون سفر تعداد(. 105  -1) جدول

 165 .......... اندشتیم و نییبو شهرستان( مورد هزار)یاستان برون یشده جابجا مسافر تعداد(. 106  -1) جدول

 166 ................................................................ اندشتیم و نییبو شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 107  -1) جدول

 167 ............................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 108  -1) جدول

 167 ......................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یدستعیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 109  -1) جدول

 168 اندشتیم و نییبو شهرستان یدست عیصنا یانفراد و یکارگاه دیتول یها پروانه تعداد(. 110  -1) جدول

 170 ............. اندشتیم و نییبو شهرستان یدست عیصنا بخش مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 111  -1) جدول

 171 .............. اندشتیم و نییبو شهرستان در یدست عیصنا یهابازارچه و هاشگاهینما تعداد(. 112  -1) جدول

 نییبو شهرستان یدست عیصنا بخش در شدهجذب اعتبارات و شدهیمعرف یها طرح تعداد(. 113  -1) جدول

 172 ....................................................................................................................................................................... اندشتیم و

اندشتیم و نییبو شهرستان مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گردشگران تعداد(. 114  -1) جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 173 

 176 .................................................................. اندشتیم و نییبو شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 115  -1) جدول

 176 ............................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یگردشگر نمونه مناطق تعداد(. 116  -1) جدول

 177 ............................................................... اندشتیم و نییبو شهرستان یگردشگر یهاجاذبه(. 117  -1) جدول

 181 ................................................. اندشتیم و نییبو شهرستان یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 118-1)جدول
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 فهرست نمودارها
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 17 .... 1385-1395 دوره طی اصفهان استان و میاندشت و بویین شهرستان جمعیت تراکم روند(. 1 -1)نمودار

1392-1395 دوره طی استان با میاندشت و بویین شهرستان میر و مرگ و تولد خام نرخ مقایسه(. 2 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 18 

 20 ........... 1385-1395 دوره طی استان با میاندشت و بویین شهرستان شهرنشینی نرخ مقایسه(. 3 -1)نمودار

 صفهانا استان کل و استان شهرستانهای دیگر با میاندشت و بویین شهرستان خانوار بعد مقایسه(. 4 -1)نمودار

 20 .................................................................................................................................................................... 1395 سال در

 استان لک و استان شهرستانهای دیگر با شتمیاند و ینیبو شهرستان یتیجنس نسبت مقایسه(. 5 -1)نمودار

 21 ..................................................................................................................................................... 1395 سال در اصفهان

 و 1390 ،1385 یسالها در تیجنس برحسب اندشتیم نییبو شهرستان تیجمع یسن هرم(. 6 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................... 22 

 23 ...............1395 سال در استان کل با اندشتیم و نییبو شهرستان تیجمع یسن هرم سهیمقا(. 7 -1)نمودار

 25 .......................... (1388-95)اندشتیومنییبو شهرستان آموزان دانش کل تعداد تغییرات روند(. 8 -1)نمودار

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

1388) ................................................................................................................................................................................. 25 

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

 .............................................................................................................................................................................................. 28 

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

1395) ................................................................................................................................................................................. 30 

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

 34 ......................................................................................................................................................... (1395 -96)اصفهان

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

1395) ................................................................................................................................................................................. 37 

 38 ......... (1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 14 -1)نمودار

 39(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در اول متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 15 -1)نمودار

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

 .............................................................................................................................................................................................. 39 

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

 .............................................................................................................................................................................................. 40 
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 -96)اصفهان استان یها شهرستان در یدولت یسازمان یواحدها به یدولت آموزان دانش نسبت(. 18 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 42 

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

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

1395 ................................................................................................................................................................................... 44 

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

 .............................................................................................................................................................................................. 45 

 47 .................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان راستانداردیغ یدولت مدارس درصد. (22 -1)نمودار

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

 49 ................................................................................................. (1395 -96)صفهانا استان یهاشهرستان در( یمرب

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

 50 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 52 ................ (1395)اصفهان استان یهاشترشهرستانیب و ساله6 تیجمع در کل یباسواد نرخ(. 25 -1)نمودار

 53 .............. (1395 -96)اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس شگاهیآزما مساحت سرانه(. 26 -1)نمودار

 53 ............. (1395 -96)  اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس کتابخانه مساحت سرانه(. 27 -1)نمودار

 54 ........ (1395 -96) اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یورزش سالن به آموز دانش(. 28 -1)نمودار

 یط اندشتیم و نییبو شهرستان( نور امیپ دانشگاه)یعال آموزش مراکز انیدانشجو کل تعداد(. 29 -1)نمودار

 57 ......................................................................................................................................................... 1385 -95 یهاسال

 استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 30 -1)نمودار

 62 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 63 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز مقاله سرانه(. 31 -1)نمودار

 رد نور امیپ رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 32 -1)نمودار

 64 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه هسیمقا(. 33 -1)نمودار

 66 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با اندشتیم و نییبو شهرستان

 رد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(. 34 -1)نمودار

 66 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با اندشتیم و نییبو شهرستان
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 هرستانش در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 35 -1)نمودار

 67 ............................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با اندشتیم و نییبو

 -1394 یها سال یط استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 36 -1)نمودار

1392 ................................................................................................................................................................................... 70 

 -1394 یها سال یط استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در کسالی ریز کانکود مرگ زانیم(. 37 -1)نمودار

1392 ................................................................................................................................................................................... 71 

 -1394 یها سال یط استان و اندشتیم و نییبو شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 38 -1)نمودار
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 75 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 39 -1)نمودار

 78 .. 1395 سال در اصفهان استان یها رستانشه در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 40 -1)نمودار

 79 ... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 41 -1)نمودار

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ(. 42 -1)دارنمو

 .............................................................................................................................................................................................. 88 

 تاناس کل و استان یها شهرستان گرید با اندشتیم و نییبو شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 43 -1)نمودار

 89 ..................................................................................................................................................... 1395 سال در اصفهان

 لک و استان یها شهرستان گرید با اندشتیم و نییبو شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 44 -1)نمودار
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 147 ........................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف(. 87 -1)نمودار

 147 .............................1394 سال در اصفهان ناستا شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 88 -1)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 ای به شمار ميريزی 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 منطقهرنامهمطالعات آمايش سرزمين به مرزهای سياسي قراردادی نيز ب

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

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

های مطالعاتي عمالً امکان توزيع ود؛ زيرا کوچك بودن محدودهشها در مکان است، دور ميفعاليت

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

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

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

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

 .(رگيرد، انجام شودها را دربهايي از آنريزی که ممکن است چند استان يا قسمتيك پهنه همگن برنامه

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

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

انجام  که بتواند مطالعات آمايش سرزمينرو يافتن روشي تعيين شده در مقياس کالن منطبق نيست. از اين

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

 است. 

ا هدف ايجاد نيز ب  "های استان اصفهان با  رويکرد اقتصاد مقاومتيتدوين اسناد توسعه شهرستان"طرح 

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

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

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

انجام شده،  1۳9۳تا  1۳90های ايش سرزمين و اسناد توسعه استان اصفهان که طي سالبه مطالعات آم

 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 رم معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامهاستان و با پيگيری کارشناسان محت

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

ها رسيده راهبردهای کالن و بخشي، گزارش مقدماتي تهيه شده به استحضار مسئولين و خبرگان شهرستان
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نجام ای اصورت حضوری و يا مکاتبهنفعان کليدی اخذ شده است. اين مرحله از مطالعات بهو نظرات ذي

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

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

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

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

رح، ده در اين طها ضمن وسيع نمودن دايره اطالعات مورد استفاکارشناسان و خبرگان حاضر در شهرستان

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

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

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

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

شود، ويژه سپاسگزاری مي طورها بهباشد، از تمامي مديران و کارشناسان اين دستگاهمي« در مرکز استان

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميريزی از اطالعات و دادهگيری 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 پيواصفهان قطعاً به نتيجه مطلوب نميريزی استان و بودجه سازمان مديريت و برنامه

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

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

ای ي همکاران علمي و اجرايي طرح و اعضای گروه پژوهشي اقتصاد شهری و منطقهدريغ و مداوم تمامبي

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

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

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

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

در استان  بلي از اين دستشك رکن به نتيجه رسيدن اين مطالعات و ساير مطالعات قآقای مهندس ناطقي بي

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

 دريغ علمي و اجرايي رئيس محترماند. حمايت و پشتيباني بياستان خدمات قابل توجهي عرضه داشته

زمين عنوان دبير علمي آمايش سرای دکتر اکبری بهريزی استان اصفهان جناب آقسازمان مديريت و برنامه

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

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

 ريزی استانين استان اصفهان و شورای برنامهاين گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزم

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

رچه ريزی استان و بالندگي هبرنامه گانههفت مناطقدر قالب  ن اصفهانهای استاتوسعه متوازن شهرستان

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

                                                                             مجری طرح

 



 

 

 

 



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

کيلومتر 995ومياندشت با مساحتي بالغ بر  شهرستان بويين ،1۳95سال در  یمات کشورين تقسيبراساس آخر

ويکمين شهرستان استان بيست و از نظر وسعت دهدميدرصد از مساحت کل استان را تشکيل  9۳/0مربع 

مربع( و کمترين به شهرستان خمينيکيلومتر22570)نايينستان بيشترين وسعت به شهراست. 

نفر و  2416۳حدود   1۳95ومياندشت در سال بويينشهرستان کيلومترمربع( تعلق دارد. جمعيت 176شهر)

باشد. وسومين شهرستان استان اصفهان ميدرصد از جمعيت استان است و از اين نظر بيست 47/0معادل 

شهرستان خور و و کمترين جمعيت مربوط به  (نفر 224۳249ه شهرستان اصفهان)بيشترين جمعيت مربوط ب

ومياندشت از شمال به شهرستان خوانسار، از جنوب به شهرستان بويينباشد. ( مينفر 19761بيابانك)

شهرستان فريدونشهر ، از طرف شرق به شهرستان فريدن و از غرب به شهرستان اليگودرز از توابع استان 

اين شهرستان دارای  1۳95سال بر اساس آخرين تقسيمات کشوری در  .منتهي مي گردد لرستان

دهستان)سردسير، گرجي، ييالق،  5مياندشت( و وشهر)افوس و بويين2بخش)مرکزی و کرچمبو(، 2

آبادی خالي از سکنه  14و  سکنه یداراآبادی  41که  باشدی ميآباد55جنوبي( وشمالي و کرچمبوکرچمبو

 د.باشمي

يم(  موقعيت شهرستان بويين و مياندشت در تقسيم بندی شهرستان های استان اصفهان را نشان 1-1نقشه )

 ده است.نيز  نشان داده ش بويين و مياندشتهای روستايي  و شهر . در اين نقشه پراکندگي سکونتگاهدهد



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان دشتبویین و میانموقعیت شهرستان (. 1 -1)نقشه
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 1395سال در ومیاندشت براساس تقسیمات کشوری مشخصات عمومی شهرستان بویین(. 1  -1) جدول

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 9۳/0 107019 995 مربع(مساحت)کیلومتر

 4 50 2 بخش

 ۸7/1 107 2 شهر

 94/۳ 127 5 دهستان

 57/1 ۳514 55 کل آبادی

 ۸2/0 170۳ 14 آبادی خالی از سکنه

 ماخذ: سالنامه آماری     

حاظ به ل همچنيندر کنار سلسله جبال زاگرس مرکزی واقع شده است. شهرستان بويين و مياندشت 

دارای چشمه  رسي( ونيز مقدار ريزش جوی خوب نوع بافت زمين )شني ،آهکي و کوهستاني بودن و

قليم آن آب وهوای سرد ومرطوب ا باشد.سارهای بسيار زيبا وچشم اندازهای طبيعي بديع و دل نواز مي

تا  ۸بين  درجه سانتي گراد ودر تابستان ۳تا  -27کوهستاني است که حداقل وحداکثر دمای آن در زمستان 

 باشد.درجه سانتي گراد مي 25

شهرستان شاهد کمترين دما بوده  شرقيم شده است، منطقه جنوب ( که خطوط همدما ترس2-1در نقشه )

با  اینطقهنيز در م بويين و مياندشتميانگين دما افزايش مي يابد. شهر  غرباست که با حرکت به سمت 

( ۳-1شهرستان قرار دارد به همين دليل به عنوان يك شهر ييالقي شناخته مي شود. در نقشه ) دمای متوسط

رق، شرش متوسط ساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي دهد، بيشترين بارش ها در قسمت که خطوط هم با

وب غرب و جنشهرستان و در ارتفاعات به چشم مي خورد که با حرکت به سمت  شمال شرق و شمال غرب

 رگيری پوشش زمين نيز متاثر از بارش، دما و ارتفاع دشود. شکلميزان بارش ها با کاهش روبرو مي غربي

در شرق و شمال شرقي و همچنين غرب و جنوب غربي (  نشان داده شده است. مراتع متراکم 4-1نقشه )

جنوب غربي، جنوب شرقي و همچنين برخي از مناطق .  اراضي کشاورزی آبي نيز تقريبا در وجود دارند

الي و شرقي غربي، نوار شم((  نشان مي دهد مناطق 5-1نقشه شيب )نقشه )مرکز و غرب وجود دارند. 

شيب ی کمشهرستان دارای شيب زياد هستند. شهر بويين و مياندشت در جنوب شهرستان و در منطقه

 شهرستان واقع شده است. 

ندشت ومیامساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان بویین(. 2  -1) جدول

 )هکتار(1395سال در 

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 65000 0 جنگل طبیعی

 ۳65 جنگل دست کاشت

 

۳۳6214 11/0 
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 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 2۸ 0 پارک های جنگلی طبیعی

 ۸52 فضاهای سبز

 

2۸0۳4 04/۳ 

 0 ۸166 0 ذخیره گاه های جنگلی

 ماخذ: سالنامه آماری           

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

درصد از کل مساحت فضاهای سبز  04/۳هکتار مي باشد که  ۸52 در حدود بويين و مياندشتشهرستان 

 را در اختيار دارد. زدهمدواهای استان رتبه و از اين حيث در بين شهرستان مي دهداستان را تشکيل 

شود ( مشاهده مي7-1مان طور که در نقشه )، ه(6-1نقشه ) قبول رواناب مطابق عليرغم پتانسيل قابل

 شهرستان بويين و مياندشت در محدوده ای با تنش آبي شديد قرار دارد. 

 



 

 

 بویین و میاندشتارتفاعات و خطوط همدمای متوسط سالیانه شهرستان (. 2 -1)نقشه

 



 

 

 بویین و میاندشتارتفاعات و خطوط همبارش متوسط سالیانه شهرستان (. 3 -1)نقشه

 



 

 

 بویین و میاندشتپوشش زمین شهرستان (. 4 -1)نقشه

 



 

 

 بویین و میاندشتشیب شهرستان (. 5 -1)نقشه

 



 

 

 نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل رواناب بویین و میاندشتموقعیت شهرستان (. 6 -1)نقشه

 



 

 

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

 -55/1جمعيت شهرستان بويين و مياندشت با متوسط نرخ رشد ساالنه  (۳-1)دول بر اساس آمارهای ج

کاهش يافته و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90نفر در سال  261۳7به 1۳۸5نفر در سال  2۸260درصد از 

شهر و شاهينشهرستان  1۳90-1۳95ی طي دورهرسيده است.  1۳95نفر در سال  2416۳درصد به  -56/1

ی جمعيت نهترين نرخ رشد ساالی جمعيت و شهرستان بويين و مياندشت پايينترين نرخ رشد ساالنهميمه باال

 یدر مناطق شهر 1۳90-1۳95ی طي دورهت يجمع یرشد ساالنهنرخ متوسط اند. استان را در اختيار داشته

 است. بوده  درصد -77/1 ييو در مناطق روستا درصد -۳9/1

های تعداد خانوار و جمعیت شهرستان بویین و میاندشت و استان اصفهان به تفکیک مناطق در سال(. 3  -1) جدول

 1395و  1390، 1385

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 -56/1 -55/1 2416۳ 261۳7 2۸260 انشهرست

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 -04/1 -62/1 12291 12952 14052 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 -0۸/2 -4۸/1 11۸72 1۳1۸5 1420۸ شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - ۸026 75۳2 6670 شهرستان

 - - 5/0 5/0 6/0 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 24 26 2۸ )نفردرکیلومترمربع(تراکم جمعیت

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 -۳9/1 40/0 1۳5۸5 14569 142۸4 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 -00/1 61/0 6۸11 7162 6949 شهرستان

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 -77/1 20/0 6774 7407 7۳۳5 شهرستان
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 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 4۳95 414۸ ۳5۸۸ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -77/1 -71/۳ 1057۸ 1156۸ 1۳976 انشهرست

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

 -09/1 -01/4 54۸0 5790 710۳ شهرستان

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

 -47/2 -41/۳ 509۸ 577۸ 6۸7۳ شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - ۳6۳1 ۳۳۸4 ۳0۸2 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران 

و نهايتاً به   1۳90در سال  75۳2به  1۳۸5ر سال د 6670تعداد خانوارهای شهرستان بويين و مياندشت از 

، 1۳۸5 سال بويين و مياندشت درت شهرستان يزان تراکم جمعيمداشته است.  افزايش 1۳95در سال  ۸026

مربع نفر در هر کيلومتر 24و  1۳90سال مربع در در هر کيلومترنفر  26بوده که به مربع لومترينفر در هرک 2۸

 هایت استان در ساليت همواره از نرخ تراکم جمعيزان تراکم جمعيمکاهش يافته است.  1۳95در سال 

  است.بوده ( کمتر 4۸) 1۳95( و 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5

 ی شانزدهم را در اختيار دارد.رتبه از نظر ميزان تراکم جمعيت 1۳95شهرستان بويين و مياندشت در سال  

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

 داشته اند.را در استان های اول و آخر به ترتيب رتبه مربعکيلومتر
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 1385-1395دوره  یو استان اصفهان ط ویین و میاندشتبشهرستان  جمعیتروند تراکم (. 1 -1)نمودار

 و استان اصفهان بویین و میاندشتدر شهرستان  )به ازای هر هزار نفر(میرنرخ خام تولد و مرگ و (. 4  -1) جدول

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 04/1۳ - - شهرستان

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

 0۸/7 - - شهرستان

 مناطق شهری

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

 62/1۸ - - شهرستان

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

 0۸/10 - - شهرستان

 مناطق روستایی

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

 ۸6/5 - - هرستانش

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

 21/۳ - - شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                                 
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 04/1۳،  1۳95نرخ خام تولد در شهرستان بويين و مياندشت در سال  (4-1)بر اساس آمارهای جدول 

، 1۳95است. از نظر نرخ خام تولد در سال  ۳7/16، 1۳95سال . اين رقم برای استان اصفهان در باشدمي

شهرستان  سال در اين در اختيار داشته است.ی بيست و دوم را در استان شهرستان بويين و مياندشت رتبه

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

 در اختيار داشته اند.را  رهزار نف

اين رقم برای استان اصفهان  باشد.مي 0۸/7 ، 1۳95در سال شهرستان بويين و مياندشت ر ينرخ خام مرگ و م

در  شهرستان بويين و مياندشت 1۳95از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در سال است.  5۳/4، 1۳95در سال 

به ازای هر هزار نفر   02/۸فريدن با نرخ مرگ و مير  شهرستاندر همين سال قرار گرفته است.  دوم یرتبه

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

 اند.

 
 1392-1395دوره  یاستان طبا بویین و میاندشت  شهرستان میرنرخ خام تولد و مرگ و  مقایسه(. 2 -1)نمودار

 1395و  1390، 1385 یهاسال درشهرستان بویین و میاندشت  جمعیتی یهاشاخص(. 5  -1) جدول

 1395 1390 1385 عنوان

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

 22/56 74/55 54/50 شهرستان

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

 7۸/4۳ 26/44 46/49 شهرستان

 کل مناطق

 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان بعد خانوار



   19/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 عنوان

 01/۳ 47/۳ 24/4 شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 104 9۸ 99 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 1/7۸ 6/74 ۸/76 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 7/۳۸ - ستانشهر

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 09/۳ 51/۳ 9۸/۳ شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 101 97 95 شهرستان

 نرخ باسوادی
 91 1/۸9 1/۸9 استان

 4/۸5 ۸/۸2 9/۸۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 5/2۸ - شهرستان

 ستاییمناطق رو

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 91/2 42/۳ 5۳/4 شهرستان

 تینسبت جنسی
 107 106 107 استان

 107 100 10۳ شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 ۸/6۸ 4/64 7/69 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 0/4۳ - شهرستان

  ماخذ: مرکز آمار ايران                                           

 1۳95در سال  درصد 22/56به  1۳۸5در سال  درصد 54/50نرخ شهرنشيني شهرستان بويين و مياندشت از 

در  ار ی نوزدهمرتبهاز نظر نرخ شهرنشيني بويين و مياندشت  شهرستان 1۳95داشته است. در سال  افزايش

درصد در سال  46/49بويين و مياندشت از شهرستان نرخ روستانشيني   به خود اختصاص داده است. استان
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از نظر  1۳95يافته است. شهرستان بويين و مياندشت در سال  کاهش 1۳95درصد در سال  7۸/4۳به  1۳۸5

 دارد. اختياری ششم استان را در رتبهنرخ روستانشيني 

درصد  15/42ون با کرهرستان تيران ودرصد بيشترين و ش 54/9۸شهر با شهرستان خميني 1۳95در سال 

 در استان داشته اند. نشيني را کمترين نرخ شهر

 
 1385-1395دوره  یبا استان طبویین و میاندشت شهرستان  شهرنشینی نرخ مقایسه(. 3 -1)نمودار

ترين واحد اجتماعي از کوچك های مهم جمعيتي، بعد خانوار است. خانوار به عنوانيکي ديگر از شاخص

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

بوده که به  24/4، 1۳۸5شهرستان بويين و مياندشت در سال در  متوسط بعد خانوارگيرد. ف قرار مياطرا

 1۳95افته است. از نظر بعد خانوار در سال ي کاهش 1۳95ل در سا 01/۳ و نهايتاً  به 1۳90در سال  47/۳

 و ۳4/۳ا فريدونشهر بشهرستان در اين سال  .داردرا در استان  بيستم یبويين و مياندشت رتبهشهرستان 

 رين بعد خانوار را در استان دارند.کمتبه ترتيب  بيشترين و نفر 9۳/2نايين با  شهرستان

 
ر و کل استان اصفهان دهای استان شهرستان دیگربا  شهرستان بویین و میاندشتبعد خانوار  مقایسه(. 4 -1)نمودار

 1395سال 



   21/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 

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

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

است.  درصد بوده 7/۳۸ بويين و مياندشت يعموم ینرخ بارور 1۳90در سال  (5-1)با توجه به آمار جدول 

 وده ب باروری عمومي استان کمتراز ميزان  بويين و مياندشتدر شهرستان  ميزان باروری عمومي اين سالدر 

 خ باروری عمومي مناطق شهری از نرخ باروری عمومي مناطق روستايي کمتر است.نر 1۳90در سال  است.

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

تواند متاثر از مي تي. نسبت جنسيباشدها ميمردان و نسبت موجود بين آن عبارت از شناخت شمار زنان و

در هنگام تولد و تفاوت مرگ و مير زنان و مردان در سنين خاصي باشد.  تياجرت، نسبت جنسيعوامل مه

و  99برابر با  1۳۸5مياندشت در سال  بويينشهرستان  تيينسبت جنس ،استخراج شده یتوجه به آمارهابا 

تر از نسبت که بيشرسيده  104 به 1۳95در سال ( بوده است. اين نسبت 105استان ) يتيجنسکمتر از نسبت 

 1۳95در سال  101به  1۳۸5در سال  95از  يتيجنسدر مناطق شهری نسبت  .باشدمي( 10۳استان ) يتيجنس

 است. افزايش داشته 1۳95در سال  107به  1۳۸5در سال  10۳و در مناطق روستايي اين نسبت از 

در اين  .داستان قرار دار سيزدهمدر رتبه  تياز نظر نسبت جنسي بويين و مياندشتشهرستان  1۳95در سال 

را  تيترين نسبت جنسيباالترين و پايينبه ترتيب   99خوانسار با شهرستان و  106فالورجان با شهرستان سال 

 در استان داشته اند.

 
ن اصفهان در و کل استاهای استان میاندشت با دیگر شهرستانو ین یبوشهرستان  تییمقایسه نسبت جنس(. 5 -1)نمودار

 1395سال 
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های سني مختلف است. يکي از مباحث مهم در بحث ساختار جمعيتي، هرم سني جمعيت برحسب گروه

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

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده

، 1۳۸5به تفکيك زن و مرد و در سال های  مياندشت بويينجمعيت شهرستان هرم سني  (6-1)در نمودار 

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90

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

جمعيت در گروه های مياني سني  تعداددهه گذشته مشخص است در طي  (6-1)همانگونه که در نمودار 

گروه سني  اگربا کاهش مواجه بوده است درحاليکه در گروه های سنين باال اين تعداد افزايش يافته است. 

 20-24و  15-19شود که توده اصلي جمعيت از گروه سنيشتر را در نظر نگيريم، مشاهده ميساله و بي 65

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

 مياندشت و بوييندر شهرستان  سال زنان 65مشاهده کرد که در طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی 

 به طور مرتب در حال افزايش بوده است. 

مقايسه  1۳95صفهان در سال با کل استان ا مياندشت و بويينهرم سني جمعيت شهرستان  (7-1)در نمودار 

دهنده درصد هر گروه سني از کل مردان و زنان شهرستان و استان شده است. اعداد روی محور افقي نشان

ساله بيشترين ميزان  ۳0-۳4نمودارقابل مشاهده است در سطح استان، گروه سني اين است. همانطور که در 

استان  کمتر از کل مياندشت و بويينطح شهرستان گيرد و سهم اين گروه سني در سجمعيت را در بر مي

بيشترين ساله و بيشتر  65گروه سني  مياندشت و بوييناست. همچنين مشخص است که در سطح شهرستان 

المندی س دهندهدارد که نشانزيادی با سهم اين گروه سني در سطح استان اختالف شته و ميزان جمعيت را دا

 باشد.ستان ميشهرستان نسبت به ااين جمعيت 



   2۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

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



 

 

 آموزش عمومی -3 -1

 آورده شده است.  1۳۸۸ -95های صيلي و جنسيت طي سالبه تفکيك مقطع تح ومياندشتآموزان شهرستان بويينط به تعداد دانش( اطالعات مربو6-1در جدول)

 )نفر(1388-95های به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال ومیاندشتبویینشهرستان  1تعداد دانش آموزان (. 6  -1) جدول

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 6۸7 715 1402 96/0 540 521 1061 04/1 622 9۳0 1552 67/0 12۳ 14۸ 271 ۸۳/0  1972 2۳14 42۸6 ۸5/0 - 

90- 89 704 690 1۳94 02/1 49۸ 494 992 01/1 596 454 1050 ۳1/1 124 125 249 99/0  1922 176۳ ۳6۸5 09/1 02/14-  

91- 90 671 695 1۳66 97/0 4۸5 44۳ 92۸ 09/1 502 410 912 22/1 120 12۸ 24۸ 94/0  177۸ 1676 ۳454 06/1 27/6-  

92- 91 ۸25 ۸۳۸ 166۳ 9۸/0 ۳00 2۸5 5۸5 05/1 444 ۳۳9 7۸۳ ۳1/1 10۸ 172 2۸0 6۳/0  1677 16۳4 ۳۳11 0۳/1 14/4-  

93- 92 ۸29 ۸0۳ 16۳2 0۳/1 2۸1 276 557 02/1 ۳90 ۳72 762 05/1 10۳ 154 257 67/0  160۳ 1605 ۳20۸ 00/1 11/۳-  

94- 93 ۸19 ۸19 16۳۸ 00/1 2۸4 262 546 0۸/1 ۳62 ۳26 6۸۸ 11/1 ۸4 12۸ 212 66/0  1549 15۳5 ۳0۸4 01/1 ۸7/۳-  

95- 94 795 ۸50 1645 94/0 ۳95 ۳۸۳ 77۸ 0۳/1 245 1۸1 426 ۳5/1 ۸0 125 205 64/0  1515 15۳9 ۳054 9۸/0 97/0-  

96- 95 ۸04 ۸57 1661 94/0 ۳99 ۳61 760 11/1 245 195 440 26/1 69 114 1۸۳ 61/0  1517 1527 ۳044 99/0 ۳۳/0-  

ن اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استا

                                                           
 آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آورده شده است. - 1



   25/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

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

روندی نزولي داشته است. تعداد  ومياندشتبويينآموزان شهرستان تعداد کل دانش 1۳۸۸-95 هایطي سال

کاهش  نفر  ۳044به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  ۳6۸5، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي کل دانش

، 1۳۸9-95طي سال های  ومياندشتبويين آموزان در شهرستانمتوسط رشد ساليانه کل دانش  يافته است.

درصد بوده است. 92/0آموزان استان اصفهان طي اين دوره، متوسط رشد ساليانه دانش ودرصد   -11/۳

با متوسط رشد ساليانه  1۳۸9 -95های بر خالف استان اصفهان در سال ومياندشتبنابراين شهرستان بويين

 آموزان روبرو بوده است.منفي دانش

 
 (1388-95)ومیاندشتبویینروند تغییرات تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی شهرستان (. 9 -1)نمودار
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آموزی در مقطع ابتدايي در جمعيت دانش(  افزايش قابل توجه 9-1ودار)الزم به ذکر است که با توجه به نم

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

 باشد.مي 6

در سال تحصيلي  09/1از  ومياندشتبويينآموزان شهرستان کل دانش دختر به پسر تيشاخص نسبت جنسي

در مقطع متوسطه اول و  1۳۸۸ -95طي سال های  است.رسيده  1۳95-96در سال  99/0به  1۳۸9 -90

( تعداد دانش آموزان دختر از پسر بيشتر بوده است. در مقطع 1۳۸۸ -۸9متوسطه دوم نظری)به استثنای سال 

ين معني ن بدو اي آموزان پسر از دختر پيشي گرفتهمتوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش تعداد دانش

ي پسران برای ورود به بازار کار در شاخه فندر مقطع متوسطه دوم بيشتر دختران در شاخه نظری و است که 

  کنند.و حرفه ای و کار دانش تحصيل مي

ی ط ع تحصیلیاز کل استان اصفهان به تفکیک مقطومیاندشت بویینسهم دانش آموزان شهرستان (. 7  -1) جدول

 )درصد(1388 -95های سال

 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       

سال درصد در  50/0آموزان استان اصفهان از دانشاز  ومياندشتبويينآموزان شهرستان دانش سهم کل

آموزان دانشرسيده است. بنابراين سهم کل  1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  ۳9/0 به 1۳۸9-90تحصيلي 

 کاهش يافته است. آموزان استان اصفهاندانشاز  ومياندشتبويينشهرستان 

 



 

 

 )نفر(1388-95های طی سال هری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلیبه تفکیک ش ومیاندشتبویینتعداد دانش آموزان شهرستان (. 8  -1) جدول

 سال

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

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

ری از آموز شه

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 546 ۸56 ۳09 752 0 1552 0 271 ۸55 ۳4۳1 

90- 89 5۳5 ۸59 265 727 0 1050 0 249 ۸00 2۸۸5 

91- 90 516 ۸50 12۳ ۸05 0 912 0 24۸ 6۳9 2۸15 

92- 91 629 10۳4 109 476 0 7۸۳ 0 2۸0 7۳۸ 257۳ 

93- 92 59۸ 10۳4 ۸2 475 0 762 0 257 6۸0 252۸ 

94- 93 560 107۸ 71 475 0 6۸۸ 0 212 6۳1 245۳ 

95-94 541 1104 10۸ 670 0 426 0 205 649 2405 

96-95 5۳4 1127 9۸ 662 0 440 0 1۸۳ 6۳2 2412 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

های در سالاست.  رسيدهدرصد  24/79به  1۳95 -96درصد و در سال  29/7۸، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي از کل دانش ومياندشتبويينآموزان شهری شهرستان دانشسهم 

تواند ناشي از باشد. اين امر ميتوسطه اول بيشتر ميو کاردانش از مقطع های ابتدايي و م طع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ایاآموز شهری از کل در مقسهم دانش، 1۳۸۸ -95

ای در مقاطع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه 1۳۸۸ -95های طي سال و يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. اين مقاطعنزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها در 

 1۳95 -96آموز شهری از کل در سال از لحاظ درصد دانش ومياندشتبويينشهرستان  ی در مدارس روستايي تحصيل نکرده است.آموزومياندشت دانشو کاردانش شهرستان بويين

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



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 2۸

 

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

از استان اصفهان به تفکیک مقاطع ومیاندشت بویینسهم دانش آموزان روستایی و شهری شهرستان (. 9  -1) جدول

 )درصد(1388-95 هایطی سال تحصیلی

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88       

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان              

 91/0 آموزان روستايي استان اصفهان ازدانش از ومياندشتبويينآموزان روستايي شهرستان سهم کل دانش

آموزان شهری و سهم کل دانش 1۳95 -96در سال درصد  ۸۸/0به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي درصد 

 ۳4/0به  1۳۸9-90در سال درصد  44/0آموزان شهری استان اصفهان از دانشاز  ومياندشتبويينشهرستان 

اند.کاهش يافته 1۳95-96در سال درصد 



 

 

 )نفر(1388-95های طی سال به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی ومیاندشتشهرستان بویین غیردولتیمدارس دولتی و تعداد دانش آموزان (. 10  -1) جدول

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 ولتیغیرد 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 1402 
 

0 1061 
 

0 10۸7 
 

465 
 




271 
 

0 ۳۸21 
 

465 
 




90- 89 1۳94 
 

0 992 
 

0 1050 
 

0 249 
 

0 ۳6۸5 
 

0 

91- 90 1۳66 
 

0 92۸ 
 

0 912 
 

0 24۸ 
 

0 ۳454 
 

0 

92- 91 166۳ 
 

0 5۸5 
 

0 7۸۳ 
 

0 2۸0 
 

0 ۳۳11 
 

0 

93- 92 16۳2 
 

0 557 
 

0 762 
 

0 257 
 

0 ۳20۸ 
 

0 

94- 93 16۳۸ 
 

0 546 
 

0 6۸۸ 
 

0 212 
 

0 ۳0۸4 
 

0 

95- 94 1645 
 

0 77۸ 
 

0 426 
 

0 205 
 

0 ۳054 
 

0 

96- 95 1661 
 

0 760 
 

0 440 
 

0 1۸۳ 
 

0 ۳044 
 

0 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

در هيچ يك از مقاطع  1۳۸9 -95های درصد بوده است. طي سال 100، 1۳۸9 -95های آموزان در سالاز کل دانش ومياندشتآموزان مدارس دولتي شهرستان بويينسهم دانش

و سميرم از  های خوانسار، خور و بيابانكبه همراه شهرستان ومياندشتبويينشهرستان ومياندشت تحصيل نکرده است. آموزی در مدارس غيردولتي شهرستان بوييندانش تحصيلي

تعلق  درصد( 25/7۸رين درصد به شهرستان اصفهان)کمتاند.درصد( را به خود اختصاص داده 100رتبه اول) 1۳95 -96کل دانش آموزان  در سال آموز دولتي از لحاظ سهم دانش

  دارد.



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۳0

 

 

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

ک از استان اصفهان به تفکیومیاندشت بویینردولتی شهرستان سهم دانش آموزان مدارس دولتی و غی(. 11  -1) جدول

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

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88       
90- 89      

91- 90      

92- 91      

93- 92      

94- 93      

95- 94      

96- 95      

 اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان                

استان اصفهان آموزان مدارس دولتي دانشاز  ومياندشتبويينرستان آموزان مدارس دولتي شهسهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن  1۳95-96درصد در سال  46/0به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي  56/0از 

مدارس دولتي استان  انآموزاز دانش ومياندشتبويينشهرستان  آموزان مدارس دولتيدانش است که سهم

 اصفهان کاهش يافته است. 



   ۳1/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

درصد دانش آموزان ورودی متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش به تفکیک بخش های مختلف (. 12  -1) جدول

 1389-95های طی سال و سهم آن ها از استان اصفهان ومیاندشتبوییندر 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   

 صفهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان ا

 ومياندشتای و کاردانش شهرستان بويينآموزان متوسطه دوم فني و حرفهنشورود دا 1۳95 -96سال در 

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

 استان اصفهان در بخشاز  ومياندشتبويينآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان 

در سال های  بوده است. کشاورزی وکمترين سهم  ورود دانش آموزان از استان اصفهان در بخشخدمات 

 آموزی وارد رشته های مربوط به بخش کشاورزی نشده است.دانش 1۳۸9 -95

ی ط )نفر( و سهم آن از استان اصفهان)درصد(ومیاندشتبویینتعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان (. 13  -1) جدول

 1388 -95های سال

 سال
 کل پسر دختر

نسبت جنسیتی 

 شهرستان دختر به پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 ۸ 25 ۳۳ 

90- 89 15  17  ۳2  

91- 90 15  19  ۳4  

92- 91 14  17  ۳1  

93- 92 12  1۳  25  

94- 93 12  16  2۸  

95- 94 11  16  27  

96- 95 9 1۸  27 

 ش استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش و پرور



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۳2

 

نفر در  27به  1۳۸۸ – ۸9نفر در سال تحصيلي  ۳۳ ومياندشت ازبويينآموزان استثنايي شهرستان اد دانشتعد

تر بيش دختراز  پسرآموزان استثنايي تعداد دانش 1۳۸۸ -95های کاهش يافته است. طي سال 1۳95 -96سال 

  بوده است.

آموزان استثنايي استان اصفهان در سال دانشاز کل  ومياندشتبويينآموزان استثنايي شهرستان سهم دانش

 يافته است. درصد کاهش 56/0به  1۳95-96درصد بوده و در سال  74/0، 1۳۸۸ -۸9تحصيلي 

سهم  و به تفکیک مقطع تحصیلی)نفر(ومیاندشت بویینتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 14  -1) جدول

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

 کل سهم کل از استان

وسطه دوم مت

ای فنی و حرفه

 و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

   290 207 ۸۳ 16 4 ۳5 16 75 26 ۸1 ۳7 89- 88 

   297 1۸۸ 109 1۳ 10 4۸ 24 72 ۳1 55 44 90- 89 

   ۳07 202 105 12 10 41 21 6۸ 27 ۸1 47 91- 90 

   291 195 96 15 11 46 20 47 16 ۸7 49 92- 91 

   275 1۸9 ۸6 21 7 ۳9 17 45 1۸ ۸4 44 93- 92 

   25۸ 1۸2 76 1۳ ۸ ۳7 1۳ 50 14 ۸2 41 94- 93 

   267 174 9۳ 1۳ 9 ۳4 1۳ 5۳ 22 74 49 95- 94 

   259 164 95 1۳ ۸ ۳2 11 51 2۳ 6۸ 5۳ 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                   

نفر بوده و در  290، 1۳۸۸-۸9در سال  ومياندشتبويينن شهرستا دولتي تعداد کل معلمان رسمي پيماني

، در تمامي مقاطع تحصيلي تعداد 1۳۸۸ -95نفر کاهش يافته است. طي سال های  259به  1۳95 -96سال 

معلمان رسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر بوده است. سهم کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان 

 ۸6/0به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  94/0استان اصفهان از رسمي پيماني دولتي معلمان از  ومياندشتبويين

 کاهش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال 

 

 

 

 



   ۳۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 حصیلیبه تفکیک مقطع تومیاندشت بوییننسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 15  -1) جدول

 1388 -95های طی 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 

 آموزش و پرورش استان اصفهان ماخذ: اداره کل                     

در سال  ۸۸/11از  ومياندشتبويينآموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان نسبت دانش

اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در  يافته است. افزايش 1۳95 -96در سال  7۳/1۳به  1۳۸۸ -۸9

 آموز به معلم مدارس دولتي شهرستانسبت تعداد دانشباشد. بنابراين نمي ۳4/27، 1۳95 -96سال 

از لحاظ اين  تومياندشبويينمي باشد. شهرستان  کمتردر مقطع ابتدايي از استان اصفهان  ومياندشتبويين

آموز دولتي ابتدايي بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است.  دومرتبه  1۳95 -96در سال  نسبت

و کمترين مربوط به شهرستان  (16/67)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96ال در س نسبت به معلم

 باشد. مي (۳5/۸نطنز)



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۳4

 

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

1395) 

از  اندشتوميبويينماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان آموز به معلم رسمي پينسبت دانش

است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  رسيده 1۳95 -96سال  در ۳5/17به  1۳۸۸ -۸9در سال  77/20

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

از لحاظ  ومياندشتبويين باشد. شهرستانمي کمتردر مقطع متوسطه اول از استان اصفهان  ومياندشتبويين

 -96در سال  نسبت بيشترينرا به خود اختصاص داده است.  دوازدهمرتبه  1۳95 -96در سال  اين نسبت

 باشد. ( مي95/6( و کمترين مربوط به شهرستان نطنز)6۸/45)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95

از  اندشتوميبويينآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان دانشنسبت 

در  اين نسبت رسيده که تقريبا تغييری نيافته است. 1۳95 -96در سال  0۸/7به  1۳۸۸ -۸9در سال  95/6

ه معلم مدارس دولتي آموز بباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 74/26، 1۳95 -96صفهان در سال استان ا

باشد. شهرستان مي کمتردر مقطع متوسطه اول از استان اصفهان  ومياندشتبويينپسرانه شهرستان 

بيشترين را به خود اختصاص داده است.  دومرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت ومياندشتبويين

مربوط به شهرستان  1۳95 -96ل در سا آموز دولتي پسرانه متوسطه اول نسبت به معلمتعداد دانش

 باشد. ( مي5۸/6و کمترين مربوط به شهرستان نطنز) (4۸/61)لنجان

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

بت اين نس يافته است. کاهش 1۳95 -96در سال  27/22به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۸۸/۳۸از  ومياندشتبويين

لم مدارس آموز به معباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 12/14، 1۳95 -96در استان اصفهان در سال 

 باشد. شهرستانمي بيشتردر مقطع دوم نظری از استان اصفهان  ومياندشتدولتي دخترانه شهرستان بويين

ه خود اختصاص داده است. را ب بيست و دومرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت ومياندشتبويين



   ۳5/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

مربوط به  1۳95 -96در سال  آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم نظری نسبت به معلمبيشترين تعداد دانش

 باشد. ( مي10/5و کمترين مربوط به شهرستان نطنز) (۸9/۳۳)لنجانشهرستان 

 ومياندشتنبوييهرستان آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری شنسبت دانش

اين نسبت در استان اصفهان  يافته است. کاهش 1۳95 -96در سال  09/6به  1۳۸۸ -۸9در سال  29/1۳از 

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

از  ومياندشتبويينباشد. شهرستان ميکمتر اصفهان  در مقطع متوسطه دوم نظری از استان ومياندشتبويين

آموز بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است. دوم رتبه  1۳95 -96در سال  لحاظ اين نسبت

و  (52/۳2)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96در سال  دولتي پسرانه متوسطه دوم نظری نسبت به معلم

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

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

کاهش يافته است.  1۳95 -96در سال   6۳/۸به  1۳۸۸ -۸9در سال   75/۳0از  ومياندشتبويينشهرستان 

آموز به معلم نابراين نسبت تعداد دانشباشد. بمي ۳9/9، 1۳95 -96اين نسبت در استان اصفهان در سال 

تقريبا با استان ای و کاردانش در مقطع دوم فني و حرفه ومياندشتبويينمدارس دولتي دخترانه شهرستان 

را به  پنجمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت ومياندشتبويينشهرستان  باشد.اصفهان برابر مي

آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش عداد دانشبيشترين تخود اختصاص داده است. 

و کمترين مربوط به شهرستان  (72/21)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96در سال نسبت به معلم 

 باشد. مي (66/5نطنز)

انش دآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کارنسبت دانش

رسيده که تقريبا تغييری  1۳95 -96در سال   77/۸به  1۳۸۸ -۸9در سال  25/9از  ومياندشتبويينشهرستان 

باشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 1۳/14، 1۳95 -96اين نسبت در استان اصفهان در سال نيافته است. 

از  دوم فني و حرفه ای و کاردانش در مقطع ومياندشتبويينآموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان 

 چهارمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت ومياندشتبويينباشد. شهرستان مي کمتراستان اصفهان 

آموز دولتي پسرانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است. 

و کمترين مربوط به شهرستان ( 1۸/۳1)لنجانبوط به شهرستان مر 1۳95 -96در سال  کاردانش نسبت به معلم

 مي باشد. ( 10/4نطنز)

 

 

 



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۳6

 

مان از و سهم کل معل ومیاندشتبویینشهرستان می پیمانی دولتی استثنایی )نفر( تعداد معلمان رس(. 16 -1) جدول

 1388 -95های طی سال استان اصفهان)درصد(

استان سهم کل از ومیاندشتشهرستان بویین   
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   5 ۳ 2 89- 88 

   6 4 2 90- 89 

   5 ۳ 2 91- 90 

   6 4 2 92- 91 

   5 ۳ 2 93- 92 

   4 2 2 94- 93 

   4 2 2 95- 94 

   4 2 2 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                         

طی  ومیاندشتپیمانی دولتی استثنایی شهرستان بویین نسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی(. 17  -1) جدول

   1388 -95های سال

ومیاندشتبویین شهرستان استان اصفهان  سال 

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 کل آموزش و پرورش استان اصفهان  ماخذ: اداره                                                      

نفر بوده و در سال  5، 1۳۸۸ -۸9در سال  ومياندشتبوييناستثنايي شهرستان  دولتي معلمان رسمي پيماني

 ومياندشتويينبشهرستان استثنايي  دولتي معلمان رسمي پيمانيسهم نفر کاهش يافته است.  4به  1۳95 -96

يافته است.  کاهشدرصد  42/0درصد به  57/0استان اصفهان از ي استثناي دولتي معلمان رسمي پيمانياز 

باشد و مي 75/6، 1۳95 -96در سال  ومياندشتبويينشهرستان آموز به معلم مدارس استثنايي انشنسبت د

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



   ۳7/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 1۳95 -96در سال  باشد. از اين لحاظاز استان اصفهان بيشتر مي 1۳95 -96در سال  ندشتوميابويين

ه شهرستان ب اين نسبت را به خود اختصاص داده است. بيشترين هجدهمرتبه  ومياندشتبويينشهرستان 

 تعلق دارد. (۳6/2و کمترين به شهرستان نطنز) (40/1۳گلپايگان)

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

 -95به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی  ومیاندشتبویین پوشش تحصیلی واقعی شهرستان(. 18  -1) جدول

1394 

 توسطه دوم م متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين  9۸91/0 ومياندشتبويين در شهرستان 1۳94 -95دايي در سال پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابت

است. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان  9۸61/0ای استان اصفهان پوشش بر

 از نظر پوشش تحصيلي واقعي ومياندشتبويينباشد. شهرستان مي بيشتراز استان اصفهان  ومياندشتبويين

( و 9979/0ر)شه. بيشترين ميزان به شهرستان فريدونقرار دارددهم مقطع ابتدايي در رتبه  1۳94 -95در سال 

  باشد.( مي971۳/0کمترين ميزان مربوط به شهرستان برخوار)

و اين  9241/0 ومياندشتبوييندر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

از نظر پوشش تحصيلي واقعي  ومياندشتبويينباشد. شهرستان مي کمتراز استان اصفهان  اندشتوميبويين



 بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۳۸

 

شهرستان گلپايگان بيشترين دارد. قرار  دوازدهمدر رتبه  1۳94 -95در سال  مقطع متوسطه اول

 اند.را به خود اختصاص داده( کمترين ميزان ۸767/0و شهرستان سميرم)( 959۳/0ميزان)

و اين  7۳۳1/0 ومياندشتبوييندر شهرستان  1۳94 -95لي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال پوشش تحصي

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

ي مقطع لي واقعاز نظر پوشش تحصي ومياندشتبويينشهرستان  از استان اصفهان کمتر است. ومياندشتبويين

و ( ۸060/0قرار دارد. بيشترين ميزان به شهرستان اصفهان)سيزدهم در رتبه  1۳94 -95در سال  متوسطه دوم

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

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

 يم تحت پوشش قرارلاين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان الزم التعشود و واقعي کمتر مي

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

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



   ۳9/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

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

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

تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان . (19  -1) جدول

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

 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     
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 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95   1 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

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

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

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

نفر در  0۳/11به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي  نفر در کالس 2۳/14از  ومياندشتبوييندولتي شهرستان 

آموزی در شهرستان جمعيت دانش اين حاکي از آن است کهو سيده ر 1۳94 -95در سال تحصيلي کالس 

 شتومياندبويينشهرستان  يافته است. کاهشهای داير مدارس دولتي تعداد کالس نسبت به ومياندشتبويين

را به خود اختصاص داده  اولآموزان در کالس مدارس دولتي رتبه از نظر تراکم دانش 1۳95 -96در سال 

( تعلق دارد. در نفر در کالس ۸5/24به شهرستان اصفهان) 1۳95 -96در سال  تراکممقدار  بيشترين .2است

نفر در کالس مي ۸0/22آموزان در کالس داير مدارس دولتي استان اصفهاناين سال ميزان تراکم دانش

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

 صورت گروه های درسي بوده و نه کالس درس.به برای دروس مهارتي يا تخصصي  در اين سال الس در مدارس فني حرفه ای و کاردانشتشکيل ک
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 2



   41/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

در اين  ومياندشتبويينشهرستان  آموزان در کالس داير مدارس دولتيدانش باشد. در نتيجه ميزان تراکم

 از استان اصفهان کمتر است.سال 

طی  شتومیاندبویینتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 20-1) جدول

 1388 -95های  سال

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 44 1۸ 7 2 71 

90- 89 44 17 7 2 70 

91- 90 45 1۳ 7 2 67 

92- 91 44 1۳ 7 ۳ 67 

93- 92 ۳9 1۳ 6 ۳ 61 

94- 93 41 1۳ 6 ۳ 6۳ 

95- 94 44 1۳ 6 ۳ 66 

96- 95 45 1۳ 6 ۳ 67 

 آموزش و پرورش استان اصفهان ماخذ: اداره کل

واحد  67به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  71از  ومياندشتتعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان بويين

ل از ک ومياندشتبويينسازماني دولتي شهرستان  واحدهایسهم کاهش يافته است.  1۳95 -96در سال 

 -96بوده و در سال  درصد 60/1، 1۳۸۸ -۸9سال تحصيلي در واحدهای سازماني دولتي استان اصفهان 

 درصد افزايش يافته است. 64/1به  1۳95

به واحدهای سازمانی دولتی به  ومیاندشتبوییننسبت جمعیت دانش آموزان دولتی شهرستان (. 21  -1) جدول

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 ۳2 59 155 1۳6 54 

90- 89 ۳2 5۸ 150 125 5۳ 

91- 90 ۳0 71 1۳0 124 52 

92- 91 ۳۸ 45 112 9۳ 49 

93- 92 42 4۳ 127 ۸6 5۳ 

94- 93 40 42 115 71 49 
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 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

95- 94 ۳7 60 71 6۸ 46 

96- 95 ۳7 5۸ 7۳ 61 45 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 -90 سال در ومياندشتبويينآموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان نسبت کل جمعيت دانش

 نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا 45برابر  1۳95 -96 نفر بر واحد سازماني و در سال  5۳، 1۳۸9

اند. همين نسبت برای استان آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 45که در اين سال در هر واحد سازماني 

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

باشد. از اين يم کمتران اصفهان تحصيل مي کنند از است ومياندشتبويينواحد سازماني دولتي در شهرستان 

را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده  اولرتبه  ومياندشتبويينلحاظ شهرستان 

شهرستان  1۳95 -96در سال  نسبت کل جمعيت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني دولتياز لحاظ است. 

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

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

 

 



   4۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

لتی و سرانه فضای در کالس فیزیکی مدارس دو ومیاندشتبویینشهرستان  1تراکم دانش آموزان(. 22  -1) جدول

 1388 -95دانش آموز طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 51115 4۳۳   
90- 89 51۳۸4 444   
91- 90 51۳۸4 444   
92- 91 51۳۸4 444   
93- 92 51۳۸4 444   
94- 93 51۳۸4 444   
95- 94 51۳۸4 444   
96- 95 51۳۸4 444   

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

نفر در کالس   ۳7/۸از  ومياندشتبوييندولتي در شهرستان آموزان در کالس فيزيکي مدارس دانشتراکم 

رسيده است که نسبت به  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  92/6 به 1۳۸9 -90در سال تحصيلي 

سرانه فضای دانشباشد. مي کمترنفر در کالس(  54/20تراکم کالس فيزيکي مدارس دولتي در استان )

در سال بوده و مترمربع بر نفر  ۸2/1۳ ،1۳۸9 -90در سال  ومياندشتبويينآموز در مدارس دولتي شهرستان 

 سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتي شهرستانمترمربع بر نفر افزايش يافته است.  7۳/16به  1۳95 -96

 11/7) 1۳95-96آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال ای دانشنسبت به سرانه فض ومياندشتبويين

 -96در سال  آموزاز لحاظ سرانه فضای دانش ومياندشتبويينباشد. شهرستان مي بيشتر( ترمربع بر نفرم

 4۳/21بيشترين مقدار به شهرستان خوانسار)های استان اصفهان قرار دارد. دوم در بين شهرستاندر رتبه  1۳95

از لحاظ تراکم در کالس  علق دارد.مترمربع بر نفر( ت 75/4مترمربع بر نفر( و کمترين به شهرستان لنجان)

های استان اول را در بين شهرستانرتبه  1۳95 -96در سال  ومياندشتبويينشهرستان مدارس دولتي فيزيکي 

نفر در کالس(  10/27شهر)بيشترين مقدار تراکم به شهرستان خمينياصفهان به خود اختصاص داده است. 

 تعلق دارد.

                                                           
 دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده اند. - 1
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 1395 -96در سال  های استان اصفهانسرانه فضای دانش آموز مدارس دولتی شهرستان(. 19 -1)نمودار

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

 -95های طی سال ومیاندشتبویین ضریب بهره وری فضای آموزشی در مدارس دولتی شهرستان(. 23  -1) جدول

1388 

 استان اصفهان ومیاندشتبویینشهرستان  سال

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



   45/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 استان اصفهان ومیاندشتبویینشهرستان  سال

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

 1۳۸۸ -۸9در سال  79/0از  ومياندشتبويينضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان 

مي ۸9/0برای استان اصفهان  1۳95 -96فته است. اين ضريب در سال کاهش يا1۳95 -96در سال  50/0به 

( 5/0و مياندشت) بويين ( و شهرستان09/1شهر بيشترين مقدار)خميني شهرستان 1۳95 -96باشد. در سال 

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

دهنده اين است که از کالس نيز نشان يكته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار کمتر از آموزشي و دو نوب

 -96ال ومياندشت در سوری برای شهرستان بويينمقدار ضريب بهره فيزيکي موجود استفاده نشده است.

ضريب  اند. های فيزيکي موجود در مدارس دولتي بالاستفاده ماندهنشان مي دهد تقريبا نيمي از کالس 1۳95

 يكنزديك به  1۳95 -96در سال  شهر و ميمهشي مدارس دولتي در شهرستان شاهينوری فضای آموزبهره

  های فيزيکي موجود حداکثر بهره برداری شده است.و اين بدين معني است که از کالس باشدمي

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

 1395در سال ومیاندشت بویینفضای مدارس دولتی شهرستان (. 24  -1) جدول

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

    تخریبی
ل شرایط استحکامدارای حداق     

   نیاز به مقاوم سازی
  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                  
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کالس 121کالس تخريبي،2۸۳ ،1۳95در سال  ومياندشتبويينهای مدارس دولتي شهرستان از بين کالس

درصد از مساحت زيربنای  ۳7/50باشند. اقل شرايط استحکام ميکالس دارای حد۸1سازی ونيازمند مقاوم

درصد دارای حداقل  07/25درصد نيازمند مقاوم سازی و  56/24مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت  95/0 ومياندشتبويينشرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان 

در  بيست و دومرتبه  1۳95در سال  ن اصفهان را به خود اختصاص داده است وزيربنای مدارس دولتي استا

و شهرستان  درصد بيشترين مقدار ۳6باشد. شهرستان اصفهان با ان های استان اصفهان را دارا ميبين شهرست

به خود اختصاص داده را در بين شهرستان های استان اصفهان درصد کمترين ميزان 67/0وبيابانك با خور

 اند.

از استان اصفهان از نظر فضای کالبدی در سال  ومیاندشتبویینسهم مدارس دولتی شهرستان (. 25  -1) جدول

 )درصد(1395

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

    تخریبی
   حداقل شرایط استحکامدارای 

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

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان  20/2 ومياندشتبويينشهرستان ، 1۳95در سال 

رستان اصفهان را به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شه

های استان اصفهان به خود بيست و چهارم)آخر( را در بين شهرستاندرصد رتبه  74/57با  ومياندشتبويين

درصد کمترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد  ۳6/19وبيدگل با شهرستان آران. 1اختصاص داده است

 را به خود اختصاص داده است.

                                                           
 .غيراستاندارد مي باشدمربوط به کمترين درصد مدارس دولتي اول رتبه  - 1
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 1395در سال  های استان اصفهاندرصد مدارس دولتی غیراستاندارد شهرستان(. 22 -1)نمودار



 

 

 1388 -95های طی سال )هزار نفر ساعت( و سهم آن از استان اصفهان ومیاندشتبویینتعداد کل کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی و غیردولتی شهرستان (. 26  -1) جدول

 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

در بخش صنعت و  1۳۸۸ -95های طي سالهمان طور که مشاهده مي شود يك مرکز سيار مي باشد.  1۳95در سال  ومياندشتبويينتعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان 

در بخش کشاورزی تعداد کارآموزان مرد از زن و در بخش خدمات تعداد  1۳92 -95های کشاورزی و خدمات کارآموزی تحصيل نکرده است. در سالدر بخش های 1۳۸۸ -91های در سال

 02/0در بخش خدمات درصد،  00/0، 1۳95-96در سال  استان اصفهان در بخش صنعتکارآموزان از  ومياندشتبويينسهم کارآموزان شهرستان کارآموزان زن از مرد بيشتر بوده است.  

است.درصد  10/0درصد و در بخش کشاورزی 

                                                           
 به بعد از صحت باالتری برخوردارند. 1۳91و محدوديت های موجود قبل از اين سال، داده های سال  1۳91در مراکز غيردولتي به دليل راه اندازی بانك اطالعاتي از سال  - 1
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ای فاقد مربي فني متخصص در آموزش فني و حرفه 1۳۸۸ -95های ومياندشت در سالشهرستان بويين

-96ومياندشت و خوروبيابانك )در سال های بويينغيررسمي بوده است. بدون در نظر گرفتن شهرستان

نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به د کارآموز دولتي بوده است(، کمترين فاق 1۳95

هزار نفر ساعت بر مربي( و بيشترين  9۸/10سميرم)مربوط به شهرستان  1۳95 -96مربيان متخصص در سال 

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

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

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان
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تان و اس اندشتومیبویینسرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال)ساعت( شهرستان  (. 27  -1) جدول

 1395و  1390، 1385های سالدر  اصفهان

ومیاندشتبویین شهرستان استان اصفهان  
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46     1395 

 ای استان اصفهاناداره کل آموزش فني و حرفه  وهای آماری ماخذ: سالنامه

ای کارآموزی در آموزش فني و حرفه 1۳90و  1۳۸5های ومياندشت در سالبا توجه به اينکه شهرستان بويين

ومياندشت نبوييسرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان غيررسمي نداشته است لذا 

ای غيررسمي جمعيت فعال سرانه آموزش فني و حرفه 1۳95در سال است.  دهبو ساعت ها صفردر اين سال

باشد. بنابراين به ازای هر ساعت مي 25/12ساعت و برای استان اصفهان  46/0ومياندشت شهرستان بويين

از استان  1۳95در سال ومياندشت بوييننفر از جمعيت فعال تعداد ساعت آموزش غيررسمي در شهرستان 

( و کمترين ميزان با اختالف ساعت 0۸/2۳بيشترين ميزان مربوط به شهرستان نايين)است.  مترکاصفهان 

 باشد.ساعت( مي 45/0خور و بيابانك) ومياندشت مربوط به شهرستانکمي نسبت به شهرستان بويين

 

های استان عال)ساعت( در شهرستانسرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت ف(. 24 -1)نمودار

(1395اصفهان)



 

 

 1395و  1390، 1385های در سال )درصد( ومیاندشتبویینساله و بیشتر شهرستان 6نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت (. 28  -1) جدول

 های آماریماخذ: سالنامه

مي درصد 10/7۸برابر  1۳95و در سال  درصد 60/74برابر  1۳90در سال  ،درصد ۸1/76برابر  1۳۸5در سال ومياندشت بويينساله و بيشتر شهرستان 6نرخ باسوادی در جمعيت 

 1۳95در سال ومياندشت بويينشهرستان و شهری  ساله و بيشتر روستايي6يت . نرخ باسوادی در جمعبا افزايش همراه بوده است 1۳90نسبت به سال  1۳95در سال باشد که 

در مردان بيشتر از زنان مي باشد. نرخ باسوادی استان اصفهان ومياندشت بويينساله و بيشتر شهرستان 6همواره نرخ باسوادی در جمعيت  افزايش يافته است. 1۳90نسبت به سال 

 مترکدر اين سال از نرخ باسوادی استان ومياندشت بويينيابيم که نرخ باسوادی در شهرستان ومياندشت در ميبوييندر مقايسه با شهرستان است که   9۳/۸9برابر  1۳95در سال 

های استان اصفهان کسب را در بين شهرستان  بيست و چهارم)آخر(ساله و بيشتر کل رتبه 6از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95در سال ومياندشت بويينباشد. شهرستان مي

باشد.مي( 11/9۳شاهين شهر و ميمه)مربوط به شهرستان  1۳95باالترين نرخ باسوادی در سال  .کرده است

 سال

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

در جمعیت نرخ باسوادی 

 ساله و بیشتر روستایی6

ساله 6تعداد باسواد در جمعیت 

 و بیشتر شهری

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 5215 4002 9217 66/77 5۳/61 7۳/69 56۸2 5417 11099 ۸5/۸۸ 2۳/79 ۸۸/۸۳ 10۸97 9419 20۳16 12/۸۳ 60/70 ۸1/76 

1390 ۳922 ۳02۸ 6950 17/7۳ ۸۳/55 45/64 57۳۸ 5۳45 110۸۳ 51/۸7 2۳/7۸ 7۸/۸2 9660 ۸۳7۳ 1۸0۳۳ 06/۸1 ۳2/6۸ 60/74 

1395 4012 270۸ 6720 60/79 ۳2/57 ۸2/6۸ 55۸1 5029 10610 ۸7/۸9 92/۸0 ۳9/۸5 959۳ 77۳7 17۳۳0 27/۸5 7۳/70 10/7۸ 
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 (1395های استان اصفهان)ساله و بیشترشهرستان6نرخ باسوادی کل در جمعیت (. 25 -1)نمودار

ر دومیاندشت بویینمساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان (. 29  -1) جدول

 13951سال 

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

1395   

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

مترمربع بر نفر  44۳/0، 1۳95در سال ومياندشت بويينسرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان 

ان مي باشد. شهرست بيشترنفر(  مترمربع بر 159/0سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)از  است که

ر د از لحاظ سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهانومياندشت بويين

بارکه شهرستان مسرانه مساحت آزمايشگاه به  کمترينرا به خود اختصاص داده است.  اولرتبه  1۳95سال 

ومياندشت در بويينت کتابخانه در مدارس دولتي شهرستان تعلق داد. سرانه مساحمترمربع بر نفر 012/0با 

باشد. شهرستان يم بيشترمترمربع بر نفر(  074/0سرانه استان)از  مترمربع بر نفر مي باشد که 097/0 ،1۳95سال 

های استان اصفهان در سال هرستاناز لحاظ سرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتي در بين شومياندشت بويين

 17/0را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه مساحت کتابخانه به شهرستان خوانسار) به پنجمرت 1۳95

( تعلق دارد.  تعداد سالن ورزشي در 0به شهرستان مبارکه)نزديك به مترمربع بر نفر( وکمترين سرانه 

سالن ورزشي  1وز دانش آم ۳071باشد و به ازای هر سالن مي 1 ،1۳95ومياندشت در سال بويينشهرستان 

                                                           
 اند. هي نيز در نظر گرفته شددر محاسبات دانش آموزان استثنائ - 1



   5۳/ بويين و مياندشتد توسعه شهرستان سن

 

مدارس دولتي های استان اصفهان قرار دارد)ستاندر بين شهر دوازدهم در رتبهو از اين لحاظ  وجود دارد

باشند(.  اين نسبت در شهرستان خوانسار فاقد سالن ورزشي مي 1۳95در سال  نايينهای مبارکه و شهرستان

   باشد.يمآموز دانش 1۸520آموز و در شهرستان برخوار دانش 505

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

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

 آموزش عالی -4 -1

بر حسب نوع مراکز آموزش عالي  بويين و مياندشت( تعداد مراکز آموزش عالي شهرستان ۳0-1در جدول )

 آورده شده است. 1۳95در سال 

بر حسب نوع مراکز آموزش عالی در سال بویین و میاندشت تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان (. 30  -1) دولج

1395 

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان اصفهان بویین و میاندشتشهرستان  نوع مراکز

 0 91 0 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 0 2۸ 0 آزاد اسالمی

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

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

کسان آموزشي يد دارای کپرديس فريدن و خوانسار  شامل سه پرديس کاشان، فريدن و خوانسار است که اصفهان جهادکشاورزیمرکز آموزش  - 2

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

 .اشدبمي  شهر و ميمه(اطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهين

 

 



   55/ بويين و مياندشتد توسعه شهرستان سن

 

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان اصفهان بویین و میاندشتشهرستان  نوع مراکز

 0 ۳11 0 غیرانتفاعی

 59/0 16۸ 1 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

ها و مراکز آموزش درصد از دانشگاه 59/0دارد و  وجود دانشگاه پيام نور 1، بويين و مياندشتدر شهرستان 

 ستان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.عالي ا

حصيلي بر حسب گروه ت بويين و مياندشت( اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان شهرستان ۳1-1در جدول)

آورده شده است. 1۳۸5 -95های طي سال

                                                           
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -1



 

 

 )نفر(1385 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های میاندشتبویین و  شهرستانمراکز آموزش عالی  تعداد دانشجویان(. 31  -1) جدول

 تحصیلیگروه

 

 

 سال  

 

 جمع کشاورزی و دامپزشکی فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

به  دختر

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 1۳9 267 2 4 0 0 - 0 0 141 271 412 

1386 20۸ 4۳7 2 ۳ 6 4 0 0 216 444 660 19/60  

1387 2۳۸ 51۳ 2 ۳ 51 ۳2 0 0 291 54۸ ۸۳9 12/27  

1388 ۳00 6۳۳ 2 ۳ 6۳ 52 0 0 ۳65 6۸۸ 105۳ 51/25  

1389 ۳24 677 2 2 ۸۸ 57 0 0 414 7۳6 1150 21/9  

1390 ۳5۸ 709 5 17 75 55 ۸ 24 446 ۸05 1251 7۸/۸  

1391 ۳56 6۳۸ 6 14 71 51 9 44 442 747 11۸9 96/4-  

1392 ۳02 496 6 1۳ 47 42 15 5۸ ۳70 609 979 66/17-  

1393 2۳6 ۳65 6 9 ۳4 26 20 57 296 457 75۳ 0۸/2۳-  

1394 177 2۳2 2 ۳ 17 16 1۸ 47 214 29۸ 512 01/۳2-  

1395 1۳0 152 0 1 ۸ 14 15 ۳2 15۳ 199 ۳52  25/۳1-  

مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:  



   57/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 رسيده 1۳95نفر در سال  ۳52 به 1۳۸5نفر در سال  412دانشجويان دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت از 

تعداد دانشجويان دانشگاه شهرستان بويين و  1۳۸5 -90های ، در سال1۳۸۸ -95های است. طي سال

های در گروه 1۳۸5 -95های مياندشت روندی صعودی و پس از آن روندی نزولي داشته است. طي سال

اورزی و دامپزشکي تعداد دانشجويان دختر در گروه کش 1۳90 -95های علوم انساني و علوم پايه و در سال

در گروه فني و مهندسي تعداد دانشجويان پسر از دختر بيشتر بوده است.  1۳۸6 -94های از پسر و در سال

به  1۳۸5درصد در سال  2۳/0از دانشجويان استان اصفهان از  سهم دانشجويان شهرستان بويين و مياندشت 

 ه است.کاهش يافت 1۳95درصد در سال  15/0

 
های تعداد کل دانشجویان مراکز آموزش عالی)دانشگاه پیام نور( شهرستان بویین و میاندشت طی سال(. 29 -1)نمودار

95- 1385 

پيام  انشگاهسهم دانشجويان د کنند.در زيرنظام پيام نور تحصيل مي بويين و مياندشتشهرستان دانشجويان 

نسبت به سال  1۳95ان بويين و مياندشت از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان اصفهان در سال نور شهرست

 کاهش يافته است. 1۳۸5

 )نفر( 1385 -95طی سال های زیرنظامبر حسب بویین و میاندشت  تعداد دانشجویان شهرستان(. 32  -1) جدول

 زیرنظام

 

 سال   

 پیام نور

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(

1385 141 271 412  
1386 216 444 660  
1387 291 54۸ ۸۳9  
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 زیرنظام

 

 سال   

 پیام نور

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(

1388 ۳65 6۸۸ 105۳  
1389 414 7۳6 1150  
1390 446 ۸05 1251  
1391 442 747 11۸9  
1392 ۳70 609 979  
1393 296 457 75۳  
1394 214 29۸ 512  
1395 15۳ 199 ۳52  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                          

 1385 -95بر حسب مقطع تحصیلی طی سال های بویین و میاندشت هرستان تعداد دانشجویان ش(. 33  -1) جدول

 سال

 کارشناسی

 جمع دختر پسر
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 141 271 412 

1386 216 444 660 

1387 291 54۸ ۸۳9 

1388 ۳65 6۸۸ 105۳ 

1389 414 7۳6 1150 

1390 446 ۸05 1251 

1391 442 747 11۸9 

1392 ۳70 609 979 

1393 296 457 75۳ 

1394 214 29۸ 512 

1395 15۳ 199 ۳52 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                        

در مقطع تحصيلي  1۳۸5 -95های دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بويين و مياندشت در سال

شهرستان بويين و مياندشت از دانشجويان استان اصفهان در  اند. سهم دانشجويانشناسي تحصيل کردهکار



   59/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

در دانشگاه  1۳۸5 -95های کاهش يافته است. طي سال 1۳۸5نسبت به سال  1۳95مقطع کارشناسي در سال 

خصصي و کتری تپيام نور شهرستان بويين و مياندشت دانشجويي در مقاطع کارداني، کارشناسي ارشد، د

 ای تحصيل نکرده است.دکتری حرفه

ها از بویین و میاندشت)نفر( و سهم آنشهرستان مراکز آموزش عالی  تعداد اعضای هیات علمی(. 34  -1) جدول

 13851 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های استان اصفهان)درصد( 

 گروه تحصیلی

 

 سال    

 

 جمع علوم پایه انسانیعلوم 

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان

1385 

 


 
 

 


 


 1386 

 


 
 

 


 


 1387 

 


 


 


 


 


 1388 

 


 


 


 


 


 1389 

 


 


 


 


 


 1390 

 


 


 


 


 


 1391 

 


 


 


 


 


 1392 

 


 


 





 


 1393 

 


 


 





 


 1394 

 


 


 





 


 1395 

 


 


 





 


 هانمراکز آموزش عالي استان اصفها و دانشگاهماخذ:                     

 1۳95نفر درسال  2به  1۳۸5نفر در سال  1از  تعداد اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت

از اعضای هيات علمي مراکز  رسيده و سهم اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت

نکرده است. سهم  تغييری 1۳95درصد بوده و در سال  02/0، 1۳۸5آموزش عالي استان اصفهان در سال 

از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان  اعضای عيات علمي دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت

علوم انساني کاهش و در گروه علوم پايه افزايش يافته  در گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95اصفهان در سال 

 است.

                                                           
ای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با های جامع علمي کاربردی و فني و حرفه زيرنظامدر  - 1

مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرنظام بدون در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسبات 

 انجام شده است.



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 60

 

)نفر( بر بویین و میاندشتمراکز آموزش عالی شهرستان  هیات علمی و مدرسان د اعضایتعدا(. 35  -1) جدول

 1385 -95حسب زیرنظام طی سال های 

 یرنظامز         پیام نور

 

 سال        
 هیات علمی حق التدریس

0 

 
1385 

0 

 
1386 

0 

 
1387 

0 

 
1388 

0 

 
1389 

0 

 
1390 

0 

 
1391 

0 

 
1392 

0 

 
1393 

0 

 
1394 

0 

 
1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                 

طبق  1۳۸5 -95های تعداد مدرسان حق التدريس دانشگاه پيام نور شهرستان بويين و مياندشت در سال

 است.اطالعات دانشگاه مربوطه صفر درج شده 

تمامي اعضای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان بويين و مياندشت دارای مرتبه  1۳۸5 -95های در سال

 اند و عضو هيات علمي با مرتبه استاديار، دانشيار و استاد مشغول به فعاليت نبوده است.مربي بوده

و  بویین و میاندشت هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستاناعضای تعداد دانشجو به  نسبت(. 36  -1) جدول

 1385 -95بر حسب گروه های تحصیلی طی سال های استان اصفهان 

 گروه تحصیلی        علوم انسانی علوم پایه

 شهرستان استان شهرستان استان سال




-  


1385 




-  


1386 







 


1387 







 


1388 
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 گروه تحصیلی        علوم انسانی علوم پایه

 شهرستان استان شهرستان استان سال







 


1389 







 


1390 







 


1391 







 


1392 







 


1393 







 


1394 







 


1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                      

( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت بر حسب ۳6-1در جدول )

به  1۳۸5در سال  406صيلي علوم انساني اين نسبت از های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحگروه

کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات  1۳95در سال  2۸2

کاهش يافته است. نسبت  1۳95در سال  1به  1۳۸7در سال  5از  علمي دانشگاه شهرستان بويين و مياندشت

 لي در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است.های تحصيفوق در تمامي گروه

 و بویین و میاندشت نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان(. 37  -1) جدول

 1385 -95استان اصفهان بر حسب زیرنظام طی سال های 

 زیرنظام        پیام نور

ستانشهر استان سال      

 


1385 

  1386 

  1387 

  1388 

  1389 

  1390 

  1391 

  1392 

  1393 

  1394 

  1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                  
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، 1۳95در سال  پيام نور شهرستان بويين و مياندشت نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

ظر از ن مياندشتبويين و شهرستان باشد. ( بيشتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت که است  176

های استان شهرستانبين در  1۳95در سال پيام نور  دانشگاهنسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي 

به  1۳95در سال  اين نسبت بيشترين را به خود اختصاص داده است. پانزدهمرتبه  شهرستان( 24)اصفهان

 دارد.( تعلق 75/۳۸به شهرستان مبارکه) کمترين( و 4۸7شهرستان فريدن)

 
 (1395های استان اصفهان)نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 30 -1)نمودار

های سال بر حسب زیرنظام طیبویین و میاندشت در مراکز آموزش عالی شهرستان  1سرانه مقاله(. 38  -1) جدول

 )تعداد به نفر(1385 -95

 زیرنظام          پیام نور

 شهرستان استان سال     

  1385 

  1386 

  1387 

  1388 

  1389 

  1390 

  1391 

  1392 

  1393 

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



   6۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 زیرنظام          پیام نور

 شهرستان استان سال     

  1394 

  1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                             

است که از اين نسبت در   00/2، 1۳95در سال  سرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستان بويين و مياندشت

 از لحاظ اين نسبت باشد. شهرستان بويين و مياندشتي( کمتر م11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

شهر رتبه نهم را به خود شهرستان( همراه با شهرستان خميني 24های استان اصفهان)در بين شهرستان

( ۳0/0( وکمترين نسبت به شهرستان نايين)96/7اختصاص داده است. بيشترين نسبت به شهرستان اصفهان)

 د.باشهای برخوار، چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر ميتانتعلق دارد. نسبت فوق در شهرس

 
 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 31 -1)نمودار

مراکز آموزش عالی ی و تربیت بدنی آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگ 1سرانه فضای(. 39  -1) جدول

 )مترمربع بر نفر(1385 -95در سال های  )پیام نور(بر حسب زیرنظامبویین و میاندشت شهرستان 

کل استان)پیام 

 نور(

کل شهرستان)پیام 

 نور(

تربیت 

 بدنی

رفاهی و 

 فرهنگی

آموزشی و 

 کمک آموزشی
 سال

     1385 

     1386 

     1387 

     1388 

                                                           
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
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کل استان)پیام 

 نور(

کل شهرستان)پیام 

 نور(

تربیت 

 بدنی

رفاهی و 

 فرهنگی

آموزشی و 

 کمک آموزشی
 سال

     1389 

     1390 

     1391 

     1392 

     1393 

     1394 

     1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                 

 ۸4/2، 1۳95در سال  سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي دانشگاه پيام نور شهرستان بويين و مياندشت

 باشد. اين دانشگاه فاقد فضای تربيتميمترمربع بر نفر  2۸/1مترمربع بر نفر و سرانه فضای رفاهي و فرهنگي، 

 بدني است.

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

شد. بامترمربع بر نفر(بيشتر مي 55/2مترمربع بر نفر است که از سرانه استان ) 12/4، 1۳95و مياندشت در سال 

 24های استان اصفهان)پيام نور در بين شهرستان و مياندشت از نظر سرانه فضای دانشگاهشهرستان بويين 

ی پيام نور به هاشهرستان( رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

مترمربع بر نفر(  1۸/1مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان به شهرستان کاشان) 24/1۳شهرستان خور و بيابانك)

 تعلق دارد.

 
زیرنظام پیام نور در  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 32 -1)نمودار

 (1395های استان اصفهان)شهرستان
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 بهداشت و درمان -5 -1

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

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

 امکانات کمی نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان

 درمانيو خدمات بهداشتي  تعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي (40-1)جدول 

و سهم اين  شهرستان از امکانات نيروی انساني بخش بهداشتي و درماني استان  مياندشتو  بويينشهرستان 

 . دهدمينشان  1۳9۳-1۳94دوره  صرفاً برای را

ت بهداشتی های علوم پزشکی و خدمااطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 40  -1) جدول

  1393-1394)درصد( طی دوره میاندشت و سهم شهرستان از استان  و بوییندرمانی شهرستان 

 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 

استان  از

 )درصد(

1393 1۳ 15/1 4 19/1 1 70/0 ۸5 54/0 

1394 15 24/1 4 19/1 2 ۳2/1 9۳ 55/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                  

و  پزشکان کلاز  مياندشت و بويينهمانطور که مشخص است، طي دوره مورد نظر سهم شهرستان 

صصي در مياندشت، پزشك متخ و بويينش يافته است. طي دوره مورد نظر در شهرستان پيراپزشکان افزاي

 علوم پزشکي شاغل نبوده است.

درماني ي بهداشتعلوم پزشکي و خدمات دانشگاه سرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (41-1) در جدول

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. مياندشت و بويينشهرستان 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 41  -1) جدول

 )به ازای هر هزار نفر( 1393-1394و استان طی دوره  میاندشتو  بویینشهرستان 

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان رستانشه استان شهرستان

1393 52/0 2۳/0 16/0 26/0 04/0 07/0 41/۳ 1۳/۳ 

1394 61/0 24/0 16/0 2۸/0 0۸/0 07/0 79/۳ ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                  
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 .سترا در استان داشته ا سومشك عمومي رتبه از نظر سرانه پز مياندشت و بويينشهرستان  1۳94در سال 

 16/0شاهين شهر و ميمه با سرانه شهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه  شهرستان در اين سال

 پايين ترين رتبه را در استان دارند. 

 
ان شهرستاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگ(. 33 -1)نمودار

 1394با دیگر شهرستان ها و کل استان اصفهان در سال  میاندشت و بویین

با  نايينن شهرستادر اين سال  .مياندشت فاقد پزشك متخصص بوده است و بويينشهرستان  1۳94در سال 

 شته است.را در استان دارتبه اول  46/0سرانه 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 34 -1)نمودار

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان میاندشت و بویینشهرستان 



   67/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

در  .است ا در استان داشتهرپنجم از نظر سرانه دندانپزشك رتبه  مياندشت و بويينشهرستان ، 1۳94در سال 

پايين ترين رتبه  025/0برخوار با سرانه شهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان اين سال 

وازدهم در جايگاه د پيراپزشك سرانهبه لحاظ  مياندشتو  بويين، شهرستان 1۳94 در سال را در استان دارند.

جايگاه به ترتيب  27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7تان با سرانه شهرستان اردس .استان قرار گرفته است

 اول و آخر را در استان دارند.

 
 شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 35 -1)نمودار

 1394و کل استان اصفهان در سال  هابا دیگر شهرستان میاندشتو  بویین

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

های ، مراکز بهداشتي و درماني روستايي و شهری و پايگاهفعال های بهداشت خانه تعداد (42-1)جدول در 

 ارائه شده است.  1۳91-1۳94 طي دوره مياندشتو  بويين بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، یهای بهداشت فعال، مراكز بهداشتی درمانی روستاتعداد خانه(. 42  -1) جدول

 1391-1394طی دوره  میاندشت و بویینپایگاه بهداشتی شهری شهرستان 

 سال

خانه های بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 ت شهریپایگاه بهداش

 تعداد

سهم شهرستان 

 ازاستان

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1391 - - - - - - ۳ 22/1 

1392 21 75/۳ - - - - - - 
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 سال

خانه های بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 ت شهریپایگاه بهداش

 تعداد

سهم شهرستان 

 ازاستان

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1393 21 76/۳ 4 55/4 ۳ 49/1 2 ۸1/0 

1394 21 76/۳ 4 49/4 ۳ ۳۳/1 2 75/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

 ،، مراکز بهداشتي و درماني )روستايي و شهری(فعال درصد از کل خانه های بهداشت 62/2، 1۳94در سال 

ه اند و از اين قرار داشت مياندشت و بوييناستان در شهرستان  و تسهيالت زايماني های بهداشت شهریپايگاه

مرکز رتبه اول و  259 مجموع اصفهان با شهرستان در اين سال .استان قرار داردشانزدهم در رتبه ر نظ

الزم به ذکر است که طي دوره مورد مرکز رتبه آخر را در استان داشته اند. 1۳خور و بيابانك با شهرستان 

 .مرکز تسهيالت زايماني بوده است فاقدمياندشت  و بويينبررسي شهرستان 

،  برخوار ، چادگان وخور و بيابانك فاقد موسسه مياندشتو  بويين شهرستان هایوره مورد بررسي طي د

 درماني فعال بوده اند.

و سهم شهرستان از  مياندشت و بويينانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (4۳-1)جدول 

 دهد. استان را نشان مي

و سهم شهرستان از استان  میاندشتو  بوییندر شهرستان  تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 43  -1) جدول

 1393-1394)درصد( طی دوره 

 سال

 داروخانه آزمایشگاه
 تشخیصی موسسات

 ای هسته درمانی -

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

1393 1 2۳/0 2 25/0 1 44/0 

1394 1 22/0 2 25/0 1 41/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                    

ادگان مياندشت و چو  بويينهای شهرستان آزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان  1۳94در سال 

تعداد  از نظرمياندشت و  بويينشهرستان  1۳94 در سال آزمايشگاه رتبه آخر را در استان داشته اند. يكبا  
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 ستانشهر در اين سال .داردقرار استان در رتبه پاياني  و فريدونشهر چادگانهای شهرستان به همراه  داروخانه 

شهرستان از جمله شهرستان  ۸ ،1۳94سال . در استداروخانه رتبه اول را در استان داشته  411اصفهان با 

شهرستان  و استان قرار دارند آخردر رتبه درماني هسته ای  -موسسه تشخيصي يكبا مياندشت  و بويين

  رتبه اول را در استان دارد.درماني هسته ای  -تشخيصيموسسه  14۳اصفهان با 

 ایهشهرستان و رين رتبه را در استان داشته استمرکز دياليز باالت 1۳اصفهان با  شهرستان ،1۳94در سال 

 207اصفهان با شهرستان  ،1۳94 سالدر اند. چادگان فاقد مرکز دياليز بوده وبرخوار  ،مياندشتو  بويين

و  مياندشت، چادگان ، خور و بيابانكو  بويينرتبه اول را در استان دارد و شهرستان های  توانبخشي مرکز

 اند.توانبخشي بودهفاقد مرکز  فريدونشهر

 اطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکی

 ياندشتمو  بويينتعداد پايگاه های اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جاده ای شهرستان  (44-1)جدول 

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳94طي دوره 

 1385-1394طی دوره  میاندشت و بویینرژانس پیش بیمارستانی شهرستان تعداد پایگاه های او(. 44  -1) جدول

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1385 0 1 

1386 0 1 

1387 0 1 

1388 0 1 

1389 0 1 

1390 0 1 

1391 0 1 

1392 0 1 

1393 0 1 

1394 0 1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                       

پايگاه بوده است  يكمياندشت  و بويينای شهرستان تعداد کل پايگاه های شهری و جاده 1۳94در سال 

شهرستان به همراه  و از اين نظر   مي دهدهای استان را تشکيل درصد از کل پايگاه 71/0که اين تعداد، 

پايگاه رتبه اول را در  ۳9اصفهان با شهرستان قرار داشته است. در اين سال  پاياني استان خوانسار در رتبه

 مداد هواييا مياندشت فاقد اتاق فرمان، پايگاه و بويينطي دوره مورد بررسي شهرستان . استاختيار داشته 

 است. بوده موتوری و اتوبوس آمبوالنس و
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 ش سالمتتغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخ

            های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدولشاخص در اين بخش تعدادی از

-1۳94طي دوره  مياندشت و بويينميزان شاخص های مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان  (1-45)

 ارائه شده است.  1۳92

 و استان اصفهان  میاندشت و بویینهای مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان ن شاخصمیزا(. 45  -1) جدول

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1392 5/6 ۸/6 ۳/16 7/9 5/19 ۸/9 

1393 5/9 6/6 7/12 5/9 0/19 1/11 

1394 0/6 1/6 0/6 ۸/۸ 0/6 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                    

. مياندشت کاهش يافته است و بوييندر شهرستان  دان زيريکماه اره مورد بررسي ميزان مرگ نوزطي دو

قرار  در رتبه پانزدهم استان از نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماهمياندشت  و بويينشهرستان  1۳94سال در 

 جايگاه در زنده تولد رهزا در زيريکماه نوزاد 14 مرگ ميزان با فريدن شهرستان در اين سال .داشته است

 است. نداشته زيريکماه نوزادان در مرگي هيچ خوانسارشهرستان  که حالي در گرفته قرار اول

 
 1392 -1394و استان طی سال های  میاندشتو  بویینماه در شهرستان میزان مرگ نوزادان زیر یک(. 36 -1)نمودار
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ت و يکم در رتبه بيس زير يکسال نبه لحاظ ميزان مرگ کودکامياندشت و  بويينشهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار  7/2با  خوانسارشهرستان و  ۳/20دهاقان با  شهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است

 اند.تولد زنده به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1392 -1394و استان طی سال های  میاندشت و بوییندر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 37 -1)نمودار

در رتبه بيست و يکم سال  5از نظر ميزان مرگ کودکان زير  مياندشت و بويينشهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار  7/2با  وانسارخشهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است

 اند.اول و آخر استان قرار گرفته هایهبتولد زنده  به ترتيب در رت

 
 1392 -1394و استان طی سال های  میاندشتو  بوییندر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 38 -1)نمودار
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کل  و مياندشتو  بوييناز برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان  ميزان مرگ و مير ناشي (46-1)جدول 

جدول نشان داده شده که درسطح شهرستان اين . همچنين در دهدمينشان  1۳94 در سالاستان اصفهان را 

 عامل چه ميزان بوده است. ۸و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

 1394 در سالو استان اصفهان  میاندشت و بویینو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 46  -1) جدول

 علت  مرگ

1394 

 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

 ۸2/17 ۳1۸2 67/19 24 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 20/5۸ 71 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 ۸2/0 1 (غیرترافیکی) عمدغیر ادثحو

 9۸/6 1246 56/6 ۸ تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 46/2 ۳ متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 00/0 0 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 46/2 ۳ عصبی تمسیس هایبیماری

 17/1۸ ۳244 ۸4/9 12 شده تعریف بد حاالت و عالیم

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                              

 و بويينسطح شهرستان  بيشترين سهم در 1۳94در سال همانگونه  که مشخص است از بين اين علل مرگ، 

از نظر  1۳94در سال  مياندشت و بويينشهرستان . مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است مياندشت

در همين سال بيشترين  .در استان داشته است راچهارم مرگ ناشي از سرطان ها و تومورها رتبه  درصد

ن متعلق به و کمتري درصد 79/21با  سميرمشهرستان مربوط به  هاو تومور ها مرگ ناشي از سرطان درصد

 درصدبه لحاظ  مياندشتو  بويينشهرستان  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14ا ب برخوارشهرستان 

شهرستان در اين سال  .استان قرار داشته است چهارمجايگاه  در  های قلبي عروقيمرگ ناشي از بيماری

به ترتيب ناشي از بيماری های قلبي عروقي درصد مرگ  27/27نطنز با شهرستان و  درصد 5۸/62با  نايين

 درصد مرگ از نظر ،1۳94در سال  مياندشت و بويين. شهرستان ندداشته ادر استان  راهای اول و آخر رتبه

هرستان ش  همين سال در .استان قرار گرفته است ناشي از بيماری های دستگاه تنفس در رتبه پانزدهم

اول و آخر را به لحاظ درصد  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0سميرم با شهرستان درصد و  74/12گلپايگان با 

از بين عوامل مرگ ذکر  1۳94با توجه به آمار سال مرگ ناشي از بيماری های دستگاه تنفس داشته اند. 
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دوم در های قلبي عروقي عامل و مياندشت بعد از بيماری بويينشده، سرطان ها و تومورها در شهرستان 

ريف و عالئم و حاالت بدتع های  قلبي عروقيبيماری  بعد از در استان اصفهان .مرگ و مير افراد بوده است

 .اندامل مهم در مرگ و مير افراد بودهع شده، سرطان ها و تومورها سومين

 ينويبتعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان  (47-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳94در سال و استان اصفهان  مياندشتو 

ان و است میاندشت و بویینمیزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان (. 47  -1) جدول

 1394 سال دراصفهان 

 استان شهرستان سال

1394 0۸/۳2 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                  

قرار  نهم استانجايگاه در  1۳94از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در سال  مياندشتو  بويينشهرستان 

در صد هزار نفر به مرگ   92/4اصفهان با شهرستان  و   61/6۸با  خور و بيابانك شهرستان. داشته است

 ترتيب بيشترين و کمترين مرگ ناشي از حوادث ترافيکي را داشته اند.

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ق صندو و (تعداد بيمه شدگان )اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت )خدمات درماني سابق

-1۳95و کل استان طي دوره  مياندشت و بويينن ان و عشاير شهرستابيمه اجتماعي کشاورزان، روستايي

ل اداره کالزم به ذکر است که اطالعات مربوط به بيمه شدگان  ارائه شده است. (4۸-1)در جدول  1۳92

 مياندشت در آمار شهرستان فريدن منظور شده است.و  بويينشهرستان تامين اجتماعي 

طی  تمیاندشو  بوییندر شهرستان  به تفکیک نوع بیمه و سهم بیمه شدگان تحت پوشش  تعداد(. 48  -1) جدول

 1392-1395دوره 

 نوع بیمه       

 

 

 سال   

 اداره کل بیمه سالمت

بیمه اجتماعی   صتدوق

و  انکشاورزان، روستایی

 عشایر

 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

ان سهم شهرست

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1392 171۸9 2۳/1 - - - - 

1393 19۳75 15/1 ۳629 04/2 2۳004 49/0 
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 نوع بیمه       

 

 

 سال   

 اداره کل بیمه سالمت

بیمه اجتماعی   صتدوق

و  انکشاورزان، روستایی

 عشایر

 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

ان سهم شهرست

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1394 19409 15/1 5167 77/2 24576 52/0 

1395 19105 16/1 - - - - 

 تاناس يان و عشايروق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايصندستان و مأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي ا                 

 از سالنامه آماری استخراج شده است. 1۳9۳بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال  آمار  *

تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه  مياندشت و بويينطي دوره مورد بررسي در شهرستان 

از  مياندشتو  بويين، سهم شهرستان 1۳94توجه به اطالعات موجود در سال افزايش يافته است. با  سالمت

را در اختيار دارد.  بيست و سوم استانباشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 52/0کل بيمه شدگان استان 

خور و شهرستان درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9اصفهان با داشتن سهم شهرستان 

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند. 46/0با سهم بيابانك 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر   9420 به ازای هر و مياندشت  بوييندر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

زم به ذکر نفر رسيده است. ال 6041اين رقم به  1۳95يك واحد مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز  16696در استان به ازای هر  1۳۸5است که در سال 

را صد در صد ، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸اين رقم به 

از اماکن ورزشي استان درصد  91/0 بويين و مياندشت دهند. شهرستاناماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي

زم به ال .و اطالعاتي در مورد تعداد ورزشکاران سازمان يافته اين شهرستان موجود نيستباشد را دارا مي

اه در جايگذکر است اين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، 

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای  (49-1)قرار دارد. جدول  از بين بيست و چهار شهرستان( استان دوازدهم)

 .مي دهدو استان نشان  و مياندشت بويينهر يك مکان ورزشي را در شهرستان 
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 و میاندشت بویینتعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان (. 49  -1) جدول

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز هدسرپوشیاماکن ورزشی 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

9420 21004 - ۸1۳91 9420 16696 

1386 9274 205۳2 - 79652 9274 16۳24 

1387 91۳0 1۸29۳ - 74۳۳1 91۳0 146۸0 

1388 6742 1659۸ - 67۸16 6742 1۳۳۳5 

1389 66۳7 151۸2 - 66۸41 66۳7 12۳72 

1390 - 14۳09 - 65056 - 11729 

1391 - 14617 - 6۳152 - 11۸69 

1392 6۳۳2 1۳9۳1 - 57۸29 6۳۳2 11226 

1393 62۳4 14225 - 5907۸ 62۳4 11465 

1394 61۳6 142۸4 - 59656 61۳6 11524 

1۳95 6041 14۳44 - 61697 6041 116۳۸ 

 ستان اصفهانمأخذ: اداره کل ورزش و جوانان ا             

 
 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 39 -1)نمودار

 و بويينتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

های نيمهرسيده است. از لحاظ بيشترين تعداد پروژه 1۳95د در سال عد 6به ها ، تعداد اين پروژهمياندشت

تان ) از بين بيست و چهار شهرستان( اس دوازدهم جايگاه در و مياندشت بويينتمام بخش ورزشي، شهرستان 

مام يمه تهای نگيرد. بيشترين تعداد پروژههای نيمه تمام استان را در بر ميدرصد از پروژه 7/۳قرار دارد، که 
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های شهرستانپروژه و کمترين آن مربوط به  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95بخش ورزشي در سال 

 ارائه شده است. (50-1)پروژه است . نتايج شاخص مذکور در جدول  دوبا  و دهاقان نطنز

 و میاندشت بویینستان تمام بخش ورزشی شهرهای نیمهتعداد پروژه(. 50  -1) جدول

 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1393 4 ۳۸/2 

1394 4 ۸0/2 

1395 6 70/۳ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                          

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

ر گاه منحصر به فرد استان اصفهان دانديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جاي

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

ی قوی، ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهمذهبي وديني پايدار، سيستم

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتود سرمايهوج مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

ي است. از اين رو بررسشده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هت بی آنها در سطح شهرستان اهميها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليتامکانات و تعيين نقشه

 سزايي دارد.

 هنری و فرهنگی اماکن

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

عنوان سينماها،  4گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 است.  های آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانهآموزشگاه

نشان را  1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت بويينتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (51-1)جدول 

 .دهدمي
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 و میاندشت بویینتعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان (. 51 -1) جدول

 کتابخانه هاسمن آموزشگاه آزاد هنری سال

1393 0 - 2 

1394 0 1 2 

1395 1 1 2 

 ۸۳/0 41/0 41/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 سيزدهم بيست و چهارم شانزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان              

. در سال ا بوده اندو مياندشت فاقد سينم بويينشهرستان شهرستان استان از جمله  11طي دوره مورد بررسي 

( و کمترين سرانه متعلق به شهرستان اصفهان 2۸/0مربوط به شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها  1۳95

 .1( است0۳/0)

از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه شانزدهم استان  و مياندشت بويينشهرستان  1۳95در سال 

 قرار گرفته است. 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها مياماکن هنری موزهسومين دسته از 

 و مياندشت بويينشهرستان شهرستان استان از جمله  172فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بررسي 

 ( است. 6۸/0فاقد موزه بوده اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

،  بيشترين 1۳95و مياندشت فاقد گالری و نگارخانه مي باشد. در سال  بوييندوره مورد بررسي شهرستان طي 

 .۳عدد(  است 12تعداد گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

سزايي در ارتقای وضعيت فرهنگي هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

در اين  .مي باشدفرهنگي هنری فاقد موسسه  و مياندشت بويين، شهرستان 1۳95هرستان ها دارند.  در سال ش

ن های خوانسار، طي اين دوره شهرستا. رتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان سال 

 .نداهنری بودهن و مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات فرهنگي خوروبيابانك، بويي

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مي)سمن( در کلينهادمردم سازمان

ردِ مردم و قوای حاکم و عنوان واسطه بين فردْ فشود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

و مياندشت وجود داشته  بويينسمن فعال در شهرستان  يك، 1۳95کند. در سال ميايفا  جامعه حتي خود

                                                           
و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين يين بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1 

 باشند.مي سينمافاقد 
های خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن، شهرستان 2

 باشند.فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد فاقد موزه ميفريدون شهر، 

 است.های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهدر اين دوره تنها در شهرستان -3

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
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


  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 7۸

 

من رتبه بيست و چهارم را در استان داشته و مياندشت از نظر سرانه س بويينشهرستان است. در اين سال، 

 است. 

ا در باالبردن هی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهکتابخانه 

، شهرستان 1۳95در سال  باشد. هر شهرستان بسيار ضروری ميفرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در 

های انشهرستدر همين سال  .را در استان داشته است سيزدهمرانه کتابخانه رتبه از نظر س ومياندشت بويين

 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2( و خور وبيابانك)0۳/2دهاقان)

 اند.آخر را در استان داشته رتبه

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000به ازای هر سرانه )(. 40 -1)نمودار

 اماکن مذهبی

ثانيا گروه  و بودهشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي هايي گفته ميبه مکان

ها ينيهه و حسگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکهدف و خدمت

 باشد.مي

 (52-1)در جدول  1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت بوييناطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان 

 نشان داده شده است.

 و میاندشت بویینتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 52  -1) جدول

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 ۳5 ۳ 

1386 ۳5 ۳ 
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 بقاع متبرکه مسجد سال

1387 ۳6 ۳ 

1388 ۳7 ۳ 

1389 ۳۸ ۳ 

1390 ۳9 ۳ 

1391 40 ۳ 

1392 42 ۳ 

1393 4۳ ۳ 

1394 4۳ ۳ 

1395 44 ۳ 

 24/1 20/1۸ نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 دوازدهم دهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

دهم را   که از اين نظر رتبهبوده  20/1۸برابر با  و مياندشت بوييندر شهرستان  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استميان شهرستاندر 

 ته اند.در جايگاه آخر استان قرار گرف  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان جايگاه اول و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 41 -1)نمودار

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

تان قرار دهم اسدوازدر رتبه از نظر سرانه بقاع متبرکه  ياندشتو م بويين، شهرستان 1۳95شوند. در سال مي

                                                           
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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به ترتيب  12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه شهرستان در همين سال . گرفته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. های رتبه

 اجتماعی -2 -1-7

 تی امور اجتماعی بهزیس

 مي دهد. را نشان مياندشت و بوييناطالعات مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  در شهرستان  (5۳-1)جدول 

را در  خرآمستمری بگير اجتماعي رتبه  یاز نظر تعداد خانوارهامياندشت  و بويينشهرستان  1۳95در سال 

 .استدر استان داشته  خانوار رتبه اول را 2127 با اصفهانشهرستان در اين سال  .استان دارد

يست و باز  نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه  مياندشت و بويينشهرستان  1۳94در سال 

خانوار  1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با  شهرستان. را در استان داشته است دوم 

 اول و آخر  قرار گرفته اند.  هایدر رتبه

است.   هقرار گرفتاستان  آخررتبه در  از نظر تعداد مهد کودک  مياندشت و بويين، شهرستان 1۳94 در سال

مياندشت از نظر تعداد کودکان مهد کودک در رتبه بيست و سوم استان و  بويين، شهرستان 1۳94 در سال

اند مياندشت بوده و بوييندر شهرستان درصد از کل مربيان استان  25/0 ، 1۳94قرار گرفته است. در سال 

 است. قرار گرفته استان آخررتبه  در از اين لحاظ  که

ه اند و از بهزيستي بود مياندشت تحت پوشش و بويينکودک بد سرپرست در شهرستان  5، 1۳95در سال 

هرستان ش در اين سال .و نطنز در رتبه بيستم استان قرار داشته است نايينهای شهرستان به همراه اين نظر 

 جايگاه اول را داشته است.کودک  192صفهان با ا

را در استان  خرآاز نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه مياندشت  و بويينشهرستان  1۳95در سال 

 .استرا در استان داشته  اولمعلول رتبه   ۳0904اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

مياندشت قرار داشته  و بويينحضوری استان در شهرستان  درصد از مراکز مشاوره 49/0، 1۳94در سال 

مرکز  145ا اصفهان بشهرستان در اين سال  .است گرفتهاست که از اين نظر در رتبه های پاياني استان قرار 

مشاوره رتبه نخست را دارد و شهرستان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است.



 

 

 1385-1395طی دوره  میاندشت و بویینامور اجتماعی بهزیستی شهرستان (. 53  -1) جدول

 سال

خانوارهای 

بگیر ریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

بگیر ریممست

 توانبخشی
 مهدهای کودک

کودکان مهدهای 

 کودک
مربیان  مهد 
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کودکان بد 
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1385 - - - - ۳ ۳9/0 60 17/0 4 12/0 ۳ 60/0 - - - - 

1386 - - - - ۳ 40/0 47 1۳/0 ۳ 09/0 5 9۸/0 - - - - 

1387 - - - - 1 1۳/0 ۳0 0۸/0 2 06/0 4 ۸0/0 - - - - 

1388 - - - - 1 1۳/0 20 05/0 1 0۳/0 5 9۸/0 - - - - 

1389 - - - - 2 27/0 65 1۸/0 4 1۳/0 6 20/1 - - - - 

1390 - - - - 2 29/0 ۸5 25/0 4 1۳/0 5 00/1 - - - - 

1391 - - - - 2 29/0 67 1۸/0 4 1۳/0 7 ۳۳/1 - - - - 

1392 - - - - 2 2۸/0 ۸4 21/0 6 1۸/0 5 9۸/0 ۳52 52/0 0 00/0 

1393 ۸1 ۸4/0 190   02/1 1 14/0 24 07/0 1 0۳/0 4 77/0 ۳57 51/0 0 00/0 

1394 ۸6 90/0 192 02/1 2 2۸/0 70 19/0 ۸ 25/0 5 9۸/0 ۳۸1 52/0 1 49/0 

1395 96 02/1 - - - - - - -  - 5 9۳/0 4۳5 55/0 - - 

استان بهزيستي کل اداره: مأخذ                          



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / ۸2

 

مياندشت فاقد مرکز آسيب های اجتماعي، مرکز نگهداری از و  بويينطي دوره مورد بررسي شهرستان 

 کودکان بي سرپرست، مرکز مشاوره ژنتيك و مرکز مشاوره و ترک اعتياد بوده است.

 امور اجتماعی کمیته امداد

 و بويين خميني در شهرستانحمايت کميته امداد امام  تعداد خانوارها و افراد مورد (54-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95طي دوره  مياندشت

و سهم  میاندشت و بویین خمینی در شهرستانتعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام (. 54  -1) جدول

 1385-1395این شهرستان از استان طی دوره 

 سال
 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 2512 ۸6/2 6۳50 ۳7/۳ 

1386 2619 ۸7/2 6479 ۳۳/۳ 

1387 2726 ۸۸/2 6606 ۳5/۳ 

1388 2۸10 90/2 6۳65 2۳/۳ 

1389 2691 ۸7/2 5۸۳7 19/۳ 

1390 - - - - 

1391 - - - - 

1392 2۸42 97/2 5907 ۳0/۳ 

1393 2776 ۸۳/2 5۸52 21/۳ 

1394 2569 60/2 4۸90 72/2 

 57/2 40۳0 55/2 22۸4 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                         

د خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه ، از نظر تعدا1۳95در نه ماهه اول سال  مياندشت و بويينشهرستان 

خور و شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با  شهرستان در اين سال. را در استان دارد چهاردهم

ز در ني خانوار رتبه آخر را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد 5۳۸بيابانك با 

نفر رتبه  4۳2۸1اصفهان با  شهرستان. را در استان دارد  رتبه سيزدهم مياندشت و بويينشهرستان  اين سال

 اند. نفر رتبه آخر را در استان داشته 926خور و بيابانك با شهرستان اول و 

 ص های مهم اجتماعیشاخ

 هانو استان اصف  مياندشتو  بويينبرخي  شاخص های اجتماعي مهم در سطح شهرستان   (55-1)در جدول 

ارائه شده است.



 

 

 1385-1395طی دوره  میاندشت و بویینهای اجتماعی مهم در شهرستان وضعیت شاخص(. 55  -1) جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 - 1۳4 ۳61 4۳2 - - 545 522 56۳ - - شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 - 2 0 0 - - 0 0 0 - - شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 - 5/5 5/14 1/17 - - 5/20 4/19 6/20 - - 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
 - 5/9 ۸/24 ۸/2۳ - - 6/۳7 1/۳6 1/۳9 - - 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
 - ۳/0 ۳/1 5/۸ - - 0/0 0/0 0/0 - - 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
 - 1/0 0/0 0/0 - - 0/0 0/0 0/0 - - 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
 - 2/0 0/0 0/0 - - 0/0 0/0 0/0 - - شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 وستاییر
 - 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
 - 0/67 0/0 0/0 - - * * * - - شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 شهری
 - 5/65 * * - - * * * - - 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
 - * * * - - * * * - - شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 مردان

 کل
 - 9/27 ۸/27 ۳/27 0/27 - - - - - - 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
 - 0/2۸ 9/27 ۸/27 9/26 - - - - - - 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
 - 5/26 ۸/26 6/25 6/29 - 7/22 7/2۳ 7/22 - - شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 - 6/2۳ 1/2۳ 4/2۳ 7/22 - - - - - - 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
 - 5/2۳ 1/2۳ 7/2۳ 7/22 - - - - - - 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
 - 9/25 2/22 ۳/22 5/2۳ - 7/22 7/2۳ 7/22 - - شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 - 1/41 0/0 0/0 0/24 - - - - - - شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 هریش
 - 1/41 0/0 0/0 0/24 - - - - - - شهرستان

 0/۳7 6/۳5 9/۳5 7/۳5 0/۳5 1/۳4 7/۳4 4/۳4 1/۳4 2/۳4 2/۳4 استان

 روستایی

 

 - 0/0 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
 - ۸/۳6 0/0 0/0 9/20 - - - - - - نشهرستا

 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
 - ۸/۳6 0/0 0/0 9/20 - - - - - - شهرستان

 0/۳2 7/۳1 1/۳1 ۸/۳0 1/۳0 0/۳0 9/29 5/29 1/29 1/29 1/2۸ استان

 روستایی

 

 - 0/0 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

 7/۸ - - - - 4/10 - - - - 4/12 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 1 0 0 - - - - - - - تعداد

 0/0 99/0 0/0 0/0 - - - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 5۳ 7۳ 102 0 - - - - - - - تعداد

 1/0 1/0 2/0 0/0 - - - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 0 1 0 1 1 1 -   - -   -  - تعداد

 0/0 6/0 0/0 7/0 6/0 7/0 -   - -   -  - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره
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است.  کاهش يافته 1۳94در سال   5/5به  1۳۸7در سال  6/20از  مياندشت و بوييننرخ ازدواج در شهرستان 

در اين  .دارد در استان را بيست و سومرتبه  1۳94در سال  مياندشت و بوييناز نظر نرخ ازدواج شهرستان 

به ترتيب  ۳/5با نرخ ازدواج  آران و بيدگلشهرستان و  2/12دونشهر با نرخ ازدواج فريشهرستان سال 

 .نداول و آخر را در استان داشته ا های رتبه

ال در اين س .مياندشت از نظر نرخ طالق در رتبه هفدهم استان قرار دارد و بويين، شهرستان 1۳94در سال 

 تبه را در استان دارد. باالترين ر ۳/10دهاقان با نرخ طالق شهرستان 

در  .مياندشت از نظر نسبت ازدواج به طالق در رتبه پنجم استان قرار داردو  بويين، شهرستان 1۳94در سال 

دهاقان با نسبت ازدواج به شهرستان و رتبه اول  56۸نسبت ازدواج به طالق  با سميرمشهرستان اين سال 

 .داشته اندرتبه آخر را در استان  6/0طالق 

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج  (55-1)انگونه که از اطالعات جدول هم

و  بويين، شهرستان 1۳94و استان در حال افزايش است. در سال  مياندشت و بويينزنان در سطح شهرستان 

 لپايگانگشهرستان سال در اين  .مياندشت از نظر ميانگين سن ازدواج مردان در رتبه نوزدهم استان قرار دارد

سال پايين ترين ميانگين  9/26 ميانگين سن با خور و بيابانكشهرستان باالترين و  سال ۸/29با ميانگين سن 

اظ ميانگين سن ازدواج زنان حبه ل مياندشتو  بويينشهرستان  1۳94سن ازدواج مردان را داشته اند. در سال 

سال  6/25 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان مين سال در ه. را در استان داشته است پانزدهمرتبه 

سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در  0/22 ميانگين سن با آران و بيدگل شهرستان وباالترين 

 استان داشته اند. 

 .ر داردامياندشت به لحاظ ميانگين سن طالق مردان در رتبه دوم استان قرو  بويينشهرستان ، 1۳94در سال 

آران و  شهرستان سال برای مردان رتبه اول و 6/67با ميانگين سن طالق  در اين سال شهرستان گلپايگان

مياندشت  و بويينشهرستان ، 1۳94سال اند. در سال رتبه آخر را در استان داشته 9/24 ميانگين سن با بيدگل

ميانگين ا ب گلپايگان شهرستان در همين سال .از نظر ميانگين سن طالق زنان در رتبه دوم استان قرار دارد

سال رتبه آخر را در استان  5/20 ميانگين سن با آران و بيدگلشهرستان رتبه اول و برای زنان سال  7/45سن

 داشته اند.

در يافته است.  کاهش 1۳۸5-1۳95طي دوره  مياندشت و بويينخ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان نر

قرار  استان نوزدهماز نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه  مياندشتو  ويينب، شهرستان 1۳95سال 

شهرستان درصد رتبه اول و  4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهرستان در اين سال  .داشته است

 درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7خميني شهر با نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

 از نظر تعداد سرقت در رتبه آخر استان قرار داشته است. مياندشت و بويينرستان شه ،1۳95در سال 

 



   ۸7/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده اند، کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.يم شمار به

 . شوندمي 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 کهساله و بيشتر  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 خوداشتغالي يا بگيری قحقو و مزد صورت به کار جستجوی

مياندشت کاهش يافته و جمعيت مردان  و بويينساله و بيشتر شهرستان  10جمعيت طي دوره مورد بررسي 

 کمتر از زنان بوده است.  1۳90و  1۳۸5در سال های 

ت در ساليبه تفکيك جنس مياندشت و بويينجمعيت فعال شهرستان اطالعات مربوط به  (56-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 

 میاندشت و بویین ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان 10جمعیت (. 56  -1) جدول

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 25160 124۳5 12725 10۳55 ۸776 1579 7662 6۸56 ۸06 269۳ 1920 77۳ 

1390 2۳060 11۳70 11690 9444 ۸224 1220 ۸1۳7 7226 911 1۳07 99۸ ۳09 

1395 20917 10604 10۳1۳ ۸۳۳7 74۳۸ ۸99 7۳1۸ 66۳۳ 6۸5 1019 ۸05 214 

 ر ايرانمأخذ: مرکز آما              

مياندشت تعداد  و بوييندر شهرستان  1۳۸5-1۳90مشخص است طي دوره  (56-1)همانطور که در جدول 

تعداد شاغلين و بيکاران کاهش يافته  1۳90-1۳95شاغلين افزايش و تعداد بيکاران کاهش يافته و طي دوره 

 است.  

اصفهان  استانکل و  مياندشتو  ويينبدر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  نرخ بيکاری (57-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5در سال های 
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ت و میاندشو  بوییندر سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 57  -1) جدول

 استان اصفهان

 سال

 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 01/26 ۸۸/21 96/4۸ 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 ۸4/1۳ 14/12 ۳۳/25 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 22/12 ۸2/10 ۸0/2۳ 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

و  بويينرخ بيکاری شهرستان ن 1۳90و  1۳۸5طي سال های مشخص است  (57-1)همانگونه که در جدول 

، 1۳95بوده است. در سال کمتر از نرخ بيکاری استان  1۳95و در سال نرخ بيکاری استان  مياندشت بيشتر از

شهرستان ال در اين س .را در استان داشته است چهاردهماز نظر نرخ بيکاری رتبه  مياندشتو  بويينشهرستان 

درصد پايين ترين نرخ بيکاری را در استان  94/5آران و بيدگل بان شهرستادرصد باالترين و  09/1۸لنجان با 

 داشته اند.

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 42 -1)نمودار



   ۸9/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 
 شهرستان های استان و کل استان اصفهان در با دیگر میاندشتو  بویینشهرستان مقایسه نرخ بیکاری (. 43 -1)نمودار

 1395سال 

 ارزش افزوده

 ستانده ارزشارزش افزوده ناخالص برابر با  . است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزشارزش افزوده، 

 .است توليد در استفاده مورد ای واسطه مصارف ارزش منهای ناخالص

رستان سهم اين شهکل استان به قيمت جاری و و  مياندشتو  بويينارزش افزوده شهرستان  (5۸-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳از کل ارزش افزوده استان طي دوره 

ارزش و سهم شهرستان از کل  1379-1393طی دوره  میاندشتو  بویینارزش افزوده شهرستان (. 58  -1) جدول

 افزوده استان 

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1379 16۸1۳۳ ۳۸795952 4۳/0 

1380 1976۸9 4۳99۸067 45/0 

1381 22۳541 55476۳01 40/0 

1382 2۸4959 7۳97۳۳65 ۳9/0 

1383 ۳05267 1006۳4۳27 ۳0/0 

1384 ۳۸۸606 119507942 ۳۳/0 

1385 44۳104 14۳4۳254۸ ۳1/0 

1386 67۸462 192765900 ۳5/0 

1387 662۳6۸ 2۳475657۸ 2۸/0 
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 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1388 71۳5۸۸ 24۳0۸۳615 29/0 

1389 90۸256 ۳0۳7۳7646 ۳0/0 

1390 21942۳5 41۸791۸۸5 52/0 

1391 1425074 514012105 2۸/0 

1392 2۳254۳6 6715۳5719 ۳5/0 

1393 272۳529 762415۳4۳ ۳6/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 

 سهم ارزش افزوده شهرستانطي دوره مورد بررسي مشخص است که  (5۸-1)براساس اطالعات جدول 

 مياندشت از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. و  بويين

ن ريال بوده که از سرانه ارزش ميليو 2/109مياندشت و  بويين، ارزش افزوده سرانه شهرستان 1۳9۳در سال 

مياندشت از نظر سرانه  و بويين، شهرستان 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. در سال  ۸/151افزوده استان )

 با ارزش شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .را در استان داشته استشانزدهم ارزش افزوده رتبه 

 اول های ميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79ا ارزش افزوده سرانه شهر بخمينيشهرستان و   ۸/627افزوده سرانه 

 و آخر را در استان داشته اند.

 
شهرستان های استان و کل استان  با دیگرمیاندشت  و بویینمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان (. 44 -1)نمودار

 1393اصفهان در سال 

 



   91/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 ندهمصرف واسطه و ستا

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 ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .بررسي قرار ندارندرسد، در محدوده مفهوم مورد عنوان 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 ستانده ،گيردمي

 شود.حاصل مي

و  بويينهای اقتصادی شهرستان ده در هريك از  فعاليتستاننسبت مصرف واسطه به  (59-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان  و مياندشت

 ويينبهای اقتصادی در شهرستان فعاليتنيمي از نسبت مصرف واسطه به ستانده در هر چند  ،1۳9۳در سال 

مياندشت کمتر  و بويين شهرستان ه کل در، اما نسبت مصرف واسطه به ستانداز استان بوده بيشتر مياندشتو 

برای  ستانابه کل نسبت  مياندشت و بوييندر شهرستان که اين امر نشان مي دهد  از کل استان بوده است.

 .است صورت گرفته کمتری مصرف واسطه ،هر واحد توليد

 1393ر هر فعالیت اقتصادی در سال نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( د(. 59  -1) جدول

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 92/41 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 59/70 صنعت و معدن

 ۳1/9 49/12 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 49/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸2/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 9۸/27 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 41/51 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 59/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 64/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 24/11 آموزش

 65/14 51/15 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 74/۳0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 
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 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

توان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد. فعاليت های اقتصادی را مي

ز هر بخش او سهم  مياندشتو  بويينبخش های عمده اقتصادی شهرستان ارزش افزوده  (60-1)در جدول 

 کل ارزش افزوده شهرستان ارائه شده است.

 و )میلیون ریال( به تفکیک بخش های عمده اقتصادی میاندشتو  بویینارزش افزوده شهرستان (. 60  -1) جدول

 تان در هر بخش )درصد(اسارزش افزوده شهرستان از کل  سهم

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 5۳1۸7 46/1 21707 14/0 9۳2۳9 4۸/0 

1380 62776 5۳/1 2۳55۳ 15/0 111۳61 47/0 

1381 75979 5۸/1 ۳04۸۸ 14/0 117075 40/0 

1382 1197۸6 7۳/1 29546 10/0 1۳5627 ۳۸/0 

1383 10740۳ 44/1 45۳77 10/0 1524۸7 ۳۳/0 

1384 14429۳ 55/1 50۳۸5 09/0 19۳929 ۳4/0 

1385 145491 19/1 61561 10/0 2۳6051 ۳4/0 

1386 ۳01566 77/1 72759 0۸/0 ۳041۳۸ ۳4/0 

1387 191۳62 14/1 11۸9۳۳ 11/0 ۳52074 ۳2/0 

1388 207777 26/1 104512 11/0 401299 ۳1/0 

1389 279201 ۳5/1 14605۳ 11/0 4۸۳00۳ ۳۳/0 

1390 2554۳6 25/1 201696 09/0 17۳7104 94/0 

1391 ۳76۸55 17/1 274976 11/0 77۳24۳ ۳2/0 

1392 105۳064 96/1 ۳52۸29 11/0 91954۳ ۳2/0 

1393 10149۸5 54/1 4۳21۳6 12/0 1276407 ۳7/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                     

ين و مياندشت از ارزش افزوده بخش کشاورزی استان افزايش و دوره مورد بررسي سهم شهرستان بوي طي

ن و مياندشت از ارزش افزوده اين بخش ها در استان کاهش های صنعت و خدمات شهرستان بوييسهم بخش

مياندشت از نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه بيست و  و بويين، شهرستان 1۳9۳در سال  يافته است.

 ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی  .يکم را در استان داشته است



   9۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

آخر را در استان ميليون ريال رتبه  267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ميليون ريال رتبه اول و 

 اند.داشته

مياندشت از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه بيست و يکم را در استان  و بويين، شهرستان 1۳9۳در سال  

ميليون  114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان دراين سال در بخش صنعت  .داشته است

اول و آخر را در  های ميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ريال و  

 استان داشته اند. 

مياندشت به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه آخر استان قرار  و بويين، شهرستان 1۳9۳در سال 

ميليون ريال رتبه  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش خدمات  .گرفته است

 اول استان را داشته است.

 و بويينسهم ارزش افزوده هر يك از بخش های عمده اقتصادی از ارزش افزوده شهرستان  (61-1)جدول 

 مياندشت و استان را نشان مي دهد.

 و استان تمیاندش و بویینسهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان (. 61  -1) جدول

 )درصد(

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 6۳/۳1 ۳9/9 91/12 05/40 46/55 56/50 

1380 75/۳1 ۳1/9 91/11 ۳6/۳6 ۳۳/56 ۳2/54 

1381 99/۳۳ 6۸/۸ 64/1۳ 49/۳۸ ۳7/52 ۸2/52 

1382 04/42 ۳7/9 ۳7/10 77/41 60/47 ۸6/4۸ 

1383 1۸/۳5 44/7 ۸6/14 24/46 95/49 ۳2/46 

1384 1۳/۳7 ۸1/7 97/12 94/44 90/49 24/47 

1385 ۸۳/۳2 54/۸ ۸9/1۳ 14/4۳ 27/5۳ ۳2/4۸ 

1386 45/44 ۸4/۸ 72/10 14/45 ۸۳/44 02/46 

1387 ۸9/2۸ 14/7 96/17 65/45 15/5۳ 21/47 

1388 12/29 ۸0/6 65/14 21/40 24/56 99/52 

1389 74/۳0 79/6 0۸/16 6۸/44 1۸/5۳ 54/4۸ 

1390 64/11 ۸7/4 19/9 92/50 17/79 21/44 

1391 44/26 26/6 ۳0/19 00/47 26/54 74/46 

1392 2۸/45 02/۸ 17/15 92/4۸ 54/۳9 06/4۳ 

1393 27/۳7 64/۸ ۸7/15 56/45 ۸7/46 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                      
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و  سهم بخش کشاورزی 1۳79-1۳9۳مشخص است طي دوره مورد  (61-1)جدول در همانگونه که 

وده است. ب مياندشت بيشتر از استانو  بوييناز کل ارزش افزوده در سطح شهرستان  ها(خدمات)در اکثر سال

 از مياندشت همواره کمترو  بويينصنعت از کل ارزش افزوده در شهرستان  طي همين دوره سهم بخش

 استان بوده است. 

مياندشت از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه پنجم را و  بويين، شهرستان 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال . در استان داشته است

 تان داشته اند. اول و آخر را در اس های به ترتيب رتبه 06/2سهم درصد 

 
اصفهان طی دوره  و استان میاندشت و بویینشهرستان از کل ارزش افزودة سهم بخش کشاورزی (. 45 -1)نمودار

1393-1379 

 
ا دیگر شهرستانمیاندشت ب و بویینسهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان مقایسه (. 46 -1)نمودار

 1393های استان و کل استان اصفهان در سال 



   95/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

، رتبه هجدهم را 1۳9۳در سال از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده  مياندشتو  بويين شهرستان

سميرم با شهرستان و  درصد ۳0/۸۳با سهم  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .در استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. های درصد به ترتيب رتبه ۳6/6سهم 

 
 1379-1393طی دوره  و استان میاندشتو  بویینشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 47 -1)نمودار

 
 با دیگر شهرستان های میاندشتو  بویینشهرستان زش افزوده در سهم بخش صنعت از کل ارمقایسه (. 48 -1)نمودار

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 

، رتبه يازدهم را ارزش افزوده ازبه لحاظ سهم بخش خدمات  مياندشت و بويينشهرستان ، 1۳9۳در سال 

شهرستان جايگاه اول و درصد در  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .در استان داشته است

 درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند. 6۳/14شاهين شهر و ميمه با سهم 
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 1379-1393طی دوره  و استان میاندشتو  بویینشهرستان از کل ارزش افزودة خدمات سهم بخش (. 49 -1)نمودار

 
های با دیگر شهرستان میاندشت و بویینشهرستان سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 50 -1)نمودار

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 

دشت به ميانو بوييننسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان  (62-1)جدول 

ان را نشان مي دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی سهم اين فعاليت ها در ارزش افزوده است

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی باشد نشان يكمياندشت بيشتر از و  بوييندر شهرستان 

 در سطح استان است.

 حمياندشت در سط و بويينمشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان  (62-1)همانگونه که در جدول 

و  بويين، شهرستان 1۳9۳های اقتصادی از مزيت برخوردار بوده است. در سال استان در بخش اعظم فعاليت



   97/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 دهخر فروشي، عمده، ماهيگيری، ساختمان، داریجنگل و شکار کشاورزی، مياندشت در فعاليت های

 کسب ماتخد و کرايه مستغالت،، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، کاالها و نقليه وسايل تعمير فروشي،

 مزيت داشته است. شهری خدمات و عمومي امور ادارهو  کار و



 

 

 استان افزوده ارزش در ها فعالیتاین   سهم بهمیاندشت و  بویین شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 62  -1) جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 ۳6/4 72/5 27/4 41/2 55/4 ۳1/4 06/4 04/5 ۸6/۳ 76/4 74/4 50/4 92/۳ 41/۳ ۳7/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 2۸/1 67/1 ۳۸/0 47/0 ۳۳/0 06/0 1۳/0 11/0 ۳5/0 ۳۳/0 ۳6/0 2۸/0 27/0 24/0 25/0 ماهیگیری

 0۳/0 0۳/0 06/0 02/0 04/0 04/0 0۸/0 05/0 0۸/0 0۸/0 0۸/0 07/0 09/0 09/0 09/0 صنعت و معدن

 7۳/0 74/0 74/0 ۳6/0 57/0 90/0 00/1 67/0 69/0 67/0 00/1 92/0 1۸/1 19/1 ۳7/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 54/1 27/1 6۳/1 ۸4/0 56/1 ۳2/1 4۸/1 11/1 11/1 07/1 20/1 9۸/0 97/0 91/0 9۸/0 ساختمان

 00/1 02/1 26/1 66/0 0۸/1 09/1 12/1 ۸9/0 00/1 97/0 06/1 ۸5/0 ۸۳/0 76/0 ۸1/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 96/0 99/0 24/1 64/0 06/1 09/1 1۸/1 94/0 10/1 01/1 1۳/1 94/0 91/0 ۸1/0 ۸4/0 هتل و رستوران

 ۳0/1 4۸/0 56/0 25/0 50/0 25/0 2۸/0 71/0 ۸2/0 ۸1/0 ۳۸/0 06/1 01/1 ۸9/1 9۸/1 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 27/0 2۸/0 ۳4/0 20/0 ۳7/0 45/0 47/0 40/0 52/0 4۸/0 49/0 41/0 4۳/0 40/0 44/0 های مالیواسطه گری

 24/1 ۳1/1 67/1 ۸۳/0 57/1 66/1 76/1 44/1 61/1 51/1 67/1 ۳5/1 ۳۳/1 22/1 ۳1/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 05/1 10/1 ۳9/1 75/0 4۳/1 4۸/1 56/1 27/1 46/1 ۳5/1 41/1 0۸/1 00/1 ۸7/0 ۸6/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 9۳/0 01/1 2۸/1 7۳/1۸ 2۸/1 ۳9/1 5۳/1 27/1 5۳/1 61/1 94/1 ۳0/1 61/1 ۳5/1 59/1 آموزش

 17/0 16/0 22/0 10/0 20/0 1۸/0 20/0 16/0 19/0 17/0 17/0 12/0 11/0 11/0 12/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 60/0 61/0 7۸/0 42/0 ۸۳/0 90/0 97/0 ۸1/0 94/0 ۸9/0 94/0 74/0 70/0 62/0 64/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 



   99/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

ياندشت م و بوييناليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان نسبت سهم هر يك از فع (6۳-1)در جدول 

در اينجا نيز اگر رقم  ارائه شده است. 1۳9۳به سهم اين فعاليت ها در ارزش افزوده کل کشور در سال 

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت باشد نشان يكبدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 ست.خاص در سطح کشور ا

 عالیتفاین   سهم بهمیاندشت  و بویین شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 63  -1) جدول

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده ارزش در ها

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 99/2 49/1 ۸1/۳ 72/2 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 ۳6/0 10/0 04/0 01/0 ماهیگیری

 04/0 02/0 07/0 09/0 صنعت و معدن

 01/1 60/0 46/1 40/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 79/1 ۸1/0 57/1 09/1 ساختمان

 ۸5/0 7۸/0 1۳/1 92/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 91/0 59/0 27/1 0۸/1 هتل و رستوران

 21/1 21/0 79/0 0۳/2 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 12/0 1۳/0 ۳7/0 ۳7/0 های مالیواسطه گری

 12/1 64/0 ۳۸/1 25/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 0۳/1 6۸/0 20/1 7۸/0 و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 ۸1/0 ۸۸/15 54/1 71/1 آموزش

 17/0 07/0 20/0 1۳/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 49/0 ۳5/0 05/1 61/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مرکز  آمار ايرانمأخذ: 

در فعاليت  مياندشتو  بويين، شهرستان 1۳9۳مي توان استدالل کرد که در سال  (6۳-1)از نتايج جدول 

 و انبارداری نقل، و حمل، مانساخت ،طبيعي گاز و برق آب، تأمين، داریجنگل و شکار کشاورزی،های 

در سطح کشور  شهری خدمات و عمومي امور اداره و مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کارارتباطات 

 دارای مزيت نسبي بوده است.
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 هالیتاین فعا  سهم به میاندشتو  بویینشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 51 -1)نمودار

 1393و کشور در سال  استان افزوده ارزش در

 باشدمي ميليون ريال 4/۳70برابر با  مياندشتو  بويين، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان 1۳9۳در سال 

 مياندشت و بويينميليون ريال( کمتر است. شهرستان  5/512از ارزش افزوده شاغلين در سطح استان )که 

ال در اين س. ، از نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه شانزدهم استان قرار گرفته است1۳9۳ل در سا

و شهرستان خميني شهر با ارزش افزوده  0/2122شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه شاغلين شهرستان شاهين

 1۸ن داشته اند.آخر را در استااول و   هایرتبه ميليون ريال  به ترتيب 4/27۸سرانه شاغلين  

 
 شهرستان های استان و کل با دیگرمیاندشت  و بویینمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان (. 52 -1)نمودار

 1393استان اصفهان در سال 

                                                           
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1



   101/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 میزان سپرده نزد بانک ها

ان پس انداز در هر  جامعه ای باشد. ميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای نشان دادن ميز

مياندشت و کل استان اصفهان  و بويينمبلغ انواع سپرده ها در بانك های شهرستان  (64-1)در جدول 

 ارائه شده است. 

 میاندشتو  بویین مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان(. 64  -1) جدول

 سال
سپرده نزد  مبلغ انواع

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1392 150۳1۳ 05/0 59۳4 57169 

1393 222666 06/0 ۸9۳0 7464۸ 

1394 561740 10/0 22۸۸6 107۳75 

  مأخذ: مرکز آمار ايران

 ت که آمار خود را منتشر کرده اند.* اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي اس

يش افزاکل سپرده های نزد بانك های استان  مياندشت از و بويينسهم شهرستان  1۳92-1۳94طي دوره 

مشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك ها در  (64-1)در جدول است. همانطور که  يافته

مياندشت از  و بويين، شهرستان 1۳94در سال  است.از سرانه استان بوده  کمتر مياندشتو   بويينشهرستان 

رانه اصفهان با س شهرستان در اين سال .ها رتبه آخر را در استان داشته استنظر سرانه سپرده نزد بانك

 هزار ريال در جايگاه اول استان قرار گرفته است. 16150۳

 
کل  وبا دیگر شهرستان های استان  میاندشت و بوییننزد بانک ها در شهرستان  مقایسه سرانه سپرده(. 53 -1)نمودار

 1394استان در سال 
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 صنعت و معدن -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

برطرف جهتامل ی عوهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهفعاليت صنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به نقش های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهکردن نيازهای مصرفي، واسطه

 زايي، بررسي وضعيت اين بخش ازی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالروزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.نظر شاخص

و مياندشت را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و  بويينن توان صنايع شهرستابه طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد آشاميدني، توليد منسوجات(، صنايع واسطه

بندی کرد. يك( تقسيمونای )شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترو محصوالت شيميايي( و سرمايه

 .باشدميفر صدر آن ای است که سهم صنايع با تکنولوژی پيشرفته يع شهرستان به گونهساختار صنا

های صنعتي ه تفکيك سطح فناوری از کل کارگاهسهم هر نوع از کارگاه های صنعتي ب (65-1)جدول 

 .مي دهدرا نشان  1۳۸5-1۳95و مياندشت طي دوره  بويينشهرستان 

 به تفکیک سطح فناوری  و میاندشت بویینسهم کارگاه های صنعتی شهرستان (. 65  -1) جدول

 سال

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری برتر

 )درصد(

کارگاه های 

 صنعتی با فناوری

 باالتر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 پایین تر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری پایین

 صد()در

1393 0 0 100 0 

1394 0 0 100 0 

1395 0 0 25 75 

 دوم بيست و يکم آخر آخر 1395رتبه در استان در سال 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

اين  توسط درباشد که سهم صنايع با فناوری برتر و باالتر از می اين ميدهندهنشان (65-1)نتايج جدول 

، سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي 1۳95سال در  است.ها تغيير نکردهسال

درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری  ۸/7استان اصفهان عبارت است از: کارگاه های صنعتي با فناوری برتر 

درصد و کارگاه های  6/4۸تر از متوسط  درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری پايين 10باالتر از متوسط 

 درصد.  6/۳۳صنعتي با فناوری پايين 



   10۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395سهم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های استان اصفهان در سال (. 54 -1)نمودار

 های صنعتیشهرک

 1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت نبوييتعداد شهرک های صنعتي مصوب در شهرستان  (66-1)جدول 

 را نشان مي دهد.

 و میاندشت بویینتعداد شهرک های صنعتی شهرستان (. 66  -1) جدول

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 1 57 

1386 1 59 

1387 1 6۳ 

1388 1 7۳ 

1389 1 7۳ 

1390 1 7۳ 

1391 1 7۳ 

1392 1 7۳ 

1393 1 7۳ 

1394 1 7۳ 

1395 1 7۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
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 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 

 
 1395سال تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در (. 55 -1)نمودار

 هد. را نشان مي د و مياندشت بويينهای صنعتي شهرستان های اقتصادی شهرکزيرساخت (67-1)جدول 

 و میاندشت بویینهای صنعتی شهرستان زیرساخت شهرک(. 67  -1) جدول

 سال
آب         

 ()لیتر بر ثانیه

برق   

 )مگاوات(

)تعداد شهرک گاز

 ز(دارای گا

زمین قابل واگذاری   

 )هکتار(

1385 0 0 0 0 

1386 75/1 2 0 5/6 

1387 75/1 2 0 5/6 

1388 2 2 0 5/6 

1389 2 2 0 51/7 

1390 2 2 1 51/7 

1391 2 2 1 51/7 

1392 2 2 1 51/7 

1393 2 2 1 51/7 

1394 5/2 2 1 51/7 

1395 5/2 2 1 51/7 

 بيست و سوم - بيست وسوم ومبيست وس 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     



   105/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

های صنعتي شهرستان بردار و فاضالب در شهرکدهنده عدم وجود واحد بهرهنشان (67-1)نتايج جدول 

 .باشدمي

ي دوره ط را به تفکيك تعداد نيرو و مياندشت بويينتعداد کارگاه های صنعتي شهرستان  (6۸-1)جدول 

 نشان مي دهد. 1۳95-1۳۸5

 و میاندشت بویینتعداد کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان (. 68  -1) جدول

 سال

 نفر 10-49کارگاه های 

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1392 1 02/0 10 

1393 1 02/0 10 

1394 1 02/0 10 

1395 2 04/0 ۳0 

 بيست و سوم بيست و سوم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                  

 نفر مي باشد. 50کارگاه های بيش از  فاقد، 1۳95در سال  و مياندشت بويينشهرستان 
 

 
 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از (. 56 -1)نمودار

نفر رتبه بيست و سوم و به  10-49ظر تعداد کارگاه های بين مياندشت از نو  بويين، شهرستان 1۳95در سال 

 شته است.لحاظ تعداد شاغلين در اين نوع کارگاه ها نيز رتبه بيست و سوم را در استان دا
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های برداری و هم چنين طرحجواز تاسيس، مجوز بهرهتعداد کارگاه های صنعتي دارای  (69-1)در جدول 

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايه، افراد شاغل و همای اين شهرستان به تفکيك تعدادتوسعه

 است.
های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرههتعداد کارگا(. 69  -1) جدول

 و میاندشت بویینشهرستان 

 سال

 مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
 تعداد

 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(

1385 0 0 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 0 0 

1387 1 10 ۳000 0 0 0 

1388 0 0 0 0 0 0 

1389 0 0 0 1 10 ۳500 

1390 0 0 0 1 7 2500 

1391 0 0 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 0 0 

1394 0 0 0 0 0 0 

1395 1 12 ۳۸500 1 20 16۳50 

 نماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفها                     

 باشد.صفر ميدر شهرستان بويين و مياندشت ها در تمام سال های توسعهتعداد مجوز طرح

 و میاندشت بویینتعداد صنایع مختلف در شهرستان 

طي   تو مياندش بويينسهم کارگاه های هر گروه صنعتي از کل کارگاه های شهرستان  (70-1)جدول 

 را نشان مي دهد.  1۳۸5-1۳95دوره 

 و میاندشت بویینسهم صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان (. 70  -1) جدول

 سال
سایر محصوالت 

 کانی غیر فلزی

محصوالت از 

 الستیک و پالستیک

های سایر فعالیت

 خدمات مهندسی

های مجموع کارگاه

 صنعتی

1393 100 0 0 1 

1394 100 0 0 1 

1395 ۳۳/۳۳ ۳۳/۳۳ ۳۳/۳۳ ۳ 

 9120 - ۸۸/9 52/25 95استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
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اين شهرستان در سه بخش محصوالت کاني مشخص مي شود که صنايع  (70-1)های جدول باتوجه به داده

، 1۳95. در سال باشدهای خدمات مهندسي ميغير فلزی، محصوالت از الستيك و پالستيك و ساير فعاليت

ن و مياندشت فعال بوده و از اين نظر رتبه بيست و سوم را در استا بوييننوع صنعت مختلف در شهرستان  سه

  .است داشته

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 57 -1)نمودار

قشه شهری و روستايي شهرستان بويين و مياندشت در ن هایپراکنش صنايع و معادن در ارتباط با سکونتگاه

همانطور که مشخص است شهرستان دارای يك شهرک صنعتي که در جنوب ( نشان داده شده است. 1-۸)

های صنعتي در جنوب و در اطراف شهر بويين باشد. واحدشهرستان و شهر بويين و مياندشت قرار دارد مي

ی شهرستان در جنوب و جنوب غربي و مرکز شهرستان قرار شدهبرداریهو مياندشت قرار دارند. معادن بهر

   دارند.

 



 

 

 پراکنش صنایع و معادن شهرستان بویین و میاندشت(. 8 -1)نقشه



   109/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 

 کشاورزی -10 -1

( آورده شده است. اين نقشه منابع 9-1در نقشه )بويين و مياندشت  های کشاورزی شهرستانوضعيت فعاليت

آبي سطحي و زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است 

رکز در م نيز عمدتا هاچاه. به شرق شهرستان کشيده شده اند از غربهای شهرستان در نوار مرکزی، چشمه

در بخش  .ا در شرق و جنوب شرقي قرار دارندهو جنوب و جنوب شرقي شهرستان وجود دارند. قنات

، (71-1)ها به دو قسمت اراضي باغي و اراضي زراعي، طبق آمار جدول بندی زمينبا تقسيم کشاورزی

اراضي هکتار و  ۳/19127 ،1۳94در سال و مياندشت بويينسطح زير کشت محصوالت زراعي شهرستان 

) از بيست و چهار يازدهم ارا بودن اراضي زراعي، جايگاههکتار است. اين شهرستان از نظر د1/1690باغي 

اعي باشد. بيشترين و کمترين اراضي زررا دارا ميپانزدهم شهرستان( در استان و از نظر ميزان باغات جايگاه 

هکتار( و بيشترين و کمترين  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸) اصفهانهای به ترتيب در شهرستان

 هکتار( قرار دارند.  6/5۸1هکتار( و فريدن)  4/2216۳سميرم) های شهرستانستان به ترتيب در اراضي باغي ا

 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب بویین و میاندشتهای کشاورزی شهرستان وضعیت فعالیت(. 9 -1)نقشه
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 زراعيدرصد از اراضي  91/۳استان و  باغيدرصد از اراضي  25/2و مياندشت  بويينچنين شهرستان هم

باغات اين شهرستان به درصد  75 ،1۳94در سال  دهند. طبق بررسي اطالعات موجوداستان را تشکيل مي

درصد اراضي زراعي نيز به صورت  75شوند. همچنين درصد به صورت ديم آبياری مي 25آبي و  صورت

آمار و اطالعات اراضي موجود در اين شوند. ز به صورت ديم آبياری ميدرصد باقيمانده ني 25آبي و 

 آمده است. (71-1)شهرستان در جدول 

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(و میاندشت بوییناراضی زراعی و باغات شهرستان (. 71  -1) جدول

 سال

مجموع  باغات اراضی زراعی

کل 

 اراضی

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

1385 94/151۳9 49/۳ 11/5624 49/9 05/20764 0۸/6۳5 91/0 92/692 41/1۳ 00/1۳2۸ 04/22092 

1386 95/1460۳ ۳4/۳ 7۸/4710 ۳5/۸ 7۳/19۳14 74/۸۸2 25/1 92/629 41/1۳ 66/1512 ۳9/20۸27 

1387 6۳/145۸1 ۳4/۳ 61/4592 ۸9/۸ 24/19174 74/1۳6۸ 7۳/1 66/572 41/1۳ 40/1941 64/21115 

1388 95/14۳27 ۳0/۳ ۳۳/4711 01/9 2۸/190۳9 99/1102 ۳6/1 99/4۳0 90/1۳ 99/15۳۳ 26/2057۳ 

1389 95/14۳27 ۳0/۳ ۳۳/4711 01/9 2۸/190۳9 ۳7/1064 ۳6/1 27/4۳6 90/1۳ 65/1500 92/205۳9 

1390 ۸۸/14۳27 ۳0/۳ ۳۳/4711 01/9 21/190۳9 9۸/1126 ۳6/1 29/451 90/1۳ 27/157۸ 47/20617 

1391 9۳/14449 ۳0/۳ ۳۳/4711 0۳/9 26/19161 42/1267 5۸/1 ۸4/49۳ 97/14 26/1761 52/20922 

1392 61/144۳0 ۳1/۳ 00/4711 0۳/9 61/19141 70/1292 59/1 00/۳65 51/11 70/1657 ۳1/20799 

1393 ۳0/14416 ۳0/۳ 00/4711 0۳/9 ۳0/19127 70/1161 6۳/1 00/۳۳4 44/15 70/1495 00/2062۳ 

1394 ۳0/14416 ۳0/۳ 00/4711 0۳/9 ۳0/19127 10/126۳ 74/1 00/427 4۳/1۸ 10/1690 40/20۸17 

 زی استان اصفهانمأخذ: سازمان جهاد کشاور         

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (59-1)نمودار 

استان را از لحاظ دارا  يازدهمجايگاه  و مياندشت بويين ، شهرستان شود. همانطور که مشاهده ميمي دهد

 در اختيار دارد. 1۳94بودن اراضي کشاورزی در سال 
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی(. 58 -1)رنمودا

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان ی زراعیاراض(. 59 -1)نمودار



   11۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستانی باغی اراض. (60 -1)نمودار

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  ۸2/0، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

شود مي توليد و مياندشت بوييناز محصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان  درصد 45/2

درصد از اراضي زراعي استان  91/۳درصد از اراضي باغي و  25/2ست که اين شهرستان و اين در حالي ا

 1۳94تا  1۳۸5های در طي سال و مياندشت بويينرا در اختيار دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان 

ين يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي ا کاهشداشته و  )منفي(درصد رشد -۸4/2به طور ميانگين 

و  بويين. ميزان محصوالت باغي آبي شهرستان درصد رشد داشته است 21/1۸به طور ميانگين ها سال

و محصوالت باغي ديم نيز  درصد ۸۸/29به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های نيز در طي سال مياندشت

هنده دشهرستان در توليدات کشاورزی نشانبررسي جايگاه کشاورزی  .رشد داشته است درصد ۳6/26

د. الزم باشاستان در توليدات باغي مي هجدهمی استان در توليد محصوالت زراعي و رتبهشانزدهم ی رتبه

تن توليد محصوالت  7042تن و شهرستان خور و بيابانك با  5۸7152به ذکر است که شهرستان اصفهان با 

تن  196041سميرم با هرستان شزراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين 

تن، به ترتيب بيشترين و کمترين محصوالت  1455خور و بيابانك با شهرستان توليد محصوالت باغي و 

 .آمده است (72-1). آمار و اطالعات مربوط به اين بخش در جدول کنندباغي استان را توليد مي
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 و میاندشت بویینحصوالت زراعی و باغی شهرستان تولید م(. 72  -1) جدول

 سال

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی
مجموع 

محصوالت 

 کشاورزی

 ()تن

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

1385 2۳/119۸52 56/2 ۸2/4۸71 72/12 05/124724 ۸0/1۸۳4 ۳1/0 40/7۸ 61/5 20/191۳ 25/1266۳7 

1386 01/۸9۸46 94/1 00/2956 27/1۳ 01/92۸02 24/1179 21/0 67/74 61/5 91/125۳ 92/94055 

1387 99/64010 95/1 29/1100 ۸7/7 2۸/65111 1۸/909 ۳0/0 ۸۸/67 61/5 06/977 ۳4/660۸۸ 

1388 ۸7/644۳7 2۸/2 ۳4/۳264 ۳۳/14 21/67702 76/1010 ۳۳/0 56/26 92/10 ۳2/10۳7 5۳/6۸7۳9 

1389 6۳/60765 75/1 62/۳7۳4 7۸/1۳ 25/64500 25/1۳19 ۳۳/0 02/۳6 92/10 27/1۳55 52/65۸55 

1390 56/5۸50۳ 95/1 50/1۸۳0 ۸7/11 06/60۳۳4 02/1506 ۳۳/0 9۸/25 92/10 00/15۳2 06/61۸66 

1391 ۳1/6491۸ 9۳/1 ۸9/4145 49/16 20/69064 ۸0/2۳40 40/0 00/۸6 70/14 ۸0/2426 00/71491 

1392 00/7۳444 ۳0/2 00/29۳0 50/1۳ 00/76۳74 02/10۸4 20/0 ۳6/14۳ 4۳/26 ۳۸/1227 ۳۸/77601 

1393 00/6۳۸1۳ 00/2 00/1715 09/9 00/6552۸ 55/۳990 62/0 00/12۸ 46/29 55/411۸ 55/69646 

1394 00/۸0425 ۳۸/2 50/2576 ۸7/12 50/۸۳001 50/4064 79/0 00/150 91/29 50/4214 00/۸7216 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان              

مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و باغي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان  (62-1)نمودار 

استان را از لحاظ  هجدهمجايگاه  و مياندشت بويينشهرستان  شودطور که مشاهده مينهما .دهدمينشان 

 توليد محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.

 
 1394ها در سال محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 61 -1)نمودار



   115/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان زراعی محصوالت(. 62 -1)نمودار

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان باغیمحصوالت (. 63 -1)نمودار

ل توليد موری عواها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

ه به داده)يا دنوری به صورت نسبت ستاهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

يشترين  و کمترين که ب دهدمينشان  1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال  و مياندشت بويينشهرستان 

تن در هکتار( و  22/14های برخوار) ی زمين در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستانبازدهي نهاده

توليد محصوالت کشاورزی  تن 19/4با  و مياندشت بويينباشد. شهرستان تن در هکتار( مي 26/2خوانسار)

 استان قرار دارد. هفدهمدر هکتار، در جايگاه 

 



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 116

 

 )تن در هکتار( و میاندشت بویینی زمین در بخش کشاورزی شهرستان وری نهادهبهره(. 73  -1) جدول

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 ۸9/2 11/0 44/1 92/7 ۸7/0 01/6 7۳/5 

1386 ۳4/1 12/0 ۸۳/0 15/6 6۳/0 ۸0/4 52/4 

1387 66/0 12/0 50/0 ۳9/4 24/0 40/۳ 1۳/۳ 

1388 92/0 06/0 6۸/0 50/4 69/0 56/۳ ۳4/۳ 

1389 24/1 0۸/0 90/0 24/4 79/0 ۳9/۳ 21/۳ 

1390 ۳4/1 06/0 97/0 0۸/4 ۳9/0 17/۳ 00/۳ 

1391 ۸5/1 17/0 ۳۸/1 49/4 ۸۸/0 60/۳ 42/۳ 

1392 ۸4/0 ۳9/0 74/0 09/5 62/0 99/۳ 7۳/۳ 

1393 44/۳ ۳۸/0 75/2 4۳/4 ۳6/0 4۳/۳ ۳۸/۳ 

1394 22/۳ ۳5/0 49/2 5۸/5 55/0 ۳4/4 19/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان       

 های استان اصفهان رای زمين در بخش کشاورزی برای شهرستانوری  نهادهجايگاه بهره (65-1)نمودار 

 .مي دهدنشان 

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 64 -1)نمودار

 1394استان اصفهان در سال 



   117/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
ر( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین) میزان محصول در هکتاوری نهادهبهره(. 65 -1)نمودار

 1394های استان اصفهان در سال 

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 66 -1)نمودار

 1394استان اصفهان در سال 

سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي  های آبياری تأثير بهبدون شك شيوه

 26/57از اراضي به شکل آبياری باراني، درصد  ۸0/41، 1۳94، در سال و مياندشت بويين دارد. در شهرستان

شود. الزم به ذکر ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 94/0درصد به شکل آبياری غرقابي و  

به طور ميانگين به  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطرهاست که 

در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و  .انددرصد رشد داشته ۳5/7و  درصد -۸4/۳ درصد، ۳7/۸ترتيب 

 اند.داشتهدرصد به طور ميانگين رشد  9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10ای به ترتيب قطره
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 )هکتار(و میاندشت بویینهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان شیوه(. 74  -1) جدول

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 )درصد(

 سهم از

 استان

 درصد()

اراضی تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های آبیاری شیوه

 اراضی شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های آبیاری شیوه

 اراضی شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 0۸/۳200 ۸7/19 50/12 26/12۸2۸ 64/79 76/2 70/79 49/0 67/0 

1386 09/۳575 ۸0/22 ۳۸/12 12/12017 65/76 57/2 59/۸5 55/0 66/0 

1387 74/4005 1۸/25 ۳9/12 2۳/11۸09 24/74 52/2 49/91 5۸/0 6۳/0 

1388 26/419۸ 0۸/27 92/11 56/11211 ۳1/72 42/2 51/94 61/0 59/0 

1389 ۸6/4۸70 45/۳0 ۸1/11 65/1102۸ 94/6۸ 4۳/2 44/97 61/0 56/0 

1390 97/5۳1۸ 12/۳۳ 71/11 94/106۳9 25/66 ۳5/2 57/100 6۳/0 54/0 

1391 74/5754 62/۳6 16/11 27/9۸55 71/62 21/2 6۸/106 6۸/0 51/0 

1392 54/605۳ 70/۳9 06/11 51/90۸۳ 57/59 07/2 61/112 74/0 50/0 

1393 27/6204 ۸۳/۳9 7۸/10 ۳5/9259 44/59 17/2 ۳۸/114 7۳/0 49/0 

1394 ۳۳/655۳ ۸0/41 54/10 45/۸97۸ 26/57 1۳/2 62/147 94/0 57/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

بوده  1۳۸5درصد در سال  62/0به کل جمعيت استان اصفهان،  و مياندشت بوييننسبت جمعيت شهرستان 

تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين  است. با اين حالدرصد رسيده  47/0به  1۳94که تا سال 

از ستان به کل شاغلين اين بخش در ا و مياندشت بويينصورت بوده که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين  1۳94درصد در سال  40/2به  1۳۸5درصد در سال  4۸/2

  4۳79، 1۳94. در سال است درصد رشد داشته 07/1، 1۳94 تا 1۳۸5های شهرستان به طور ميانگين در سال

ين باشند،که از لحاظ شاغلاز جمعيت شاغل اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي نفر

از اين نظر شهرستان اصفهان  .استان اصفهان قرار داردهفدهم بخش کشاورزی اين شهرستان در جايگاه 

نفر( کمترين شاغالن بخش  1920)نايين شهرستان نفر( و ۳۳162شاورزی)بيشترين تعداد شاغل در بخش ک

 کشاورزی را دارا هستند.

 

 

 

 



   119/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 و میاندشت بویینشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان (. 75  -1) جدول

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 سهم از استان)درصد( شهرستان

1385 ۳9۸0 4۸/2 

1386 4022 4۸/2 

1387 4065 4۸/2 

1388 4109 47/2 

1389 415۳ 46/2 

1390 4197 46/2 

1391 4242 44/2 

1392 42۸7 4۳/2 

1393 4۳۳۳ 42/2 

1394 4۳79 40/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                     

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 67 -1)نمودار

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

انواع  تن 96/11695مجموعاً  1۳94، در سال و مياندشت بويينگيرد. در شهرستان محصوالت صورت مي

درصد آن  14/۳کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که های کشاورزی شامل نهاده

درصد  66/1ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 59/27سم و  درصد 27/69بذر، 

ها ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالهای توزيع شدهنهاده
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رشد داشته است و در مجموع به  -2۸/۳و  -6۳/1، 79/17سم و کود به ترتيب به طور ميانگين  شامل بذر،

های کشاورزی توزيع شده در درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده -61/2طور ميانگين 

ذر در استان ب تر از لحاظ توزيعاستان قرار دارد و به طور جزئي بيست ويکماستان، اين شهرستان در جايگاه 

تان قرار دارد. اس بيست ويکم و توزيع کود نيز در جايگاه نهم استان، توزيع سم در جايگاه هشتمدر جايگاه 

تن( و کمترين آن در شهرستان خور و  2595شده در استان در شهرستان اصفهان) بيشترين بذر توزيع

تن( و کمترين آن مربوط به  ۸7۸66)  انتن( بوده است. بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفه 2بيابانك)

تن( بوده است. در نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان  4550شهرستان خوانسار)

اين آمار و  (76-1)جدول  باشد.تن( مي 19/55۳) نييناشهرستان ( و کمترين آن مربوط به 5۳/24۸01)

 .مي دهده ارائ 1۳94تا  1۳۸5های اطالعات را برای سال

 و میاندشت بویینهای کشاورزی در شهرستان توزیع نهاده(. 76  -1) جدول

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان
سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 6۳/140 26/2 74/9424 ۳5/1 00/5495 49/۳ 

1386 90/146 26/2 ۸4/9۳56 ۳5/1 ۸4/5299 49/۳ 

1387 06/152 26/2 17/9172 ۳5/1 00/5۳69 49/۳ 

1388 51/1۳2 26/2 00/9155 ۳5/1 00/4592 49/۳ 

1389 99/101 26/2 ۸4/۸۸۸5 ۳5/1 ۳5/۳۸71 49/۳ 

1390 00/75 ۸2/0 47/۸75۳ ۳5/1 01/21۸2 49/۳ 

1391 00/۸5 0۸/1 0۳/۸21۳ ۳5/1 51/2۸۸۳ 49/۳ 

1392 00/152 7۳/2 ۸5/794۳ ۳5/1 40/2752 49/۳ 

1393 00/1۸0 50/2 5۳/7۸07 ۳5/1 64/۳456 49/۳ 

1394 00/۳67 4۳/4 00/۸102 ۳5/1 97/۳226 49/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                     

شده در های کشاورزی توزيعموع نهادههای استان اصفهان از نظر مججايگاه شهرستان (69-1)نمودار 

 .مي دهدها را نشان شهرستان



   121/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 68 -1)نمودار

درصد از  1۳/1 درصد از گوشت قرمز و 47/2، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

يد گوشت اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ تولبشود که توليد مي و مياندشت بويينشير استان در شهرستان 

 گيرد. اين درحالياستان قرار ب بيست و يکمی در رتبهنيز و از لحاظ توليد شير  بيستمی قرمز استان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده  5/0درصد از دام سبك و  ۳1/۳ست که  اين شهرستان ا

 خرآی استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبه دهمی است و از لحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

استان قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به 

است. همچنين بوده  1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666يب آيد که به ترتدست مي

تن( استان را دارد.  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳شهرستان خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

 22/4به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال و مياندشت بويينتوليد گوشت قرمز در شهرستان 

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي  9۸/9وليد شير درصد و ت

 اند.درصد رشد داشته 79/10  درصد و  0۸/۳اين سالها به طور ميانگين به ترتيب 

 و میاندشت بویینتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 77  -1) جدول

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

 واحد دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

ز سهم ا

 استان

 )درصد(

1385 24/1094 19/2 15/6112 02/1 00/9۸257 74/2 00/2۸90 61/0 010۸/0 11/2 

1386 66/120۳ 1۸/2 16/6۸4۳ 02/1 50/9064۳ 52/2 0۳/2746 59/0 0129/0 49/2 

1387 ۳4/1۳07 1۸/2 92/7۳60 02/1 64/9۳959 52/2 25/2۸06 59/0 01۳5/0 62/2 
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 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

 واحد دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

ز سهم ا

 استان

 )درصد(

1388 42/1201 44/2 ۸۸/7749 0۳/1 17/9046۸ 52/2 00/2۸50 59/0 0129/0 72/2 

1389 ۸7/12۸1 46/2 71/9974 2۳/1 00/97500 52/2 00/2۸70 57/0 012۸/0 4۸/۳ 

1390 72/1۳75 47/2 ۸۳/10۸27 2۳/1 50/97۳57 ۳9/2 50/۳250 62/0 01۳7/0 ۳۳/۳ 

1391 0۳/1425 ۳4/2 7۳/12122 2۳/1 00/97215 27/2 00/۳6۳1 66/0 0141/0 ۳4/۳ 

1392 00/1499 ۳۸/2 00/12949 2۸/1 00/102۳۳1 ۳9/2 00/10014 01/2 01۳۳/0 29/1 

1393 00/1600 47/2 00/10200 90/0 50/114665 ۸۳/2 46/6104 ۳0/1 01۳2/0 67/1 

1394 47/1566 47/2 74/1۳2۸۳ 1۳/1 00/127000 ۳1/۳ 9۳/2194 50/0 0121/0 05/6 

 کشاورزی استان اصفهانمأخذ: سازمان جهاد              

هان نشان در استان اصفو مياندشت  بويينی گوشت قرمز را در شهرستان جايگاه توليد سرانه (70-1)نمودار 

جايگاه هفدهم توليد سرانه، در  0121/0با  و مياندشت بويين. همانطور که مشخص است، شهرستان مي دهد

 استان قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 69 -1)نمودار

ان نشان در استان اصفه و مياندشت بويينی شير را در شهرستان جايگاه توليد سرانه (71-1)همچنين نمودار 

ر جايگاه توليد سرانه شير، د تن 05/6با  و مياندشت بويين . همانطور که مشخص است، شهرستانمي دهد

 استان قرار دارد. دوم



   12۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 70 -1)نمودار

با  يگوشت یاحد مرغدارو 12ی دارا و مياندشت بويينشهرستان  1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار  درصد 66/0تان اين شهرس .است تن بوده ۳9/1122توليد 

 يداتولت يگاهجا مقايسهرسانده است. درصد از توليدات مرغداری گوشتي استان را به توليد  7۳/0دارد  و 

ی تبهو ر گوشت مرغ يدرا در تولاستان  بيستم رتبه 1۳94سال  در  شهرستان يناکه  مي دهدنشان  استان يورط

 25۳را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن  ويکمبيست 

ريدونشهر ف واحد مرغداری گوشتي، بيشترين واحد مرغداری گوشتي در استان داشته است . البته شهرستان

غداری گوشتي و تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مر ۳05واحد مرغداری، و توليد  6با دارا بودن 

به طور  1۳94تا  1۳۸5ها کمترين توليد مرغ را دارا است. توليد گوشت مرغ در اين شهرستان در طي سال

 ود.شتوليد نمي غالزم به ذکر است که در اين شهرستان تخم مر رشد داشته است. درصد 2۸/6ميانگين 

و  بویینگذار در شهرستان ی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهاری و تولید آنبردواحدهای بهره(. 78  -1) جدول

 میاندشت

 سال

 مرغ گوشتی
سرانه تولید 

مرغ)میزان تولید به 

 تعداد واحد(

 میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 ۸ 54/0 ۸۳/9۳9 ۸5/0 4۸/117 

1386 10 66/0 57/1076 ۸5/0 97/107 

1387 11 66/0 06/626 50/0 65/5۸ 

1388 10 60/0 49/1055 ۸1/0 55/105 
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 سال

 مرغ گوشتی
سرانه تولید 

مرغ)میزان تولید به 

 تعداد واحد(

 میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1389 11 66/0 67/1۳1۸ 96/0 ۸۸/119 

1390 11 6۳/0 ۸9/1416 9۸/0 ۸1/12۸ 

1391 12 66/0 69/1106 72/0 22/92 

1392 12 67/0 ۸۸/12۳0 79/0 57/102 

1393 12 65/0 ۸4/997 66/0 15/۸۳ 

1394 12 66/0 ۳9/1122 7۳/0 5۳/9۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان     

ی ميزان توليد به تعداد واحد ، که به وسيله1۳94در سال  سرانه توليد گوشت مرغ (7۸-1)طبق جدول 

ن سال شهرستان و در اي تن در هر واحد مرغداری بوده است 5۳/9۳شود، مرغداری گوشتي  نشان داده مي

 استان قرار دارد.  دهمجايگاه در از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ  و مياندشت بويين

 
 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 71 -1)نمودار

هي در شهرستان بويين و مياندشت نشان استخرهای پرورش ماهي و ميزان توليد ما ( تعداد79-1در جدول )

 96/0واحد(،  ۳درصد از استخرهای استان)  5۳/0، با داشتن 1۳94داده شده است. اين شهرستان ، در سال

رتبه  1۳94تن( را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان در  سال  50درصد از توليد ماهي استان )

هم  استان به لحاظ تعداد استخر پرورش ماهي را کسب کرده دوازدهم استان در توليد ماهي و رتبه نوزد

، 1۳94ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي) ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( در سال است. نکته



   125/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

ی چهارم استان را به خود اختصاص رتبه 1۳94تن بوده و از اين لحاظ، اين شهرستان در سال  6667/16

 داده است.

 ها در شهرستان یویین و میاندشتواحدهای شیالت و تولید آن(. 79 -1)جدول

 سال

 سرانه پرورش ماهی میزان تولید)تن( ش ماهیرتعداد استخر پرو

) میزان تولید به تعداد 

 استخر پرورش ماهی(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1393 ۳ 4۸/0 2۳ 46/0 67/7 

1394 ۳ 5۳/0 50 96/0 67/16 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

در استان اصفهان  1۳94پرورش ماهي شهرستان بويين و مياندشت را در سال  ( جايگاه سرانه72-1نمودار )

 دهد.نشان مي

 

 
 1394های استان اصفهان در سال (. سرانه پرورش ماهی شهرستان72 -1نمودار)

                   های زنبور عسل استاندرصد از کلني 41/0، با دارا بودن 1۳94، در سالو مياندشت بويينشهرستان 

تن را به خود اختصاص داده است.  ۳9/11درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  47/0کلني(، 2900) 

از لحاظ دارا بودن تعداد  1۳94سال  در  نشهرستا يناکه  دهدمينشان  استان عسل يداتتول يگاهجا مقايسه

ر دارد. استان اصفهان قرا هفدهمدر جايگاه  نيز از لحاظ توليد عسلو پانزدهم ی کلني زنبور عسل در رتبه

تن عسل از هر دو  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آی قابل توجه آنکه شهرستان نجفنکته

ند. اهيچ توليدی از عسل نداشته نايينهای فالورجان و ر دارد وشهرستانلحاظ در جايگاه اول استان قرا
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درصد و  49/12به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها در طي سال و مياندشت بويينتوليد عسل در شهرستان 

الزم به ذکر است  درصد رشد داشته است. 72/19ها های زنبور عسل به طور ميانگين در اين سالتعداد کلني

 انزدهمپ ی توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه اين شهرستان از لحاظ سرانه که

 استان قرار دارد.

 و میاندشت بویینتعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان (. 80  -1) جدول

 سال

ی تولید سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

ید به میزان تولعسل)

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 76۸ 17/0 19/6 17/0 00۸1/0 

1386 15۳۸ ۳0/0 66/10 2۳/0 0069/0 

1387 1556 ۳0/0 24/7 ۳۸/0 0047/0 

1388 1459 29/0 51/۸ ۳1/0 005۸/0 

1389 17۸0 29/0 15/10 41/0 0057/0 

1390 17۸0 29/0 64/11 25/0 0065/0 

1391 2562 ۳9/0 20/11 24/0 0044/0 

1392 ۳076 42/0 ۸1/14 42/0 004۸/0 

1393 ۳445 42/0 05/20 5۳/0 005۸/0 

1394 2900 41/0 ۳9/11 47/0 00۳9/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

 .مي دهدرا نشان  1۳94ای استان اصفهان در سال هی توليد عسل در شهرستانسرانه (7۳-1)نمودار 

 
 1394ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال سرانه(. 73 -1)نمودار



   127/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

        های شهری و روستايي در نقشه ي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاهاستقرار واحدهای صنعتي و اراض

صنعتي بويين و مياندشت در جنوب شهرستان  شهرک ( آورده شده است. همانگونه که مشخص است1-10)

و جنوب شهر بويين و مياندشت قرار دارد. واحدهای صنعتي در جنوب شهرستان و شمال شهر بويين و 

مياندشت قرار دارند. اراضي کشاورزی در جنوب و جنوب غربي، جنوب شرقي، مرکز و نوار غربي 

  .های روستايي در تمام نقاط شهرستان وجود دارندونتگاهکه سکاکنده هستند. نکته مهم اينشهرستان پر

 



 

 

 های کشاورزی و صنعتی شهرستان بویین و میاندشتتوزیع فعالیت(. 10 -1)نقشه



   129/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 بازرگانی -11 -1

 فروشیعمدهواحدهای 

بارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغيير شکل( های بازرگاني، ععمده فروشي به عنوان يکي از بخش

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

 کنند.

بندی گروه سه رقمي تقسيم 6به    ISICان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهایواحدهای عمده فروشي است

 شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 : عمده فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 

بندی فوق و سهم شهرستان از استان بر اساس طبقه مياندشتو  بويينهای موجود در شهرستان عمده فروشي

 باشد. مي (۸1-1)به صورت جدول  1۳92-1۳95و طي دوره 

و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های  میاندشت و بویینتعداد عمده فروشی های شهرستان (. 81  -1) جدول

 ISICاستان به تفکیک کد سه رقمی 

 سال

 515کد  514کد  513کد 512

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان 

 ) درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان 

 ) درصد(

 تعداد

 سهم

 هرستانش

 در استان 

 ) درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان 

 ) درصد(

1392 1 66/0 0 00/0 0 00/0 2 ۳9/۳ 

1393 1 57/0 0 00/0 0 00/0 2 67/2 

1394 1 49/0 1 69/0 1 44/0 ۳ 5۳/۳ 

1395 1 42/0 1 65/0 1 ۳9/0 ۳ 09/۳ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 1۳0

 

مياندشت قرار داشته اند و  و بويينهای استان در شهرستان عمده فروشي صد از کلدر 51/0، 1۳95در سال 

شهرستان و   99/40اصفهان با شهرستان  در اين سال .از اين نظر در رتبه هجدهم استان قرار گرفته است

 تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته اند. ترينپاييندرصد باالترين و  09/0فريدن با 

 اصناف

های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي از بخش

 (۸2-1)و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدول مياندشت  و بويينصنفي شهرستان 

 ارائه شده است. 

هرستان از کل واحدهای صنفی استان و سهم ش میاندشتو  بویینتعداد واحدهای صنفی شهرستان (. 82  -1) جدول

 )درصد(

 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1385 7 ۳6/0 

1386 61 40/0 

1387 1۳6 4۸/0 

1388 2۳4 5۳/0 

1389 2۸2 4۸/0 

1390 ۳۳4 46/0 

1391 ۳۸5 45/0 

1392 427 42/0 

1393 474 40/0 

1394 640 46/0 

1395 751 46/0 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                         

سهم و داشته  ایرشد فزاينده مياندشت و بويينطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي شهرستان 

شهرستان ، 1۳95در سال . استاين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان افزايش يافته واحدهای صنفي 

اول و آخر را در  هایبه ترتيب رتبه واحد صنفي  751با  مياندشتو ن بويي شهرستان و 612۸0اصفهان با 

 استان داشته اند.

 

 



   1۳1/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 اطالعات ارتباطات و فناوری -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. ببراتي آن ميهای مخااز مهمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار مي پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.

 تلفن ثابت و همراه

 اصفهان مياندشت و استان و بويينسطح شهرستان  در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (۸۳-1)در جدول 

استخراج شده  1۳92-1۳95ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره  است. اطالعات مربوط به شده داده نشان

 -1۳95است. همچنين اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول و اپراتور رايتل طي دوره  

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳92

 و استان اصفهان یاندشتمو  بویینضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 83  -1) جدول

 سال

 ضریب نفوذ تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1392 40/2۳ 67/44 20/۳5 06/۸6 00/0 00/0 

1393 ۳1/۳2 65/45 10/۳9 62/90 00/1 00/۳ 

1394 04/۳4 16/46 1۳/۳7 72/۸۸ 00/۳ 00/۸ 

1395 04/۳4 60/46 1۸/42 02/96 00/4 00/1۳ 

  .به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است 

 تلو شرکت خدمات ارتباطي راي استان مخابرات مأخذ: شرکت

مالحظه مي شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در  (۸۳-1)همانگونه که در جدول 

مياندشت و کل استان اصفهان افزايش يافته است. طي اين دوره ضريب نفوذ تلفن  و بويينسطح شهرستان 

 بويين، شهرستان 1۳95  مياندشت کمتر از ضريب نفوذ استان بوده است. در سال و بويينثابت در شهرستان 

شهرستان ين سال در ا .مياندشت از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت در رتبه بيست و دوم استان قرار داشته استو 

کمترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان  ۳1/۳2فريدن باشهرستان باالترين و   91/9۳نطنز با ضريب نفوذ 

 داشته اند.

 



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 1۳2

 

 
ان و کل های استبا دیگر شهرستان میاندشت و بوییننفوذ تلفن ثابت در  شهرستان  مقایسه ضریب(. 74 -1)نمودار

  1395استان اصفهان در سال 

مياندشت به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور همراه اول رتبه چهاردهم را در  و بويين، شهرستان 1۳95در سال 

 44/271و چادگان(  با  فريدونشهرخوانسار )شامل بخش هايي از فريدن، شهرستان دراين سال  .استان دارد

ط به اپراتور همراه اول را داشتهکمترين ضريب نفوذ تلفن همراه مربو 42/2۳برخوار با شهرستان باالترين و 

ستان در رتبه نوزدهم اه لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل مياندشت ب و بويين شهرستان 1۳95اند. در سال 

شهرستان  با ضريب  4در رتبه اول استان قرار دارد و  ۳7با ضريب نفوذ  يينناشهرستان در اين سال  .قرار دارد

 .اندن داشتهترين جايگاه را در استاپايين 0/2نفوذ 

 
با دیگر  میاندشتو  بویینمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در  شهرستان (. 75 -1)نمودار

 1395در سال شهرستان های استان و کل استان اصفهان 



   1۳۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
تان های با دیگر شهرس میاندشتو  بویینشهرستان تلفن همراه )اپراتور رایتل( در  مقایسه ضریب نفوذ(. 76 -1)نمودار

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

(  در نقاط BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتور همراه اول در سطح شهرستان  BTSتعداد مراکز  (۸4-1)ست. در جدول مناسب ا

 و استان اصفهان ارائه شده است مياندشت و بويين

و استان اصفهان و  میاندشتو  بوییندر شهرستان همراه اول  نصب شده توسط اپراتور BTSتعداد (. 84  -1) جدول

 1393-1395دوره  سهم شهرستان از استان )درصد( طی

 سال
 همراه اول

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان

1393 ۸ 1۸7۳ 4۳/0 

1394 ۸ 1929 41/0 

1395 ۸ 1۸99 42/0 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت                                      

در اين  .رتبه آخر را در استان داردهمراه اول  BTSاز نظر تعداد  1۳95در سال مياندشت  و  بويينشهرستان 

شهرستان ، 1۳95در سال نصب شده رتبه اول را در استان داشته است.  سايت ۸۳7اصفهان با  شهرستان سال

 كيرايتل جايگاه اول و شهرستان های سميرم و فريدن با اپراتور نصب شده توسط  BTS ۸2اصفهان با 

BTS از جمله  شهرستان 6اپراتور رايتل هنوز در  1۳95تا سال . دنصب شده رتبه آخر را در استان داشته ان

  .سايتي نصب نکرده است مياندشت و بويينشهرستان 



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 1۳4

 

مياندشت و کل استان نشان  و بويينبه ازای هر هزار نفر را در شهرستان  BTSمراکز سرانه  (۸5-1)جدول 

 . دهدمي

 نفر( 1000ستان اصفهان )به ازای هر و ا میاندشت و بویینشهرستان  BTSسرانه (. 85  -1) جدول

 استان شهرستان سال

1393 ۳2/0 40/0 

1394 ۳۳/0 41/0 

1395 ۳۳/0 40/0 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت             

 بوييننصب شده در شهرستان  BTSهمانگونه که مشخص است که طي سال های مورد مقايسه سرانه مراکز 

مياندشت به لحاظ سرانه و  بويينشهرستان ، 1۳95تان بوده است. در سال تر از سطح اسمياندشت پايينو 

BTS  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1با  نايينشهرستان در اين سال  .رتبه بيستم استان را داشته است 

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه BTSمرکز 

 
میاندشت  و بوییننصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان  BTSمقایسه سرانة . (77 -1)نمودار

 1395با دیگر شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

تعداد روستاهای  (۸6-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول 

 ارائه شده است. 1۳92-1۳95مياندشت و استان اصفهان طي دوره و  بويينرستان دارای ارتباط تلفني در شه

 

 



   1۳5/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 و استان میاندشتو  بویینروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 86  -1) جدول

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان

1392 42 1546 72/2 

1393 42 15۸1 66/2 

1394 42 15۸1 66/2 

1395 42 15۸1 66/2 

  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

  ADSLماتمخفف کل 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  ADSLتعداد پورت های  (۸7-1)در جدول   .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 مياندشت ارائه شده است.و  بويينهرستان شرکت مخابرات در ش

 و  سهم میاندشتو  بوییندایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان  ADSLتعداد پورت های (. 87  -1) جدول

 1388-1395شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سهم شهرستان از استان )درصد( تعداد سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 2 11/0 07/0 ۳۸/0 

1389 6 09/0 2۳/0 40/1 

1390 -  - - 22/17 

1391 -  - - 24/۳7 

1392 110۳ 4۳/0 55/4۳ 65/51 

1393 1569 ۳9/0 9۳/62 54/79 

1394 21۸0 45/0 ۸1/۸۸ 44/95 

1395 24۳7 46/0 ۸6/100 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت             



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 1۳6

 

داير شده از سوی شرکت  ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95مياندشت در سال و  بويينشهرستان 

درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با . شهرستان مخابرات، رتبه بيست و سوم را در استان داشته است

 اند.درصد( باالترين و پايين ترين جايگاه را در استان داشته 4۳/0) 2271چادگان با 

داير شده توسط شرکت مخابرات  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95مياندشت در سال  و بويينان شهرست

سميرم شهرستان و  55/175خور و بيابانك با  شهرستان دراين سال .در رتبه يازدهم استان قرار داشته است

 اشته اند.اول و آخر را در استان د هایپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه 59/5۸با  با 

 
با  میاندشتو  بویینشهرستان دایر شده توسط شرکت مخابرات در  ADSLسرانة پورت مقایسه (. 78 -1)نمودار

 1395دیگر شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  ماتست خدباشد. شرکت پارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند را ارائه مي دهد که

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 تعداد و سرانه واحدهای پستی

های مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در جدول تعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 ده است. مياندشت ارائه ش و بويينتعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان  (1-۸۸)

 



   1۳7/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

به تفکیک شهری و روستایی و سهم شهرستان   میاندشتو  بویینتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 88  -1) جدول

 1389-1395)درصد( از کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1389 14 1 1۳ 2۸/1 22/0 02/2 

1390 14 1 1۳ 29/1 1۸/0 44/2 

1391 14 1 1۳ ۳0/1 1۸/0 45/2 

1392 14 1 1۳ ۳1/1 1۸/0 5۸/2 

1393 14 1 1۳ ۳2/1 1۸/0 59/2 

1394 14 1 1۳ ۳4/1 1۸/0 59/2 

1395 14 1 1۳ ۳۸/1 19/0 6۳/2 

 مأخذ: اداره کل پست استان

از نظر تعداد کل واحدهای پستي رتبه بيست و يکم استان را  1۳95ال مياندشت در سو  بويينشهرستان 

واحد پستي رتبه های اول و آخر  5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با شهرستان در اين سال . داشته است

 را در استان داشته اند.

دشت ميانو  بويينروستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان  ICTتعداد دفاتر  (۸9-1)در جدول 

 و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان  میاندشتو  بویینروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 89  -1) جدول

 1389-1395اصفهان طی دوره 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
م شهرستان از سه

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1389 29 9۸/5 15 04/4 

1390 12 67/2 2 65/0 

1391 12 67/2 2 65/0 

1392 12 ۳5/۳ 2 6۳/0 

1393 12 41/۳ 2 6۳/0 

1394 12 45/۳ 2 6۳/0 

1395 12 90/۳ 2 6۳/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان       



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 1۳۸

 

مبارکه در شهرستان روستايي  به همراه  ICTمياندشت از نظر تعداد فاقد و  بويين شهرستان ، 1۳95در سال 

روستايي در جايگاه نخست  ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان در اين سال  . رتبه دهم استان قرار داشته است

ر است که د )الزم به ذکدفتر در جايگاه  آخر قرار گرفته ان دوو شهرستان های نايين، برخوارو نجف آباد با 

و  بويينشهرستان اند(. روستايي بوده ICTفاقد دفاتر  1۳95شهرستان های فريدونشهر و خوانسار در سال 

های پاياني استان قرار داشته از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری در رتبه 1۳95مياندشت در سال 

چادگان و خور و بيابانك با های شهرستان ه نخست و دفتر رتب 1۳5اصفهان با شهرستان در اين سال  .است

 دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند. يك

تان و مياندشت و کل اس بويينسرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرستان  (90-1)جدول 

احد برای پست در محاسبه سرانه، هر و ادارهدهد. مطابق روال مطرح شده توسط کارشناسان را نشان مي

 شود. نفر در نظر گرفته مي 4000

و استان اصفهان )به ازای هر  میاندشتو  بویینسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 90  -1) جدول

 نفر( 4000

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 14/2 27/0 50/4 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 ۳2/2 29/0 92/4 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان             

مياندشت از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه ششم را در استان داشته  و بويين، شهرستان 1۳95در سال 

ترين به ترتيب پايين 97/2دن با سرانه فريشهرستان و  45/0خميني شهر با  سرانه شهرستان در اين سال  .است

دشت از نظر ميان و بويينرين سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته اند. در همين سال، شهرستان و باالت

سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه بيست و دوم و  هفتم استان را 

خورو بيابانك با سرانه ن شهرستاو  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95در اختيار داشته است. در سال 

نطنز  ستانشهر واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در همين سال 2۸/0

پستي روستايي را در استان داشته پايين ترين سرانه واحدهای ۳6/0خوانسار با شهرستان باالترين و   27/9با 

 اند.



   1۳9/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
ای با شهرستان ه میاندشتو  بویینل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان مقایسه سرانه ک(. 79 -1)نمودار

 1395دیگر استان و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (91-1)باشد. در جدول سرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست مي

و استان  مياندشت و بويينمرسوالت به جمعيت( شهرستان تعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد 

 ارائه شده است. 1۳۸9-1۳95اصفهان طي سال های 

 و میاندشتو  بویینتعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان (. 91  -1) جدول

 1389-1395استان اصفهان طی دوره 

 سال
 والت پستیسرانه مرس تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1389 ۸497 0۳/0 ۳2/0 50/6 

1390 65۸4 02/0 25/0 ۸۳/6 

1391 99۸۸ 04/0 ۳9/0 6۳/5 

1392 5005 02/0 20/0 ۳۸/5 

1393 ۳6۸2 01/0 15/0 95/5 

1394 ۳69۳ 01/0 15/0 6۸/5 

1395 ۳27۸ 02/0 14/0 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال 

 مأخذ: اداره کل پست استان  



  بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 140

 

مياندشت و  و بويينمشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان  (91-1)همانگونه که از جدول 

ر تاستان اصفهان طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره سرانه مرسوالت در شهرستان پايين

مياندشت با  و بويينشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با شهرستان  1۳95ده است. در سال از سطح استان بو

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایمرسوله به ترتيب رتبه ۳27۸

 و بويينشهرستان مرسوله به ازای هر نفر در جايگاه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه شهرستان ، 1۳95در سال 

 اند.مرسوله به ازای هر نفر در جايگاه آخر استان قرار گرفته 14/0انه مياندشت با سر

 
ن با شهرستان های دیگر استان و کل استا میاندشت و بویینمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 80 -1)نمودار

 1395اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به شبکه های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما

هت های مناسب جی اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساختدر سال ها

 های ديجيتال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صدا وتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 .است شده نشان داده (92-1)جدول  مياندشت و کل استان در و بويينسطح شهرستان 

 ویینبدر شهرستان  )درصد( های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 92  -1) جدول

 1389-1395و استان طی دوره   میاندشتو 

 سال
 دیویی و تلویزیونیهای دیجیتال راپوشش جمعیتی فرستنده

 استان شهرستان

1392 - 71 

1393 - 7۸ 



   141/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 سال
 دیویی و تلویزیونیهای دیجیتال راپوشش جمعیتی فرستنده

 استان شهرستان

1394 70 ۸4 

1395 ۸0 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                           

های ديجيتال راديويي و از نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95در سال  مياندشت و بويينشهرستان 

درصدی رتبه  100خميني شهر با پوشش شهرستان در اين سال . زدهم استان قرار داردتلويزيويي در رتبه دوا

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند.  50فريدونشهر با پوشش شهرستان اول و 

 انرژی -13 -1

تا پايان  1۳۸5 سالو مياندشت از  بويينسرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان 

 نشان داده شده است. طبق اطالعات آمار و اطالعات موجود، مصرف سرانه (9۳-1)در جدول  1۳94سال 

درصد رشد داشته است.  ۸2/5به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5کل گاز طبيعي در اين شهرستان از سال 

هزار متر مکعب بوده است  6۸/5ل در اين شهرستان معاد 1۳94مصرف سرانه کل گاز طبيعي در پايان سال 

از در ی گاستان  قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف سرانه نهمکه از لحاظ مصرف سرانه گاز در جايگاه 

ی گاز مربوط به شهرستان خور و کمترين ميزان مصرف سرانههزار متر مکعب( و 1۳/9۳شهرستان مبارکه)

بيشترين مصرف سرانه گاز  (9۳-1)العات جدول . مطابق اطباشدمي بدون مصرف گاز()بيابانك است

از بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش  1۳94و مياندشت در سال  بويينطبيعي شهرستان 

در بخش ی گاز طبيعيچنين مصرف سرانهاست. هم بودههزار متر مکعب مصرف  91/90صنعتي با سرانه 

درصد و در  ۳۸/11 و درصد 29/6به طور ميانگين  به ترتيب، 1۳94تا  1۳۸5از سال  های خانگي و تجاری

 درصد رشد داشته است.  67/16 ، 1۳94تا  1۳۸۸های در سال بخش صنعتي نيز
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ین و میاندشت به بوی( در شهرستان به ازای هر مشترک سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب(. 93  -1) جدول

 های مختلفتفکیک بخش

 سال

 صنعتی اریتج خانگی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان) درصد(

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان) درصد(

1385 06/4 19/0 ۸1/4 19/0 00/0 00/0 11/4 1۸/0 

1386 52/4 17/0 1۳/9 21/0 00/0 00/0 92/4 17/0 

1387 ۳4/4 15/0 1۸/2 06/0 00/0 00/0 12/4 14/0 

1388 61/4 1۸/0 94/5 ۳7/0 45/45 27/0 ۸۸/4 19/0 

1389 47/۳ 14/0 51/5 ۳2/0 45/45 29/0 79/۳ 15/0 

1390 09/۳ 15/0 15/5 ۳9/0 45/45 5۸/0 ۳9/۳ 17/0 

1391 14/۳ 15/0 ۸1/4 ۳2/0 45/45 59/0 40/۳ 17/0 

1392 7۳/۳ 19/0 62/4 ۳5/0 45/45 6۸/0 92/۳ 20/0 

1393 9۸/5 16/0 26/4 21/0 91/90 44/0 00/6 17/0 

1394 ۸6/5 15/0 07/2 0۸/0 91/90 ۳۳/0 6۸/5 15/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان             

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 81 -1)نمودار



   14۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394در سال  ین و میاندشتگاز در شهرستان بوی ترکیب مصرف(. 82 -1)نمودار

 66/0کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف ۳1/0، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

صنعتي استان در اين يخش کنندگان درصد مصرف 14/0و  دگان تجارینکندرصد از تعداد مصرف

، 1۸/۳های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخششهرستان قرار دارند. تعداد مصرف

. اندو مياندشت داشته بوييندر شهرستان  1۳94تا  1۳۸5های درصد رشد متوسط در طي سال -56/5و  ۳7/2

ور ها به طهای خانگي، تجاری و صنعتي در استان در طي اين سالر بخشکنندگان گاز دتعداد مصرف

  .درصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6ميانگين 

 ن و میاندشتکنندگان گاز در شهرستان بوییتعداد مصرف(. 94  -1) جدول

 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی
کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-عداد کل مصرفت

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1385 ۳942 45/0 416 ۳4/1 22 ۸9/0 4۳۸0 4۸/0 

1386 4422 47/0 4۳۸ 27/1 22 72/0 4۸۸2 50/0 

1387 4612 46/0 45۸ 21/1 22 65/0 5092 49/0 

1388 541۸ 50/0 505 20/1 22 56/0 5945 5۳/0 

1389 5772 50/0 544 17/1 22 50/0 6۳۳۸ 5۳/0 

1390 64۸2 5۳/0 5۸۳ 11/1 22 4۳/0 70۸7 55/0 

1391 6999 5۳/0 624 07/1 22 ۳9/0 7645 56/0 

1392 72۳6 52/0 649 01/1 22 ۳6/0 7907 54/0 
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 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی
کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-عداد کل مصرفت

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1393 4517 ۳1/0 469 67/0 11 15/0 4997 ۳۳/0 

1394 4609 ۳1/0 4۸۳ 66/0 11 14/0 510۳ ۳2/0 

 ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان              

رار قو مياندشت در رتبه بيست و سوم استان  بويين، شهرستان 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

 خور و بيابانك بدون مشترک گازشهرستان شترک، بيشترين و م 65۳۸01شهرستان اصفهان با  گرفته است.

 اند. به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته

 
 1394های استان اصفهان در سال تعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 83 -1)نمودار

به اين شکل بوده  1۳94تا  1۳۸5های و مياندشت طي سال بويينمصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان 

مکعب در پايان سال متر ۸619به  1۳۸5مترمکعب در سال  5۸41ان است که مصرف بنزين معمولي از ميز

د. دهدرصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي 46/0حدود  1۳94در سال  ورسيده است  1۳94

درصد رشد داشته است. از  45/4،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال مصرف اين فرآورده

ی بيست و دوم در مصرف بنزين قرار دارد. از بين بيست و چهار شهرستان استان، اين شهرستان در رتبه

ليتر رسيده که به  14/۳51ليتر به   69/206ها از ی بنزين معمولي در طي اين سالطرف ديگر مصرف سرانه

و مياندشت از بين بيست و چهار شهرستان  بويينت. شهرستان درصد رشد داشته اس 10/6طور ميانگين 
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 یی دوازدهم را دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانهاستان، در مصرف سرانه بنزين معمولي رتبه

ها به ترتيب ليتر( و کمترين آن 6۸/6۳9ين)ليتر( و ناي 92۳965)  های اصفهانبنزين به ترتيب در شهرستان

 ليتر( بوده است. 54/179( و فالورجان) 6564ی فريدونشهر)هادر شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه (. 84 -1)نمودار

ر جايگاه دبه همراه نه شهرستان ديگر  صفر بوده است وسوپر و مياندشت مصرف بنزين  بوييندر شهرستان 

های رستانی بنزين سوپر به ترتيب در شهبنزين سوپر و مصرف سرانه آخر استان قرار دارد. بيشترين مصرف

 ست.بوده اليتر(  27/۳1ليتر( و تيران و کرون)  41512اصفهان)

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین سوپر در شهرستانمصرف سرانه(. 85 -1)نمودار
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متر مکعب در پايان  ۳0921به  1۳۸5ال متر مکعب در س 1۸۸97گاز از ميزان در اين شهرستان مصرف نفت

 دهدگاز در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 19/1حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94سال 

درصد  65/5ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  در رتبه هجدهم استان قرار دارد. در طي اين سال و

ليتر  74/1259ليتر به  6۸/66۸ها از ی نفتي در طي اين سالهی اين فرآوردرشد داشته است. مصرف سرانه

گاز اين شهرستان در ی نفتدرصد رشد داشته است. از نظر مصرف سرانه ۳2/7رسيده که به طور ميانگين 

 ی آن به ترتيب درگاز و مصرف سرانهجايگاه ششم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت

های ليتر( و کمترين آن مربوط به شهرستان 0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)شهرستان

 ليتر( بوده است. 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸فريدونشهر)

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 86 -1)نمودار

مکعب در پايان سال متر 97به  1۳۸5سال مترمکعب در  20شده مصرف نفت سفيد از  بر طبق اطالعات ارائه

دهد و سفيد در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 20/0حدود  1۳94در سال  ورسيده است  1۳94

يانگين ی نفتي به طور مدر رتبه بيست و چهارم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآورده

ليتر  71/0ها از ی آن نيز در طي اين ساله است. مصرف سرانهدرصد رشد داشت 60/20ها در طي اين سال

درصد رشد داشته است. از نظر مصرف  51/22ها به طور ميانگين ليتر افزايش يافته و در طي اين سال 95/۳به 

و مياندشت در جايگاه نوزدهم استان قرار دارد. بيشترين مصرف و  بويينی نفت سفيد شهرستان سرانه

 90/4۳۸ليتر( و خور و بيابانك) ۸۸75های اصفهان)ی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانمصرف سرانه

ليتر( بوده  92/1ليتر( و فالورجان)  97ين و مياندشت)يهای بوليتر( و کمترين آن نيز به ترتيب در شهرستان

 است.
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 1394سال های استان اصفهان در ی نفت سفید در شهرستانمصرف سرانه(. 87 -1)نمودار

رسيده است  1۳94مکعب در پايان سال متر 204به  1۳۸5کوره از ميزان مصرف صفر مترمکعب در سال نفت

ی شانزدهم ی استان را تشکيل داده و در رتبهکورهدرصد از مصرف نفت 2۳/0حدود  1۳94در سال  و

ليتر افزايش يافته  ۳1/۸تر به ها از صفر ليی نفت کوره نيز در طي اين سالاستان قرار دارد. مصرف سرانه

است و در جايگاه چهاردهم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن 

ليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان  60/۳66ليتر مصرف و  15۳۸4اردستان با مربوط به شهرستان

 مصرف نفت کوره نداشته اند.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه. (88 -1)نمودار
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مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان صفر بوده است و در جايگاه آخر استان قرار دارد. بيشترين مصرف 

تن( و خور و  42569های اصفهان )به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال گاز مايع و مصرف سرانه

 .ن و مياندشت با مصرف صفر بوده استييبو ها مربوط به شهرستانليتر( و کمترين آن 26/114بيابانك )

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 89 -1)نمودار



 

 
 

 ن و میاندشتی نفتی در شهرستان بوییفرآورده میزان مصرف شش(. 95  -1) جدول

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر ن معمولیبنزی مصرف گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 لوگرم()کی

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 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

شهرستان)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 00/0 0 00/0 69/206 5۸41 41/0 00/0 0 00/0 71/0 20 01/0 6۸/66۸ 1۸۸97 60/0 00/0 0 00/0 

1386 00/0 0 00/0 79/224 6254 4۳/0 00/0 0 00/0 79/0 22 01/0 14/724 20147 6۳/0 00/0 0 00/0 

1387 00/0 0 00/0 96/250 6۸74 47/0 00/0 0 00/0 91/0 25 02/0 ۸1/767 210۳1 67/0 00/0 0 00/0 

1388 00/0 0 00/0 70/265 7165 4۸/0 00/0 0 00/0 00/1 27 02/0 6۳/۸۳2 2245۳ 72/0 00/0 0 00/0 

1389 00/0 0 00/0 76/275 7۳21 45/0 00/0 0 00/0 17/1 ۳1 0۳/0 16/۸71 2۳12۸ 75/0 00/0 0 00/0 

1390 00/0 0 00/0 ۳5/2۸4 74۳2 47/0 00/0 0 00/0 ۳4/1 ۳5 0۳/0 ۸7/951 24۸79 74/0 00/0 0 00/0 

1391 00/0 0 00/0 9۸/29۳ 7564 46/0 00/0 0 00/0 4۸/1 ۳۸ 05/0 94/996 25651 ۸2/0 00/0 0 00/0 

1392 00/0 0 00/0 6۳/۳04 7716 44/0 00/0 0 00/0 5۸/1 40 06/0 06/10۳۳ 26166 ۸1/0 00/0 0 00/0 

1393 00/0 0 00/0 66/۳24 ۸095 44/0 00/0 0 00/0 ۳۳/2 5۸ 09/0 61/1140 2۸440 ۸6/0 45/5 1۳6 05/0 

1394 00/0 0 00/0 14/۳51 ۸619 46/0 00/0 0 00/0 95/۳ 97 20/0 74/1259 ۳0921 19/1 ۳1/۸ 204 2۳/0 

 های نفتي ايرانأخذ: شرکت ملي پخش فرآوردهم               
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تعداد . ه استبود CNGهای نفتي از جمله بنزين با يگزيني فرآوردهاز جمله اهداف برنامه چهارم و پنجم، جا

جايگاه بوده است. از نظر تعداد جايگاه  دودر سال های مورد بررسي اين شهرستان  CNGهای جايگاه

CNG  ها در اين درصد از اين جايگاه ۳1/1،  1۳94اين شهرستان در جايگاه شانزدهم قرار دارد و در سال

نزين ت. اين شهرستان از نظر تعداد پمپ بجايگاه بوده اس دوشهرستان قرار دارد. هم چنين تعداد پمپ بنزين 

 1۳94های استان در سال بنزيندرصد از پمپ 71/0نيز در جايگاه بيست ودوم قرار دارد. الزم به ذکر است 

 و مياندشت قرار دارند.  بوييندر شهرستان 

 ین و میاندشتشهرستان بوی CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 96  -1) جدول

 سال

 CNGتعداد جایگاه  بنزینتعداد پمپ 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

1385 2 9۸/0 2 ۸9/1 

1386 2 96/0 2 ۸9/1 

1387 2 90/0 2 ۸2/1 

1388 2 90/0 2 71/1 

1389 2 ۸۸/0 2 65/1 

1390 2 ۸5/0 2 4۳/1 

1391 2 ۸2/0 2 ۳6/1 

1392 2 ۸1/0 2 ۳5/1 

1393 2 7۸/0 2 ۳۳/1 

1394 2 71/0 2 ۳1/1 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

ساعت وواتهزارکيل 4۳/7 ی برق مشترکين جمعاً ازرف سرانهميزان مص (97-1)باشدکه بر اساس جدول مي

ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳94ساعت در سال هزارکيلووات ۳7/6به  1۳۸5در سال 

درصد از مصرف  57/0و مياندشت ،  بوييندرصد رشد داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان  62/20

در  1۳94ی برق در سال مصرف سرانه چنين بيشترين ميزاندهد. همتشکيل مي 1۳94برق استان را در سال 

بخش کشاورزی و کمترين آن در بخش خانگي بوده است و داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش 

(، 1۳94سال تا  1۳۸5های نشده است. همچنين بيشترين رشد مصرف برق) به طور ميانگين در طي سال

درصد رشد داشته و کمترين  59/10ها ين سالمربوط به بخش تجاری بوده که به طور ميانگين در طي ا

درصد رشد داشته  96/2ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال صنعتيرشد مصرف، مربوط به بخش 
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است. از نظر مصرف کل برق نيز، اين شهرستان در جايگاه آخر ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان 

 نيز اين شهرستان در جايگاه  بيست و يکم استان قرار داشته است. ی برق قرار دارد و از نظر مصرف سرانه

 
 1395نه ماه اول سال های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 90 -1)نمودار

 
های استان اصفهان در شهرستان )هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( ی کل برقمصرف سرانه(. 91 -1)نمودار

 1395سال  نه ماه اولدر 

در  1۳95نه ماه اول سال ی برق در کنندههای مصرفدرصد مصرف هريك از بخش (92-1)در نمودار 

 و مياندشت آمده است. بويينشهرستان 
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در نه ماهه اول سال  ین و میاندشتکننده برق در شهرستان بویهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 92 -1)نمودار

1395 

 
 



 

 
 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(ین و میاندشت بویهای مختلف شهرستان ی برق در بخشرف سرانهمص(. 97  -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 

 هرستانش

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

1385 72/1 ۳۸/0 60/14 47/0 ۸5/95 9۸/1 56/55 06/0 7۸/1 17/0 - 57/0 4۳/7 59/0 

1386 71/15 ۳6/0 5۳/10 44/0 00/100 05/2 00/50 06/0 67/1 16/0 - 62/0 ۳0/2۸ 57/0 

1387 ۸۸/1 47/0 00/10 ۳7/0 00/116 5۸/2 00/50 0۸/0 50/2 29/0 - 74/0 61/۸ 7۳/0 

1388 59/1 40/0 41/1۳ 50/0 01/79 ۸۸/1 ۳2/9۸ 10/0 95/1 20/0 - ۸۳/0 72/6 61/0 

1389 54/1 40/0 66/24 ۸5/0 7۳/60 76/1 ۸۳/6۳ 06/0 02/2 17/0 - ۸4/0 14/6 54/0 

1390 ۳1/1 ۳7/0 97/1۸ ۸2/0 5۳/۸5 92/1 60/56 05/0 ۸4/1 20/0 - ۸2/0 0۳/7 6۳/0 

1391 ۳۳/1 ۳۸/0 ۳0/14 64/0 09/۸6 04/2 65/62 06/0 62/1 19/0 - ۸۳/0 91/6 64/0 

1392 ۳۳/1 ۳6/0 50/15 59/0 09/94 2۸/2 25/51 05/0 75/1 20/0 - ۸2/0 14/7 64/0 

1393 40/1 ۳7/0 25/16 57/0 62/۸7 0۳/2 ۸2/46 05/0 ۸2/1 19/0 - ۸1/0 ۸9/6 60/0 

1394 ۳9/1 ۳7/0 2۸/15 51/0 4۸/7۸ ۸7/1 05/40 05/0 72/1 19/0 - 92/0 ۳7/6 57/0 

 29/0 52/۳ 76/0  14/0 29/1 06/0 55/45 61/0 10/6۳ ۳7/0 ۸7/9 29/0 14/1 1395نه ماه اول سال 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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مشترک در سال  12222به  1۳۸5مشترک در سال  7667و مياندشت تعداد مشترکين از  بوييندر شهرستان 

ن يدهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي ادرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 51/0 ورسيده  1۳94

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  55/۳4ها به طور ميانگين سال

 عمومي( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳94تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  5۸/10۸خانگي )

از نظر  مياندشتو  بوييندرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان  50/5)

 تعداد مشترکين برق در جايگاه آخر ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 ین و میاندشتهای مختلف شهرستان بویبرق در بخشتعداد مشترکین (. 98  -1) جدول

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

 رستانشه

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 640۸ 52/0 274 69/0 ۳۸6 ۳2/0 ۳6 17/0 56۳ 57/0 

1386 700 05/0 ۳۸0 ۸9/0 400 ۳1/0 40 1۸/0 600 5۸/0 

1387 ۸000 5۸/0 400 ۸5/0 500 ۳6/0 60 24/0 ۸00 72/0 

1388 ۸/۸440 5۸/0 ۸/۳۸4 75/0 2/541 ۳7/0 ۸/۳4 15/0 760 61/0 

1389 ۸/۸77۸ 57/0 ۸/۳56 67/0 606 ۳۸/0 6/۳7 16/0 ۸/۸۳2 62/0 

1390 2/9195 57/0 4/۳5۸ 62/0 622 ۳7/0 4/42 1۸/0 6/۸71 61/0 

1391 2/951۳ 56/0 ۸/۳66 57/0 ۸/642 ۳6/0 4/42 1۸/0 ۸/9۳4 62/0 

1392 9742 55/0 2/405 57/0 4/624 ۳4/0 ۸/4۸ 19/0 2/965 60/0 

1393 4/9916 54/0 ۸/40۸ 5۳/0 6/6۳۳ ۳۳/0 ۸/52 20/0 ۸/9۸0 59/0 

1394 6/1006۳ 5۳/0 ۸/41۸ 50/0 642 ۳2/0 ۸/54 19/0 2/104۳ 60/0 

 نه ماهه

 1395 اول
۸6۳6 44/0 42۸ 4۸/0 24۸ 12/0 55 19/0 9۳5 52/0 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان       



   155/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 در نه ماهه ن و میاندشتعداد مشترکین برق در شهرستان بوییهای مختلف در تسهم هریک از بخش(. 93 -1)نمودار

 1395اول سال 

 
 1395نه ماهه اول سال در های استان اصفهان تعداد مشترکین برق شهرستان(. 94 -1)نمودار

د که بر باشآب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی و تجاری و فضای سبز مي های مختلف فروشبخش

به  1۳94مترمکعب در سال  69/224آب مشترکين جمعاً از  یميزان مصرف سرانه (99-1)اساس جدول 

 ۳1/0و مياندشت ،  بويينرسيده است. مجموع مصرف آب شهرستان  1۳95مکعب در سال متر 1۸/171

 1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همان را تشکيل ميدرصد از مصرف آب است

مکعب( بوده است. متر 11/72مکعب( و کمترين آن در بخش توليدی تجاری )متر 1۳۸۸در بخش عمومي )
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زدهم آب در جايگاه شان ی بيست و دوم و از نظر مصرف سرانهاز نظر مصرف کل آب اين شهرستان در رتبه

 رار داشته است. استان ق

ن و های مختلف شهرستان بویی( در بخشبه ازای هر مشترک متر مکعب) مصرف سرانه آب(. 99  -1) جدول

 میاندشت

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

 درصد()

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 رصد()د

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(

1394 51/17

2 

2۸/0 42/2244 52/0 1۳/9۳ 11/0 45/127

6 

29/1 69/22

4 

۳1/0 

1395 12/14

1 

29/0 00/1۳۸۸ 50/0 11/72 11/0 45/426 ۸۸/0 1۸/17

1 

۳1/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 95 -1)نمودار



   157/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 96 -1)نمودار

 
 1395ن و میاندشت در سال هرستان بوییشسهم مصرف آب در هر بخش (. 97 -1)نمودار

است  بوده 1۳95مشترک در سال  4956 ،1۳95در سال و مياندشت  بويينتعداد مشترکين آب در شهرستان 

مياندشت از  و بوييندهد. الزم به ذکر است که شهرستان درصد از مشترکين استان را تشکيل مي ۳9/0که 

 بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.نظر تعداد مشترکين آب در جايگاه آخر )از 

 
 
 
 
 
 



   بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 15۸

 

 ن و میاندشتبوییهای مختلف شهرستان تعداد انشعابات آب در بخش(. 100  -1) جدول

 

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1394 4514 ۳9/0 1۳7 54/0 294 ۳۳/0 11 90/1 

1395 4514 ۳9/0 1۳7 54/0 294 ۳۳/0 11 90/1 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
در سال  ین و میاندشتبوی تعداد مشترکین آب در شهرستان های مختلف درسهم هریک از بخش(. 98 -1)نمودار

1395 



   159/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 99 -1)نمودار

 حمل و نقل -14 -1

ی و نتيجه باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمرای ميمهمترين زير بخش حمل و نقل، حمل و نقل جاده

طول کل  1۳92باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميله شاخصی، از جماسيستم حمل و نقل جاده

 کيلومتر رسيده است. 1۸6به  1۳95بوده و تا سال  کيلومتر 242و مياندشت  بويينشهرستان های راه

 )کیلومتر(و میاندشت بویینی استحفاظی شهرستان های حوزهراه(. 101  -1) جدول

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1392 0 00/0 9 55/0 29 ۳2/1 ۳1 ۸6/2 17۳ 02/۳ 242 19/2 

1393 0 00/0 9 54/0 29 ۳5/1 ۳1 94/2 116 6۳/2 1۸5 91/1 

1394 0 00/0 9 5۳/0 29 ۳6/1 ۳1 95/2 117 66/2 1۸6 92/1 

1395 0 00/0 9 5۳/0 29 ۳6/1 ۳1 95/2 117 66/2 1۸6 92/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده              

های استان را در مجموع راه نوزدهمجايگاه مياندشت  بويين و، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.ی استحفاظي حوزه



   بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان / 160

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه(. 100 -1)نمودار

راه  همربوط ب و مياندشت بويينهای شهرستان ، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (101-1)همچنين طبق نمودار 

، های فرعيهای اين شهرستان راهدرصد از راه 67/16، 1۳95در سال  .بوده است درصد( 9/62روستايي)

های حوزه ی راهاند. الزم به ذکر است که در محاسبهبوده بزرگراه درصد  ۸4/4و  راه اصليدرصد  59/15

 اند. های درون شهری در نظر گرفته نشدهاستحفاظي اين شهرستان، راه

 
های حوزه استحفاظی این به مجموع راه و میاندشت بویینهای شهرستان سهم هریک از راه(. 101 -1)نمودار

 1395در سال  شهرستان

های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد، شاخص راه به مساحت يکي از شاخص

کيلومتر  06/11زای هر هزار نفر جمعيت روستايي، ، به ا1۳95و راه به جمعيت است. اين شهرستان در سال 

کيلومتر راه داشته است. از نظر راه  7/7راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 



   161/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

ی در رتبهيز ن استان و از نظر راه به جمعيت  هفتمروستايي به جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه 

راه  کيلومتر 69/1۸کيلومتر مربع از مساحت اين شهرستان صد رد. همچنين به ازای هر استان قرار دا هشتم

 استان قرار دارد. ششموجود دارد که از اين نظر در رتبه ی 

 و میاندشت بویینهای زیربنایی راه برای شهرستان مقدار شاخص(. 102  -1) جدول

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )()) برای هر هزار نفر
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐
 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1392 50/15 ۳2/24 55/9 

1393 5۸/10 59/1۸ 42/7 

1394 ۸6/10 69/1۸ 5۸/7 

1395 06/11 69/1۸ 70/7 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                    

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال ( 102 -1)نمودار
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 1395شهرستان در استان اصفهان در سال نسبت راه به جمعیت (. 103 -1)نمودار

 
 1395نسبت راه به مساحت  شهرستان) تراکم راه( در استان اصفهان در سال (. 104 -1)نمودار

 بيست و سومدر جايگاه  1۳95در سال  و مياندشت بوييندرون استاني، شهرستان تعداد سفر  از نظر شاخص

هزار مورد و  ۳40استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

ان هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستدو مياندشت با  بويينشهرستان کمترين آن مربوط به 

 .بندی لحاظ نشده استآران و بيدگل در اين رتبه

 

 



   16۳/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 و میاندشت بویینتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 103  -1) جدول

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 درصد()استان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

1394 1 04/1 0 00/0 1 26/0 2 26/0 

1395 1 02/1 0 00/0 1 27/0 2 2۸/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395در سال  و میاندشت بویین ن استانی شهرستانورسهم وسایل نقلیه در سفرهای د(. 105 -1)نمودار

 در جايگاه  1۳95در سال  و مياندشت بوييندرون استاني، شهرستان ی شدهسافرجابجا تعداد م از نظر شاخص

هزار  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با  هجدهم

به ذکر است که هزار مورد بوده است. الزم ۳5شهر با خمينيشهرستان مورد و کمترين آن مربوط به 

 بندی لحاظ نشده است.شهرستان آران و بيدگل در اين رتبه

 و میاندشت بویینی درون استانی)هزار مورد( شهرستان تعداد مسافر جابجا شده(. 104  -1) جدول

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 ()درصداستان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 )درصد(استان

1394 ۳1 22/1 00/0 00/0 10 15/0 41 40/0 

1395 ۳1 2۳/1 00/0 00/0 10 16/0 41 4۳/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
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ال در س و میاندشت بویین درون استانی شهرستانی سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 106 -1)نمودار

1395 

هزار مورد سفر، در  7با  1۳95در سال  و مياندشت بويين تعداد سفر برون استاني، شهرستان  از نظر شاخص

 269استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با  هشتمجايگاه 

فريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل های شهرستانن آن مربوط به هزار مورد و کمتري

 اند. باشد که سفر برون استاني نداشتهمي

 و میاندشت بویینتعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 105  -1) جدول

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 رستانشه

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1394 7 4۸/2 0 00/0 0 00/0 7 65/1 

1395 7 6۳/2 0 00/0 0 00/0 7 75/1 

 ایأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهم                     

 1۳۸با  1۳95در سال و مياندشت  بويينی برون استاني، شهرستان سافر جابجاشدهتعداد م از نظر شاخص

اني مربوط ی برون استاستان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شدههفتم ، در جايگاه هزار مورد

يدگل چادگان و آران وبهای شهرستان هزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸به شهرستان اصفهان با 

  اند.ی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشدهمي

 



   165/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 و میاندشت بویین ی برون استانی)هزار مورد( شهرستانتعداد مسافر جابجا شده(. 106  -1) جدول

 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(

1394 1۳7 ۳6/2 0 00/0 1 17/0 1۳۸ 05/2 

1395 1۳7 61/2 0 00/0 1 1۸/0 1۳۸ 25/2 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده            

 
 سال درو میاندشت  بویینرون استانی شهرستان ی بسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 107 -1)نمودار

1395 

ثابت  1۳95تا سال  1۳92شرکت مسافربری داشته که از سال  دو، 1۳95در سال  و مياندشت بويين شهرستان

استان  چهاردهم، اين شهرستان در جايگاه 1۳95. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال بوده است

جمعيت شهرستان،  نفر 120۸2، به ازای هر 1۳95قرار دارد. در سال  يگر(مشترکاً با چند شهرستان د)اصفهان

 استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت سوم یيك شرکت مسافربری وجود داشته است) رتبه

 نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است.  ۳9090مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  
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 و میاندشت بویین های مسافربری شهرستانشرکت(. 107  -1) جدول

 سال
 های مسافربریتعداد پایانه 

 نسبت جمعیت به

شرکت  تعداد

 مسافربری شهرستان

 نسبت جمعیت به

شرکت  تعداد

 )درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان مسافربری استان

1392 2 46/1 12664 ۳6۳01

1393 2 49/1 12467 ۳7475

1394 2 5۳/1 1227۳ ۳۸70۸

1395 2 5۳/1 120۸2 ۳9090

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده               

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستانشرکت مسافربری  به نسبت جمعیت(. 108 -1)نمودار

 صنایع دستی -15 -1

شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف در استان اصفهان با توجه به 

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آن

جي های نساگروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع 

ابسته به صنايع دستي و های سنتيدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66در مجموع . اندشدهتقسيم 

 است.شدهسند آمايش استان آورده



   167/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 وضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ن ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری در تعداد هنرجويان تحت آموزش سازما (10۸-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95طي دوره   و مياندشت بويينشهرستان 

 و میاندشت بویینتعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان (. 108  -1) جدول

 تعداد هنرجویان سال

1393 0 

1394 45 

1395 0 

 گری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش

و مياندشت هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  بويينشهرستان در  1۳95طي سال 

هنرجوی صنايع دستي باالترين  2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95در سال ه است. و گردشگری آموزش نديد

 رتبه را در استان داشته است.  

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهر يکساندستي به منظوآموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

نفر از شاغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان  توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)موزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستانگردشگری تحت آ

رد شاغل و مياندشت هيچ ف بويينها مانند شهرستان شهرستان در سايردر حالي که اند، باالتر از صفر داشته

 ازمان آموزش نديده است.  در صنايع دستي از سوی اين س

 تعداد شاغلین صنایع دستی

 نشان 1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت بويينوضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان  (109-1)دول در ج

 است.  شدهداده 

 و میاندشت بوییندستی شهرستان تعداد شاغلین بخش صنایع(. 109  -1) جدول

 تعداد شاغلین سال

1392 0 

1393 0 

1394 17 

1395 ۳۸ 

 شانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                  
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و به و مياندشت ر بويينتعداد شاغلين بخش صنايع دستي در شهرستان  1۳94نسبت به سال  1۳95در سال 

 لين بخش صنايع دستيو مياندشت از نظر تعداد شاغ بويينشهرستان ، 1۳95افزايش بوده است.  در سال 

شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .رتبه شانزدهم را در استان داشته است

 داشته اند.نفر رتبه آخر را در استان   ۸چادگان با 

 
 13951های استان اصفهان در سال تعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 109 -1)نمودار

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه هتعداد پروان

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

 و بوييندر شهرستان  و انفرادی اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي (110-1)در جدول 

  ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95طي دوره  ندشتميا

 و میاندشت بویینتعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان (. 110  -1) جدول

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1392 0 0 

1393 0 0 

1394 1 14 

1395 2 ۳2 

 پانزدهم شانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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از نظر صدور تعداد پروانه های کارگاهي و انفرادی در بخش  1۳95و مياندشت در سال  بويينشهرستان 

، شهرستان اصفهان 1۳95در سال صنايع دستي به ترتيب رتبه شانزدهم و پانزدهم را در استان داشته است. 

ن داشته است و تعدادی از شهرستانپروانه جايگاه اول را در استا 5۳9يزان  صدور پروانه کارگاهي با از نظر م

پروانه  1610. در همين سال شهرستان اصفهان با صدور 1های استان در اين بخش مجوزی صادر نکرده اند

 .اندر استان داشتهپروانه انفرادی رتبه آخر را د 7انفرادی رتبه اول و شهرستان دهاقان با صدور 

تنها در شهرستانها تعداد اين کارگاه باشد.و مياندشت صفر مي بويينهای شهرستان چنين تعداد کارگاههم

 است. ( بيش از صفر بوده4( و کاشان )6های اصفهان )

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

دستي کارت شناسايي صنعتگر از های صنايعاز رشتهيکي  دستي پس از آموزش درهر صنعتگر صنايع

طريق  رود و ازی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

 
 2های استان اصفهاندستی شهرستانصنایع سال اخیر 5در های شناسایی کارتمجموع  تعداد(. 110 -1)نمودار

هان اصف شهرستان در اين سال .داشته استنصدور کارت شناسايي  1۳95در سال  و مياندشت بويينشهرستان 

 کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار گرفته است. 5۳۳با صدور 

                                                           
 شهرآران و بيدگل، چادگان، سميرم، فريدون-1 
 بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار خود شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه  -2
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 دستیتعداد مشاغل خانگی بخش صنایع 

 1۳94های در سال و مياندشت بويينتعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان  (111-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95و 

 و میاندشت بویینتعداد مشاغل خانگی مستقل بخش صنایع دستی شهرستان (. 111  -1) جدول

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1394 11 

1395 9 

 نجمپ رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 .ان بوده استپشتيبمشاغل خانگي بخش صنايع دستي فاقد در  و مياندشت بويين، شهرستان 1۳95در سال 

ا جايگاه رپشتيبان باالترين خانگي مشاغل  2و مستقل مشاغل خانگي  79اصفهان با شهرستان در اين سال،  

 استان داشته است.در 

شهرستان های استان فاقد مشاغل به استثنای شهرستان اصفهان ساير  1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 خانگي پشتيبان هستند. 

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 111 -1)نمودار

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

          د. جدولباشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميی نمايشگاهبرگزار

را  1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت بوييندستي در شهرستان صنايع های عرضهتعداد نمايشگاه( 1-112)

 دهد. نشان مي
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 و میاندشت بوییندر شهرستان های صنایع دستی ها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 112  -1) جدول

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1389 0 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 0 

1394 2 

1395 2 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

ر گرفته است و نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرا 16شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال 

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

  اند.دستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 112 -1)نمودار

 ر بخش صنایع دستیها دشده به بانکهای معرفیطرح

های عامل جهت دريافت تسهيالت به بانكهای بخش صنايع دستي که عداد طرحت (11۳-1)در جدول 

-1۳95طي دوره  و مياندشت بويينشده در شهرستان چنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 ارائه شده است.  1۳9۳
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و  بویینشهرستان  صنایع دستی شده در بخشاعتبارات جذبشده و معرفی یتعداد طرح ها(. 113  -1) جدول

 میاندشت

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1393 2 100 

1394 10 500 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
 1های استان اصفهانشهرستان سال اخیر 5دستی صنایع یشدهمجموع اعتبارات جذب(. 113 -1)نمودار

هيچگونه طرحي در بخش صنايع دستي برای دريافت و مياندشت  بويين، در شهرستان 1۳95در سال 

طرح بيشترين  15های تيران و کرون و لنجان با شهرستان 1۳95در سال  .تسهيالت  به بانك معرفي نشده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب  12220ك ها و شهرستان اصفهان با  جذب تعداد طرح معرفي شده به بان

 .انددستي را در استان داشتهاعتبار در بخش صنايع

 گردشگری و میراث فرهنگی -16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

ای مسافرتي هعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری به فعاليتتوس

افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال 

در تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص  جهت

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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 (114-1)است.در جدول ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهشهرستان

ارائه  1۳۸5-1۳95طي دوره  و مياندشت بويينتعداد گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به  شهرستان 

 شده است. 

 و میاندشت بویینر مدارس شهرستان یافتگان دتعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان(. 114  -1) جدول

 سال
مسافرین پذیرش شده توسط 

 آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 710 1696 0 

1386 772 1776 0 

1387 ۸5۸ 1۸60 0 

1388 90۳ 1705 0 

1389 94۸ 1006 21۸ 

1390 10۳۳ 1121 22۸ 

1391 1474 ۸60 ۳0۸ 

1392 1646 10۳2 554 

1393 1762 11۳0 916 

1394 2450 1۳12 1251 

1395 2010 1710 1756 

 پانزدهم بيست و سوم هجدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

نفر( وکمترين تعداد  15202۸ط به شهرستان اصفهان)، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربو1۳95در سال 

نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  ۳51آباد )های مبارکه و نجفمربوط به شهرستان

ين بويهای تعداد مربوط به شهرستاننفر( و کمترين  ۳14596شهرستان اصفهان)نيز بيشترين تعداد مربوط به 

يافته در مراکز آموزش و ، بيشترين مسافر اسکان1۳95است. در سال نفر(  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان دهاقان ) ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 بوده است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 114 -1)نمودار

 
 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 115 -1)نمودار

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری ميگردی نيز از جمله شکلبوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

باشد.  در بهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری مي

ابانك در اين سال شهرستان خور و بيو مياندشت فاقد مرکز بوم گردی مي باشد.  بويينشهرستان  1۳95سال 

                                                           
 ان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفه -1

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -2



   175/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

ران و های تياست و شهرستانباالترين جايگاه را در استان داشته نفر  2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59با 

اقد و مياندشت فشهر و ميمه و بويين آباد، شاهينمبارکه، نجفشهر، فالورجان، کرون، چادگان، خميني

 اند.گردی بودهمرکز بوم

 وضعیت واحدهای اقامتی

ها مراکز های مختلف است که از مهمترين آن ها، خدمات و زيرساختصنعت گردشگری تلفيقي از فعاليت

امتي و هتل ها است. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني به اق

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالميهمانان و مسافران مي

 . دهدميتشکيل 

)هتل، مهمانپذير و اقامتگاه 99 اصفهان با مربوط به شهرستان1۳95در سال  های استانبيشترين تعداد اقامتگاه

 های آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيرانو کمترين تعداد مربوط به شهرستان هتل آپارتمان( 

 .باشدشهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد صفر ميو کرون، چادگان، خميني

 و میاندشت بوییندفاتر خدمات گردشگری شهرستان 

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های جاذبه تواند در معرفيگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

 واقع شود. 

دفتر خدمات گردشگری در باالترين جايگاه قرار گرفته است.  هم  1۳1اصفهان با  شهرستان 1۳95در سال 

 وانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن ومياندشت، تيران وکرون، چادگان، خ و بويينهای چنين شهرستان

 اند.فاقد دفاتر خدمات گردشگری بوده شهرفريدون

 راهیواحدهای پذیرایی بین

ي به مسافرين ارائه شود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، ي، خدمها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعکنند. در ايمي

 بنزين و ... نيز وجود دارد. محل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

در اين سال شهرستان شاهين  .استان، فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده اند 1شهرستان 16، 1۳95در سال 

 داشته است.مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان  4شهر و ميمه با 
                                                           

مياندشت، ويين وب برخوار، رجان، اصفهان،آباد، لنجان، سميرم، فالوشهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون، نجفخوانسار ، فريدون ،دهاقان -1

 شهرو خميني آران و بيدگلگلپايگان ،
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 کمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

دول جگذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95ره طي دو و مياندشت بويينتعداد کمپينگ های شهرستان  (1-115)

 و میاندشت بویینهای شهرستان تعداد کمپینگ(. 115  -1) جدول

 کمپینگ سال

1392 0 

1393 0 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

آباد، های نجفاست و شهرستانداشته  کمپينگ رتبه اول را در استان 1۳شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال 

 شهر و فالورجان فاقد کمپينگ بوده اند.خميني

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ای برای سفر و اقامت گردشگران انگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

ناطق فاقد مدارای چهار منطقه نمونه گردشگری مصوب و و مياندشت  بويينشهرستان  1۳95در سال است. 

 بوده است.شده برداریبهرهنمونه گردشگری 

 و میاندشت بویینتعداد مناطق نمونه گردشگری شهرستان (. 116  -1) جدول

 سال
 مناطق نمونه گردشگری

 برداریتحت بهره مصوب

1385 0 0 

1386 2 0 

1387 2 0 

1388 4 0 

1389 4 0 

1390 4 0 

1391 4 0 

1392 4 0 
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 سال
 مناطق نمونه گردشگری

 برداریتحت بهره مصوب

1393 4 0 

1394 4 0 

1395 4 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکردشگری وجود دارد: تقسيمهای گمورد جاذبه بندی رايج دردو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت دستهفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 شوند.بندی مي

 1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره براساس سطح گونه و مياندشت بويينجاذبه های گردشگری شهرستان  تعداد

 ارائه شده است. (117-1)در جدول 

 و میاندشت بویینهای گردشگری شهرستان جاذبه(. 117  -1) جدول

 جاذبه های طبیعی سال
های جاذبه

 تاریخی فرهنگی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1385 5 15 1 

1386 6 17 1 

1387 6 1۸ 1 

1388 6 1۸ 1 

1389 6 1۸ 1 

1390 6 1۸ 1 

1391 6 1۸ 1 

1392 6 1۸ 1 

1393 6 1۸ 1 

1394 6 1۸ 1 

1395 6 1۸ 1 

 67/1 97/0 1/2 سهم ازاستان )درصد(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان
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شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6طبيعي شهرستان فريدونشهر با  ی، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با اذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

، 1۳95جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  5فالوجان با شهرستان تاريخي فرهنگي رتبه اول و 

های را در استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول   12اصفهان با شهرستان ز نظر جاذبه انسان ساخت ا

 نجف آباد فاقد جاذبه انسان ساختو  آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان

 بوده اند.

 
 1395ی استان اصفهان در سال هاهای تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 116 -1)نمودار

 
   1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 117 -1)نمودار
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( وضعيت جاذبه های گردشگری شهرستان بويين و مياندشت و دسترسي به اين جاذبه ها را 11-1نقشه )

رستان وجود دارند جايي که های طبيعي در جنوب غرب و غرب شه. تقريبا تمامي جاذبهدهدمينشان 

 سازد.ها را آسان ميهای اصلي و فرعي دارند و دسترسي به اين مکاندسترسي به راه

 



 

 

 بویین و میاندشتهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبهپراکنش و دسترسی(. 11 -1)نقشه 

 



   1۸1/ بويين و مياندشتسند توسعه شهرستان 

 
 

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

يشترين ب آورده شده است.ن و مياندشت بويي د شاغلين بخش گردشگری شهرستان( تعدا11۸-1در جدول )

 اشد.بآباد )صفر( مينجف کمترين شاغلين مربوط به شهرستان ( و2010شاغلين مربوط به شهرستان اصفهان)

 ن و میاندشتییبو تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 118-1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1388 0 

1389 4 

1390 4 

1391 4 

1392 4 

1393 4 

1394 5 

1395 5 

 شانزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                         

 
 13951در سال  های استان اصفهاننتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستا(. 118 -1)نمودار

 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1

 



 

 

 

 



 

 
 

 فصل دوم

گذاری و برنامه توسعههدف  

توسعه  های کليپس از بررسي وضعيت شهرستان بويين و مياندشت در ابعاد مختلف، الزم است جهت

شهرستان نيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور 

آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان  ذيل سند

ها نيز جاری گردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستاناصفهان تهيه مي

ان اهداف است و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به

گردد. سپس بر اساس نقاط قوت و ضعف حاصل شده، )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 هرستانهای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان بويين و مياندشت در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه 

ه ها و مقايسگيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)استان اصفهان در قالب نقاط قوت و ضعف

های کلي شهرستان بويين و های استان در ابعاد مختلف، جهتشهرستان بويين و مياندشت با ساير شهرستان

مياندشت تبيين و در انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. 

کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده دار که تضمينو اقدامات اولويتها تعريف پروژه

رود که انتظار مي رود پس از های اجرايي شهرستان به شمار ميباشد از وظايف مهم و خطير دستگاهمي

تصويب اين برنامه مورد توجه مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 بویین و میاندشت در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهانرستان شه ویژگی های -1 -2

 موزش عمومیآ -1 -2-1

ا
افز

ش
ی

ا 
ثربخشی

آ 
مو

ش
ز

 
فنی

 
و 

حرفه
ت آموزی

ی و مهار
ا

 

گستر
 ش

مشا
ر

ت
ک

 
ها

 ی
ش

بخ
 

دو
لتی

 
و 

غیر
دو

لتی
آ 

مو
ش

ز
 

فنی
 

و 
حرفه

ای و 

ی غیررسمی
ت آموز

مهار
 

زبا
نگر

 ی
و 

زبا
مهندسی

 
ساختا

ر
،ها

 
رو

یه
 

 ها
ش 

و رو
ها

 

تامین
 

و 
ط

بس
 

عد
ا

ت
ل

 
در 

برخو
ی

ردار
 

از 
تها

فرص
 ی

تعلیم
 

و 
ت

تربی
 

ش
گستر

 
ش

آموز
 

ص
خا

 
وتلفیقی

 (
ی

برا
 

تعامل
 

بیشتر
 

میان
 

ش
دان

 
آموز

ان
 

استثننایی
با 

 
سایر
 

ش
دان

 
آموزان
و 

 
تحقق
 

حداقل
 5

/2
  

درصد
 

ش
پوش

 
ت

نسب
به 

 

ش
دان

 
آموزان

 
دوره

 
ابتدایی

) 

سا
ت،

خ
 

تکمیل،
 

مقاوم
 

ی،
ساز

 
ایمن

 
ی

ساز
و 

به 
 

روز
 

رسانی
 

مستمر
 

ت
وضعی

 

ی
ضاها

ف
 

آموزشی
 ، 

ورزشی
 

وتربیتی
 

استان
 

ش
گستر

  
و تنوع بخشی

 
رشته

 
ی

ها
 

صی
ص

تخ
 

فنی
و 

 
حرفه

 
ی

ا
 

غیر
 

رسم
 ی

ب
متناس

با 
 

نیاز
 

ش
بخ

 
ی

ها
 

ی
صاد

اقت
 

ش شهرستان
استان و آمای

 

توسعه
 

س
مدار

 
غیر

 
دولتی

 
ص

صو
بخ

 
در

 
شهرستان

 
هایی

 
که

 
فاق

 د
اینگون

 ه

س
مدار

 
هستند

 

توسعه
 

ش
آموز

ی
ها

 
فنی
 و 

حرفه
 

ی
ا

 
غیر
 

رسمی
 

 در
نقاط
 

کمتر برخوردار
 

است
ان

 

ب
جذ

 
مربیان

 
توانمند،ارتقاو

 
ی

توانمندساز
 

منابع
 

انسانی
 

در
 

ش
آموز

 
فنی

  

رسمی
 

ارتقاء
 

ت
مهار

ی
ها

 
حرفه

ی،
ا

 
آموزشی،

 
پژوهشی

 
معلمان

و 
 

مربیان
و 

 
استقرار

 

نظام
 

اثر
 

ش
بخ

 
 در

ش
آموز

 
ی

ها
 

ضمن
 

ت
خدم

 

استقرار
 

نظام
 

ش
سنج

 
ت

صالحی
 

علمی
 

معلمان
 

ی
ارتقا

 
مستمر

 
سطح

 
ت

مشارک
 

خیرین
 

مدرسه
 

ساز
و 

 
ایجاد

 
ساز

و 
 

ی
کارها

 

تشویقی
 

 
 

 اهداف                            

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی     

       w      نبود آموزش غیردولتی 

*             
زان متوسطه دوم فنی و حرفه ای و بیشترین سهم ورود دانش آمو

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش خدمات

  s           

پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول 

ای و پسرانه، متوسطه دوم نظری پسرانه، متوسطه دوم فنی و حرفه

 کاردانش دخترانه و پسرانه دولتی

  w           
باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم نظری 

 دخترانه دولتی و استثنایی

   s           پوشش تحصیلی مناسب در مقطع ابتدایی 
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 اهداف                            

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی     

    s         پوشش مناسب دانش آموزان استثنایی 

     s       s پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی 

  s           پایین بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی 

  s           باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  s           پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی 

  w            موجود در مدارس دولتیعدم استفاده بهینه از کالس های فیزیکی 

     w       w باال بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در رشته 

 های بخش کشاورزی

w  w           ای غیررسمینبود مربی فنی متخصص در آموزش فنی و حرفه 

w      w       انه پایین آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعالسر 
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 5
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 اهداف                            

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی     

   w           کل ساله و بیشتر6پایین بودن نرخ باسوادی در جمعیت 

   s  s        
وضعیت مناسب زیرساخت های آموزشی)آزمایشگاه و کتابخانه( در 

 مدارس دولتی

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 آموزش عالی -2 -2-1

تولید و ت
ت آفرینی

ی رقابتی و ثرو
ت دار با توان باال

ی اولوی
ی ها

وسعه فناور
ش ها با تاکید بر  

ارتقاء سطح پاسخ گویی به نیازها ی پژوهشی سایر بخ

ی
ت ساز

ظرفی
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

 

ی با دانشگ
تعامل هدفمند، فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناور

اه های 

داخل و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ی از دانشگاه
برخوردار

ت آموزشی با 
ت در ارائه خدما

ی معتبر و باکیفی
ها

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی
ش عالی استان برا

تجهیز نظام آموز
 

ی کارآفرین
تحول دانشگاه ها

 

ت 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
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ها
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صاد
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ها

- 

اجتماعی کشور
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عالی     

   s        s  وجود مرکز آموزش عالی 

           s وجود دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w             نبود دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

     w     w  پیام نور نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه 

 w    w       وجود عضو هیات علمی با مرتبه مربی در زیرنظام پیام نور 

         s s  پیام نور مناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 

 

 



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1
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بیمار

- 

ث
حواد

 
ی

عمد
و 

 
ی

غیرعمد
- 

سرطان
 

ها
- 

ض
عوار

و 
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استقرار
 

نظام
 

ارجاع
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 اهداف                                                     

 
 
 
 

 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w متخصص پایین پزشک سرانه 

     w w     از بیمارستانبرخورداری عدم 

    s       پایگاه اورژانس شهری و جاده ای یکبرخورداری از 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 w w        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد باالتر بودن 

 w w        بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشی مرگ درصد بودن پایین تر 

  s        استان متوسط از غیرعمد )غیرترافیکی( حوادث از ناشی درصد مرگ بودن پایین تر 

 s s        پایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  s s       های دوران حول تولد از متوسط استان پایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

       s  s باال بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

 



 

 
 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ش قهرما
ی ورز

پایدارساز
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ی
ارتقا

 
سهم

 
ش

ورز
 

استان
 

 در
ت

عز
و 

 
اقتدار
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 اهداف                                                     

 
 
 
 

 بدنیت ویژگی های بخش تربی          

    s 
نفر است( و رتبه ی دوازدهم استان  11638نفر) همین رقم برای استان  6041وجود هر مکان ورزشی برای 

 از نظر این شاخص

 s   s  درصد از جمعیت استان 47/0از مساحت استان و  93/0درصد از اماکن ورزشی استان و  91/0دارا بودن 
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ایجاد
 

هم
 

افزایی
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ت
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تعامال
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معیارها

 

ملی
 

وجهانی
 

ت
تقوی

 و 
تحکیم
 

ش
نق

 و 
ی

کارکردها
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دینی

 ، 
بومی

و 
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اب 
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تحکیم
 

ی
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فامیلی
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اجتماعی
 

ایجاد
 

تعادل
 

در
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ی
ها
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-
عاطفی،
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و 
 

ی
شاد

و 
 

ی
فرد

- 
اجتماعی

 
آیین

و 
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ت و ف
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گستر
ش
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ها

ی غیردولتی
ها

 

ط فرهنگی
توسعه رواب
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ی بین

هنر
المللی

 

 اهداف                    

 

          ی بخش فرهنگیهاویژگی

      w    سینماعدم وجود 

    w   w w عدم وجود گالری 

       w  هاین سمنسرانه پای 

     w w  w هنری -عدم وجود موسسات فرهنگی 

 s     s s  های آزاد هنریسرانه متوسط آموزشگاه 

      s   سرانه متوسط کتابخانه 

      w   عدم وجود موزه 

  s s      سرانه متوسط مسجد 
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ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم
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افزای
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ت
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ت
تح

 
ش

پوش
 

 اهداف                                                 

 

 های بخش اجتماعیویژگی     

s      s s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s    s باال بودن تعداد خانوار های مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      s  پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 w w  w    پایین 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 

 w   w  w w فقدان مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 

 s     s   مرکز مشاوره حضوری یکدارا بودن 

 w   w  w  فقدان مرکز مشاوره و ترک اعتیاد 

s       s باال بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      s  پایین تر بودن نرخ طالق از متوسط استان 

      w   تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استانپایین 

 



 

 

 صنعت و معدن -7 -2-1

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ب
ت صنایع با آالیندگی و آ

تغییر به سم
ی

بر
 

کمتر
 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

درون
ت نسبی

زانمودن توسعه مبتنی بر مزی
 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش 
افزای

ش افزوده 
تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

باال
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

 اهداف

 

       

 بخش صنعت و معدن هایویژگی

w       w w های با فناوری برتر و باالتر از متوسطهعدم وجود کارگا 

w       w w نری پاییسهم باالی صنایع با فناو 

   s s     در مرکز شهرستان صنعتی وجود یک شهرک 

  w w w     های صنعتیبردار در شهرکعدم وجود واحدهای بهره 

  w w w     های صنعتین شهرکهای پاییزیرساخت 

  w w w     بردارین مجوز تاسیس ایجادی و بهرهتعداد پایی 

  w w w      توسعهطرح عدم وجود مجوز 

w       w w های بزرگعدم وجود کارگاه 

w       w w های متوسطین کارگاهیتعداد پا 

   w w     ینتنوع صنعتی پای 
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ت
حفاظ

و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،منابع
 

طبیعی
و 
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سترهای
 

ی
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ب

درچارچو
 

توسعه
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ک
ی از کوچ
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ش 
شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

و ترویج  
 

ی گیاهی و دامی
ت و  بیماریها

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
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ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی 

م، منابع آ

مستعد
 

ی زمین)اراضی زراعی و باغی(
ش بهره ور

افزای
 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش کشاورزیویژگی     

 *          
درصد اراضی  69/3از لحاظ دارا بودن اراضی کشاورزی) جایگاه یازدهم استان 

 درصد از مساحت استان( 93/0کشاورزی استان در کنار دارا بودن 

 *          
درصد از  93/0درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  91/3دارا بودن 

 مساحت استان

 *          
درصد از مساحت  93/0در کنار دارا بودن  درصد از اراضی باغی استان 25/2دارا بودن 

 استان 

      w  w   
ی هجدهم استان( در کنار دارا بودن درصد از محصوالت کشاورزی) رتبه 23/2تولید 

 درصد از اراضی کشاورزی 69/3

      w  w   
درصد از اراضی  25/2درصد محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن  82/0تولید 

 باغی استان

        w   تر از استان در بخش باغی و زراعیی زمین پائینوری نهادهبهره 
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ت کنترل آفا
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ی
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ش ضری
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ی پروری
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ی نیرو
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ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی 

م، منابع آ

مستعد
 

ی زمین)اراضی زراعی و باغی(
ش بهره ور

افزای
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گستر
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ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش کشاورزیویژگی     

       w    ای تر از استان در سطوح زیر کشت بارانی و قطرهنرشد مثبت و پایی 

       s    
 91/3درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار دارا بودن  54/10دارا بودن 

 اعی استاندرصد از اراضی زر

      w w w   
 25/2را بودن ای استان در کنار دادرصد از اراضی تحت آبیاری قطره 57/0دارا بودن 

 درصد از اراضی باغی

      s     
درصد  47/0درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   40/2دارا بودن  

 شاورزی() رتبه هفدهم استان از لحاظ شاغلین بخش کجمعیت استان

  s  s       
درصد  69/3های استان در کنار دارا بودن  درصد از جمع نهاده 66/1برخورداری از 

 از اراضی کشاورزی استان

          s 
درصد استان( و رتبه آخر  31/3ی دهم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه

 درصد( 5/0استان از لحاظ دارا بودن دام سنگین)

          w 
درصد( و رتبه  بیستم از لحاظ تولید گوشت  13/1رتبه  بیست و یکم تولید شیر استان)

 درصد( 47/2قرمزاستان)

          w  درصد از مرغ گوشتی استان و عدم تولید تخم مرغ 73/0تولید 
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و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،منابع
 

طبیعی
و 

ب 
سترهای
 

ی
تولید

 
ب

درچارچو
 

توسعه
 

پایدار
 

ک
ی از کوچ

جلوگیر
 

ش 
شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

و ترویج  
 

ی گیاهی و دامی
ت و  بیماریها

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

ط اقلی
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی 

م، منابع آ

مستعد
 

ی زمین)اراضی زراعی و باغی(
ش بهره ور

افزای
 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش کشاورزیویژگی     

     s     s  استانباالتر از استان و کسب رتبه چهارم سرانه پرورش ماهی 

          w 
های زنبور عسل و درصد از کلنی 41/0درصد تولید عسل استان و دارا بودن  47/0

 سرانه تولید عسل باالتر از استان

 

 

 

 

 

 



 

 

 بازرگانی -9 -2-1

ب
مناس

تر 
 

نمودن
 

تعداد
 

واحدهای
 

صنفی
با 

 
تعداد

 
خانوارها

 

ش بهره
افزای

ت
ش رقاب

ی و افزای
ور

ف
ی صنو

پذیر
 

ش
افزای

 
بهره

ب و کار اینترنتی
ی کس

ضا
ی در ف

ت پذیر
ی و رقاب

ور
 

ش بهره
افزای

ت
ی و رقاب

ور
ت

پذیری در نظام توزیع  کاال و خدما
 

ت صادراتی
ت کاالها و خدما

توسعه صادرا
 

ت
تنوع بخشی به ظرفی

ی 
ها

صادراتی استان و تولید کاالها و خ
د

ت 
ما

جدید صادراتی
 

ضور مستقیم تولیدکنندگان در بازا
تسهیل ح

ر عرضه کاال و کا
ش 

ه

واسطه گری
 

ت های سایر 
ط با فعالی

ظ و نگهداری کاال مرتب
ت حف

ش امکانا
گستر

ش کشاورزی
صوصا بخ

ی خ
ی تولید

ش ها
بخ

  
 

 اهداف                        

 
 
 

 ویژگی های بخش بازرگانی       

  w w      فروشی فعال در شهرستانواحدهای عمدهکم تنوع 

w w w w     
بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم  کمتر

 خانوارهای شهرستان از کل استان

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -10 -2-1

ش
افزای

 
ت

ظرفی
 

ت
تبادال

 
پستی

 
وترافیکی

 
ارت

ت
باطا

 

ت
واطالعا

 
منطقه
 

وبین
الملل

 

ش
گستر

 
سطح
 

دسترسی
 و 

ب
ضری

 
نفوذ
 

کاربران
ا 

ت
ینترن

 

 و
ت

اینتران
 

 در
استان

 

توسعه
 

شبکه
ی

ها
 

ارتباطی
و 

 
اطالعاتی

 

توسعه
 

ی
کاربردها

 
ت

تجار
  

ک
الکترونی

و 
 

ت
تجار

 
هم

راه
 

توسعه
 

ی
کاربردها

 
ت

دول
 

ک
الکترونی

 

یکسان
 

ی
ساز

 
شهرستان

 
ی

ها
 

استان
 

در
 

بهره
ی

مند
و 

 

بهره
ی

بردار
از 

 
ی

فناور
 

 
 

 فاهدا                                           

 
 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

w w w w w w استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن پایین تر 

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 پایین تر 

w w w w w w استان کل سرانه از همراه تلفن های سایت سرانه بودن پایین تر 

w w w w w w های پورت سرانه بودن پایین تر ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 

s     s روستایی و شهری پستی تعداد باالی واحدهای 

s     s تعداد باالی دفاتر ICT  تایی نسبت به جمعیت روسروستایی 

s     s نسبت به جمعیت شهری شهرستانشهری  ارتباطی خدمات تعداد باالی دفاتر 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن تر پایین 

  w   w اناست از میانگین تلویزیونی و وییرادی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان تر بودنپایین 



 

 

 انرژی -11 -2-1

ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

 
ی 

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

اجتماعی
ی نفتی به  

ی استفاده کننده از فرآورده ها
صاد

ی اقت
ت ها

توسعه فعالی

منظو
ت مبتنی بر این 

صوال
ش مح

ی از کل زنجیره ارز
ر بهره گیر

فرآورده ها
 

ی با استفاده از ارائه 
ی انرژ

ف بی رویه کاالها
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
ت مشاوره مهندسی و اصالح الگو

خدما
 

ظ 
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
کاه

ت
ط زیس

ت منایع و محی
و صیان

 

ت 
اصالح قیم

ی و واقعی
ی انرژ

حامل ها
ی آن به منظور بهره

ساز
-

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف

 
 

 

 

 

 
 

 ویژگی های بخش انرژی        

   * * *  
درصد از  47/0از مساحت و  درصد 93/0عی استان و دارا بودن از گاز طبی درصد 15/0مصرف 

 استان  جمعیت

 هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش      * 

 شهرستان از استان تر بودن مصرف سرانه بنزین نپایی   * *   

 عدم مصرف بنزین سوپر در شهرستان   * *   

 باالتر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان   * *   

 دن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استانتر بونپایی  * * * *  

 عدم مصرف گاز مایع در شهرستان  * * * *  

   * *   
 معمولی درصد از بنزین 46/0های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین 71/0دارا بودن  

 استان



 

 
 

ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

 
ی 

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

اجتماعی
ی نفتی به  

ی استفاده کننده از فرآورده ها
صاد

ی اقت
ت ها

توسعه فعالی

منظو
ت مبتنی بر این 

صوال
ش مح

ی از کل زنجیره ارز
ر بهره گیر

فرآورده ها
 

ی با استفاده از ارائه 
ی انرژ

ف بی رویه کاالها
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
ت مشاوره مهندسی و اصالح الگو

خدما
 

ظ 
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
کاه

ت
ط زیس

ت منایع و محی
و صیان

 

ت 
اصالح قیم

ی و واقعی
ی انرژ

حامل ها
ی آن به منظور بهره

ساز
-

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف

 
 

 

 

 

 
 

 ویژگی های بخش انرژی        

 درصد برق در بخش کشاورزی43مصرف    * *  * 

 از متوسط استان تر ینمصرف سرانه برق پای   *    *

 درصد از جمعیت استان 47/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  31/0مصرف  *      

 

 

 

 

 



 

 

 حمل و نقل -12 -2-1

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش 
افزای

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ترانزی

 

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز
ط راه آهن  

صال فرودگاه به خ
ی بهتر  فرودگاه و ات

ی مورد نیاز و برنامه ریز
توسعه زیرساختها

شهری
 

ت و حمل و نق
ی اطالعا

استفاده از فناور
ش 

ت مورد نیاز، کاه
ی ارائه خدما

ل هوشمند برا

ش 
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ی غیر ضرور
سفرها

حمل و نقل
 

ت ناوگان، برنامه 
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها 
گ ساز

ریزی و فرهن
ت به حمل و 

ت آن نسب
و باال بردن مطلوبی

صی
نقل شخ

 

ت تعیین شده 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ت در زیرساختها و تعمیر 
صالح قابل بازیاف

ی نوین و م
استفاده از فناوریها

ی ر
و نگهدار

اه، راه 

آهن و فرودگاه
 

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
عمده حمل بار، قطارها

 

ی راهها، اخذ 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ب درآمد الزم برای توسعه بخ

عکس
ص آن به استان

صا
ت عادالنه و اخت

ض حمل بار از صنایع به صور
وار

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل     

*        *   * 
 93/0 دارابودن درصد از راه های استان در کنار 92/1دارا بودن 

 درصد از مساحت استان
 

*        * *  * 
ه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط استانی و شاخص را

 رتبه ی ششم استان از لحاظ این شاخص
 

 *     *      
درصد از مسافران  43/0تانی و از سفرهای درون اسدرصد  28/0

 جمعیت استان درصد  47/0جا شده درون استانی و  جابه 



 

 
 

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش 
افزای

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ترانزی

 

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز
ط راه آهن  

صال فرودگاه به خ
ی بهتر  فرودگاه و ات

ی مورد نیاز و برنامه ریز
توسعه زیرساختها

شهری
 

ت و حمل و نق
ی اطالعا

استفاده از فناور
ش 

ت مورد نیاز، کاه
ی ارائه خدما

ل هوشمند برا

ش 
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ی غیر ضرور
سفرها

حمل و نقل
 

ت ناوگان، برنامه 
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها 
گ ساز

ریزی و فرهن
ت به حمل و 

ت آن نسب
و باال بردن مطلوبی

صی
نقل شخ

 

ت تعیین شده 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ت در زیرساختها و تعمیر 
صالح قابل بازیاف

ی نوین و م
استفاده از فناوریها

ی ر
و نگهدار

اه، راه 

آهن و فرودگاه
 

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
عمده حمل بار، قطارها

 

ی راهها، اخذ 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ب درآمد الزم برای توسعه بخ

عکس
ص آن به استان

صا
ت عادالنه و اخت

ض حمل بار از صنایع به صور
وار

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل     

 *     *      
درصد از مسافران  25/2درصد از سفرهای برون استانی و  75/1

 درصد از جمعیت استانی 47/0برون استانی و 

       *     

هرستان) در ش جمعیت به شرکت مسافربریتر بودن نسبت ینپای

 )نفر به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت به استان  12082

 نفر به ازای یک شرکت مسافربری( 39090

 هوایی عدم وجود حمل و نقل ریلی و  *     * *  *  

 



 

 

 گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی -13 -2-1

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارجی
جذ

 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ارتقا
ی سطح کیفی اقامتگاه

ی عمومی گردشگری
ها

 

توسعه نظام کارآ
مد توزیع صنایع دستی

 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

ت نسبی 
مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 اهداف                                                                           

 

 
  

 
                                                              

 ی بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستیهاویژگی
  

      w    هنرجویان  کمتعداد 
      w   عدم وجود هنرجویان شاغل 

       s   شاغلین در بخش صنایع دستیتعداد باالی 

       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 
       w   سال اخیر 5ی صنایع دستی در شناسایعدم وجودکارت 
       s   انفرادی های تولید تعداد باالی پروانه 
       w  های تولید کارگاهیین پروانهایتعداد پ 

    s s    ی صنایع دستیهاتعداد باالی نمایشگا 
       s   مستقل خانگی تعداد باالی مشاغل 
       w  عدم وجود مشاغل خانگی پشتیبان 

       w  سال اخیر 5شده صنایع دستی در اعتبارات جذبین پای مقدار 

  w w      آپارتمان(پذیر و هتلعدم وجود مراکز اقامتی )هتل، مهمان 

  w w      گردیمعدم وجود مراکز بو 



 

 
 

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارجی
جذ

 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ارتقا
ی سطح کیفی اقامتگاه

ی عمومی گردشگری
ها

 

توسعه نظام کارآ
مد توزیع صنایع دستی

 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

ت نسبی 
مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 اهداف                                                                           

 

 
  

 
                                                              

 ی بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستیهاویژگی
  

s   w      راهیعدم وجود مرکز بین 

s       s  تعداد متناسب گردشگر خارجی 

w       w  ن گردشگر داخلیپایی تعداد 

  w w       آموزش و پرورشین مسافرین پایتعداد 

s  s       فرهنگی -های تاریخیتعداد باالی جاذبه 

s  s       تعداد باالی جاذبه های طبیعی 

w  w        ساختانسان های جاذبه پایینتعداد 

   s      وجود کمپینگ 

w  w        برداری    تحت بهره نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w        عدم وجود دفاتر خدمات گردشگری 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص 1-2در نمودار ) ين و مياندشتبوي نبررسي ابعاد توسعه شهرستا

ارتباطات و اجتماعي در ساير بخش فناوری اطالعات وصنايع دستي، است اين شهرستان بجز بخش های 

 های صنعت و معدن وبخش ،های اقتصادیدر ميان بخشمشخصا  تر از متوسط استان قرار دارد.ها پايين

ند و ای بسيار داربا متوسط استان فاصله ند ووسعه چنداني در اين شهرستان برخوردار نيستگردشگری از ت

 بخش و يادی با متوسط استاني برخوردار بودهدر ميان بخش های اجتماعي نيز بخش تربيت بدني از فاصله ز

بخش کشاورزی های اقتصادی ز متوسط استاني است. در ميان بخشتر افرهنگي شهرستان نيز بسيار پايين

سط استان قرار ن و مياندشت پايين تر از متواني دارد و در کل نيز اقتصاد بوييکمترين فاصله را تا متوسط است

  دارد. 
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 در بخش های مختلف بویین و میاندشت وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

صنايع دستي آن به شمار مي رود  ،های اقتصادیدر بخش و مياندشت بويينبرجسته ترين ويژگي شهرستان 

های استان ين شهرستان را با ساير شهرستان( وضعيت ا2-2نمودار ) و کشاورزی در رتبه بعدی قرار دارد.

در ميان همسايگان شهرستان بويين و مياندشت شهرستان فريدن از رتبه باالتری نسبت به  نمايد.مقايسه مي

رستان برخوردار است اما از آنجا که صنايع دستي معموال ويژگي های بومي و محلي منحصر به اين شه

فردی را در خود جای داده است اين رقابت مي تواند يك رقابت تقويت کننده ميان دو شهرستان باشد. 

گاه معرفي يبطور کلي منطقه غرب استان به دليل بکر بودن نسبي نسبت به ساير مناطق استان مي تواند جا

زندگي بومي و محلي باشد. به همين دليل بطور کلي سرمايه گذاری بر معرفي و ارائه سبك زندگي سنتي 

تواند عرصه جديدی از فعاليت اقتصادی را برای شهرستان به همراه آورد. صنايع دستي نيز اين منطقه مي

تصادی مي تواند باعث ارتقا و توسعه اقيکي از همين جنبه های بومي و سنتي است که در کنار ساير بخش ها 

 شهرستان و منطقه شود. 
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 و شهرستان های استان اصفهان بویین و میاندشتشهرستان  صنایع دستیشاخص توسعه (. 2 -2نمودار)

رد جهت توسعه شهرستان مودر ديگر بخش ياری دهنده اين ويژگي بخش گردشگری است که مي تواند 

وضعيت فعلي گردشگری شهرستان در مقايسه با ساير شهرستان ها بسيار نازل  اگر چهاستفاده قرار گيرد. 

پتانسيل های گردشگری شامل وجود جاذبه های گردشگری، دسترسي مناسب و امنيت در شهرستان است، 

بويين و مياندشت وجود دارد اما دو رکن اساسي ديگر شامل اقامتگاه ها و خدمات دهندگان گردشگری 

ن وجود ندارند. بنابراين توجه وافر به توسعه اين دو رکن مي تواند توسعه گردشگری را در در اين شهرستا

 کنار توسعه صنايع دستي به محور و رکن توسعه شهرستان تبديل نمايد.  

 
 و شهرستان های استان اصفهان بویین و میاندشت شاخص توسعه گردشگری شهرستان(. 3-2نمودار)
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در حوزه توسعه گردشگری نيز از موارد بسيار مهم و اساسي است. با توجه به  توجه به مالحظات فرهنگي

پايين بودن زيرساخت های فرهنگي شهرستان الزم است در کنار توسعه بخش گردشگری نسبت به تقويت 

زيرساخت ها و ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به گردشگران و خدمات مورد نياز ايشان به ساکنين شهرستان که 

 بل توجهي نيز روستايي مي باشند نيز ارائه شود.قسمت قا

تواند مورد توجه جدی قرار گيرد بخش ن و مياندشت ميش ديگری که در توسعه شهرستان بوييبخ

بازرگاني است. قرارگرفتن در مسير ترانزيت مرکز کشور به جنوب غربي )استان اصفهان به استان لرستان( 

 رد استفاده قرار گيرد. فرصت قابل توجهي است که مي تواند مو

 
 و شهرستان های استان اصفهان شهرستان بویین و میاندشت بازرگانیشاخص توسعه (. 2 -2نمودار)

چون  همسايگاني باويين و مياندشت در مقايسه ب( مشخص شده است. شهرستان 4-2اين ويژگي در نمودار )

اکز ها و مر توسعه انبارها و سردخانه پيشي گرفته ومي تواند از نظر بازرگاني فريدن، فريدونشهر و خوانسار 

 تواند اين شهرستان را از نظر اقتصادی توسعه دهد. عمده خريد و فروش محصوالت مي

های شهرستان به متوسط استان يگر اقتصادی که نسبت به ساير بخشبخش کشاورزی نيز به عنوان بخش د

( آورده شده است. اين بخش در مقايسه با شهرستان های همسايه از سطح 5-2مودار )نزديك تر است، در ن

توسعه يافتگي کمتری برخوردار است. بنابراين توسعه اين بخش بايد با مالحظات مختلف و متعددی انجام 

  شود.  
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 هانو شهرستان های استان اصف شاخص توسعه کشاورزی شهرستان بویین و میاندشت(. 5-2نمودار)

همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد وضعيت کشاورزی شهرستان بويين و مياندشت به دليل بهره وری پايين 

ه نمين فعاليت را ارائتوليد محصولي متناسب با اراضي تخصيص داده شده به اي ،باغات و اراضي زراعي

اال انجام و با بهره وری ب کند. به همين دليل توسعه بخش کشاورزی الزم است بر اساس محصوالت پربازده

شود. محصوالت ارگانيك کشاورزی با برند منطقه و شهرستان بويين و مياندشت و همچنين کشت گياهان 

 دارويي به عنوان يك نمونه موفق مي تواند از جهت های توسعه کشاورزی شهرستان باشد. 

و معدن  وردار است بخش صنعتبخش ديگر اقتصادی که در مقايسه با استان از سطح بسيار پاييني برخ

مقايسه ای از وضعيت شهرستان بويين و مياندشت با ساير شهرستان های  (6-2)نمودارشهرستان مي باشد. 

کشد. شهرستان بويين و مياندشت در کنار ساير همسايگان در انتهای جدول رده بندی استان را به تصوير مي

اطق در استان باعث جذب کليه فعاليت های صنعتي به من هرستان های شديدا صنعتيقراگرفته است. وجود ش

نايع لودگي های اين صن های لبه مرز استان را از گزند آمرکزی و مراکز اصلي جمعيت شده است و شهرستا

 محفوظ داشته است. بنابراين گسترش صنعتي در اين شهرستان ها بايد با دقت الزم انجام شود.  

قه باشد در اين منط ده ارزش افزوده محصوالت بخش کشاورزی شهرستان وتکيه بر صنايعي که تکميل کنن

شود. همچنين صنايع با آاليندگي بسيار اندک برای توسعه در اين شهرستان و ساير بخش توصيه مي

 شهرستان های مشابه پيش بيني شده است. 
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 ستان های استان اصفهانو شهر بویین و میاندشت(. شاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان 6-2نمودار)

 اشد:به شرح زير مي ب بويين و مياندشتتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان با توجه به بررسي ها، 

حفظ و نگاهداشت ذخاير طبيعي و فرهنگي و بافت های روستايي بکر به عنوان سرمايه اصلي  -1

  توسعه اقتصادی شهرستان بويين و مياندشت  

ژگيشاورزی و ... ( با توجه به وي)گردشگری چشم انداز، ک يروستاي -توسعه گردشگری طبيعي -2

متناسب  با کيفيتو کمپينگ های های منحصر به فرد منطقه و راه اندازی مراکز اقامتي روستايي 

  منطقهبا پتانسيل 

شناسايي و توسعه توليد محصوالت صنايع دستي منطقه به عنوان محرک ساير بخش های مرتبط  -۳

 ازرگانيمانند گردشگری و ب

 و ايجاد برند ويژه محصوالت کشاورزی شهرستان با توجه به قابليت توسعه محصوالت ارگانيك -4

 گياهان دارويي 

ايجاد واحدهای صنعتي با فناوری باال مبتني بر محصوالت کشاورزی هدف و طراحي و ايجاد  -5

 خوشه های صنعتي بر اساس ويژگي های منطقه

ت حمل و نقل از طريق راه اندازی مراکز نگهداری کاال تقويت فعاليت های بازرگاني و خدما -6

 )انبار و سردخانه( به منظور مبادله کاالهای مناطق غربي به استان اصفهان و بالعکس 

 ارتقای آموزش های فني و حرفه ای به عنوان عامل اصلي افزايش مهارت نيروی کار -7

ای معتبر ا دانشگاه هوثر و وسيع بايجاد ارتباط مدانشگاه شهرستان از طريق  ارتقای سطح کيفي -۸

 و راه اندازی رشته های مرتبط با ويژگي های منطقه  استان

 ايجاد زيرساختهای فيزيکيو  شناسايي و حمايت از فعاليت های فرهنگي و هنری بومي منطقه -9

 فرهنگي با مشارکت مردم و بخش خصوصي
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ب های اجتماعي، مرکز مشاوره تامين نيازهای خدمات اجتماعي از طريق راه اندازی مرکز آسي -10

 ژنتيك و ترک اعتياد

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 آموزش عمومی -1 -2-3

 چالش ها -الف

 نبود آموزش غيردولتي 

  دخترانه دولتي باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم نظری 

 عدم استفاده بهينه از کالس های فيزيکي موجود در مدارس دولتي 

 باال بودن ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد 

 ای غيررسمينبود مربي فني متخصص در آموزش فني و حرفه 

 سرانه پايين آموزش فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال 

  بيشتر کلساله و 6پايين بودن نرخ باسوادی در جمعيت 

 هاتوانمندی -ب

  پايين بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول پسرانه، متوسطه دوم نظری

 ای و کاردانش دخترانه و پسرانه دولتيپسرانه، متوسطه دوم فني و حرفه

  پوشش تحصيلي مناسب در مقطع ابتدايي 

 پوشش مناسب دانش آموزان استثنايي 

 راکم دانش آموزان در کالس داير مدارس دولتيپايين بودن ت 

 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 

 ر رشته های بخش کشاورزیبيشترين سهم کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي از استان د 

 وضعيت مناسب زيرساخت های آموزشي)آزمايشگاه و کتابخانه( در مدارس دولتي 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 استانداردسازی مدارس و تکيه بر کيفيت مدارس بجای کميت  -
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 ارتقای آموزش های فني و حرفه ای به عنوان عامل اصلي افزايش مهارت نيروی کار -

 تای افزايش تمايل به تحصيل خصوصا مقاطع باالترفرهنگ سازی در راس -

 راه اندازی مراکز شبانه روزی به منظور کاهش تعداد مدارس و افزايش کيفيت  -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 يتخصص یارشد و دکتر يدانشجو در مقاطع کارشناس نبود  

 نور اميپ در دانشگاه يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا نامناسب 

 نور اميپ رنظاميدر ز يبا مرتبه مرب يعلم اتيعضو ه وجود 

 هاتوانمندی  -ب

 نور اميپ يوجود مرکز آموزش عال 

 يدر مقطع کارشناس انيدانشجو وجود 

 نور اميپ بودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

ای معتبر ا دانشگاه هايجاد ارتباط موثر و وسيع بز طريق دانشگاه شهرستان ا ارتقای سطح کيفي -

 استان

با هدف ايجاد پشتيبان فعاليت های اقتصادی راه اندازی رشته های مرتبط با ويژگي های منطقه   -

 شهرستان

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 متخصص پايين پزشك سرانه 

 ارستانعدم برخورداری از بيم 

 باالتر بودن درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي از متوسط استان 

 استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشي مرگ درصد باالتر بودن 

 بيماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشي مرگ درصد بودن پايين تر 

 اناست متوسط از ترافيکي حوادث از ناشي مرگ بودن باالتر 
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 هاتوانمندی -ب

 برخورداری از يك پايگاه اورژانس شهری و جاده ای 

 استان متوسط از غيرعمد )غيرترافيکي( حوادث از ناشي درصد مرگ بودن پايين تر 

 پايين تر بودن درصد مرگ ناشي از بيماری های سيستم عصبي از متوسط استان 

  تولد از متوسط استانپايين تر بودن درصد مرگ ناشي از بيماری های دوران حول 

 باال بودن سهم بيمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعيت شهرستان از استان 

 راهبردهای عملياتي -ج

 تامين نيازهای بهداشتي درماني شهرستان با تکيه بر بهره برداری بهينه از منابع -

 راه اندازی مراکز سالمت با توجه به ويژگي های مطلوب آب و هوايي -

 فرهنگی و ورزشی -4 -2-3

 چالش ها -الف

 عدم وجود سينما 

 عدم وجود گالری 

 هاسرانه پايين سمن 

 هنری -عدم وجود موسسات فرهنگي 

 عدم وجود موزه 

 هاتوانمندی -ب

 سرانه مناسب اماکن ورزشي 

 های آزاد هنریسرانه متوسط آموزشگاه 

 سرانه متوسط کتابخانه 

  مسجدسرانه متوسط 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ايجاد زيرساختهای فيزيکي فرهنگي با مشارکت مردم و بخش خصوصي -

 شناسايي و حمايت از فعاليت های فرهنگي و هنری بومي منطقه -

 تشويق و ترغيب ورزش عمومي و قهرماني  -
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 اجتماعی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 يباال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيست 

 باال بودن تعداد خانوار های مستمری بگير توانبخشي بهزيستي 

 پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزيستي 

 پوشش مناسب معلولين 

 دارا بودن يك مرکز مشاوره حضوری 

 باال بودن تعداد افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني 

 پايين تر بودن نرخ طالق از متوسط استان 

 هاتوانمندی -ب

 پايين بودن تعداد مهدهای کودک 

 پايين بودن تعداد مربيان مهدهای کودک 

 فقدان مرکز آسيب های اجتماعي 

 فقدان مرکز مشاوره ژنتيك 

 فقدان مرکز نگهداری از کودکان بي سرپرست 

 فقدان مرکز مشاوره و ترک اعتياد 

 پايين تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

 راهبردهای عملياتي -ج

يازهای خدمات اجتماعي از طريق راه اندازی مرکز آسيب های اجتماعي، مرکز مشاوره تامين ن -

 ژنتيك و ترک اعتياد

 توسعه مهدهای کودک و تامين مربيان مورد نياز -

 تالش در جهت توانمندسازی و کاهش جمعيت مورد نياز خدمات حمايتي -

 صنعت و معدن  -6 -2-3

 چالش ها -الف

 برتر و باالتر از متوسط یاوربا فن هایاه عدم وجود کارگ 
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 نييپا یبا فناور عيصنا یباال سهم 

 يصنعت های شهرک در بردار بهره یوجود واحدها عدم 

 يصنعت های شهرک نييپا های رساختيز 

 برداری¬و بهره یجاديا سيمجوز تاس نييپا تعداد 

 وجود مجوز طرح توسعه عدم 

 بزرگ های وجود کارگاه عدم 

 توسطم های کارگاه نييپا تعداد 

 نييپا يصنعت تنوع 

 هاتوانمندی -ب

 در مرکز شهرستان يشهرک صنعت كي وجود 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ايجاد واحدهای صنعتي با فناوری باال مبتني بر محصوالت کشاورزی منطقه  -

 توسعه واحدهای صنعتي با فاصله از مراتع، اراضي کشاورزی و مراکز توليدات غذايي -

 ی صنعتي بر اساس ويژگي های منطقهطراحي و ايجاد خوشه ها -

 کشاورزی -7 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد اراضي کشاورزی 7/۳و برخوردار بودن از  درصد از محصوالت کشاورزی 2۳/2توليد 

  درصد از اراضي باغي استان 25/2 از بودن و برخورداردرصد محصوالت باغي استان  ۸2/0توليد 

  درصد از اراضي تحت آبياری  57/0دارا بودن ای )سهم اندک از اراضي تحت آبياری قطره

  (ای استانقطره

 (5/0رتبه آخر استان از لحاظ دارا بودن دام سنگين )درصد 

 

 هاتوانمندی -ب

  درصد از مساحت استان 9۳/0درصد از اراضي زراعي استان در کنار دارا بودن  91/۳دارا بودن 

  راني استان درصد از اراضي تحت آبياری با 54/10دارا بودن 
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   درصد از شاغلين بخش کشاورزی استان  40/2دارا بودن 

 درصد استان(  ۳1/۳ی دهم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان) رتبه 

 سرانه پرورش ماهي باالتر از استان و کسب رتبه چهارم استان 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ه قابليت توسعه محصوالت ارگانيكايجاد برند ويژه محصوالت کشاورزی شهرستان با توجه ب -

 ارتقای سطح بهره وری نهاده ها )زمين و آب( در توليد محصوالت کشاورزی -

 محدودسازی توليد محصوالت با بهره وری پايين -

 توسعه محصوالت دامي با توجه به کيفيت مراتع شهرستان و لحاظ محددويت برد طبيعي   -

 يه واحدهای صنعتي مرتبطتوسعه کشت گياهان دارويي و تامين مواد اول -

 و حمل و نقل بازرگانی -2-3-8

 چالش ها -الف

 فروشي فعال در شهرستانتنوع کم واحدهای عمده 

  کمتر بودن سهم واحدهای صنفي شهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارهای شهرستان از کل

 استان

 هاتوانمندی -ب

 ب غرب کشورقرارگرفتن در مسير ترانزيت استان اصفهان به جنو 

 راهبردهای عملياتي -ج

راه اندازی مراکز نگهداری کاال )انبار و سردخانه( به منظور مبادله کاالهای مناطق غربي به استان  -

 اصفهان و بالعکس 

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

  تعداد کم هنرجويان 

 عدم وجود هنرجويان شاغل 

 ای صنايع دستيهعدم وجود کارگاه 

  سال اخير 5عدم وجودکارت شناسايي صنايع دستي در 
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 های توليد کارگاهيتعداد پايين پروانه 

 عدم وجود مشاغل خانگي پشتيبان 

 سال اخير 5شده صنايع دستي در مقدار پايين اعتبارات جذب 

 آپارتمان(پذير و هتلعدم وجود مراکز اقامتي )هتل، مهمان 

 دیگرعدم وجود مراکز بوم 

 راهيعدم وجود مرکز بين 

 تعداد پايين گردشگر داخلي 

 تعداد پايين مسافرين آموزش و پرورش 

 ساختتعداد پايين جاذبه های انسان 

 برداری    عدم وجود مناطق نمونه گردشگری تحت بهره 

 عدم وجود دفاتر خدمات گردشگری 

 هاتوانمندی -ب

 تعداد باالی شاغلين در بخش صنايع دستي 

 های صنايع دستيالی نمايشگاتعداد با 

  تعداد باالی مشاغل خانگي مستقل 

 تعداد متناسب گردشگر خارجي 

 فرهنگي-های تاريخيتعداد باالی جاذبه 

 تعداد باالی جاذبه های طبيعي 

 وجود کمپينگ 

 راهبردهای عملياتي   -ج

ای منحصر هتوسعه گردشگری طبيعي )گردشگری چشم انداز، کشاورزی و ... ( با توجه به ويژگي  -

 به فرد منطقه 

 راه اندازی مراکز اقامتي روستايي با کيفيت متناسب با پتانسيل روستاها  -

 توسعه کمپ های تخصصي مرتبط با ويژگي های محلي -

 شناسايي و توسعه توليد محصوالت صنايع دستي منطقه به عنوان محرک گردشگری و بازرگاني -
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 ارتباطات و فناوری اطالعات -10 -2-3

 چالش ها -الف

 استان ميانگين از ثابت تلفن نفوذ ضريب بودن پايين تر 

 استان ميانگين از اپراتور همراه اول نفوذ ضريب بودن پايين تر 

 استان ميانگين از اپراتور رايتل نفوذ ضريب بودن پايين تر 

 استان کل سرانه از همراه تلفن های سايت سرانه بودن پايين تر 

 های پورت سرانه پايين تر بودن ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دايره 

 استان سرانه از پستي مرسوالت سرانه بودن تر پايين 

 استان ز ميانگينا تلويزيوني و راديويي ديجيتال های فرستنده جمعيتي پوشش ميزان تر بودنپايين 

 هاتوانمندی -ب

 روستايي و شهری پستي تعداد باالی واحدهای 

 تعداد باالی دفاتر ICT  روستايي نسبت به جمعيت روستايي 

 شهری نسبت به جمعيت شهری شهرستان ارتباطي خدمات تعداد باالی دفاتر 

 استان سرانه از پستي واحدهای سرانه بودن باالتر 

 راهبردهای عملياتي   -ج

توسعه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات مانند تلفن)ثابت و همراه(، اينترنت، پوشش فرستنده  -

 يجيتالد

 و درنظرگرفتن توجيه اقتصادیجلوگيری از توسعه فيزيکي دفاتر پستي  -

 

 

 


