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

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

 شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 43 -1)نمودار

 77 ............................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و برخوار شهرستان
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 هرستانش در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 44 -1)نمودار

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

 82 . 1386 -1394 یها سال یط ناستا و برخوار شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 45 -1)نمودار

1389 -1394 یها سال یط استان و برخوار شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 46 -1)نمودار

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

1387 -1394 یها سال یط استان و برخوار شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 47 -1)نمودار

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

 89 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 48 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به ملی هایمدال نسبت(. 49 -1)نمودار

 91 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 94 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 ره یازا به) سرانه(. 50 -1)نمودار

 96 ... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 51 -1)نمودار

 103 ...... 1385-1395 دوره یط استان کل ازدواج نرخ با برخوار شهرستان ازدواج نرخ سهیمقا(. 52 -1)نمودار

 105 . 1395 و 1390 ،1385 یسالها در اصفهان استان کل و استان یشهرستانها یکاریب نرخ(. 53 -1)نمودار

 سال رد اصفهان استان کل و استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 54 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 106 

 هاناصف استان کل و استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 55 -1)نمودار

 107 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و برخوار شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 56 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 111 

 یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 57 -1)نمودار

 111 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

 1379112-1393 دوره یط استان و برخوار شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 58 -1)نمودار

 اناست یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 59 -1)نمودار

 112 ............................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و

1379-1393 دوره یط استان و برخوار شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 60 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 113 

 ناستا یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 61 -1)نمودار

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

 رد تهایفعال نیا  سهم به برخوار تانشهرس افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 62 -1)نمودار

 117 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش
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 تاناس کل و استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 63 -1)نمودار

 118 .................................................................................................................................................. 1393 سال در اصفهان

 ستانا کل و استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان در بانکها نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 64 -1)نمودار

 119 ................................................................................................................................................................. 1394 سال در

 121 .......... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها برتر یفناور با یصنعت یکارگاهها سهم (.65 -1)نمودار

 122 ................................ 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یشهرکها تعداد(.  66 -1)نمودار

 124 ........ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(.  67 -1)نمودار

 127 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 68 -1)نمودار

 131 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 69 -1)نمودار

 131 ......................... 1395 سال رد اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 70 -1)نمودار

 132 ............................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 71 -1)نمودار

 132 ............................................... 1395 سال در اصفهان استان یتانهاشهرس یفلز معادن تعداد(. 72 -1)نمودار

 136 ....... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(.  73 -1)نمودار

 137 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 74 -1)ارنمود

 137 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 75 -1)نمودار

 139 . 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز محصوالت(. 76 -1)نمودار

 139 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 77 -1)نمودار

 140 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت(. 78 -1)نمودار

شهرستان یکشاورز محصوالت لک دیتول در( هکتار در محصول زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 79 -1)نمودار

 141 ............................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یها

 یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 80 -1)نمودار

 142 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

شهرستان یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 81 -1)نمودار

 142 ............................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یها

 144 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 82 -1)نمودار

 1385 یسالها یط اصفهان واستان برخوار شهرستان یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 83 -1)نمودار

 146 ............................................................................................................................................................................ 1394 تا

 147 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 84 -1)نمودار

 150 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 85 -1)نمودار

 150 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 86 -1)نمودار

 152 ................................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول سرانه(. 87 -1)نمودار

 152 .................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول سرانه(.  88 -1)نمودار
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 154 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه ورشپر سرانه(. 89 -1)نمودار

 155 ....................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول سرانه(. 90 -1)نمودار

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با برخوار شهرستان مقایسه(. 91 -1)نمودار

 159 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان رستانهایشه دیگر با برخوار شهرستان مقایسه(. 92 -1)نمودار

 160 ......................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال

 اناست کل و استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 93 -1)نمودار

 167 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان  در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 94 -1)نمودار

 168 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 استان یشهرستانها گرید با برخوار شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 95 -1)نمودار

 168 ............................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و

 گرید با برخوار شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS رانةس سهیمقا(. 96 -1)نمودار

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

 گرید با برخوار شهرستان رد مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 97 -1)نمودار

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

 رگید یشهرستانها با برخوار شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 98 -1)نمودار

 175 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 اناست کل و استان گرید یها شهرستان با برخوار شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 99 -1)نمودار

 177 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 179 ........................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز سرانه مصرف(. 100 -1)نمودار

 179 .......................................................... 1394 سال در برخوار شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 101 -1)نمودار

 181 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 102 -1)نمودار

 181 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین سرانه مصرف(. 103 -1)نمودار

 182 .......................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در سوپر نیبنز سرانه مصرف(. 104 -1)نمودار

 183 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت سرانه مصرف(. 105 -1)نمودار

 183 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت سرانه مصرف(. 106 -1)نمودار

 184 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در دیسف نفت سرانه مصرف(. 107 -1)نمودار

 185 ................................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز سرانه مصرف(. 108 -1)نمودار

 188 ...................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای رد برق کل مصرف(. 109 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در(  مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل سرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 188 ............................................................................................................................ 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان
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 سال اول ماهه نه در برخوار شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 111 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 189 

 اول ماهه نه در برخوار شهرستان در برق مشترکین دتعدا در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 112 -1)نمودار

 192 ........................................................................................................................................................................ 1395سال

 192 .................. 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 113 -1)نمودار

 194 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 114 -1)نمودار

 194 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 195 ....................................... 1395 سال در برخوار شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 116 -1)نمودار

1395 سال در برخوار شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 117 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 196 

 197 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 118 -1)نمودار

 198 ............................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ حوزه یراهها(.  119 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یهاراه مجموع به برخوار شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 120 -1)نمودار

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

 200 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 121 -1)نمودار

 200 ....................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان تیجمع به راه نسبت(. 122 -1)نمودار

 201 .................... 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان مساحت به راه نسبت(. 123-1)نمودار

 202 .................. 1395 سال در برخوار شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 124 -1)نمودار

1395 سال در برخوار شهرستان یاستان درون شده مسافرجابجا تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 125 -1)نمودار

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

 204 ................ 1395 سال در برخوار شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 126 -1)نمودار

1395 سال در برخوار شهرستان یاستان برون جابجاشده مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 127 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 205 

 207 ..........................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(.  128 -1)نمودار

 207 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا(. 129 -1)نمودار

 208 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 130 -1)نمودار

 211 .................. 1395سال در اصفهان استان یانهاشهرست یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 131 -1)نمودار

 اصفهان استان یشهرستانها یدستعیصنا ریاخ سال 5 در ییشناسا یکارتها مجموع تعداد(. 132 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 213 

 214 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 133 -1)مودارن

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 134 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 215 
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 216 ...... اصفهان استان یشهرستانها یدست عیرصنایاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 135 -1)نمودار

 218 ................................. 1395 سال در ناصفها استان یشهرستانها یخارج گردشگران تعداد(. 136 -1)نمودار

 218 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد(. 137 -1)نمودار

 219 ............................................. 1395 سال در اصفهان یها شهرستان یگرد بوم مراکز تعداد(. 138 -1)نمودار

 223 .................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 139 -1)نمودار

 223 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 140 -1)نمودار

 226 ..................... 1395 سال در هاناصف استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 141 -1)نمودار

 250 ................................................. مختلف یهابخش در برخوار شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 250 ................. اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 2 -2)نمودار

 251 ............................... اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان یبازرگان توسعه شاخص(. 3-2)نمودار

 252 ............................. اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان یکشاورز توسعه خصشا(. 4-2)نمودار

 253 ...................... اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان یدست عیصنا توسعه شاخص(. 5-2)نمودار

 253 ...................... اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان یعال آموزش توسعه شاخص(. 6 -2)نمودار

 254 .............................. اصفهان استان یها شهرستان و برخوار شهرستان یفرهنگ توسعه شاخص(. 7 -2)نمودار
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 6 .......................................................... اصفهان استان یاسیس ماتیتقس در برخوار شهرستان تیموقع(. 1 -1)نقشه

 9 ............................................................ برخوار شهرستان انهیسال متوسط یهمدما خطوط و ارتفاعات(. 2 -1)نقشه

 10 ......................................................... برخوار شهرستان انهیسال متوسط همبارش خطوط و ارتفاعات(. 3 -1)نقشه

 11 ............................................................................................................... برخوار شهرستان نیزم پوشش(. 4 -1)نقشه

 12 ............................................................................................................................. برخوار تانشهرس بیش(. 5 -1)نقشه

 14 .......................................... رواناب لیپتانس و یآبرسان خطوط به نسبت برخوار شهرستان تیموقع(. 6 -1)نقشه
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    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

 یشود نتايج مطالعات آمايش از بهينگي فاصله بگيرد. مشکل ساختارها را از بين برده و باعث ميفعاليت

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

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

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

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

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

های نتايج حاصل از بهينگي در مقياس کوچك با بهينگيريزی عمالً ناممکن است و گاه شدن مقياس برنامه

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

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

 است. 

ا هدف ايجاد نيز ب  "های استان اصفهان با  رويکرد اقتصاد مقاومتيتوسعه شهرستانتدوين اسناد "طرح 

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

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

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

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

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

های اجرايي تخصصي های اطالعاتي از دستگاهنياز اين مطالعه با توجه به محدوديتهای مورد داده

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

 وينهای مورد مطالعه رسيده است. پس از تدآوری 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 مکاتبهو نظرات ذينفعان کليدی اخذ شده است. اين مرحله از مطالعات به

 د.رح افزايش يابشده است تا فرصت بيشتری جهت اخذ نظرات فراهم شده و ضمانت اجرايي نتايج ط

محترم  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

صلي گام بردارند. ارسال نظرات های انگری و تأمين منابع الزم اين جهتشهرستان در راستای آينده

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

 تر شده و پس از تدوين، 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»مربوط به طرح افزودند، سپاسگزاری نمايد. از آنجا که کليه اطالعات اخذ شده 

شود، طور ويژه سپاسگزاری ميها 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

بدون تالش و همراهي مستمر کارشناسان محترم معاونت هماهنگي برنامه  گردد. انجام اين طرحآن ختم مي

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

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

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

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

سای فرطاقتداند از مشارکت همدالنه ايشان سپاسگزاری نمايد. هماهنگي حاصل شده است، که الزم مي

جرايي بر های 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 ريت و برنامهبودجه سازمان مدي و دورانديشي معاون محترم هماهنگي برنامه و

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

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 بيتهاستان خدمات قابل توجهي عرضه داش

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

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

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

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

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

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

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                     
 

 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

مربع کيلومتر 195۳ با مساحتي بالغ بر برخوارشهرستان  1۳95اساس آخرين تقسيمات کشوری در سال  بر

فهان اصاستان  شهرستانزدهمين سيوسعت دهد و از نظر درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي ۸2/1

مربع( و کمترين به شهرستان کيلومتر22570رين وسعت به شهرستان نايين)بيشتاست. 

 ۳9/2نفر معادل  122419 ،1۳95کيلومترمربع( تعلق دارد. جمعيت شهرستان برخوار در سال 176شهر)خميني

ت مربوط بيشترين جمعيباشد. ن ميشهرستان استان اصفها دهميناز جمعيت استان است و از اين نظر درصد 

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

 هب اصفهان، از شمال غرب و غربشهرستان از جنوب به  نطنز،شهرستان به اين شهرستان از شمال  باشد.

 محدود است. اردستانن شهرستا به شاهين شهر و ميمه و از شرقشهرستان 

 7، مرکزی و حبيب آبادبخش  2دارای  برخوارشهرستان  ،1۳95در سال  بر طيق آخرين تقسيمات کشوری

 آبادی خالي از سکنه مي باشد.  ۸4و  سکنه یداراآبادی  ۳5که  استی آباد 119 و دهستان 4شهر، 

آباد شامل شهرهای حبيببخش  و آباد، خورزوق، دستگرد و سينبخش مرکزی شامل شهرهای دولت

ای هدر بخش مرکزی و دهستانسين و  برخوارمرکزیهای است. دهستانشاپورآباد و  کمشچه، آبادحبيب

 اند.آباد واقع شدهدر بخش حبيب شاپورآبادو  برخوارشرقي



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان برخوار(. موقعیت شهرستان 1 -1نقشه)
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 1395براساس تقسیمات کشوری سال  برخوارمشخصات عمومی شهرستان  (.1 -1جدول)

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان شرح

 ۸2/1 107019 195۳ مساحت )کیلومتر مربع(

 0/4 50 2 بخش

 5/6 107 7 شهر

 1/۳ 127 4 دهستان

 4/۳ ۳514 119 کل آبادی

بادی خالی از سکنهآ  ۸4 170۳ 9/4 

 مأخذ: سالنامه آماری            

شهرستان  غرب شمالو  غربمنطقه  .ترسيم شده است برخواری شهرستان دما( خطوط هم2-1در نقشه )

ن دما ميانگي شهرستان،شرق  شمالشرق و کمترين دما بوده است که با حرکت به سمت دارای  برخوار

 بيشتريندهد. ( خطوط هم بارش متوسط ساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي۳-1) نقشهيابد. افزايش مي

نيز  شهرستان است که دارای بيشترين ارتفاع شمال شرقمربوط به  برخواردر شهرستان  زان بارش ساالنهمي

  شهرستان کمترين ميزان بارش ساالنه را دارند. مرکزیهستند. نقاط 

 واربرخ قسمت عمده شهرستاننشان داده شده است.  در شهرستان برخوار نوع پوشش زمين( 4-1در نقشه )

 تمجاوردر و  شهرستانجنوب عمده اراضي کشاورزی در بخش  در برگرفته است.تراکم کم مراتع را 

 انشهرست شرقيو  شماليبخش . دهدنشان مي شهرستان راشيب ميزان  (5-1) نقشه قرار دارند. مناطق شهری

اين  ند کهاشهرستان را مناطق کم شيب تشکيل داده جنوبياند و مناطق پرشيب در بر گرفته را مناطق برخوار

 آورد.فراهم مي در اين قسمت را کشاورزی و صنعتي های مختلفامکان فعاليت امر

و  ربرخواشهرستان  )هکتار( های جنگلیهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاهمساحت پارک(. 2 -1) جدول

 1395در سال  استان اصفهان 

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 00/0 65000 0 جنگل طبیعی

 45/1 ۳۳6214 4۸66 جنگل دست کاشت

 00/0 2۸ 0 های جنگلی طبیعیپارک

 7۸/۳ 2۸0۳4 1059 فضاهای سبز

 00/0 ۸166 0 های جنگلیذخیره گاه

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

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را  7۸/۳هکتار مي باشد که  1059در حدود برخوارشهرستان 

 در اختيار دارد.را  هشتمهای استان رتبه دهد و از اين حيث در بين شهرستانتشکيل مي



 

 

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

 



 

 

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

 



 

 

 برخوار (. پوشش زمین شهرستان4 -1نقشه)

 



 

 

 برخوار(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

  است. برخواربخش آب در شهرستان  های مهم(  نشان دهنده وضعيت شاخص۳-1جدول )

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر 

و تعرق حقیقی 

)میلیون مترمکعب(

حجم بارش مفید 

)منابع آب 

تجدیدپذیر(

شاخص تنش آبی نسبیشاخص سرانه آب تجدیدپذیر

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

259207522/1544 تنش آبي وجود9/1 
تنش آبي 

شديد
09/40 7162ضعيف 

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

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

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

رزمینی به آب زی

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

سطح ایستابی 

)متر(

میانگین تغییرات 

ساالنه حجم 

آبخوان )میلیون 

مترمکعب(

میانگین شوری منابع 

آب زیرزمینی )میکرو 

زیمنس بر سانتیمتر(

تغییرات متوسط ساالنه 

شوری منابع آب 

زیرزمینی )میکروزیمنس 

بر سانتیمتر(

سرانه مصرف
راندمان 

ی آبیار

)درصد(

پرت 

شبکه 

)درصد(

تعداد 

تصفیه 

خانه

سرانه مصرف 

شهری

الگوی سرانه 

مصرف

)لیتر بر روز()لیتر بر روز(

144- 64۸۸/0-  74-  45۸۳ ۳/95  191 61۸ 49 17 1
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وضعيت در از نظر سرانه آب تجديدپذير  برخوارشهرستان ( قابل مشاهده است. 6-1اين واقعيت در نقشه ) .رواناب دارددر پتانسيل پاييني  برخوارنگونه که مشخص است شهرستان هما

  مشاهده کرد.( 7-1در نقشه )توان را مي اين امرکه گيرد مي قرار شديد تنش آبيدر محدوده شهرستان  اينو  دارد بحراني قرار



 

 

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

 



 

 

 های آبریز استان اصفهاندر محدوده حوزه برخوار(. وضعیت تنش آبی شهرستان 7 -1نقشه)
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 ت جمعیتیتحوال -2 -1

 10۸9۳۳درصد به  ۸/1نفر بوده که با متوسط نرخ رشد ساالنه  99617، جمعيت برخوار برابر با 1۳۸5در سال 

افزايش داشته  1۳95نفر در سال  122419درصد به  ۳6/2و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90نفر در سال 

ساالنه جمعيت رتبه چهارم را در  شهرستان برخوار از لحاظ متوسط نرخ رشد 1۳95-1۳90است. طي دوره 

 درصد 61/۳شهرستان شاهين شهر و ميمه با  1۳90-1۳95طي دوره  استان به خود اختصاص داده است. 

نرخ رشد ساالنه جمعيت در استان را در ترين درصد پايين -56/1با  ن و مياندشتييبوشهرستان باالترين و 

 برخوارشهرستان  جمعيت در مناطق شهری نرخ رشد ساالنه متوسط 1۳90-1۳95 طي دوره اند.اختيار داشته

 درصد بوده است.  19/2درصد و در مناطق روستايي  ۳7/2

 1390، 1385های و استان اصفهان به تفکیک مناطق در سال برخوارتعداد خانوار و جمعیت شهرستان (. 4 -1) جدول

 1395و 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(توسط رشد ساالنهم

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 ۳6/2 ۸0/1 122419 10۸9۳۳ 99617 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 ۳۳/2 6۳/1 6۳109 56254 51۸۸7 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 40/2 99/1 59۳10 52679 477۳0 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - ۳762۳ ۳1571 25۸20 شهرستان

 - - 4/2 2/2 2/2 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 6۳ 56 51 تراکم جمعیت)نفردر کیلومترمربع(

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 ۳7/2 ۸1/1 11۳۸75 101267 9259۸ شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 ۳6/2 65/1 5۸592 52141 4۸04۳ شهرستان

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 ۳9/2 97/1 552۸۳ 49126 44555 شهرستان



   17/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(توسط رشد ساالنهم

1390-1385 1395-1390 

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - ۳492۸ 29267 24025 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 19/2 7۸/1 ۸544 7666 7019 شهرستان

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

 ۸9/1 ۳6/1 4517 411۳ ۳۸44 شهرستان

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

 54/2 2۸/2 4027 ۳55۳ ۳175 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 2695 2۳04 1795 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران       

در سال اين رقم نفر در هرکيلومترمربع بوده که  51، 1۳۸5ميزان تراکم جمعيت شهرستان برخوار در سال 

نفر در هر کيلومترمربع افزايش يافته است. ميزان تراکم جمعيت  6۳به  1۳95در سال  ورسيده  56به  1۳90

( 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5های اين دوره همواره از نرخ تراکم جمعيت استان در سال يدر طبرخوار شهرستان 

را  اناست تمهش شهرستان برخوار از نظر ميزان تراکم جمعيت رتبه، 1۳95( بيشتر است. در سال 4۸) 1۳95و 

با تراکم  نييناشهرستان و  1۸17خميني شهر با تراکم جمعيت شهرستان در اين سال . داشته استدر اختيار 

 اند.داشتهرا در استان اول و آخر  هایبه ترتيب رتبه در کيلومترمربع نفر 74/1
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 1385-1395و استان اصفهان طی دوره  اربرخوروند تراکم جمعیت شهرستان (. 1 -1نمودار)

در  14/17بوده که به رقم  59/۳5، 1۳۸5در سال  به ازای هر هزار نفر نرخ خام تولد در شهرستان برخوار

ان استششم  رتبه نرخ خام تولد شهرستان برخوار از نظر ، 1۳95کاهش پيدا کرده است. در سال  1۳95سال 

به ترتيب  ۳۸/11با  خوانسار شهرستان و  49/22فريدونشهر با شهرستان  الدر اين س .را در اختيار داشته است

 اند.در اختيار داشتهنرخ خام تولد را ترين و پايينباالترين 

 1۳95در سال  41/5به  1۳۸5در سال به ازای هر هزار نفر  92/15نرخ خام مرگ و مير شهرستان برخوار از 

ر قرا استان يازدهم در رتبهاز نظر نرخ خام مرگ و مير برخوار  شهرستان، 1۳95کاهش يافته است. در سال 

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

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

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

 1395 1390 1385 عنوان           

 کل مناطق

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

 14/17 17/15 59/۳5 شهرستان

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

 41/5 9۸/5 92/15 شهرستان

 مناطق شهری

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

 07/17 4۸/1۳ 16/۳۳ شهرستان



   19/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 عنوان           

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

 54/5 94/5 74/14 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 02/1۸ 44/۳7 5۳/67 شهرستان

 م مرگ و میرنرخ خا
 91/۳ ۳4/5 06/۸ استان

 2۸/۳ ۳9/6 49/۳1 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                          

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

 02/9۳و 1۳90در سال درصد  96/92 به 1۳۸5در سال درصد  95/92از هرستان برخوار شهرنشيني ش نرخ

، شهرستان برخوار از نظر نرخ شهرنشيني در رتبه 1۳95در سال افزايش يافته است.  1۳95در سال  درصد

 15/42در اين سال کمترين ميزان شهرنشيني متعلق به شهرستان تيران وکرون ) .چهارم استان قرار گرفته است

 است.  بودهدرصد(  54/9۸شهر)خميني مربوط به شهرستاندرصد( و بيشترين ميزان شهرنشيني 

 شته است.در اختيار دارا بيست و يکم استان  لحاظ روستانشيني، رتبه ، شهرستان برخوار به1۳95در سال 

 1395و  1390، 1385های لدر سا برخوارهای جمعیتی شهرستان شاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 02/9۳ 96/92 95/92 شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

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

 9۸/6 04/7 05/7 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 25/۳ 45/۳ ۸6/۳ شهرستان

 نسيتيجنسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 106 107 109 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 5/۸6 ۸/۸۳ ۸/۸2 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 1/54 - شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 26/۳ 46/۳ ۸5/۳ شهرستان

 جنسيتينسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 106 106 10۸ شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 ۸/۸6 ۳/۸4 2/۸۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 1/4۸ - شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 17/۳ ۳۳/۳ 91/۳ شهرستان

 جنسيتينسبت 
 107 106 107 استان

 112 116 121 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 4/۸2 6/77 5/76 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 6/4۸ - شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                           



   21/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1385-1395ستان طی دوره با ا برخوارمقایسه نرخ شهرنشینی شهرستان (. 3 -1نمودار)

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

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

در  45/۳،  به  رقم 1۳۸5در سال  ۸6/۳برخوار از رقم  متوسط بعد خانوار در شهرستانگيرد. اطراف قرار مي

چهارم  شهرستان برخوار از نظر بعد خانوار رتبه 1۳95است. در سال  رسيده 1۳95در سال  25/۳ و 1۳90سال 

به نفر  9۳/2با  نييناشهرستان و  ۳4/۳فريدونشهر با شهرستان در اين سال  .داشته استاستان را در اختيار 

  ن و کمترين بعد خانوار را در استان دارند.بيشتريترتيب 

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

مهم در برنامه ريزی های مربوط به سالمت و آموزش هر جامعه، آمار و روندهای باروری در آن جامعه 

است. توجه به اين نکته ضروری  بوده 1/54 ،1۳90سال نرخ باروری عمومي در شهرستان برخوار در  است.

 تقريباً برابر بوده است. 1۳90در سال  است که ميزان باروری عمومي مناطق شهری و مناطق روستايي

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

تواند متاثر از عوامل مي جنسيتيها است. نسبت عبارت از شناخت شمار زنان و مردان و نسبت موجود بين آن

ا توجه بمير زنان و مردان در سنين خاصي باشد. در هنگام تولد و تفاوت مرگ و  جنسيتيمهاجرت، نسبت 

و  بيشتر از نسبت  106برابر با  1۳95شهرستان برخوار در سال  تيبه آمارهای استخراج شده، نسبت جنسي

کاهش يافته است. در مناطق روستايي نيز  1۳۸5-1۳95طي دوره نسبت فوق  ( است.10۳استان ) تيجنسي

در سال  10۸از  جنسيتيکاهشي داشته است. در مناطق شهری نسبت  روند جنسيتيدر طي اين دوره نسبت 

از نظر  برخوارشهرستان  1۳95در سال کاهش يافته است. 1۳95در سال  106و   1۳90در سال  106به  1۳۸5

 استان قرار دارد. دومدر رتبه  جنسيتينسبت 

 
ل و کل استان اصفهان در سابا دیگر شهرستان های استان  برخواررستان شه تییمقایسه نسبت جنس(. 5 -1نمودار)

1395 

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

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

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده

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

 ارائه شده است. 1۳95



   2۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

برخوار به سوی طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان ( مشخص است 6-1ار )همانگونه که در نمود

 20-24و  15-19 مشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از گروه سنيسالمندی در حال حرکت است. 

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

به طور  برخوارو مردان در شهرستان  سال زنان 65دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی  کرد که در طي

 مرتب در حال افزايش بوده است. 

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

ردان و زنان شهرستان و استان است. دهنده درصد هر گروه سني از کل ماعداد روی محور افقي نشان

ساله بيشترين ميزان  ۳0-۳4، گروه سني و شهرستان برخوار در سطح استانشود ميهمانطور که مشاهده 

تان است. از کل اس کمي بيشتر برخوارگيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان جمعيت را در بر مي

ساله و بيشتر با سهم اين گروه  65هم گروه سني س برخوارهمچنين مشخص است که در سطح شهرستان 

 باشد.مي اناستان نسبت به شهرستجمعيت بيشتر سالمندی  دهندهسني در سطح استان اختالف دارد که نشان
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 1395با کل استان در سال  برخوارشهرستان مقایسه هرم سنی جمعیت (. 7 -1نمودار)

( ارائه شده 7-1) در جدول برخوارهای مهاجرت استان که خالصه آن برای شهرستان ماتريسمطالعه نتايج 

يازدهم استان  رتبهاز نظر تعداد مهاجران  برخوارشهرستان  1۳۸5-1۳90دهد که طي دوره نشان مياست، 

کمترين نفر( و  2۳۳25۳) مربوط شهرستان اصفهانمهاجران بيشترين آمار  طي اين دوره .داشته است را

بحث، از مابه  دی زماني مورميزان خالص مهاجرت در دوره. باشدنفر( مي 1771مربوط به شهرستان دهاقان)

بدون در نظر گرفتن ران خارج شده از شهرستان التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاج

ت اقامنيز مهاجراني که استان محل اند و مهاجراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفته

 11۳4 برخوارميزان خالص مهاجرت شهرستان  1۳۸5-1۳90دردوره  .آيدقبلي آنها نامعلوم بوده بدست مي

 نفر بوده است.

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

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 7129 کل مهاجران

 - 4779 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد شده 

یا خارج شده از 

 شهرستان

 - 1۸09 کل مهاجران وارد شده

 - 1242 هاوارد شده از سایر استان

 - 567 وارد شده از خارج کشور

 - 10۸ مهاجران خارج شده از شهرستان

 - 11۳4 جرتخالص مها

 مرکز آمار ايرانماخذ: 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

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

 )نفر(1388-95های به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال برخوارشهرستان  1نتعداد دانش آموزا(. 8 -1جدول)

 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 

ه ب دختر

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 ۳۸6۳ ۳90۸ 7771 99/0 2207 2212 4419 00/1 2014 252۸ 4542 ۸0/0 ۳۸2 5۳۸ 920 71/0  ۸466 91۸6 17652 92/0 - 

90- 89 ۳9۳7 ۳975 7912 99/0 2176 21۸1 4۳57 00/1 200۳ 124۳ ۳246 61/1 ۳7۸ 55۳ 9۳1 6۸/0  ۸494 7952 16446 07/1 ۸۳/6-  

91- 90 ۳956 411۳ ۸069 96/0 227۳ 2215 44۸۸ 0۳/1 19۳۳ 11۸9 ۳122 6۳/1 420 594 1014 71/0  ۸5۸2 ۸111 1669۳ 06/1 50/1  

92- 91 4۸95 5092 99۸7 96/0 1499 1479 297۸ 01/1 1۸67 1219 ۳0۸6 5۳/1 49۸ 6۳1 1129 79/0  ۸759 ۸421 171۸0 04/1 92/2  

93- 92 50۸2 5۳69 10451 95/0 1556 1464 ۳020 06/1 1۸11 1262 ۳07۳ 44/1 545 59۸ 114۳ 91/0  ۸994 ۸69۳ 176۸7 0۳/1 95/2  

94- 93 5299 56۸0 10979 9۳/0 1479 1500 2979 99/0 1909 12۸2 ۳191 49/1 46۳ 56۸ 10۳1 ۸2/0  9150 90۳0 1۸1۸0 01/1 79/2  

95- 94 5549 5960 11509 9۳/0 2227 22۸5 4512 97/0 1197 672 1۸69 7۸/1 4۸5 566 1051 ۸6/0  945۸ 94۸۳ 1۸941 00/1 19/4  

96- 95 5۸04 6275 12079 92/0 2۳04 2424 472۸ 95/0 1262 762 2024 66/1 49۳ 556 1049 ۸9/0  9۸6۳ 10017 19۸۸0 9۸/0 96/4  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان    

                                                      
 آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آورده شده است. -1
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 (1388 -95) برخوارروند تغییرات تعداد کل دانش آموزان شهرستان (. 8 -1نمودار)

داشته است. تعداد کل  صعودیروندی  برخوارآموزان شهرستان تعداد کل دانش 1۳۸9-95 هایطي سال

افزايش  نفر 19۸۸0به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  16446، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي دانش

درصد  22/۳، 1۳۸9-95طي سال های  برخوار آموزان در شهرستانمتوسط رشد ساليانه کل دانش ته است.ياف

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

 د.از استان اصفهان بيشتر مي باش 1۳۸9 -95های رشد ساليانه شهرستان برخوار در سال

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

 



  27/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 مي باشد. ۳-6

 -90در سال تحصيلي  07/1از  برخوارآموزان شهرستان کل دانش دختر به پسر جنسيتيشاخص نسبت 

آموزان در مقطع ابتدايي تعداد دانش 1۳۸۸ -95های طي سال است.رسيده  1۳95-96در سال  9۸/0به  1۳۸9

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

بيشتر مي باشد. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش تعداد دانش آموزان پسر از دختر پيشي 

برای ورود  پسراندر مقطع متوسطه دوم بيشتر دختران در شاخه نظری و و اين بدين معني است که  گرفته

  کنند.ي و حرفه ای و کار دانش تحصيل ميبه بازار کار در شاخه فن

 -95 هایاز کل استان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال برخوارسهم دانش آموزان شهرستان (. 9 -1جدول) 

 )درصد(1388

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
 وم فنی و متوسطه د

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88   

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

درصد در سال تحصيلي  2۳/2آموزان استان اصفهان از دانشاز  برخوارآموزان شهرستان دانش سهم کل

زان آمودانشرسيده است. بنابراين سهم کل  1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  55/2به  90-1۳۸9

 افزايش يافته است. آموزان استان اصفهاندانشاز برخوار شهرستان 

 
 



 

 

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

 سال

 کل دوم فنی و حرفه ای و کاردانشمتوسطه  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 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 1۳۸۸ 6۳۸۳ 7۸1 ۳6۳۸ 250 4292 0 920 2419 152۳۳ 

90- 89 1477 64۳5 77۸ ۳579 27۸ 296۸ 0 9۳1 25۳۳ 1۳91۳ 

91- 90 1071 699۸ 549 ۳9۳9 125 2997 0 1014 1745 1494۸ 

92- 91 1۳10 ۸677 ۳55 262۳ 117 2969 0 1129 17۸2 15۳9۸ 

93- 92 1۳49 9102 295 2725 115 295۸ 0 114۳ 1759 1592۸ 

94- 93 1۳5۸ 9621 22۸ 2751 107 ۳0۸4 0 10۳1 169۳ 164۸7 

95-94 1401 1010۸ ۳42 4170 59 1۸10 0 1051 1۸02 171۳9 

96-95 1441 106۳۸ ۳61 4۳67 55 1969 0 1049 1۸57 1۸02۳ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 -95های در ساليافته است.  افزايشدرصد  66/90به  1۳95 -96درصد و در سال  60/۸4، 1۳۸9 -90ن در سال تحصيلي آموزااز کل دانش برخوارآموزان شهری شهرستان دانشسهم 

نزديکي تواند ناشي از و کاردانش از مقطع های ابتدايي و متوسطه اول بيشتر مي باشد. اين امر مي آموز شهری از کل در مقطع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ایسهم دانش، 1۳۸۸

 1۳95 -96آموز شهری از کل در سال از لحاظ درصد دانش برخوارو يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. شهرستان اين مقاطع شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها در 

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



  29/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388 -95های طی سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

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                  

درصد  ۸۸/2آموزان روستايي استان اصفهان از دانش از واربرخآموزان روستايي شهرستان سهم کل دانش

آموزان شهری کاهش و سهم کل دانش 1۳95 -96در سال درصد  59/2به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي 

درصد  55/2به  1۳۸9-90در سال درصد  14/2آموزان شهری استان اصفهان از دانشاز  برخوارشهرستان 

 .افزايش يافته است 1۳95-96در سال 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

وز دولتی از آم

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88 7717 
 

54 
 




42۸4 
 

1۳5 
 




۳۳10 
 

12۳2 
 




920 
 

0 


162۳1 
 

1421 
 




90- 89 7۸6۸ 
 

44 
 




4219 
 

1۳۸ 
 




۳246 
 

0 


9۳1 
 

0 


16264 
 

1۸2 
 




91- 90 7۸65 
 

204 
 




4۳22 
 

166 
 




۳122 
 

0 


1014 
 

0 


16۳2۳ 
 

۳70 
 




92- 91 965۸ 
 

۳29 
 




2۸44 
 

1۳4 
 




۳0۸6 
 

0 


1129 
 

0 


16717 
 

46۳ 
 




93- 92 9۸5۸ 
 

59۳ 
 




2۸50 
 

170 
 




۳07۳ 
 

0 


114۳ 
 

0 


16924 
 

76۳ 
 




94- 93 10176 
 

۸0۳ 
 




2۸10 
 

169 
 




۳191 
 

0 


10۳1 
 

0 


1720۸ 
 

972 
 




95- 94 1059۸ 
 

911 
 




4205 
 

۳07 
 




1۸69 
 

0 


1051 
 

0 


1772۳ 
 

121۸ 
 




96- 95 10975 
 

1104 
 




4412 
 

۳16 
 




2024 
 

0 


1049 
 

0 


1۸460 
 

1420 
 




 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان مدارس درصد کاهش يافته است. سهم دانش ۸6/92به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  ۸9/9۸، 1۳۸9 -90آموزان در سال از کل دانش آموزان مدارس دولتي شهرستان برخوارنشسهم دا

قاطع تحصيلي قابل مشاهده موزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين روند در تمام مآبا اختالف زيادی همواره از دانش 1۳۸۸ -95طي سال های تحصيلي  آموزاناز کل دانش برخواردولتي شهرستان 

ن و مياندشت، خوانسار، خور و بيابانك ييهای بورتبه دهم را به خود اختصاص داده است.  شهرستان 1۳95 -96کل دانش آموزان در سال آموز دولتي از برخوار از لحاظ سهم دانششهرستان است. 

 تعلق دارد. درصد( 25/7۸کمترين درصد به شهرستان اصفهان)اند. درصد( رتبه اول را به خود اختصاص داده 100و سميرم)



   ۳1/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388 -95های مختلف تحصیلی طی سال

 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      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                   

 46/2استان اصفهان از  آموزان مدارس دولتيدانش از برخواررستان آموزان مدارس دولتي شهسهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است که  1۳95-96درصد در سال  ۸1/2به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي 

مدارس دولتي استان اصفهان افزايش  آموزاناز دانش برخوار شهرستان آموزان مدارس دولتيدانش سهم



 برخوارسند توسعه شهرستان / ۳2

 

آموزان مدارس غيردولتي استان آموزان مدارس غيردولتي شهرستان برخوار از دانشيافته است. سهم دانش

 روندی صعودی داشته است. 1۳۸9 -95های اصفهان نيز در سال

های مختلف ان ورودی متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش به تفکیک بخشدرصد دانش آموز(. 14 -1جدول) 

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

 سال

 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

 سهم از

 استان)درصد(

90- 89     

91- 90     

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95   

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                

شتر بي وارآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان برخورود دانش  1۳۸9 -95 هایدر سال

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

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

 1۳۸9 -95های  در سال بوده است. کشاورزی آموزان از استان اصفهان در بخشوکمترين سهم ورود دانش

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

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

 1388 -95های سال

 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 رستانشه (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 2 ۸ 10 

90- 89 2۳  ۳۸  61  

91- 90 26  ۳۸  64  

92- 91 24  41  65  

93- 92 24  47  71  



   ۳۳/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 رستانشه (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

94- 93 1۸  49  67  

95- 94 1۸  4۸  66  

96- 95 20 40  60  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان            

نفر در سال  60به  1۳۸۸ – ۸9نفر در سال تحصيلي   10از  برخوارآموزان استثنايي شهرستان اد دانشتعد

 بيشتر دختراز  پسرآموزان استثنايي تعداد دانش 1۳۸۸ -95های افزايش يافته است. طي سال  1۳95 -96

  بوده است.

 از کل دانش آموزان استثنايي استان اصفهان در سال تحصيلي برخوارسهم دانش آموزان استثنايي شهرستان 

 .درصد افزايش يافته است 25/1به  1۳95-96درصد بوده و در سال  2۳/0، 1۳۸۸ -۸9

ل )نفر( و سهم ک به تفکیک مقطع تحصیلی برخوارتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 16 -1جدول) 

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

 سهم کل از استان

 )درصد(
 کل

متوسطه دوم 

ای فنی و حرفه

نشو کاردا  

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

   69۸ 250 44۸ ۳4 45 4۳ 114 90 114 ۸۳ 175 89- 88 

   ۸۸0 2۸5 595 45 61 59 155 99 145 ۸2 2۳4 90- 89 

   7۳0 222 50۸ 2۸ 51 47 12۸ ۸2 1۳9 65 190 91- 90 

   7۸۸ 222 566 ۳1 51 55 155 6۸ 96 6۸ 264 92- 91 

   ۸44 2۳۸ 606 ۳2 52 60 151 72 94 74 ۳09 93- 92 

   7۸0 22۳ 557 27 52 51 1۳5 70 ۸1 75 2۸9 94- 93 

   70۸ 20۸ 500 ۳1 45 ۳6 91 76 112 65 252 95- 94 

   715 214 501 ۳1 44 ۳6 96 7۸ 101 69 260 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                

 -96نفر بوده و در سال  69۸، 1۳۸۸-۸9در سال  برخوارشهرستان  دولتي تعداد کل معلمان رسمي پيماني

، در تمامي مقاطع تحصيلي تعداد معلمان 1۳۸۸ -95طي سال های  نفر افزايش يافته است. 715به  1۳95

ز معلمان ا رسمي پيماني زن از مرد بيشتر بوده است. سهم کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان برخوار
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 1۳95 -96درصد در سال  ۳۸/2به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  26/2رسمي پيماني دولتي استان اصفهان از 

 ت.افزايش يافته اس

به تفکیک مقطع تحصیلی طی  برخوارنسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 17 -1) جدول 

 1388 -95های سال

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 متوسطه اول متوسطه دوم نظری

 سال ابتدایی

 زن مرد زن مرد زن مرد

       89- 88 

       90- 89 

       91- 90 

       92- 91 

       93- 92 

       94- 93 

       95- 94 

       96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

 -۸9در سال  91/29از  ربرخواآموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان نسبت دانش

اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  يافته است. افزايش 1۳95 -96در سال  ۳6/۳۳به  1۳۸۸

در  واربرخ باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي شهرستانمي ۳4/27، 1۳95 -96

رتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت برخوارتان باشد. شهرسمي بيشترمقطع ابتدايي از استان اصفهان 

 در سال آموز دولتي ابتدايي نسبت به معلمبيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است.  بيست و دوم

 باشد. مي (۳5/۸و کمترين مربوط به شهرستان نطنز) (16/67)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96

 



   ۳5/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

1395) 

در  ۳6/19از  برخوارآموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان نسبت دانش

، 1۳95 -96ت. اين نسبت در استان اصفهان در سال اس رسيده 1۳95 -96سال  در 22/22به  1۳۸۸ -۸9سال 

در مقطع  برخوارآموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان اين نسبت تعداد دانشمي باشد. بنابر 5۳/19

رتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت برخوار باشد. شهرستانمي بيشترمتوسطه اول از استان اصفهان 

مربوط به شهرستان  1۳95 -96در سال  نسبت بيشتريناختصاص داده است.  را به خود بيست و دوم

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

در  0۸/2۳از  برخوارآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان نسبت دانش

 -96صفهان در سال يافته است. اين نسبت در استان ا افزايش 1۳95 -96در سال  79/27به  1۳۸۸ -۸9سال 

در  رخواربباشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان مي 74/26، 1۳95

 1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت برخوارباشد. شهرستان مي بيشترمقطع متوسطه اول از استان اصفهان 

آموز دولتي پسرانه متوسطه اول نسبت به بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است.  نوزدهمرتبه 

( مي5۸/6و کمترين مربوط به شهرستان نطنز) (4۸/61)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96در سال  معلم

 باشد. 

از  واربرخهرستان آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم نظری شنسبت دانش

اين نسبت در استان اصفهان در  يافته است. کاهش 1۳95 -96در سال  15/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  67/17

ن لم مدارس دولتي دخترانه شهرستاباشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معمي 12/14، 1۳95 -96سال 

در سال  از لحاظ اين نسبت برخوار شهرستان باشد.مي کمتردر مقطع دوم نظری از استان اصفهان  برخوار

آموز دولتي دخترانه متوسطه بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است.  سيزدهمرتبه  1۳95 -96
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و کمترين مربوط به شهرستان  (۸9/۳۳)لنجانمربوط به شهرستان  1۳95 -96در سال  دوم نظری نسبت به معلم

 باشد. ( مي10/5نطنز)

از  اربرخوآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان شنسبت دان

اين نسبت در استان اصفهان در  يافته است. کاهش 1۳95 -96در سال  17/21به  1۳۸۸ -۸9در سال   14/۳0

هرستان انه شمي باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسر ۳0/16، 1۳95 -96سال 

 از لحاظ اين نسبت برخوارباشد. شهرستان ميبيشتر در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان  برخوار

آموز دولتي پسرانه بيشترين تعداد دانشرا به خود اختصاص داده است. بيست و دوم رتبه  1۳95 -96در سال 

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

 مي باشد.  (41/4به شهرستان نطنز)

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

اين نسبت افزايش يافته است.  1۳95 -96در سال  20/11به  1۳۸۸ -۸9در سال   49/۸از  برخوارشهرستان 

باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي مي ۳9/9، 1۳95 -96ستان اصفهان در سال در ا

تان شهرس باشد.از استان اصفهان بيشتر ميای و کاردانش در مقطع دوم فني و حرفه برخواردخترانه شهرستان 

بيشترين تعداد تصاص داده است. را به خود اخ شانزدهمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت برخوار

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

 مي باشد.  (66/5و کمترين مربوط به شهرستان نطنز) (72/21)لنجانبه شهرستان 

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

اين نسبت  .افزايش يافته است 1۳95 -96در سال  94/17به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۸2/15از  برخوارشهرستان 

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

باشد. مي ربيشتو حرفه ای و کاردانش از استان اصفهان  در مقطع دوم فني برخواردولتي پسرانه شهرستان 

را به خود اختصاص داده است.  بيست و دومرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت برخوارشهرستان 

 -96ال در س آموز دولتي پسرانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلمبيشترين تعداد دانش

 مي باشد.( 10/4و کمترين مربوط به شهرستان نطنز)( 1۸/۳1)لنجانستان مربوط به شهر 1۳95

و سهم کل معلمان از استان  برخوارتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شهرستان (. 18 -1جدول)

 1388 -95های )درصد( طی سال اصفهان

برخوارشهرستان  سهم کل از استان  
لسا  

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   10 2 ۸ 89- 88 

   10 2 ۸ 90- 89 



   ۳7/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

برخوارشهرستان  سهم کل از استان  
لسا  

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   10 ۳ 7 91- 90 

   14 ۳ 11 92- 91 

   14 2 12 93- 92 

   1۳ 2 11 94- 93 

   12 2 10 95- 94 

   10 0 10 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                  

 -95 هایطی سال برخوارنسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان (. 19 -1جدول)

1388   

برخوارشهرستان  استان اصفهان  سال 

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                     

 -96نفر بوده و در سال  10، 1۳۸۸ -۸9در سال  برخواراستثنايي شهرستان  دولتي نيمعلمان رسمي پيما

رسمي  معلمان از برخواراستثنايي شهرستان  دولتي رسمي پيماني سهم معلمانتغييری نيافته است.  1۳95

وز به آمکاهش يافته است. نسبت دانشدرصد  05/1درصد به  14/1استان اصفهان از استثنايي  دولتي پيماني

باشد و اين نسبت در مي 00/6، 1۳95 -96در سال  برخوارشهرستان استثنايي  دولتي رسمي پيمانيمعلم 

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

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

و کمترين به  (40/1۳به شهرستان گلپايگان) اين نسبت را به خود اختصاص داده است. بيشترين چهاردهم

 تعلق دارد. (۳6/2شهرستان نطنز)
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 (1395 -96ای استان اصفهان)نسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی استثنایی در شهرستان ه(. 13 -1نمودار)

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
  استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  971۳/0 برخوار در شهرستان 1۳94 -95دايي در سال پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابت

ز استان ا برخواراست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان  9۸61/0استان اصفهان 

  1۳94 -95در سال  از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي برخوارباشد. شهرستان مي کمترهان اصف

( بيشترين ميزان را به خود اختصاص 9979/0شهرستان فريدون شهر) .قرار داردبيست و چهارم)آخر( در رتبه 

 است. داده

و اين پوشش  91۳1/0 رخواربدر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

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

و شهرستان ( 959۳/0گان بيشترين ميزان)شهرستان گلپايدارد. قرار  نوزدهمدر رتبه  1۳94 -95

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

و اين پوشش  7206/0 برخواردر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

ر سال د از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم برخوارشهرستان  از استان اصفهان کمتر است.



   ۳9/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

 تعلق دارد.( 6569/0فالورجان)

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

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

  اين روند در استان هم قابل مشاهده است. 

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

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

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

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

 ابتدایی سال
متوسطه 

 اول

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 ای و کاردانشحرفه
 استان کل

89- 88    

90- 89     

91- 90     

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95   1 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان         

 

                                                      
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

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

 



   41/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

نفر در  17/25به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي  ر کالسنفر د 06/25از  برخوارمدارس دولتي شهرستان 

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

در سال  برخوار شهرستان يافته است.تقريبا تغييری نتعداد کالس های داير مدارس دولتي  نسبت به برخوار

را به خود اختصاص داده  بيست و يکموزان در کالس مدارس دولتي رتبه آماز نظر تراکم دانش 1۳95 -96

( و کمترين ميزان نفر در کالس ۸5/24به شهرستان اصفهان) 1۳95 -96در سال  تراکمبيشترين مقدار  .1است

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

آموزان دانش باشد. در نتيجه ميزان تراکمنفر در کالس مي ۸0/22داير مدارس دولتي استان اصفهان کالس

 .از استان اصفهان بيشتر استدر اين سال  برخوارشهرستان  در کالس داير مدارس دولتي

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

95- 1388 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 4۸ ۳4 21 7 110 

90- 89 46 ۳4 20 7 107 

91- 90 44 ۳1 20 7 102 

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

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 47 26 24 7 104 

93- 92 4۸ 27 27 9 111 

94- 93 49 27 24 9 109 

95- 94 49 2۸ 19 11 107 

96- 95 50 2۸ 16 11 105 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در  105به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  110از  تعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان برخوار

از کل واحدهای  برخوارسازماني دولتي شهرستان  واحدهایسهم کاهش يافته است.  1۳95 -96ل سا

 57/2به  1۳95 -96بوده و در سال  درصد 4۸/2، 1۳۸۸ -۸9سال تحصيلي در سازماني دولتي استان اصفهان 

 .درصد افزايش يافته است

به واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقطع  برخواران دولتی شهرستان نسبت جمعیت دانش آموز(. 23 -1جدول)

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 161 126 15۸ 1۳1 14۸ 

90- 89 171 124 162 1۳۳ 152 

91- 90 179 1۳9 156 145 160 

92- 91 205 109 129 161 161 

93- 92 205 106 114 127 152 

94- 93 20۸ 104 1۳۳ 115 15۸ 

95- 94 216 150 9۸ 96 166 

96- 95 220 15۸ 127 95 176 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 152، 1۳۸9 -90 سال در برخواراني دولتي شهرستان آموزان دولتي به واحد سازمنسبت کل جمعيت دانش

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين  176برابر  1۳95 -96 نفر بر واحد سازماني و در سال

اند. همين نسبت برای استان اصفهان آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 176سال در هر واحد سازماني 

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

حاظ شهرستان مي باشد. از اين ل بيشترتحصيل مي کنند از استان اصفهان  برخوارسازماني دولتي در شهرستان 



   4۳/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

ه است. درا در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص دا بيستمرتبه   1۳95 -96 در سال برخوار

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

نفر بر واحد سازماني(  2۳1شهر)و شهرستان خمينينفر بر واحد سازماني( در رتبه اول   45ين و مياندشت)يبو

 .در رتبه آخر قرار دارند

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

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

 1388 -95طی سال های 

 سال
مساحت 

 بع(مدارس)مترمر

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 9651۳ 622   
90- 89 97017 64۳   
91- 90 97۸74 679   
92- 91 9۸647 711   
93- 92 99117 7۳1   
94- 93 99117 7۳1   
95- 94 99167 7۳۳   
96- 95 99167 7۳۳   

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

                                                      
 اند.دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده -1
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نفر در کالس در سال   ۳7/25از  برخوارآموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان دانشتراکم 

رسيده است که نسبت به تراکم  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  27/25 به 1۳۸9 -90تحصيلي 

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

 ۳5/5به  1۳95 -96در سال بوده و مترمربع بر نفر  94/5 ،1۳۸9 -90در سال  برخوارمدارس دولتي شهرستان 

نسبت به سرانه  برخوارآموز در مدارس دولتي شهرستان مترمربع بر نفر کاهش يافته است. سرانه فضای دانش

باشد. مي کمترمترمربع بر نفر(  11/7) 1۳95-96آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال ای دانشفض

بين شهرستان وسوم دربيستتبه در ر 1۳95 -96در سال  آموزاز لحاظ سرانه فضای دانش برخوارشهرستان 

مترمربع بر نفر( و کمترين به  4۳/21بيشترين مقدار به شهرستان خوانسار)های استان اصفهان قرار دارد. 

هرستان شمدارس دولتي از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي  مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 75/4شهرستان لنجان)

را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده م بيست و سورتبه  1۳95 -96در سال  برخوار

تراکم در کالس  کمترين مقدارنفر در کالس( و 10/27شهر)بيشترين مقدار تراکم به شهرستان خمينياست. 

 .تعلق دارد (نفر در کالس 92/6ن و مياندشت)ييفيزيکي به شهرستان بو

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

 



   45/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

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

 1388 -95های طی سال برخواروری فضای آموزشی در مدارس دولتی شهرستان ضریب بهره (. 25 -1جدول)

 استان اصفهان برخوارشهرستان  سال

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

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

 05/1به  1۳۸۸ -۸9در سال  20/1از  برخوارضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان 

باشد. در مي ۸9/0فهان برای استان اص 1۳95 -96کاهش يافته است. اين ضريب در سال 1۳95 -96در سال 

( کمترين 5/0ين و مياندشت)يبو ( و شهرستان09/1شهر بيشترين مقدار)خميني شهرستان 1۳95 -96سال 

بيشتر باشد نشانگر کمبود فضای آموزشي  يكهر چه شاخص فوق از را به خود اختصاص داده اند. مقدار 

دهنده اين است که از کالس فيزيکي يز نشانن يكو دو نوبته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار کمتر از 

 شهر و ميمهشي مدارس دولتي در شهرستان شاهينوری فضای آموزموجود استفاده نشده است. ضريب بهره

های فيزيکي موجود مي باشد و اين بدين معني است که از کالس يكنزديك به  1۳95 -96در سال 

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

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

 ترمربع(مساحت زیربنا)م تعداد کالس مساحت کالس)مترمربع( نتیجه ارزیابی ستاد

   تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام

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

ند کالس نيازم۳49کالس تخريبي،117 ،1۳95در سال  برخواراز بين کالس های مدارس دولتي شهرستان 

درصد از مساحت زيربنای  ۳1/10باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي ۳۸1سازی ومقاوم

درصد دارای حداقل  22/57درصد نيازمند مقاوم سازی و  47/۳2مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

زيربنای درصد از مساحت  27/2 برخوارشرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان 

اندر بين شهرست دوازدهمرتبه  1۳95در سال  مدارس دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و

 وبيابانكو شهرستان خور درصد بيشترين مقدار ۳6باشد. شهرستان اصفهان با های استان اصفهان را دارا مي

 .اندبه خود اختصاص داده انرا در بين شهرستان های استان اصفه درصد کمترين ميزان 67/0با 

 )درصد( 1395 از استان اصفهان از نظر فضای کالبدی در سال  برخوارسهم مدارس دولتی شهرستان (. 27 -1جدول)

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

    تخریبی
   دارای حداقل شرایط استحکام

    نیاز به مقاوم سازی
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: 



   47/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را  0۸/1 برخوارشهرستان ، 1۳95در سال 

درصد  05/20با  واربرخبه خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان 

شهرستان آران و بيدگل با  .1را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده استسوم رتبه 

درصد  74/57ن و مياندشت با ييدرصد کمترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد و شهرستان بو ۳6/19

  .داده اندبيشترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد را به خود اختصاص 

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

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



 

 

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

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

 خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت
 خدمات کشاورزی صنعت

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

89- 88    

90 -89    

91- 90    

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95    

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه       

 1200،  1۳95در سال  مرکز ثابتزيربنای فضای آموزشي مي باشد. اين شهرستان فاقد مرکز سيار است.  مرکز ثابتك ي 1۳95در سال  برخوارای غيررسمي شهرستان وحرفهتعداد مراکز آموزش فني

ربنای فضای از لحاظ زي برخوارای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان وحرفهدرصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني 1۸/1مترمربع مي باشد که 

 27/40های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان)را در بين شهرستانهجدهم رتبه  1۳95در سال  ای غيررسميوحرفهآموزشي مراکز ثابت آموزش فني

های کشاورزی و صنعت تعداد کارآموزان در بخش 1۳95سال شود در کل مراکز آموزشي که مشاهده مي باشد. همان طوردرصد( مي44/0) ين و مياندشتد( و کمترين مربوط به شهرستان بويدرص

در بخش خدمات درصد،  76/1، 1۳95-96در سال  از استان اصفهان در بخش صنعت برخوارسهم کارآموزان شهرستان باشد. مرد از زن و در بخش خدمات تعداد کارآموزان زن از مرد بيشتر مي

  است.درصد 00/0درصد و در بخش کشاورزی  90/1

                                                      
 به بعد از صحت باالتری برخوردارند. 1۳91و محدوديت های موجود قبل از اين سال، داده های سال  1۳91انك اطالعاتي از سال در مراکز غيردولتي به دليل راه اندازی ب -1



   49/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

هزار ) برخوارنسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص شهرستان (. 29 -1جدول)

 1388 -95های نفر ساعت بر مربی( طی سال

 کل مرد زن سال

89- 88 

90- 89 

91- 90 

92- 91 

93- 92 

94- 93 

95- 94 

96- 95 

 ای استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                    

هزار  59/15 از برخوارارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان نسبت ک

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  5۳/16به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

راين در مراکز . بناباستهزار نفر ساعت بر مربي  56/2۳برای استان اصفهان  1۳95 -96اين نسبت در سال 

در ازای هر نفر مربي متخصص، ميزان ساعت آموزشي  برخوارفني و حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان 

را در بين پنجم رتبه  1۳95 -96از اين لحاظ در سال  برخوارباشد. شهرستان اصفهان کمتر مي از استان

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

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

 1۳95 -96ن و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال )شهرستان بوييمربي( است.

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

 (1395 -96) های استان اصفهاندر شهرستان

و استان اصفهان در  خواربر)ساعت( شهرستان  سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال(. 30 -1جدول)

 1395و  1390، 1385های سال

برخوارشهرستان  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 حرفهو  ری های آماماخذ: سالنامه         

به  1۳۸5در سال  ساعت 00/0از برخوارسرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان 

اين مقدار در سال ساعت رسيده است.  74/۸به  1۳95افزايش يافته و در سال  1۳90ساعت در سال  41/1۸

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

از اين لحاظ در سال  است. کمتراز استان اصفهان  1۳95در سال  برخوارآموزش غيررسمي در شهرستان 

بيشترين ميزان های استان اصفهان کسب کرده است. بيستم را در بين شهرستانرتبه  برخوارشهرستان  1۳95

( ساعت 46/0ومياندشت)نبوييهای ساعت( و کمترين مربوط به شهرستان 0۸/2۳)نناييهرستان مربوط به ش

  .باشدساعت( مي 45/0و خور و بيابانك)



   51/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

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

(1395)



 

 

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

 های آماریماخذ: سالنامه

مي باشد که  درصد 46/۸6برابر  1۳95و در سال  درصد ۸4/۸۳برابر  1۳90در سال درصد،  75/۸2برابر  1۳۸5در سال  برخوارساله و بيشتر شهرستان 6نرخ باسوادی در جمعيت 

همواره نرخ  افزايش يافته است. 1۳90نسبت به سال  1۳95در سال  برخواران شهرستو شهری  ساله و بيشتر روستايي6. نرخ باسوادی در جمعيت با افزايش همراه بوده است

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

از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95در سال  برخوارباشد. شهرستان مي کمتردر اين سال از نرخ باسوادی استان  برخواری در شهرستان يابيم که نرخ باسواددر مي برخوار

( 11/9۳شهر و ميمه)شاهين مربوط به شهرستان  1۳95باالترين نرخ باسوادی در سال را در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است.  پانزدهمساله و بيشتر کل رتبه 6

( مي باشد.10/7۸ين و مياندشت)ترين مربوط به شهرستان بويو پايين

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

سواد در جمعیت تعداد با

 یشتر شهریساله و ب6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر کل6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 2709 2121 4۸۳0 5۸/77 11/75 47/76 ۳7454 ۳2147 69601 22/۸6 99/79 22/۸۳ 4016۳ ۳426۸ 744۳1 5۸/۸5 67/79 75/۸2 

1390 29۳5 2444 5۳79 ۸6/7۸ 07/76 56/77 40720 ۳5۸۸6 76606 1۳/۸7 ۳۳/۸1 ۳1/۸4 4۳655 ۳۸۳۳0 ۸19۸5 52/۸6 97/۸0 ۸4/۸۳ 

1395 ۳412 2۸۳0 6242 ۸۸/۸4 70/79 45/۸2 46256 41202 ۸745۸ 21/۸9 1۸/۸4 76/۸6 4966۸ 440۳2 9۳700 ۸9/۸۸ ۸۸/۸۳ 46/۸6 



   5۳/برخوارسعه شهرستان سند تو

 

 
 (1395) های استان اصفهانساله و بیشترشهرستان6نرخ باسوادی کل در جمعیت (. 25 -1نمودار)

 13951در سال برخوارنه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان مساحت آزمایشگاه، کتابخا(. 32 -1جدول)

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

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

از  مترمربع بر نفر است که 127/0، 1۳95در سال  برخوارسرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان 

از  برخوارمي باشد. شهرستان  کمترمترمربع بر نفر(  159/0سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

رتبه  1۳95در سال  آزمايشگاه مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان لحاظ سرانه مساحت

مياندشت با  ين وه مساحت آزمايشگاه به شهرستان بويرا به خود اختصاص داده است. بيشترين سران نوزدهم

خانه حت کتابتعلق داد. سرانه مسامترمربع بر نفر 012/0و کمترين به شهرستان مبارکه با مترمربع بر نفر  44۳/0

 074/0سرانه استان)از  مترمربع بر نفر مي باشد که 05۳/0 ،1۳95در سال  برخواردر مدارس دولتي شهرستان 

از لحاظ سرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتي در بين  برخوارباشد. شهرستان يم کمترمترمربع بر نفر( 

خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه را به  رتبه نوزدهم 1۳95هرستان های استان اصفهان در سال ش

به  به شهرستان مبارکه)نزديكمترمربع بر نفر( وکمترين سرانه  17/0مساحت کتابخانه به شهرستان خوانسار)

 1۸520باشد و به ازای هر سالن مي 1 ،1۳95برخوار در سال ( تعلق دارد.  تعداد سالن ورزشي در شهرستان 0

ستان های استان اصفهان در بين شهر آخر در رتبه و از اين لحاظ داردسالن ورزشي وجود  1آموز دانش

                                                      
 دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده اند. در محاسبات، -1
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باشند(.  اين فاقد سالن ورزشي مي 1۳95ين در سال های مبارکه و نايس دولتي شهرستان) مدارقرار دارد

  .آموز مي باشددانش 505نسبت در شهرستان خوانسار 

 
 (1395 -96) های استان اصفهانمساحت آزمایشگاه مدارس دولتی شهرستانسرانه (. 26 -1نمودار)

 
 (1395 -96)  های استان اصفهانسرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتی شهرستان(. 27 -1نمودار)

 



   55/برخوارسعه شهرستان سند تو

 

 

 (1395 -96) های استان اصفهانولتی شهرستاندانش آموز به سالن ورزشی مدارس د(. 28 -1نمودار)

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95

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

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

 11/11 91 1 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 22/۳ 1۳۳ 1 غیرانتفاعی

                                                      
کده علوم قرآني دانشو  شهر و ميمه()شهرستان شاهيناشترهای دولتي استان اصفهان بدون دانشگاه صنعتي مالك تمامي اطالعات مربوط به دانشگاه -1

 باشد.اصفهان)شهرستان برخوار( مي

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

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

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

 ده است.اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نش -۳
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 سهم شهرستان از استان)درصد( استان اصفهان شهرستان برخوار نوع مراکز

 ۳۸/2 16۸ 4 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

ها و مراکز درصد از دانشگاه ۳۸/2دارد و  دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود 4، برخواردر شهرستان 

( اطالعات مربوط به تعداد ۳4-1) در جدول .آموزش عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های بر حسب گروه تحصيلي طي سال برخوارشجويان شهرستان دان
 

 

 



 

 

 )نفر(1385 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های برخوارتعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان (. 34 -1)جدول

 تحصیلیگروه 

 

 

 سال   

 

 جمع نی و مهندسیف علوم پایه علوم انسانی

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 4۸7 1217 245 590 146 5۳ ۸7۸ 1۸60 27۳۸ 

1386 567 142۳ 256 625 142 96 965 2144 ۳109 55/1۳  

1387 726 15۸9 257 62۳ 650 409 16۳۳ 2621 4254 ۸۳/۳6  

1388 7۸5 17۸0 27۸ 640 6۸۸ 1046 1751 ۳466 5217 64/22  

1389 9۸0 1۸1۸ 25۳ 527 1672 940 2905 ۳2۸5 6190 65/1۸  

1390 119۸ 22۸۳ 267 440 19۸۸ 1127 ۳45۳ ۳۸50 7۳0۳ 9۸/17  

1391 1295 2661 2۳9 ۳92 2196 1155 ۳7۳0 420۸ 79۳۸ 70/۸  

1392 12۳۸ 2576 175 266 2۳22 106۸ ۳7۳5 ۳910 7645 69/۳-  

1393 1195 2529 120 1۸9 22۸6 9۸5 ۳601 ۳70۳ 7۳04 46/4-  

1394 1146 2525 76 10۸ 1790 1055 ۳012 ۳6۸۸ 6700 27/۸-  

1395 1۳05 2446 ۳5 67 1669 7۳9 ۳009 ۳252 6261 55/6-  

مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                                  
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نفر در سال  6261به  1۳۸5نفر در سال  27۳۸از  تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار

تعداد دانشجويان روندی صعودی و  1۳۸5 -91ای ه، در سال1۳۸5 -95های است. طي سال رسيده 1۳95

های تحصيلي علوم انساني و علوم در گروه 1۳۸5 -95های پس از آن روندی نزولي داشته است. طي سال

پايه تعداد دانشجويان دختر از پسر و در گروه تحصيلي فني و مهندسي تعداد دانشجويان پسر از دختر بيشتر 

 55/1کز آموزش عالي شهرستان برخوار از دانشجويان استان اصفهان از بوده است. سهم دانشجويان مرا

 .افزايش يافته است 1۳95درصد در سال  72/2به  1۳۸5درصد در سال 

 
 1385 -95های طی سال برخوارتعداد کل دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان (. 29 -1نمودار)

 کنند.در چهار زيرنظام دولتي، آزاد اسالمي، غيرانتفاعي و پيام نور تحصيل مي برخوار شهرستاندانشجويان 

های آزاد آزاد اسالمي و پيام نور شهرستان برخوار از دانشجويان دانشگاه هایسهم دانشجويان دانشگاه

 .افزايش يافته است 1۳۸5نسبت به سال  1۳95اسالمي و پيام نور استان اصفهان در سال 

 



   59/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1395بر حسب زیرنظام در سال  برخواردرصد دانشجویان شهرستان (. 30 -1نمودار)

درصد  25/4۸درصد دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمي و  75/51 ،1۳95برخوار در سال در شهرستان 

.انددر دانشگاه پيام نور تحصيل کرده
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 )نفر( 1385 -95هایطی سال زیرنظامبر حسب  برخوار تعداد دانشجویان شهرستان(. 35 -1)جدول

                                  
 زیرنظام

 

 سال

 پیام نور آزاد اسالمی

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 21۳ 105 ۳1۸ 665 1755 2420  

1386 1۸4 ۸7 271 7۸1 2057 2۸۳۸  

1387 76۸ 440 120۸ ۸65 21۸1 ۳046  

1388 7۸4 1112 1۸96 967 2۳54 ۳۳21  

1389 1۸97 996 2۸9۳ 100۸ 22۸9 ۳297  

1390 214۸ 1149 ۳297 1۳05 2701 4006  

1391 2۳2۸ 1159 ۳4۸7 1402 ۳049 4451  

1392 2506 1064 ۳570 1229 2۸46 4075  

1393 252۸ 10۳5 ۳56۳ 107۳ 266۸ ۳741  

1394 2072 1247 ۳۳19 940 2441 ۳۳۸1  

1395 2246 994 ۳240 76۳ 225۸ ۳021  

فهانمراکز آموزش عالي استان اصها و دانشگاهماخذ:                         



 

 

 1385 -95های بر حسب مقطع تحصیلی طی سال برخوارهرستان (. تعداد دانشجویان ش36 -1جدول)

 سال

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

از شهرستان 

 استان)درصد(

1385 21۳ 105 ۳1۸ 665 1755 2420 0 0 0 

1386 1۸4 ۸7 271 525 2057 25۸2 0 0 0 

1387 564 246 ۸10 1069 2۳75 ۳444 0 0 0 

1388 ۳9۳ ۳77 770 1۳5۸ ۳0۸9 4447 0 0 0 

1389 12۳۸ ۳7۳ 1611 1667 2912 4579 0 0 0 

1390 1271 ۳۸6 1657 21۸2 ۳464 5646 0 0 0 

1391 12۸۸ ۳76 1664 2442 ۳۸۳2 6274 0 0 0 

1392 1۳11 ۳۸7 169۸ 2424 ۳52۳ 5947 0 0 0 

1393 1۳0۸ 479 17۸7 2262 ۳1۸۸ 5450 ۳1 ۳6 67 

1394 59۸ 621 1219 2201 29۳6 51۳7 21۳ 1۳1 ۳44 

1395 59۸ ۳2۸ 926 2106 2741 4۸47 ۳05 1۸۳ 4۸۸ 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                            
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نفر  926به  1۳۸5نفر در سال  ۳1۸داني مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار از تعداد دانشجويان مقطع کار

و در مقطع  1۳95نفر در سال  4۸47به  1۳۸5نفر در سال  2420، در مقطع کارشناسي از 1۳95در سال 

افزايش يافته است. سهم دانشجويان  1۳95نفر در سال  4۸۸به  1۳9۳نفر در سال  67کارشناسي ارشد از 

آموزش عالي شهرستان برخوار از دانشجويان استان اصفهان در مقاطع کارداني،کارشناسي و مراکز 

و  دانشجويي در مقطع دکتری تخصصي 1۳۸5 -95های کارشناسي ارشد افزايش يافته است. طي سال

 .در مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار تحصيل نکرده است ایدکتری حرفه

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

درصد  42/77درصد دانشجويان در مقطع کارداني،  79/14، 1۳95در سال  برخوارشهرستان  یهادر دانشگاه

.انددرصد در مقطع کارشناسي ارشد تحصيل کرده 79/7در مقطع کارشناسي و 



 

 

 13851 -95ها از استان اصفهان)درصد( بر حسب گروه تحصیلی طی سال های )نفر( و سهم آن برخوارشهرستان  تعداد اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی(. 37 -1جدول)

 گروه تحصیلی        

 

 سال   

 جمع فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

م از سه

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
1385 

 


 


 


 


 


 


 


 1386 

 


 


 


 


 


 


 


 1387 

 


 


 


 


 


 


 


 1388 

 


 


 


 


 


 


 


 1389 

 


 


 


 


 


 


 


 1390 

 


 


 


 


 


 


 


 1391 

 


 


 


 


 


 


 


 1392 

 


 


 


 


 


 


 


 1393 

 


 


 


 


 


 


 


 1394 

 


 


 


 


 


 


 


 1395 

 


 


 


 


 


 


 


 ها و مراکز آموزش عالي استان اصفهانماخذ: دانشگاه                                                                                        

و سهم اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار از اعضای  1۳95نفر در سال  ۳5به  1۳۸5نفر در سال  9تعداد اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار از 

رسيده است. سهم اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار  1۳95درصد در سال  ۳۸/0به  1۳۸5درصد در سال  20/0هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان نيز از 

علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي افزايش يافته است. هایدر گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95عالي استان اصفهان در سال از اعضای هيات علمي مراکز آموزش 

                                                      
ن بات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرنظام بدون در نظر گرفتای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسهای جامع علمي کاربردی و فني و حرفه در زيرنظام - 1

 ق التدريس انجام شده است.مدرسان ح



 برخوارسند توسعه شهرستان / 64

 

)نفر( بر حسب زیرنظام  برخوارمراکز آموزش عالی شهرستان  هیات علمی و مدرسان اعضای تعداد(. 38 -1جدول)

 1385 -95طی سال های 

 زیرنظام          آزاد اسالمی پیام نور

   

 سال  
 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس

150 
 

0 2۳ 
 

9 
 

1385 

150 
 

0 4۳ 
 

12 
 

1386 

150 
 

4 
 

۸2 
 

12 
 

1387 

150 
 

4 
 

116 
 

2۳ 
 

1388 

150 
 

9 
 

14۳ 
 

20 
 

1389 

150 
 

9 
 

1۸۸ 
 

24 
 

1390 

150 
 

9 
 

219 
 

2۸ 
 

1391 

150 
 

9 
 

204 
 

29 
 

1392 

150 
 

10 
 

245 
 

29 
 

1393 

150 
 

10 
 

22۳ 
 

27 
 

1394 

150 
 

10 
 

240 
 

25 
 

1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                 

نفر در   25به  1۳۸5نفر در سال  9تعداد اعضای هيات علمي  از  آزاد اسالمي شهرستان برخوار دانشگاهدر 

 1۳95نفر در سال  240به  1۳۸5نفر در سال   2۳نيز از  و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه 1۳95سال 

 1۳۸7نفر در سال  4افزايش يافته است. در دانشگاه پيام نور شهرستان برخوار تعداد اعضای هيات علمي از 

نفربوده  150، 1۳۸5 -95های يس نيز در سالرسيده و تعداد مدرسان حق التدر 1۳95نفر در سال  10به 

مشغول به کار  1۳۸6و  1۳۸5های است. در دانشگاه پيام نور شهرستان برخوار عضو هيات علمي در سال

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

 مرتبه مربي دارای برخوارمراکز آموزش عالي شهرستان  اعضای هيات علمي از درصد ۸0، 1۳95ال  در س

 .اندبودهمرتبه استاديار دارای درصد  20و 
 

 



 

 

 1385 -95های های تحصیلی طی سالحسب گروهبر و استان اصفهان  برخوارهیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان اعضای تعداد دانشجو به  نسبت(. 39 -1جدول)

 گروه تحصیلی       علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال     

 








 


1385 

 








 


1386 

 








 


1387 

 








 


1388 

 








 


1389 

 








 


1390 

 








 


1391 

 








 


1392 

 








 


1393 

 








 


1394 

 








 


1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                                                             

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

کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان برخوار از  1۳95در سال  ۳41به  1۳۸5در سال  1704نسبت از 

افزايش يافته است. نسبت فوق  1۳95در سال  7۸/1۳۳به  1۳۸5در سال  4۳/2۸کاهش يافته است. در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  17به  1۳۸5در سال  ۸۳5

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



   67/ ربرخواسند توسعه شهرستان 

 

ر ب و استان اصفهان برخوارشهرستان  مراکز آموزش عالی هیات علمیاعضای تعداد دانشجو به نسبت (. 40 -1جدول)

 1385 -95حسب زیرنظام طی سال های 

 زیرنظام      آزاد اسالمی یام نورپ     

 شهرستان استان شهرستان استان سال   
 -  

 
1385 

 -   1386 

    1387 

    1388 

    1389 

    1390 

    1391 

    1392 

    1393 

    1394 

    1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                       

 60/129، 1۳95آزاد اسالمي شهرستان برخوار در سال  ت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاهنسب

باشد. شهرستان برخوار از نظر نسبت تعداد دانشجو ( بيشتر مي01/49است که از اين نسبت در استان اصفهان)

های استان در بين شهرستانرتبه هفدهم را  1۳95های آزاد اسالمي در سال به اعضای هيات علمي دانشگاه

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

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

 (اندبودهعلمي  فاقد هيات 1۳95در سال و خوانسار سميرم  هایشهرستان

است   10/۳02، 1۳95پيام نور شهرستان برخوار در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

باشد. شهرستان برخوار از نظر نسبت تعداد دانشجو به ( بيشتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت که 

شهرستان(  24های استان اصفهان)ن شهرستاندر بي 1۳95های پيام نور در سال اعضای هيات علمي دانشگاه

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

 .( تعلق دارد75/۳۸و کمترين به شهرستان مبارکه)
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های استان اصفهان علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان (. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات33 -1نمودار)

(1395) 

 
 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان پیام نورنسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 34 -1نمودار)
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 1385 -95های بر حسب زیرنظام طی سال برخوارکز آموزش عالی شهرستان مرادر  1سرانه مقاله(. 41 -1جدول)

 زیرنظام    آزاد اسالمی پیام نور

 شهرستان استان شهرستان استان سال

    1385 

    1386 

    1387 

    1388 

    1389 

    1390 

    1391 

    1392 

    1393 

    1394 

    1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                          

باشد که از سرانه مقاله مي 12/0، 1۳95آزاداسالمي شهرستان برخوار در سال  مقاله در دانشگاه سرانه

( کمتر است. شهرستان برخوار از لحاظ اين نسبت در بين 91/1های آزاد اسالمي استان اصفهان)دانشگاه

بيشترين ميزان به شهرستان( رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.  1۸های استان اصفهان)شهرستان

 آران و بيدگل صفر مي باشد. ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان76/۳آباد)شهرستان نجف

های پيام باشد. سرانه مقاله دانشگاه، صفر مي1۳95پيام نور شهرستان برخوار در سال  سرانه مقاله در دانشگاه

( و کمترين نسبت به شهرستان 96/7ان)است. بيشترين نسبت به شهرستان اصفه  11/۳نور استان اصفهان

 .های چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه نيز صفر مي باشد( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0نايين)

 

                                                      
 سرانه مقاله نسبت به اعضای هيات علمي محاسبه شده است. -1
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 (1395های استان اصفهان)(. سرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان35 -1)نمودار

 
 (1395های استان اصفهان)در شهرستان پیام نورسرانه مقاله زیرنظام (. 36 -1نمودار)



 

 

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

                                                                                  
 رفاهی و فرهنگی تربیت بدنی کل شهرستان کل استان

آموزشی و کمک 

 آموزشی
 سال

 پیام نور
آزاد 

 2اسالمی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی
 پیام نور

آزاد 

 میاسال
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

          1385 

          1386 

          1387 

          1388 

          1389 

          1390 

          1391 

          1392 

          1393 

          1394 

          1395 

 ستان اصفهانمراکز آموزش عالي اها و دانشگاهماخذ:                                                                                         

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

رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(، دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي و رفاهي و دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان فريدن و واحد جوشقان قالي شهرستان کاشان  اطالعاتي در مورد فضا )آموزشي و کمك آموزشي،  -2

 اند.فرهنگي و دانشگاه آزاد  اسالمي واحد نطنز اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي خود را  ارائه نکرده
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سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي و رفاهي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان  1۳95در سال 

فاقد فضای تربيت بدني بوده است. در  1۳95برخوار از دانشگاه پيام نور بيشتر و دانشگاه پيام نور در سال 

تربيت بدني در دانشگاه آزاد اسالمي کل سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و 

 بيشتر است.  1۳95شهرستان برخوار از دانشگاه پيام نور در سال 

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

مترمربع بر نفر( کمتر  5۳/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 07/۳، 1۳95برخوار در سال 

 1۸های استان اصفهان)آزاد اسالمي در بين  شهرستان از نظر سرانه فضای دانشگاه باشد. شهرستان برخوارمي

های آزاد شهرستان( رتبه هجدهم)آخر( را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

 نفر( تعلق دارد. مترمربع بر 61/2۸اسالمي به شهرستان مبارکه)

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

باشد. مترمربع بر نفر(کمتر مي 55/2مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 42/1، 1۳95در سال 

شهرستان(  24های استان اصفهان)ر در بين  شهرستانپيام نو شهرستان برخوار از نظر سرانه فضای دانشگاه

يام نور به های پرتبه بيست و يکم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

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

 .تعلق دارد

 
زیرنظام پیام نور در  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 37 -1نمودار)

 (1395) های استان اصفهانشهرستان

 



   7۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
آزاد زیرنظام  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 38 -1نمودار) 

 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان اسالمی

 بهداشت و درمان -5 -1

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

 گيرد.يو همچنين وضعيت موجود بخش سالمت مورد بررسي قرار م برخوارو درمان شهرستان 

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  امکانات

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

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

 دهد.نشان مي 1۳94-1۳۸5

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

 1385-1394)درصد( طی دوره و سهم شهرستان از استان  برخوارشهرستان 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

رستان شه

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 51 ۳7/5 17 09/2 11 56/۳ 2 54/1 4۳0 ۸۳/۳ 

1386 45 77/4 20 ۳4/2 11 5۸/۳ 2 45/1 44۳ ۸1/۳ 

1387 44 71/4 20 ۳0/2 12 90/۳ 2 67/1 44۸ ۸1/۳ 

1388 1۳ 4۳/1 21 2۸/2 ۳ 0۳/1 1 ۸0/0 6۳ 50/0 
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 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

رستان شه

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1389 14 4۸/1 0 00/0 4 54/1 1 9۳/0 115 91/0 

1390 22 20/2 ۳ 29/0 5 ۸5/1 1 9۳/0 14۸ 01/1 

1391 17 50/1 2 16/0 5 61/1 1 ۸1/0 1۳6 ۸9/0 

1392 17 5۳/1 2 1۸/0 5 4۸/1 1 67/0 150 97/0 

1393 22 94/1 ۳ 2۳/0 7 09/2 1 70/0 145 92/0 

1394 50 1۳/4 4 2۸/0 ۳ 90/0 1 66/0 152 91/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

همانطور که مشخص است، طي سال های اخير سهم شهرستان برخوار از کل پزشکان و پيراپزشکان استان 

 کاهش يافته است.

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

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. برخوار شهرستان
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 44 -1) جدول

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

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک زشک متخصصپ پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 51/0 21/0 17/0 1۸/0 11/0 07/0 02/0 0۳/0 ۳2/4 46/2 

1386 44/0 20/0 20/0 1۸/0 11/0 07/0 02/0 0۳/0 ۳7/4 52/2 

1387 4۳/0 20/0 19/0 19/0 12/0 07/0 02/0 0۳/0 ۳4/4 51/2 

1388 12/0 19/0 20/0 19/0 0۳/0 06/0 01/0 0۳/0 60/0 66/2 

1389 1۳/0 20/0 00/0 22/0 04/0 05/0 01/0 02/0 07/1 ۸4/2 

1390 20/0 21/0 0۳/0 21/0 05/0 06/0 01/0 02/0 ۳6/1 01/۳ 

1391 15/0 2۳/0 02/0 25/0 05/0 06/0 01/0 02/0 22/1 09/۳ 

1392 15/0 22/0 02/0 22/0 04/0 07/0 01/0 0۳/0 ۳1/1 09/۳ 

1393 19/0 2۳/0 0۳/0 26/0 06/0 07/0 01/0 0۳/0 24/1 1۳/۳ 

1394 42/0 24/0 0۳/0 2۸/0 0۳/0 07/0 01/0 0۳/0 27/1 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

سال  در اين .را در استان داشته است نهماز نظر سرانه پزشك عمومي رتبه  برخوارشهرستان  1۳94در سال 

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

  . استان دارندرتبه را در 

 
 اربرخوشهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پ(. 39 -1)نمودار

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره 
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ان شهرستدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرانه پزشک عمومی شاغل (. 40 -1نمودار)

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

. ستبيست و سوم را در استان داشته ابه لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه  برخوارشهرستان  1۳94در سال 

بدون پزشك متخصص  ين و مياندشتبويستان شهرو رتبه اول  46/0نائين با سرانه شهرستان در اين سال 

 .اندشتهرتبه آخر را در استان دا

 
 شهرستانسرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 41 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  برخوارشهرستان 

 



   77/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 42 -1نمودار)

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

 ۳6/0ا سرانه ب خورو بيابانكشهرستان رتبه آخر و  از نظر سرانه دندانپزشكبرخوار شهرستان ، 1۳94در سال 

جايگاه  نيز در پيراپزشك سرانهبه لحاظ برخوار شهرستان همين سال در  .شته اندرا در استان دا اول رتبه

 .را داشته استجايگاه اول  41/7شهرستان اردستان با سرانه و گرفته آخر قرار 

 
ان شهرست شهرستاناه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگ(. 43 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  برخوار

 



 برخوارسند توسعه شهرستان / 7۸

 

 
 شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 44 -1نمودار)

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

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

 دهد.نشان مي

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

 1385-1394م شهرستان از استان )درصد( طی دوره سه

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

استان از 

 7۸/0 11 1۳/۳ 1 04/2 1 41/0 1 99/1 ۳ 1385 )درصد(

1386 1 ۳4/2 1 45/0 1 92/1 1 70/2 9 6۳/0 

1387 ۳ 59/1 1 ۳۸/0 2 51/۳ 1 94/2 9 61/0 

1388 ۳ 61/1 0 00/0 2 45/۳ 1 70/2 10 66/0 

1389 ۳ 6۳/1 1 ۳۸/0 1 79/1 1 6۳/2 12 79/0 

1390 ۳ 61/1 2 7۸/0 1 ۸2/1 1 7۸/2 ۸ 5۳/0 

1391 ۳ 57/1 1 40/0 1 ۸2/1 1 56/2 6 ۳۸/0 

1392 ۳ 55/1 1 ۳۸/0 1 ۸2/1 1 56/2 9 52/0 

1393 ۳ 49/1 1 ۳6/0 1 ۸2/1 1 ۳۳/2 6 ۳5/0 

1394 ۳ 54/1 1 ۳4/0 1 72/1 1 1۳/2 ۸ 4۸/0 

1395 ۳ 4۸/1 0 00/0 1 67/1 1 ۸9/1 ۸ 4۸/0 
 استان اجتماعی مینأت درمان مأخذ: مدیریت    



   79/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

درمان  مديريتشاغل در  ، دندانپزشکان، داروسازان و پيراپزشکاني دوره مورد نظر سهم پزشکان عموميط

 .از استان کاهش يافته است برخوارتأمين اجتماعي شهرستان 

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی

 ايگاه، مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهری و پفعال تعداد خانه های بهداشت (46-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره  برخواربهداشت شهری شهرستان 

 و ی، مراكز بهداشتی درمانی شهریعال، مراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فتعداد خانه(. 46 -1جدول)

 1385-1394طی دوره  برخوارپایگاه بهداشتی شهری شهرستان 

 سال

ی  بهداشت خانه ها

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 20 10/۳ - - - - - - 

1386 20 10/۳ - - - - - - 

1387 21 4۸/۳ - - - - - - 

1388 7 20/1 - - - - - - 

1389 5 ۸7/0 1 06/1 ۸ 06/4 5 04/2 

1390 4 70/0 1 06/1 ۸ 06/4 4 66/1 

1391 4 70/0 0 00/0 9 46/4 4 6۳/1 

1392 ۳ 54/0 0 00/0 9 46/4 4 65/1 

1393 ۳ 54/0 0 00/0 9 46/4 4 6۳/1 

1394 ۳ 54/0 0 00/0 10 42/4 4 51/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

در  است. بوده زايماني تسهيالتطي دوره مورد بررسي شهرستان برخوار فاقد مرکز  الزم به ذکر است که

 ،، مراکز بهداشتي و درماني )روستايي و شهری(فعال درصد از کل خانه های بهداشت 4۸/1، 1۳94سال 

به ر قرار داشته اند و از اين نظ برخواراستان در شهرستان  و تسهيالت زايماني ریپايگاه های بهداشتي شه

 259ع مجمو اصفهان باشهرستان در اين سال . استان قرار داردبيست و دوم در رتبه  دهاقانشهرستان همراه 

 .اندمرکز رتبه آخر را در استان داشته 1۳خور و بيابانك با شهرستان مرکز رتبه اول و 

ن و مياندشت، چادگان و خورو بيابانك فاقد موسسه رخوار، بوييشهرستان های ب دوره مورد بررسيطي 

 .درماني فعال بوده اند
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و سهم شهرستان از استان را  برخوارانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (47-1)جدول

 نشان مي دهد. 

و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  برخوارد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت در شهرستان تعدا(. 47 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه

 موسسات

 - تشخیصی

 ای هسته درمانی

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

ان از ستشهر

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 1۸ 07/5 - - - - 11 29/5 6 64/۳ 

1386 6 46/1 14 27/2 - - 4 54/1 0 00/0 

1387 7 67/1 14 17/2 - - ۳ 0۸/1 0 00/0 

1388 5 20/1 17 57/2 - - 7 29/2 1 52/0 

1389 5 20/1 14 07/2 - - ۳ 01/1 1 52/0 

1390 5 16/1 15 15/2 - - ۳ ۸7/0 1 4۸/0 

1391 4 9۳/0 16 16/2 - - 4 05/1 2 91/0 

1392 5 17/1 17 2۳/2 - - 2 52/0 2 ۸7/0 

1393 6 40/1 17 16/2 - - 2 52/0 2 ۸۸/0 

1394 5 11/1 17 11/2 - - 2 49/0 1 41/0 

 استان درماني بهداشتي دماتخ و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:           

رار ق نطنز در رتبه شانزدهم استانشهرستان به همراه از نظر تعداد آزمايشگاه  1۳94در سال  برخوارشهرستان 

ان و چادگ ين و مياندشتويب هایشهرستان آزمايشگاه رتبه اول و 210اصفهان با  شهرستان در اين سال .دارد

به لحاظ تعداد داروخانه  برخوارشهرستان  1۳94 در سال تان داشته اند.آزمايشگاه رتبه آخر را در اس يكبا  

داروخانه رتبه اول و شهرستان های  411اصفهان با شهرستان در اين سال  .داردقرار استان در جايگاه دهم 

ر سال د داروخانه رتبه های پاياني را در استان داشته اند.  دو، چادگان و فريدونشهر با تنها ن و مياندشتبويي

خوار، های برشهرستان ومرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است  1۳اصفهان با شهرستان  ،1۳94

، از نظر تعداد مرکز 1۳94در سال  برخوارچادگان فاقد مرکز دياليز بوده اند. شهرستان  ين و مياندشت وبوي

ستان شهردر اين سال  .استان قرار داردهجدهم در رتبه سميرم و فريدن های شهرستان به همراه  توانبخشي

نك ، چادگان ، خور و بياباين و مياندشتبويمرکز رتبه اول را در استان دارد و شهرستان های  207اصفهان با 

برخوار از نظر تعداد موسسات شهرستان ، 1۳94سال و فريدونشهر نيز فاقد مرکز توانبخشي بوده اند. در 



   ۸1/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

در رتبههسته ای  درماني -موسسه تشخيصي 1با ديگر شهرستان  7ی به همراه درماني هسته ا –تشخيصي 

رتبه اول را در درماني هسته ای  -تشخيصيموسسه  14۳اصفهان با  شهرستان و های پاييني استان قرار دارند

 .مرکز فيزيوتراپي خصوصي نيز بوده است 2، شهرستان برخوار دارای 1۳94در سال  استان دارد.

 کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکیاطالعات 

ره طي دو برخوارای شهرستان تعداد پايگاه های اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جاده (49-1)جدول

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳94

-1394طی دوره  برخواران شهرست شهری و جاده ای تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی(. 48 -1جدول)

1385 

 ایپایگاه های جاده پایگاه های شهری سال

1390 0 2 

1391 0 ۳ 

1392 0 ۳ 

1393 0 ۳ 

1394 1 ۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                               

پايگاه بوده است که اين تعداد،  4 برخوارو جاده ای شهرستان تعداد کل پايگاه های شهری  1۳94در سال 

. دارد قرار در رتبه های مياني استان و از اين نظر   دهدهای استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه ۸4/2

مجموع  با خوانسار و  ين و مياندشتهای بويشهرستان پايگاه  رتبه اول و  ۳9اصفهان با شهرستان در اين سال 

 طي دوره مورد بررسي شهرستان برخوار فاقد اتاق فرمان، پايگاهپايگاه رتبه آخر را در اختيار داشته اند.  1

 .است بوده موتوری و اتوبوس آمبوالنس و امداد هوايي

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

 (49-1)رفته است. در جدولدر اين بخش تعدادی ازشاخص های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گ

ارائه شده  1۳۸6-1۳94طي دوره  برخوارهای مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان ميزان شاخص 

 است. 
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 و استان اصفهان  برخوارهای مرگ و میر نوزادان و کودکان در شهرستان میزان شاخص(. 49 -1جدول)

 سال

زیر  میزان مرگ نوزادان

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 2/5 ۳/11 _ _  _ 

1387 6/9 ۸/9 _ _ 6/15 9/15 

1388 7/7 1/۸ _ _ ۸/1۳ 6/1۳ 

1389 2/۸ 7/۸ 9/14 ۸/11 0/20 9/1۳ 

1390 6/۸ 7/7 ۸/10 1/11 5/1۳ 9/12 

1391 5/4 2/7 6/5 ۸/9 1/۸ 9/11 

1392 9/۸ ۸/6 4/11 7/9 4/12 ۸/9 

1393 7/5 6/6 9/10 5/9 ۳/12 1/11 

1394 1/7 1/6 5/10 ۸/۸ 0/12 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                     

 1۳94ال سدر . برخوار افزايش يافته استطي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه در شهرستان 

اين سال  در .در رتبه هفتم استان قرار داشته است از نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماهشهرستان برخوار 

 حالي در گرفته قرار اول جايگاه در زنده تولد هزار در زيريکماه نوزاد 14 مرگ ميزان با فريدنشهرستان 

 .است نداشته زيريکماه نوزادان در مرگي هيچ خوانسارشهرستان  که

 
 1386 -1394میزان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان برخوار و استان طی سال های (. 45 -1نمودار)

 



   ۸۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

فته در رتبه هشتم استان قرار گر زير يکسال نبه لحاظ ميزان مرگ کودکابرخوار شهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار تولد زنده به  7/2با  خوانسارشهرستان و  ۳/20دهاقان با  شهرستان در اين سال  .است

 .اندترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394و استان طی سال های  برخواردر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 46 -1نمودار)

در رتبه هشتم استان قرار گرفته سال  5از نظر ميزان مرگ کودکان زير  برخوارشهرستان ، 1۳94در سال 

هزار تولد زنده  به ترتيب  مرگ به ازای 7/2 با خوانسارشهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال  .است

 .انداول و آخر استان قرار گرفته هایهدر رتب

 
 1387 -1394و استان طی سال های  برخواردر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 47 -1نمودار)
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و کل استان  برخوارلل مرگ در شهرستان برخي مهمترين عميزان مرگ و مير ناشي از  (50-1)جدول

برآورد شده است که  (50-1جدول)دهد. همچنين در ارائه مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل   ۸درسطح شهرستان و استان، سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

 چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال برخوارو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 50 -1جدول)

 مرگعلت 

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 شدهذکر 

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 04/14 57 25/17 2966 ۸1/14 65 9۸/14 2774 ۸2/9 60 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 4۳/54 221 14/4۸ ۸276 11/50 220 60/44 ۸261 79/65 402 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 22/2 9 46/2 42۳ 91/0 4 ۸6/2 5۳0 64/1 10 (غیرترافیکی) عمدغیر حوادث

 9۸/6 1246 69/۳ 15 65/6 114۳ 92/5 26 76/5 ۳74 27/۳ 20 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 64/7 ۳1 09/7 1219 07/12 5۳ 96/5 401 ۳5/۸ 51 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 22/2 9 02/۳ 520 10/4 1۸ 7۳/1 12۸ 15/1 7 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 94/۳ 16 ۸4/2 4۸۸ 59/1 7 ۸7/1 ۸5 47/1 9 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 ۸2/11 4۸ 54/12 2156 4۸/10 46 24/22 2025 51/۸ 52 شده فتعری بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:    



 برخوارسند توسعه شهرستان / ۸6

 

 رخوارببيشترين سهم در سطح شهرستان  طي اين دوره که مشخص است از بين اين علل مرگ، نه همانگو

مرگ ناشي از  درصداز نظر  1۳94در سال  برخوارستان شهر. مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است

رطانمرگ ناشي از س درصددر همين سال بيشترين . در استان داشته است راآخر سرطان ها و تومورها رتبه 

به لحاظ  برخوارشهرستان  1۳94بوده است. در سال  درصد 79/21با  سميرمشهرستان مربوط به  هاو تومور ها

 هرستانش در اين سال. استان قرار داشته است ششمجايگاه در  ماری های قلبي عروقيمرگ ناشي از بي درصد

به ترتيب های قلبي عروقي ناشي از بيماریدرصد مرگ  27/27نطنز با  شهرستان و درصد 5۸/62با  ينينا

شي از نا درصد مرگ از نظر ،1۳94در سال  برخوار. شهرستان ندداشته ادر استان  اول و آخر  را هایرتبه

گلپايگان تان شهرس همين سال در .استان قرار گرفته است های دستگاه تنفس در رتبه بيست و سومبيماری

اول و آخر را به لحاظ درصد مرگ  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0سميرم با شهرستان درصد و  74/12با 

از بين عوامل مرگ ذکر شده،  1۳94با توجه به آمار سال ناشي از بيماری های دستگاه تنفس داشته اند. 

عامل مهم در مرگ و مير  دومين های  قلبي عروقيبيماری بعد ازبرخوار ها و تومورها در شهرستان سرطان

 های قلبي عروقي و عالئم و. در حالي که در سطح استان، سرطان ها و تومورها بعد از بيماریافراد بوده اند

 .گ و مير بوده اندحاالت بدتعريف شده سومين عامل مهم مر

 رخواربتعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان  (51-1) در جدول

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره 

و استان اصفهان طی  برخوارمیزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان (. 51 -1جدول)

 1392-1394های سال

 استان شهرستان سال

1392 ۳9/11 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 41/15 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 69/19 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                               

 شهرستان در نظر مورد دوره طي ترافيکي حوادث از ناشي مرگ ميزان است مشخص که همانطور

در  1۳94از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در سال  برخوارشهرستان  .است يافته افزايش برخوار

  92/4اصفهان با شهرستان و   61/6۸با  خور و بيابانك شهرستان. قرار داشته است هجدهم استانجايگاه 

 .ندانفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ ناشي از حوادث ترافيکي را داشته مرگ در صد هزار
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 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

تعداد بيمه شدگان )اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت )خدمات درماني سابق(،  اداره کل 

ستان طي و کل ا برخواران و عشاير شهرستان ق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييتأمين اجتماعي و صندو

  ارائه شده است. (52-1)در جدول  1۳۸6-1۳95دوره 

-1395طی دوره  برخواردر شهرستان به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 52 -1جدول)
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 نوع بیمه    

 

 

 سال  

اداره کل بیمه 

 سالمت

ه کل تامین ادار

 اجتماعی

ق  بیمه دوصن

اجتماعی کشاورزان، 

 یان و عشایرروستای

 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 - - - - - - - - 

1386 - - 45956 ۳9/2 - - - - 

1387 - - 49۸26 42/2 - - - - 

1388 ۳7۸15 64/2 5۸9۸5 6۳/2 - - - - 

1389 44۳01 15/۳ 66792 ۸9/2 - - - - 

1390 47۸1۳ 21/۳ 72905 95/2 - - - - 

1391 4۸690 ۳0/۳ ۸0754 09/۳ - - - - 

1392 4۸۸10 49/۳ ۸9۸۳9 ۳0/۳ - - - - 

1393 594۳0 52/۳ 9۳51۳ ۳1/۳ 4717 65/2 157660 ۳6/۳ 

1394 5۳907 19/۳ 95۳6۸ ۳9/۳ 57۳7 07/۳ 155012 ۳1/۳ 

1395 510۳۳ 09/۳ 96705 4۸/۳ - - - - 

 استان يان و عشايراعي کشاورزان، روستايصندوق بيمه اجتممأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و                    
 از سالنامه آماری استخراج شده است. 1۳9۳بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال  آمار *             

اداره  و بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت تعداد برخوارطي دوره مورد بررسي در شهرستان 

 برخوار، سهم شهرستان 1۳94کل تامين اجتماعي افزايش يافته است. با توجه به اطالعات موجود در سال 

ان شهرسترا در اختيار دارد.  نهم استانباشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي ۳1/۳از کل بيمه شدگان استان 



 برخوارسند توسعه شهرستان / ۸۸

 

 خور و بيابانك باشهرستان درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9هم اصفهان با داشتن س

 .درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند 46/0سهم 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  142۳1 به ازای هر برخواردر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  ۸161اين رقم به  1۳95شي وجود داشته که در سال مکان ورز

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به  16696در استان به ازای هر  1۳۸5سال 

ن درصد را اماک 1۳ ،1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد از اماکن  41/۳دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي ۸7ورزشي روباز و 

الزم به ذکر است  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 10/1و ورزشي استان را دارا مي باشد 

از هم)در جايگاه پانزددارد،  اين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجودکه 

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان  (5۳-1)جدول . بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد

 .دهدو استان نشان مي برخوارورزشي را در شهرستان 

 برخوارن تعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستا(. 53 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز  سرپوشیدهاماکن ورزشی  

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان
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1660۳ 21004 99617 ۸1۳91 142۳1 16696 

1386 16902 205۳2 101414 79652 144۸۸ 16۳24 

1387 17207 1۸29۳ 10۳244 74۳۳1 14749 146۸0 

1388 1۳1۳۸ 1659۸ 105106 67۸16 1167۸ 1۳۳۳5 

1389 11۸۸9 151۸2 10700۳ 66۸41 10700 12۳72 

1390 10۸9۳ 14۳09 10۸9۳۳ 65056 990۳ 11729 

1391 12۳90 14617 111506 6۳152 11151 11۸69 

1392 ۸7۸0 1۳9۳1 57070 57۸29 7609 11226 

1393 116۸4 14225 5۸41۸ 5907۸ 97۳6 11465 

1394 9966 142۸4 59797 59656 ۸542 11524 

1۳95 9417 14۳44 61210 61697 ۸161 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان      
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 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 48 -1نمودار)

های مهمي که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت بخش ورزش نقش تأثيرگذاری دارد يکي از شاخص

شدگان يافته با بررسي تعداد بيمهيافته است. ورزشکاران سازمانيافته و غيرسازمانران سازمانورزشکا

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

در ، (54-1)عات جدول باشد. بر اساس اطالمي محاسبهباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

نفر  1۸۳4اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  2611به طور کلي  شهرستان برخوار بخش ورزش

ها زن بوده است. با توجه درصد آن ۳0ها مرد و درصد آن 70اند. به عبارتي نفر زن بوده 777ها مرد و از آن

از کل  درصد 10/1گيرد و استان را در بر مي درصد جمعيت ۳9/2شهرستان به اطالعات موجود، اين 

 درخود جای داده است. 1۳94ی استان را در سال يافتهورزشکاران سازمان

درصد از ورزشکاران زن استان در  74/0درصد از ورزشکاران مرد استان و  ۳9/1الزم به ذکر است که 

 1۳۸7ای هاين شهرستان در طي سال زن و کنند. همچنين تعداد ورزشکاران مردمي فعاليت برخوارشهرستان 

روبرو بوده است، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي  افزايشبا  1۳94تا 

اند و در درصد رشد مثبت داشته 51/14درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  ۳4/۳ ها اين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته است.  66/5ها ر طي اين سالمجموع تعداد ورزشکاران اين شهرستان د

درصد رشد داشته  6۸/۳الزم به ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

 .است
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 برخواریافته شهرستان تعداد ورزشکاران سازمان(. 54 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران رزشکاران زنو ورزشکاران مرد

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از

 درصد()استان

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از

 درصد()استان

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از

 درصد()استان

 1387 20۳2 67/1 544 ۸6/0 2567 ۳9/1 

1388 ۳645 57/2 1217 66/1 4۸62 26/2 

1389 ۳7۸1 76/2 1566 94/1 5۳47 45/2 

1390 ۳519 52/2 1555 6۳/1 5074 16/2 

1391 4201 ۸7/2 1759 66/1 5960 ۳6/2 

1392 2996 25/2 ۸7۸ 90/0 ۳7۸4 6۸/1 

1393 2۸06 97/1 1199 10/1 4005 60/1 

1394 1۸۳4 ۳9/1 777 74/0 2611 10/1 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 1۳90عنوان در سال  ۳۳از  برخوارر مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان عناوين کسب شده د

های ملي استان درصد از مدال 66/2 ،1۳95در سال  رسيده است. به اين ترتيب 1۳95عنوان در سال  41به 

المللي اين شهرستان در دست های بيندر مورد تعداد مدال ياطالعاتدر اين شهرستان کسب شده است. 

، 1۳94 در سال )هر هزار نفر(يافتهسازمان به تعداد ورزشکاران ی ملي. از نظر تعداد مدال کسب شدهتنيس

های از نظر نسبت مدال. استان قرار دارد شهرستان استان( 17)در بين سومجايگاه  در (۳۸/۳6)اين شهرستان

( را کسب 07/50گل باالترين رتبه)يافته)هر هزار نفر( شهرستان آران و بيدملي به تعداد ورزشکاران سازمان

، 1۳94يافته)هر هزار نفر( نيز در سال های جهاني به تعداد ورزشکاران سازمانکرده است. از نظر نسبت مدال

 .1( رتبه اول را کسب نموده است42/۸شهرستان تيران و کرون)

 برخوارهرستان عناوین کسب شده کشوری ورزشکاران ش(. 55 -1جدول)

 سال
 کشوری عناوین کسب شده

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1390 ۳۳ 1170 ۸2/2 

1391 26 10۸7 ۳9/2 

1392 46 1155 9۸/۳ 

                                                      
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، ی جهاني شهرستانهای کسب شدهه مدالاطالعات مربوط ب 1۳94در سال  -1

 های اردستان، چادگان، خور و بيابانك،ی ملي شهرستانهای کسب شدهو اطالعات مربوط به مدالگلپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت 

 ثبت نشده است.  1۳95مچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال فريدونشهر، گلپايگان و نايين و ه
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 سال
 کشوری عناوین کسب شده

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1393 75 1271 90/5 

1394 95 15۳۳ 20/6 

1395 41 15۳9 66/2 

 انان استان اصفهانمأخذ: اداره کل ورزش و جو                                  

آورده شده که برای هر هزار نفر های ملي به تعداد ورزشکاران نسبت تعداد مدال( 49-1)در نمودار 

 ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهاندر شهرستان )هر هزار نفر( یافتههای ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 49 -1نمودار)

 1394در سال 

 طي دوره مورد نظر ارائه شده است. برخوار های نيمه تمام شهرستانتعداد پروژه (56-1)در جدول 

 برخوارتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 56 -1جدول)

 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد( سهم شهرستان ازاستان رستانتعداد در شه

1387 4 97/1 

1388 5 57/۳ 

1389 5 99/2 

1390 16 7۸/6 

1391 10 ۳7/6 
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 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد( سهم شهرستان ازاستان رستانتعداد در شه

1392 10 1۳/6 

1393 10 95/5 

1394 9 29/6 

1395 7 ۳2/4 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                                         

عداد اين ، تبرخوارتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهمربوط به پروژه ست آمدهبر اساس اطالعات بد

رسيده است. از لحاظ بيشترين تعداد  1۳95در سال  پروژه 7با نوساناتي  به  1۳۸7در سال  پروژه 4ها از پروژه

ايگاه جدر  به طور مشترک با چند شهرستان ديگر برخوارتمام بخش ورزشي، شهرستان های نيمهپروژه

های نيمه تمام استان را در درصد از پروژه ۳2/4 و ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد هشتم

مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال گيرد. بيشترين تعداد پروژهبر مي

 .پروژه است دوبا  قانو دها نطنزهای شهرستانپروژه و کمترين آن مربوط به  1۸

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

شهرسازی، هنرمندان و  های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری ومزيت

انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در 

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربهاخالق حرفههای مالي غيررسمي قوی، ديني پايدار، سيستم مذهبي و

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

ي است. از اين رو بررس شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هها در سطح شهرستان اهميت بآن ا و امکانات فرهنگي استان و مطالعههراه فعاليت امکانات و تعيين نقشه

 دارد.سزايي 

 اماکن هنری و فرهنگی

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

عنوان سينماها،  4د. اين اماکن شامل گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشنگروه هدف و خدمت

 باشد. های آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه ميآموزشگاه
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 دهد.نشان ميرا  1۳۸5-1۳95طي دوره  برخوارتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (57-1)جدول 

 واربرخفرهنگی و هنری شهرستان (. تعداد اماکن 57 -1جدول)

 سال  
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

فرهنگی 

 هنری

 کتابخانه هاسمن

1385 1 0 - 4 

1386 1 0 - 4 

1387 1 0 - 6 

1388 1 0 - 6 

1389 1 0 - 6 

1390 1 0 - ۸ 

1391 1 0 - ۸ 

1392 1 0 4 ۸ 

1393 1 0 9 9 

1394 2 1 7 11 

1395 ۳ 1 7 11 

 90/0 57/0 0۸/0 24/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 يازدهم بيست و سوم نوزدهم هفدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان             

 1۳95در سال برخوار فاقد سينما بوده اند.  شهرستان شهرستان استان از جمله 11طي دوره مورد بررسي 

( 0۳/0( و کمترين سرانه متعلق به شهرستان اصفهان )2۸/0بوط به شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها مر

 .1است

های آزاد هنری در رتبه هفدهم استان قرار گرفته شهرستان برخوار از نظر سرانه آموزشگاه 1۳95در سال 

 است.

 ،ط طبيعيی انسان از محيباشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت هاها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

برخوار فاقد موزه شهرستان شهرستان استان از جمله  172طي دوره مورد بررسي فرهنگي و اجتماعي اوست. 

 ( است. 6۸/0بوده اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

                                                      
يين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1

 باشند.فاقد سينما مي

، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن،  ن و مياندشتييبوهای خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، شهرستان -2

 باشند.نجف آباد فاقد موزه مي و فريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه
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،  بيشترين تعداد 1۳95طي دوره مورد بررسي شهرستان برخوار فاقد گالری و نگارخانه مي باشد. در سال 

 .1عدد(  است 12گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

سزايي در ارتقای وضعيت فرهنگي هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

جايگاه    ، شهرستان برخوار از نظر سرانه موسسات فرهنگي هنری در1۳95شهرستان ها دارند. در سال 

طي  .رتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است نوزدهم

ين و مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات ياين دوره شهرستان های خوانسار، خوروبيابانك، بو

 .اندفرهنگي هنری بوده

کند که مستقيماً بخشي از ين معنای خود، به سازماني اشاره ميترنهاد )سمن( در کليمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

سمن فعال در شهرستان برخوار وجود داشته است. در اين  7، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

 برخوار از نظر سرانه سمن رتبه بيست و سوم را در استان داشته است. شهرستان سال، 

دن فرهنگ ها در باالبری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهديگر ها دستهکتابخانه 

، شهرستان برخوار 1۳95باشد.  در سال و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

( و 0۳/2قان)های دهاشهرستاندر همين سال  .را در استان داشته است يازدهماز نظر سرانه کتابخانه رتبه 

آخر را  رتبه 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2خور وبيابانك)

 اند.در استان داشته

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000(. سرانه )به ازای هر 50 -1نمودار) 

 

                                                      
 است. ن، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتههای اصفهان، دهاقاشهرستان تنها دردر اين دوره  -1

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
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 ن مذهبیاماک

شود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي باشد و ثانيا گروه گفته ميهايي به مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

نشان  (5۸-1)در جدول  1۳۸5-1۳95طي دوره  برخواراطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان باشد. مي

 داده شده است.

 برخوارتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 58 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 110 15 

1386 111 15 

1387 112 15 

1388 114 15 

1389 115 15 

1390 115 15 

1391 116 15 

1392 116 15 

1393 116 15 

1394 117 15 

1395 117 11 

 ۸9/0 55/9 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 هفدهم نوزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                                            

ميان در نوزدهم را  بوده که از اين نظر رتبه 55/9با در شهرستان برخوار برابر  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال . های استان اصفهان داشته استشهرستان

 .انددر جايگاه آخر استان قرار گرفته  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان و 
 

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 51 -1نمودار)

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

 .ه استستان قرار گرفت، شهرستان برخوار از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه هفدهم ا1۳95شوند. در سال مي

اول  هایبه ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجف شهرستان و 96/14اردستان  با سرانه  شهرستان در همين سال

 .اندو آخر را در استان داشته

 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 دهد.را نشان مي برخواردر شهرستان تي مربوط به امور اجتماعي بهزيس اطالعات (59-1)جدول

در  .در رتبه های پاياني استان قرار دارد از نظر تعداد مجتمع های بهزيستي برخوار، شهرستان 1۳95در سال 

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با شهرستان اين سال 

تان را در اسچهاردهم ر اجتماعي رتبه مستمری بگي یاز نظر تعداد خانوارها برخوارشهرستان  1۳95در سال 

های اول خانوار رتبه 96با  ين و مياندشتيبوشهرستان خانوار و  2127 با اصفهان شهرستان در اين سال .دارد

 و آخر را در استان داشته اند.

 .ی مستمری بگير توانبخشي افزايش يافته استتعداد خانوارهادر شهرستان برخوار  مورد بررسي طي دوره

ا در ر چهاردهمنظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه برخوار از شهرستان  ،1۳94ر سال د

خانوار  1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 اول و آخر  قرار گرفته اند.  هایدر رتبه



   97/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

، شهرستان 1۳95در سال . است برخوار افزايش يافته ی کودک شهرستانتعداد مهدها طي دوره مورد بررسي

است. در طي دوره مورد نظر، تعداد  قرار گرفتهاستان  يازدهمرتبه از نظر تعداد مهد کودک در  برخوار

درصد از کل کودکان  97/2 ، 1۳95 در سال .است يافته برخوار افزايشکودکان مهدهای کودک شهرستان 

را در استان داشته است. تعداد  نهمستان در اين شهرستان بوده اند که از اين نظر رتبه مهدهای کودک ا

درصد از کل مربيان  16/2 ، 1۳95. در سال يافته است افزايش در شهرستان برخوار مربيان مهدهای کودک

 .است هگرفت قرار استان دهمرتبه  در  از اين لحاظ در شهرستان برخوار بوده اند کهاستان مهدهای کودک 

شهرستان  11، در مرکز آسيب های اجتماعي بوده 17ی شهرستان اصفهان که دارا به استثنای 1۳95در سال 

از نظر  برخوار، شهرستان 1۳95در سال . داشته استمرکز فعال وجود  4، شهرستان برخوارديگر از جمله 

 قرار گرفته است.  مدهشهرستان در رتبه  12پذيرش در مراکز آسيب های اجتماعي در بين 

برخوار تحت پوشش بهزيستي بوده اند و از اين نظر  کودک بد سرپرست در شهرستان  22، 1۳95در سال 

جايگاه اول را داشته کودک  192اصفهان با شهرستان  در اين سال .است گرفتهدر رتبه پنجم استان قرار 

 است.

ستان را در ا دوازدهمحت پوشش بهزيستي رتبه از نظر تعداد معلولين ت برخوارشهرستان ، 1۳95در سال 

معلول  4۳5با  ين و مياندشتيبوشهرستان معلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

 رتبه آخر را در استان داشته اند.

مرکز  6 ،1۳94مرکز مشاورره ژنتيك بوده است. در سال  يك، شهرستان برخوار دارای 1۳94در سال 

شهرضا و های شهرستان به همراه فعال بوده که از اين نظر  برخوارمشاوره و ترک اعتياد در شهرستان 

ين و يبوشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با  شهرستان. داشته استاستان قرار فالورجان در رتبه پنجم 

 شته اند.بدون داشتن مرکز مشاوره و ترک اعتياد رتبه آخر را در استان دا مياندشت

طي دوره مورد بررسي شهرستان برخوار فاقد مرکز نگهداری از کودکان بي سرپرست و مرکز مشاوره 

 .حضوری بوده است



 

 

 1385-1395طی دوره  برخوارامور اجتماعی بهزیستی شهرستان (. 59 -1جدول)

 سال

تعداد مجتمع

 های بهزیستی

خانوارهای 

 بگیرریممست

 جتماعیا

خانوارهای 

 بگیرریممست

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

مراکز آسیب

 یعهای اجتما

پذیرش در 

ی هامراکز آسیب

 اجتماعی

کودکان بد 

 سرپرست

تعداد معلولین 

 حت پوششت

مراکز مشاوره 

 ژنتیک
مراکز مشاوره 

 و ترک اعتیاد
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1385 2 ۸2/1 195 66/2 - - 9 16/1 44۸ 27/1 ۳1 9۳/0 0 00/0 0 00/0 20 00/4 ۸11 0۳/2 - - - - 

1386 2 ۸2/1 195 ۳۸/2 - - 10 ۳4/1 520 46/1 ۳5 07/1 0 00/0 0 00/0 20 9۳/۳ 964 07/2 - - - - 

1387 2 ۸2/1 2۳5 ۳1/2 - - 11 47/1 572 59/1 ۳۸ 17/1 0 00/0 0 00/0 22 ۳۸/4 1056 02/2 - - - - 

1388 2 ۸2/1 226 29/2 - - 12 56/1 6۳0 72/1 4۳ ۳1/1 0 00/0 0 00/0 2۳ 51/4 1297 22/2 - - - - 

1389 2 77/1 226 ۳0/2 - - 12 60/1 66۸ ۸1/1 4۳ ۳5/1 0 00/0 0 00/0 22 ۳9/4 1451 ۳1/2 - - - - 

1390 2 77/1 270 74/2 2۸۳ 99/1 1۳ ۸5/1 714 07/2 4۸ 57/1 0 00/0 0 00/0 22 40/4 1555 ۳6/2 0 00/0 ۳ 0۸/5 

1391 2 72/1 2۸6 90/2 27۳ ۸1/1 1۳ ۸6/1 757 0۳/2 50 5۸/1 0 00/0 0 00/0 24 55/4 15۸۳ ۳6/2 0 00/0 6 52/6 

1392 2 69/1 292 99/2 ۳56 ۳5/2 16 2۳/2 92۳ ۳1/2 60 ۸۳/1 4 02/7 ۳67 7۸/1 22 ۳0/4 15۸۳ ۳6/2 0 00/0 7 9۸/5 

1393 2 64/1 2۸7 97/2 417 2۳/2 17 ۳9/2 974 79/2 65 05/2 4 56/6 746 ۳7/۳ 20 ۸4/۳ 1592 2۸/2 1 45/۳ 6 ۳1/5 

1394 2 6۳/1 295 09/۳ 420 22/2 1۸ 4۸/2 10۳1 76/2 69 19/2 4 56/6 400 0۳/2 22 ۳2/4 159۳ 15/2 1 2۳/۳ 6 55/4 

1395 2 6۳/1 290 0۸/۳ - - 1۸ 47/2 10۳5 97/2 70 16/2 4 56/6 629 ۸۳/2 22 09/4 1659 11/2 - - - - 

استان بهزيستي کل اداره: مأخذ  
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 امور اجتماعی کمیته امداد

طي  برخوار خميني در شهرستانتعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام  (60-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

و سهم این شهرستان  برخوار خمینی در شهرستانداد امام تعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته ام(. 60 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 1۸55 11/2 ۳۸16 0۳/2 

1386 1955 14/2 ۳906 01/2 

1387 2144 27/2 41۳0 09/2 

1388 2222 29/2 4256 16/2 

1389 21۸4 ۳۳/2 ۳919 14/2 

1390 2004 2۸/2 ۳454 07/2 

1391 2077 ۳1/2 ۳5۳6 12/2 

1392 2111 21/2 ۳665 05/2 

1393 2154 20/2 ۳۳9۸ ۸6/1 

1394 225۸ 29/2 ۳7۸5 10/2 

 07/2 ۳241 20/2 1972 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد خذ: کميتهمأ                     

 شانزدهم، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه 1۳95در نه ماهه اول سال  برخوارشهرستان 

 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با  شهرستان در اين سال .را در استان دارد

ستان شهر در اين سال ن داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امدادخانوار رتبه آخر را در استا

خور و بيابانك شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  شهرستان. را در استان دارد  رتبه شانزدهم برخوار

 .اندنفر رتبه آخر را در استان داشته 926با 

 های مهم اجتماعیشاخص

و استان اصفهان ارائه شده   برخوارهای اجتماعي مهم در سطح شهرستان شاخص  برخي (61-1)در جدول

است.



 

 

 1385-1395طی دوره  برخوارهای اجتماعی مهم در شهرستان وضعیت شاخص(. 61 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 56۸ 697 649 752 901 955 900 ۸۸7 996 769 657 انشهرست

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 نفر( )به ازای هر هزار

 کل
 6/4 ۸/5 6/5 6/6 1/۸ ۸/۸ 4/۸ 4/۸ 7/9 6/7 6/6 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
 9/4 1/6 9/5 ۸/6 1/۸ 4/6 6/5 ۳/6 9/5 ۳/4 7/۳ 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
 6/1 ۸/2 9/0 ۸/۳ 4/۸ 5/۳9 9/45 5/۳6 7/5۸59 4/50 7/44 شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 نرخ طالق

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 0/0 0/0 01/0 0/0 04/0 0/0 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
 0/0 0/0 01/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 هرستانش

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/0 4/0 4/0 ۳/0 ۳/0 1/1 1/1 1/1 0/1 ۸/0 6/0 استان

 نسبت ازدواج به طالق

 کل
 * * 0/649 * 2/1۸0 * * * * * * 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
 * * 0/642 * 0/167 * * * * * * 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
 5/27 5/27 5/27 ۳/27 ۸/26 1/26 4/26 9/25 0/26 9/25 ۸/25 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
 5/27 6/27 5/27 5/27 ۸/26 1/26 9/26 1/25 1/26 ۳/26 2/26 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
 9/27 0/25 4/2۸ 2/2۳ 0/25 1/26 7/25 ۳/25 0/26 ۳/25 ۳/25 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 1/22 2/22 1/22 1/22 0/22 0/22 ۳/21 0/21 1/21 9/20 7/20 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 1/22 2/22 1/22 2/22 0/22 2/22 ۸/21 2/21 5/21 1/20 1/20 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
 2/21 5/21 5/2۳ 4/19 9/20 ۸/21 7/20 6/20 9/20 6/20 ۳/20 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 0/0 0/0 6/29 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 شهری
 0/0 0/0 6/29 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 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 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
 0/0 0/0 ۸/19 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 0/0 0/0 ۸/19 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 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 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

 2/۸ - - - - 5/9 - - - - ۸/6 شهرستان

 9/11 - - - - 5/1۳ - - - - 1/15 استان

 قتل
 2 1 4 5 2 5 6 5 11 5 12 تعداد

 5/2 0/1 1/4 2/5 2/2 ۳/4 ۸/5 ۳/6 ۳/۸ 1/5 ۳/10 تان از استان )درصد(سهم شهرس

 سرقت
 9۳7 9۳7 945 976 9۳5 ۸9۳ 696 474 726 560 715 تعداد

 ۸/1 7/1 ۸/1 ۸/1 1/2 ۳/2 1/2 0/2 ۸/۳ 7/۳ 5/4 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 7 ۳ 5 1 ۳ 5 - - - - - تعداد

 6/۳ 7/1 6/2 7/0 ۸/1 2/۳ - - - - - رصد(سهم شهرستان از استان )د

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران - استان احوال ثبت کل مأخذ: اداره



   10۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

از نظر نرخ کاهش يافته است.  1۳95در سال   6/4به  1۳۸5در سال  6/6از  برخوارنرخ ازدواج در شهرستان 

با  1۳95در سال  فريدونشهرشهرستان  در استان دارد. را آخر رتبه 1۳95در سال  برخوارازدواج شهرستان 

 .دارد در استان را اولرتبه به ازای هر هزار نفر  5/1۳نرخ ازدواج 

 
 1385-1395کل استان طی دوره  با نرخ ازدواج برخوارمقایسه نرخ ازدواج شهرستان (. 52 -1نمودار)

ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج زنان در مشخص است ( 61-1)ل جدو درهمانگونه که 

، شهرستان برخوار از نظر ميانگين سن 1۳95و استان در حال افزايش است. در سال  برخوارسطح شهرستان 

  4/۳0شاهين شهر و ميمه با ميانگين سن شهرستان در اين سال  .ازدواج مردان در رتبه بيستم استان قرار دارد

سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج مردان را  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل با شهرستان باالترين وسال 

ستان را در ا بيست و دوماظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه حبه ل برخوارشهرستان  1۳95داشته اند. در سال 

شهرستان و باالترين سال  4/26 ين سنميانگ ين شهر و ميمه باشاهشهرستان در همين سال  .داشته است

 سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشته اند.  ۸/21 ميانگين سن چادگان با

 1۳90-1۳95و طي دوره  افزايش 1۳۸5-1۳90طي دوره  برخوارنرخ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان 

استان  مبيستنظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه از  برخوار، شهرستان 1۳95يافته است. در سال  کاهش

شهرستان درصد رتبه اول و  4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهرستان در اين سال  .قرار داشته است

 اند.درصد رتبه آخر را در استان داشته 6/7خميني شهر با نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

تعداد قتل به همراه سه شهرستان ديگر در رتبه نهم، به لحاظ تعداد  از نظر برخوارشهرستان  ،1۳95در سال 

ته مبارکه در رتبه  هشتم استان قرار داش شهرستان سرقت در رتبه دهم و به لحاظ تعداد  خودکشي  به همراه

 .است
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 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که رهاخانوا 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

 . شوند مي محسوب «اقتصادی فعال»

 به بنا يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در 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 دگيآما خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد صورت به کار جستجوی

يافته و جمعيت مردان همواره   افزايش برخوارساله و بيشتر شهرستان  10جمعيت طي دوره مورد بررسي 

 به تفکيك برخوارجمعيت فعال شهرستان اطالعات مربوط به  (62-1)در جدولده است. بيشتر از زنان بو

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های يت در سالجنس

 برخوارساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان  10جمعیت (. 62 -1جدول)

 سال

 ل اقتصادیجمعیت فعا ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 ۸۳961 4۳920 40041 ۳516۳ ۳2429 27۳4 ۳20۳۸ 29755 22۸۳ ۳125 2674 451 

1390 90965 469۳0 440۳5 ۳7971 ۳۳۸05 4166 ۳4229 ۳0۸04 ۳425 ۳742 ۳001 741 

1395 100۳74 5174۸ 4۸626 41۳19 ۳7۳20 ۳999 ۳۸۳۸۳ ۳4774 ۳609 29۳6 2546 ۳90 

 مأخذ: مرکز آمار ايران   

تعداد شاغلين و  1۳۸5-1۳90در شهرستان برخوار طي دوره مشخص است  (62-1)همانطور که در جدول

  .تعداد شاغلين افزايش و تعداد بيکاران کاهش يافته است 1۳90-1۳95بيکاران افزايش يافته و طي سال های 

استان اصفهان در سالکل و  برخواردر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  خ بيکارینر (6۳-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 

 



   105/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

و استان  برخواردر سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 63 -1جدول)

 )درصد(اصفهان

 

 سال

 ستانا شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 ۸9/۸ 25/۸ 50/16 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 ۸5/9 ۸۸/۸ 79/17 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 11/7 ۸2/6 75/9 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

های مورد بررسي خ بيکاری در شهرستان برخوار در سالنرمشخص است  (6۳-1) همانگونه که در جدول

ستان را در ا بيست و دوماز نظر نرخ بيکاری رتبه  برخوار، شهرستان 1۳95بوده است. در سال کمتر از استان 

درصد  94/5آران و بيدگل باشهرستان درصد باالترين و  09/1۸لنجان با شهرستان در اين سال . داشته است

 .اندبيکاری را در استان داشتهپايين ترين نرخ 

 
 1395و  1390، 1385های های استان و کل استان اصفهان در سال(. نرخ بیکاری شهرستان53 -1نمودار)
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 1395ن و کل استان اصفهان در سال های استابا دیگر شهرستان برخوارمقایسه نرخ بیکاری شهرستان (. 54 -1نمودار)

 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

سهم اين شهرستان از کل جاری و  کل استان به قيمتو  برخوارارزش افزوده شهرستان  (64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳ارزش افزوده استان طي دوره 

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393طی دوره  برخوارارزش افزوده شهرستان (. 64 -1جدول)

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان درصد(استان )

1379 625۸7۳ ۳۸795952 61/1 

1380 711075 4۳99۸067 62/1 

1381 ۸72511 55476۳01 57/1 

1382 11۳66۳9 7۳97۳۳65 54/1 

1383 140149۸ 1006۳4۳27 ۳9/1 

1384 1695991 119507942 42/1 

1385 2210465 14۳4۳254۸ 54/1 

1386 2504۳۸5 192765900 ۳0/1 

1387 ۳409202 2۳475657۸ 45/1 

1388 4202954 24۳0۸۳615 7۳/1 



   107/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان درصد(استان )

1389 545۳2۸5 ۳0۳7۳7646 ۸0/1 

1390 7۸66072 41۸791۸۸5 ۸۸/1 

1391 10۳09250 514012105 01/2 

1392 1۳29۸2۳1 6715۳5719 9۸/1 

1393 150۳6025 762415۳4۳ 97/1 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان           

 سهم ارزش افزوده شهرستانطي دوره مورد بررسي که مشخص است  (64-1)براساس اطالعات جدول

 برخوار از کل ارزش افزوده استان افزايش يافته است.

بوده که از سرانه ارزش افزوده  ميليون ريال 7/12۸سرانه شهرستان برخوار ، ارزش افزوده 1۳9۳در سال 

، شهرستان برخوار از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳ت. در سال ميليون ريال( کمتر اس ۸/151استان )

و   ۸/627با ارزش افزوده سرانه  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .دهم را در استان داشته است

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان 

 .اندداشته

 
های استان و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان برخوارمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان (. 55 -1نمودار)

1393 
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 مصرف واسطه و ستانده

ر گرفته امورد استفاده قر يند توليد، به عنوان دادهآمصرف واسطه به ارزش کليه کاالها و خدماتي که در فر

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارندعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

ستفاده ديگران قرار مورد ا 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

 حاصل مي شود.

 و رخواربنسبت مصرف واسطه به ستانده در هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان  (65-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان 

رخوار های اقتصادی در شهرستان ب، اگرچه نسبت مصرف واسطه به ستانده در بيشتر فعاليت1۳9۳در سال 

مصرف واسطه به ستانده کل در شهرستان برخوار بيشتر از کل استان  کمتر از کل استان بوده، اما نسبت

 رف واسطهمص ،احد توليدبرای هر و استانبه کل نسبت  برخواردر شهرستان که اين امر نشان مي دهد است. 

 .است صورت گرفته بيشتری

 1393نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال (. 65 -1) جدول

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 69/46 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 62/69 صنعت و معدن

 ۳1/9 79/۸ تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 ۳7/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸2/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 55/۳۳ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 2۳/5۸ های مالیواسطه گری

 ۸9/17 96/16 و کارمستغالت، کرایه و خدمات کسب 

 70/1۸ ۳0/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 07/12 آموزش

 65/14 59/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 6۸/27 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان        

 



   109/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 مده اقتصادیارزش افزوده به تفکیک بخش های ع

ر دتوان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد. های اقتصادی را ميفعاليت

هر بخش از کل ارزش و سهم  برخوارهای عمده اقتصادی شهرستان ارزش افزوده بخش (66-1)جدول

 افزوده شهرستان ارائه شده است.

ان شهرست و سهم )میلیون ریال( های عمده اقتصادیبه تفکیک بخش برخوارزش افزوده شهرستان ار(. 66 -1جدول)

 استان در هر بخش )درصد(ارزش افزوده از کل 

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

1379 125466 44/۳ 1۸۳556 1۸/1 ۳16۸51 62/1 

1380 1۳577۳ ۳1/۳ 192691 20/1 ۳۸2610 60/1 

1381 146674 04/۳ 26۳272 2۳/1 462564 5۸/1 

1382 2۸۸10۸ 16/4 2۸2125 91/0 566406 57/1 

1383 246562 ۳0/۳ 426765 92/0 72۸171 56/1 

1384 292990 14/۳ 51۳0۳0 96/0 ۸۸9971 5۸/1 

1385 ۳659۸1 99/2 704۸01 14/1 11۳96۸2 64/1 

1386 ۳51116 06/2 76۳591 ۸۸/0 1۳۸967۸ 57/1 

1387 4560۸9 72/2 1016442 95/0 19۳6671 75/1 

1388 647440 92/۳ 12۸2240 ۳1/1 227۳274 76/1 

1389 79۳142 ۸5/۳ 210455۸ 55/1 25555۸5 7۳/1 

1390 762۳۸۸ 74/۳ ۳957۳16 ۸6/1 ۳146۳6۸ 70/1 

1391 1۳564۳6 22/4 4704791 95/1 424۸02۳ 77/1 

1392 1979117 6۸/۳ 6۳1۳947 92/1 5005166 7۳/1 

1393 26۳۸229 01/4 6294702 ۸1/1 610۳094 75/1 

 ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه                      

های کشاورزی، صنعت و خدمات ، سهم شهرستان برخوار از ارزش افزوده بخش1۳79-1۳9۳طي دوره 

کشاورزی رتبه  ، شهرستان برخوار از نظر ارزش افزوده بخش1۳9۳در سال  استان افزايش يافته است.

اصفهان با ارزش افزوده  شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی .دوازدهم را در استان داشته است

ميليون ريال رتبه آخر  267۸26ا ارزش افزوده خور و بيابانك بشهرستان ميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4

 .اندرا در استان داشته
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در  .، شهرستان برخوار از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه نهم را در استان داشته است1۳9۳در سال 

شهرستان ميليون ريال و   114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان اين سال در بخش صنعت 

 اند. اول و آخر را در استان داشته هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4يابانك با ارزش افزوده خور و ب

، شهرستان برخوار به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه دهم استان قرار گرفته 1۳9۳در سال 

ن ريال در جايگاه ميليو 17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش خدمات  .است

 .اندميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته 1276407مياندشت با ارزش افزوده و ين يبوشهرستان اول و 

 برخواررزش افزوده شهرستان اهای عمده اقتصادی از سهم ارزش افزوده هر يك از بخش (67-1)جدول

 دهد.و استان را نشان مي

 )درصد( و استان برخوارهای اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان سهم هریک از بخش(. 67 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 05/20 ۳9/9 ۳۳/29 05/40 6۳/50 56/50 

1380 09/19 ۳1/9 10/27 ۳6/۳6 ۸1/5۳ ۳2/54 

1381 ۸1/16 6۸/۸ 17/۳0 49/۳۸ 02/5۳ ۸2/52 

1382 ۳5/25 ۳7/9 ۸2/24 77/41 ۸۳/49 ۸6/4۸ 

1383 59/17 44/7 45/۳0 24/46 96/51 ۳2/46 

1384 2۸/17 ۸1/7 25/۳0 94/44 47/52 24/47 

1385 56/16 54/۸ ۸۸/۳1 14/4۳ 56/51 ۳2/4۸ 

1386 02/14 ۸4/۸ 49/۳0 14/45 49/55 02/46 

1387 ۳۸/1۳ 14/7 ۸1/29 65/45 ۸1/56 21/47 

1388 40/15 ۸0/6 51/۳0 21/40 09/54 99/52 

1389 54/14 79/6 59/۳۸ 6۸/44 ۸6/46 54/4۸ 

1390 69/9 ۸7/4 ۳1/50 92/50 00/40 21/44 

1391 16/1۳ 26/6 64/45 00/47 21/41 74/46 

1392 ۸۸/14 02/۸ 4۸/47 92/4۸ 64/۳7 06/4۳ 

1393 55/17 64/۸ ۸6/41 56/45 59/40 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                        

سهم بخش کشاورزی از کل ارزش  1۳79-1۳9۳طي دوره مشخص است  (67-1)جدولدرهمانگونه که 

همين دوره سهم بخش های صنعت و خدمات از طي افزوده در شهرستان برخوار بيشتر از استان بوده است. 

 شهرستان برخوار کمتر از استان است. کل ارزش افزوده در



   111/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

، شهرستان برخوار از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه سيزدهم را در استان 1۳9۳در سال 

 06/2شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال . داشته است

 . در استان داشته اند اول و آخر را هایبه ترتيب رتبهدرصد 

 
 1379-1393اصفهان طی دوره  و استان برخوارشهرستان از کل ارزش افزودة سهم بخش کشاورزی (. 56 -1نمودار)

 
 های استان ودیگر شهرستانا ب برخوارسهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان مقایسه (. 57 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 
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، رتبه ششم را در استان داشته 1۳9۳در سال از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده  برخوار شهرستان

درصد  ۳6/6سميرم با سهم شهرستان و  درصد ۳0/۸۳با سهم  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .است

 .انداول و آخر را در استان داشته هایبه ترتيب رتبه

 
 1379-1393طی دوره  و استان برخوارشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 58 -1نمودار)

 
های استان و یگر شهرستانبا د برخوارشهرستان سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 59 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

 



   11۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

، رتبه شانزدهم را در استان ارزش افزوده ازبه لحاظ سهم بخش خدمات  برخوارشهرستان ، 1۳9۳در سال 

شاهينشهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .داشته است

 .انددرصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته 6۳/14شهر و ميمه با سهم 

 
 1379-1393طی دوره  و استان برخوارشهرستان از کل ارزش افزودة خدمات سهم بخش (. 60 -1نمودار)

 
های استان و با دیگر شهرستان برخوار شهرستانسهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 61 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 
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ين به سهم ا برخوارشهرستان های اقتصادی در ارزش افزوده نسبت سهم هر يك از فعاليت (6۸-1)جدول

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در ها در ارزش افزوده استان را نشان ميفعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استان باشد نشان يكبيشتر از  واربرخشهرستان 

 است.

طي دوره مورد بررسي شهرستان برخوار در سطح استان در ( مشخص است، 6۸-1همانگونه که در جدول )

طح استان ، شهرستان برخوار در س1۳9۳های اقتصادی مزيت نداشته است. در سال بخش اعظمي از فعاليت

 روشي،ف عمده، ساختمان، طبيعي گاز و برق آب، تأمين، داریجنگل و شکار کشاورزی، در فعاليت های

 و وميعم امور اداره ،کار و کسب خدمات و کرايه مستغالت، ،کاالها و نقليه وسايل تعمير فروشي، خرده

.ردار بوده استاز مزيت برخو خانگي و شخصي اجتماعي عمومي، خدمات ساير و شهری  خدمات



 

 

 استان افزوده ارزش در هافعالیتاین   سهم به برخوار شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 68 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 06/2 ۸9/1 1۳/2 01/2 15/2 2۸/2 ۸۸/1 59/1 94/1 22/2 ۳7/2 71/2 94/1 05/2 14/2 داریو جنگلکشاورزی، شکار 

 09/0 10/0 2۳/0 ۳6/0 59/0 1۸/0 12/0 49/0 77/0 ۸۳/0 ۸5/0 77/0 75/0 7۳/0 7۳/0 ماهیگیری

 49/0 4۳/0 ۳۳/0 ۳1/0 1۸/0 27/0 25/0 ۳4/0 42/0 ۳۳/0 26/0 ۳2/0 4۳/0 40/0 40/0 صنعت و معدن

 ۸6/1 40/2 41/2 60/2 4۳/2 41/2 45/1 4۸/1 2۳/1 ۳2/1 ۸2/1 42/1 77/1 91/1 2۳/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 69/1 70/1 66/1 7۸/1 69/1 74/1 0۳/2 24/2 ۸0/1 94/1 07/2 ۸4/1 75/1 72/1 69/1 ساختمان

 10/1 10/1 0۸/1 15/1 17/1 21/1 4۳/1 59/1 ۳4/1 44/1 45/1 ۳0/1 25/1 20/1 1۸/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۸9/0 90/0 ۸9/0 92/0 92/0 97/0 20/1 ۳5/1 16/1 21/1 26/1 1۸/1 15/1 0۸/1 06/1 هتل و رستوران

 54/0 44/0 41/0 46/0 46/0 9۳/0 1۳/1 29/0 45/0 2۸/0 ۳1/0 26/0 2۸/0 29/0 29/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 51/0 60/0 62/0 66/0 64/0 77/0 45/0 56/0 49/0 61/0 69/0 66/0 76/0 ۸۳/0 99/0 های مالیواسطه گری

 06/1 06/1 04/1 04/1 14/1 19/1 41/1 5۸/1 ۳2/1 40/1 42/1 27/1 2۳/1 19/1 1۸/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 06/1 05/1 01/1 07/1 00/1 00/1 16/1 2۸/1 06/1 1۸/1 24/1 16/1 16/1 16/1 21/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 97/0 9۸/0 95/0 6۳/0 07/1 11/1 ۳۳/1 4۸/1 60/1 65/1 69/1 54/1 45/1 41/1 46/1 آموزش

 07/0 06/0 07/0 07/0 10/0 10/0 1۳/0 15/0 14/0 14/0 14/0 10/0 10/0 09/0 10/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 02/1 97/0 9۳/0 9۸/0 ۸0/0 ۸۳/0 95/0 05/1 ۸۳/0 94/0 9۸/0 9۳/0 9۳/0 94/0 9۸/0 ی، اجتماعی شخصی و خانگیسایر خدمات عموم

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                             
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برخوار به های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان نسبت سهم هر يك از فعاليتنسبت  (69-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳9۳و  1۳90، 1۳۸5، 1۳79های سالها در ارزش افزوده کل کشور در سهم اين فعاليت

دهنده مزيت اين باشد نشان يكدر اينجا نيز اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 .شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح کشور است

 ارزش در هافعالیتاین   سهم به برخوار شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 69 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 42/1 24/1 92/1 72/1 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 0۳/0 0۸/0 10/0 04/0 ماهیگیری

 62/0 ۳4/0 ۳۸/0 ۳9/0 صنعت و معدن

 57/2 ۳4/4 60/2 9۳/۳ تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 97/1 7۳/1 55/2 ۸۸/1 ساختمان

 9۳/0 ۳5/1 52/1 ۳5/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۸5/0 ۸5/0 ۳5/1 ۳5/1 هتل و رستوران

 50/0 ۳9/0 44/0 ۳0/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 24/0 42/0 ۳4/0 ۸4/0 های مالیواسطه گری

 96/0 ۸0/0 1۳/1 1۳/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 05/1 9۸/0 ۸6/0 09/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 ۸5/0 5۳/0 61/1 56/1 آموزش

 07/0 05/0 15/0 10/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۳/0 ۸1/0 92/0 94/0 تماعی شخصی و خانگیسایر خدمات عمومی، اج

 مرکز  آمار ايرانمأخذ: 

 تنها، شهرستان برخوار در سطح کشور نيز 1۳9۳که در سال مي توان استدالل کرد  (69-1)از نتايج جدول

 موميع امور اداره ، ساختمان وطبيعي گاز و برق آب، تأمين، داریجنگل و شکار کشاورزی،های در فعاليت

 .مزيت داشته است شهری تخدما و

  

 

 



   117/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 شارز در هااین فعالیت  سهم به برخوارشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 62 -1نمودار)

 1393و کشور در سال  استان افزوده

که از  باشدمي ميليون ريال ۸/۳۸9 برابر با برخوار، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان 1۳9۳در سال 

، از 1۳9۳در سال  برخواراست. شهرستان  کمتر( ميليون ريال 5/512ارزش افزوده شاغلين در سطح استان )

شهر اهينش در اين سال شهرستان .استان قرار گرفته است دوازدهمنظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه 

 4/27۸ با ارزش افزوده سرانه شاغلين شهرخمينيو شهرستان  0/2122 با ارزش افزوده سرانه شاغلين و ميمه

 1.اندآخر را در استان داشتهاول و   هایرتبهميليون ريال  به ترتيب 
 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال آمار مربوط به شاغلين شهرستان -1
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اصفهان  نهای استان و کل استابا دیگر شهرستان برخوارمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان (. 63 -1نمودار)

 1393در سال 

 هامیزان سپرده نزد بانک

اشد. در ای بميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای نشان دادن ميزان پس انداز در هر جامعه

 و کل استان اصفهان ارائه شده است.  برخوارهای شهرستان ها در بانكمبلغ انواع سپرده (70-1)جدول

 برخوار ها در سطح شهرستانمبلغ انواع سپرده نزد بانک(. 70 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد 

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 2125۸70 09/۳ 21۳40 15111 

1386 ۸5572۳ ۸۸/0 ۸4۳۸ 21167 

1387 9019۸5 ۸2/0 ۸7۳6 2۳467 

1388 1۳0۳952 95/0 12406 2۸944 

1389 1902509 1۳/1 177۸0 ۳4976 

1390 2220۳0۸ 05/1 20۳۸2 4۳195 

1391 ۳۳2۸255 25/1 29۸4۸ 54224 

1392 ۳5062۳5 2۳/1 ۳0719 57169 

1393 449۳2۸2 20/1 ۳۸45۸ 7464۸ 

1394 5955562 09/1 4979۸ 107۳75 
  : مرکز آمار ايرانمأخذ               

 * اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند.              



   119/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 .است يافته کاهش استان های بانك نزد های سپرده کل از برخوار شهرستان سهم بررسي مورد دوره طي

ها سرانه سپرده نزد بانك 1۳۸5 به استثنای سال مشخص است طي اين دوره( 70-1در جدول )همانطور که 

، شهرستان برخوار از نظر سرانه سپرده 1۳94در سال  از سرانه استان بوده است. کمتر برخواردر شهرستان 

هزار ريال  16150۳اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال  .ها رتبه هفدهم را در استان داشته استنزد بانك

 .اندهزار ريال رتبه آخر را در استان داشته 22۸۸6ت با سرانه مياندش و ينيبو شهرستان رتبه اول و

 
سال  کل استان درو های استان با دیگر شهرستان برخوارها در شهرستان مقایسه سرانه سپرده نزد بانک(. 64 -1نمودار)

1394 

 صنعت و معدن  -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

 جهتامل ی عوهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهفعاليت صنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهکردن نيازهای مصرفي، واسطهبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين آن در اشتغال ی اقتصادی و نقش مهمنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.بخش از نظر شاخص

را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و آشاميدني،  برخوارتوان صنايع شهرستان به طور کلي مي

اد و محصوالت وای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد متوليد منسوجات(، صنايع واسطه

ساختار صنايع  بندی کرد.يك( تقسيمونای )شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترشيميايي( و سرمايه

 باشد.ميي باالتر از متوسط استانای است که سهم صنايع با تکنولوژی پيشرفته در آن شهرستان به گونه
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تي های صنعاز کل کارگاه فناوری سطح به تفکيكهای صنعتي کارگاه سهم هر نوع از( 71-1)جدول

 دهد.نشان ميرا  1۳۸5-1۳95شهرستان برخوار طي دوره 

 فناوریسطح به تفکیک برخوار های صنعتی شهرستان  کارگاهسهم (. 71 -1جدول)

 سال

های کارگاه

صنعتی با فناوری 

 )درصد(برتر

های صنعتی کارگاه

 باالتراز با فناوری

 سط)درصد(متو

های صنعتی کارگاه

تر از با فناوری پایین

 )درصد(متوسط

های کارگاه

صنعتی با فناوری 

 )درصد(پایین

1385 9 77/4 97/71 24/14 

1386 1۳/10 5۳/4 5۳/72 ۸/12 

1387 74/9 ۸9/۳ 75/75 60/10 

1388 ۳0/10 ۸۳/۳ ۳5/75 50/10 

1389 ۸0/10 7۳/۳ 45/74 00/11 

1390 09/11 69/۳ 75/7۳ 46/11 

1391 ۳0/10 7۳/۳ 42/74 54/11 

1392 01/11 61/۳ 01/74 ۳5/11 

1393 12/11 70/۳ 52/7۳ 6۳/11 

1394 94/11 09/4 ۳4/72 62/11 

1395 10/12 55/4 ۳۸/71 94/11 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 در استان 95رتبه سال 

 

 بيستم چهارم شانزدهم چهارم

 ن و تجارت استان اصفهانماخذ: سازمان صنعت، معد    

، سهم هر نوع 1۳95است. در سال  که سهم صنايع با فناوری برتر افزايش داشته استاين  دهندهنتايج نشان

از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان اصفهان عبارت است از: کارگاه های صنعتي با 

درصد، کارگاه های صنعتي با  10ری باالتر از متوسط درصد، کارگاه های صنعتي با فناو ۸/7فناوری برتر 

 . درصد 6/۳۳درصد و کارگاه های صنعتي با فناوری پايين  6/4۸فناوری پايين تر از متوسط 
 



   121/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال های صنعتی با فناوری برتر شهرستانسهم کارگاه(. 65 -1نمودار)

 ی صنعتیهاشهرک

 1۳95در سال . است شهرک يك ،1۳95در سال  برخوارهای صنعتي مصوب شهرستان عداد شهرکت

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با 

 برخوارهای صنعتی شهرستان تعداد شهرک(. 72 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان ستانتعداد در شهر

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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 1395های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (.  تعداد شهرک66 -1نمودار)

 دهد. را نشان مي برخوارهای صنعتي شهرستان های اقتصادی شهرک( زيرساخت7۳-1جدول )

 برخوارهای صنعتی شهرستان شهرک زیرساخت(. 73 -1جدول)

 سال

 های صنعتیهای شهرکزیرساخت

 )لیترآب

 بر ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

گاز)تعداد شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

 واگذاری)هکتار(

تعداد واحد 

 بهره بردار

1385 0 0 0 0 15 

1386 7/7 5/1 0 21 17 

1387 7/7 5/1 0 2/26 22 

1388 7/7 5/1 0 70 25 

1389 7/7 5/1 0 6۸/7۳ 26 

1390 7/7 4 0 6۸/7۳ ۳7 

1391 7/7 7 0 6۸/7۳ ۳9 

1392 7/7 9 0 6۸/7۳ 40 

1393 7/7 9 1 6۸/7۳ 52 

1394 7/10 9 1 6۸/7۳ 59 

1395 7/10 9 1 6۸/7۳ 64 

 يازدهم پانزدهم - پانزدهم شانزدهم 1395در سال  یرتبه استان

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان           

 



   12۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

خانه فاضالب فاقد تصفيه برخوارای صنعتي شهرستان هالزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرک

  باشند.مي

 1۳۸5-1۳95را به تفکيك تعداد نيرو طي دوره  برخوارهای صنعتي شهرستان ( تعداد کارگاه74-1جدول )

 دهد.نشان مي

 اربرخوهای صنعتی به تفکیک تعداد نیرو شهرستان تعداد کارگاه(. 74 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 20 5۳/6 1۸95 1۳5 65/6 2566 

1386 ۳۳ 77/۸ 2۸61 166 11/7 ۳164 

1387 51 2۸/11 ۳925 215 17/۸ 4426 

1388 56 76/10 4222 229 07/۸ 4696 

1389 56 65/9 4222 2۳5 70/7 4795 

1390 5۸ 09/9 4۳4۳ 251 71/7 507۳ 

1391 64 ۳9/9 479۳ 262 7۳/7 5۳64 

1392 65 ۸9/۸ 4۸4۳ 272 67/7 55۸5 

1393 65 2۸/۸ 4۸4۳ 27۸ 42/7 57۸0 

1394 65 70/7 4۸4۳ 2۸4 1۸/7 5۸55 

1395 66 ۳1/7 490۳ 296 10/7 6070 

 ششم ششم هشتم پنجم  95سال ر استانی درتبه 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان       

نفر رتبه پنجم و از نظر تعداد شاغلين  50های بيش از ، از نظر تعداد کارگاه1۳95شهرستان برخوار در سال 

 ها رتبه هشتم را در استان داشته است.در اين نوع کارگاه
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 1395در سال  های استان اصفهاننفر در شهرستان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از  (. 67 -1نمودار)

نفر رتبه ششم و به لحاظ تعداد شاغلين  10-49های بين ، شهرستان برخوار از نظر تعداد کارگاه1۳95در سال 

 رتبه ششم را در استان داشته است.نيز در اين نوع کارگاه ها 

 هایبرداری و هم چنين طرحهای صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهره( تعداد کارگاه75-1ول )در جد

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايهافراد شاغل و هم ،ای اين شهرستان به تفکيك تعدادتوسعه

 است.

های توسعه در برداری و مجوز طرحجواز تأسیس، مجوز بهرههای صنعتی دارای تعداد کارگاه(. 75 -1جدول)

 برخوارشهرستان 

 سال

 مجوز طرحهای توسعه مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

ن وگذاری)میلی

 ریال(

1385 12 1۸4 ۳4700 65 1141 49۸216 1۳ 297 ۸1۸00 

1386 27۸ 749۳ ۳445119 ۸4 2291 1467۳2۸ 16 474 52060۳ 

1387 57 1294 619۳00 96 2554 12727۳۳ 14 4۳9 1212696 

1388 ۳9 1149 ۸۳6500 ۳5 5۳0 5/۳64747 ۸ 25۸ 941100 

1389 6۸ 155۳ 694750 21 171 10222۸ 4 55 15200 

1390 9 155 97۸۳4 ۳6 46۸ 262762 6 14۸ ۳۸۸۳00 

1391 9 169 1۸6۸75 20 ۳11 ۳29576 4 62 126۸00 

1392 11 2۳0 2۸5۸4۸ 14 179 199910 6 176 742407 



   125/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 مجوز طرحهای توسعه مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

ن وگذاری)میلی

 ریال(

1393 ۸ 294 292۳64 1۳ 142 416662 ۳ ۳4 52۳64 

1394 ۳ 40 49000 20 122 112۸۳1 2 24 2۸000 

1395 6 6۸ 101000 22 165 ۳21049 4 71 9۳500 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان             

روندی  1۳۸9سال  ازتعداد مجوزهای ايجادی پس از رشد بسيار زياد ( مشخص است که 75-1طبق جدول )

روندی نزولي و نوساني را در  1۳۸7برداری از سال مجوزبهره همچنين اندنزولي و نوساني را تجربه کرده

 .است گرفته پيش

 برخوارتعداد صنایع مختلف در شهرستان 

-1۳95طي دوره  برخوارهای شهرستان های هر گروه صنعتي از کل کارگاه( سهم کارگاه76-1جدول )

 دهد. را نشان مي 1۳۸5

نوع صنعت مختلف در  20، 1۳95است. در سال  صعودی داشته یهای شهرستان روندتعداد کارگاه

رتبه ششم را در استان داشته است.  آبادبه همراه شهرستان نجف عال بوده و از اين نظرشهرستان برخوار ف

( مشخص است که بيشترين تمرکز صنايع در اين شهرستان در سه گروه 76-1های جدول )باتوجه به داده

محصوالت  وساخت منسوجات  ،صنعتي محصوالت کاني غير فلزی، محصوالت الستيکي و پالستيکي

 بريکي است.فلزی فا
 



 

 

 برخوار شهرستان به تفکیک نوع فعالیت صنایع سهم(. 76 -1جدول)

 سال

ت کانی غیر فلزی
صوال

سایر مح
ک 

ک و پالستی
ت از الستی

صوال
مح

ت چوبی بجز مبل 
صوال

ب و مح
چو

 

ت
صنوعا

مبلمان سایر م
 

 
ت

ت منسوجا
ساخ

 

ت کاغذی
صوال

ت کاغذ و مح
ساخ

 

ت اساسی
فلزا

 

م
ت غذایی و آشامیدنی

صوال
ح

 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاههای برقی

آال
 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

ت حمل ونقل
سایر تجهیزا

 

ت شیمیایی
صوال

ت مواد و مح
ساخ

 

ت دفتری و حسابداری
ماشین آال

 

ت
بازیاف

 

استخراج سایر معادن
 

ت مهندسی
سایر فعالیتهای خدما

 

انتشا
پ و تکثیر

ر و چا
 

ت
ابزار پزشکی اپتیکی دقیق ساع

 

مجموع 

-کارگاه

های 

 صنعتی

1385 50/5۳ 14/11 6۳/0 91/1 59/۸ 22/2 95/0 ۳1/0 ۳6/6 54/2 54/2 ۳6/6 ۳1/0 1/91 ۳1/0 0 0 0 ۳1/0 0 ۳14 

1386 1۳/54 66/10 5۳/0 6/1 26/۸ ۸6/1 ۸/0 26/0 9۳/6 4/2 4/2 46/7 26/0 1/۸7 26/0 0 0 0 26/0 0 ۳75 

1387 17/60 ۸7/۸ 4۳/0 29/1 92/6 51/1 64/0 21/0 06/6 16/2 16/2 14/7 21/0 1/52 21/0 0 0 0 21/0 21/0 462 

1388 ۳9/59 29/9 60/0 21/1 66/6 41/1 60/0 20/0 06/6 22/2 02/2 27/7 20/0 1/62 20/0 20/0 0 0 20/0 60/0 495 

1389 15/5۸ 4۳/9 9۸/0 17/1 67/6 ۳7/1 5/0 19/0 2۸/6 ۳5/2 96/1 66/7 19/01 1/57 19/0 ۳9/0 0 0 19/0 5۸/0 509 

1390 ۳0/57 42/9 92/0 10/1 65/6 47/1 92/0 55/0 09/6 5۸/2 ۸4/1 76/7 1۸/0 1/66 1۸/0 55/0 0 0 1۸/0 55/0 541 

1391 54/57 76/9 ۸۸/0 06/1 57/6 59/1 06/1 5۳/0 0۳/6 4۸/2 77/1 46/7 17/0 1/7۸ 17/0 71/0 0 0 17/0 17/0 56۳ 

1392 62/56 49/10 ۸6/0 20/1 ۳۸/6 54/1 0۳/1 51/0 ۸5/5 75/2 72/1 57/7 17/0 1/72 17/0 6۸/0 0 0 17/0 51/0 5۸1 

1393 95/55 79/10 ۸4/0 ۳4/1 40/6 51/1 01/1 50/0 7۳/5 ۸6/2 ۸5/1 41/7 16/0 1/69 16/0 67/0 16/0 0 16/0 67/0 59۳ 

1394 66/54 ۸0/10 ۸1/0 ۳0/1 21/6 47/1 9۸/0 65/0 ۸9/5 10/۳ ۸0/1 ۸5/7 16/0 2/1۳ 16/0 65/0 16/0 16/0 16/0 ۸1/0 611 

1395 14/5۳ 16/11 7۸/0 25/1 97/5 41/1 25/1 7۸/0 ۸1/5 14/۳ ۸۸/1 70/7 15/0 2/52 15/0 62/0 15/0 62/0 ۳1/0 10/1 6۳6 

استان در 

 95سال 
52/25 ۸۸/9 99/0 76/0 2۸/2۳ 61/1 56/۳ 2۳/5 00/۸ ۳6/2 1۳/2 9۸/6 51/0 96/4 09/0 ۸۳/0 ۳6/0 - ۳6/0 46/0 9120 

   ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان       



   127/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 68 -1نمودار)

 معدن  -2 -1-9

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  برخوارن در حال بهره برداری شهرستان تعداد معاد (77-1)جدول 

 برخوار(. تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان 77 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 2 

1386 ۳ 

1387 7 

1388 11 

1389 16 

1390 19 

1391 25 

1392 25 

1393 2۸ 

1394 ۳4 

1395 ۳4 

 نهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

اند و از اين نظر رتبه نهم را در استان درصد از معادن استان در شهرستان برخوار بوده 56/4، 1۳95در سال 

 . داشته است
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ها مانند های اقتصادی آنو شاخصه برخواران جزييات انواع معادن موجود در شهرست( 7۸-1)در جدول 

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.سرمايه ،ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي

ست. ني شهرستان برخوار رشد يافته اييهای تزساختماني و سنگمصالح طي دوره مورد بررسي تعداد معادن 

ي ط برداری رسيده اند نيز افزايش يافته اند.به بعد به بهره  1۳91تعداد معادن غيرفلزی شهرستان که از سال 

 .دوره مورد بررسي شهرستان برخوار فاقد معادن فلزی بوده است

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 هاهای اقتصادی آنو شاخصه برخوار(. انواع معادن شهرستان 78 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

    قطعی        

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

)هزار 

 تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

سرمایه 

گذاری استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

)هزار 

 تن(

گذاری                  سرمایه

 یال()میلیون ر

سهم سرمایه 

گذاری از 

استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 0 0 0 0 0 0 0 1 ۳۳00 ۳ 150000 2294 69/2 45/45 

1386 0 0 0 0 0 0 0 2 4270 10 220000 52۳9 07/4 52/51 

1387 0 0 0 0 0 0 0 5 12۳۳0 27 470000 9156 57/4 11/۳۸ 

1388 0 0 0 0 0 0 0 9 164۳0 56 950000 ۳2۳7۸ 62/6 ۸2/57 

1389 0 0 0 0 0 0 0 14 227۸۸ ۸5 1410000 ۳295۳ 75/۸ ۸7/61 

1390 0 0 0 0 0 0 0 16 2594۸ 94 1500000 ۳52۳7 ۳0/۸ ۸0/57 

1391 1 ۸10 5 50000 2019 75/0 72/61 21 ۳۳666 1۳1 2045000 14071۸ 47/25 74/60 

1392 1 ۸10 5 50000 2019 72/0 72/61 21 ۳۳666 1۳1 2045000 14071۸ 7۳/24 74/60 

1393 2 ۸۳6 14 5۳000 5419 ۸4/1 ۳9/6۳ 2۳ ۳۸646 1۳1 2205000 1۳9756 02/21 05/57 

1394 ۳ 26۳6 17 9۸000 7521 ۳۳/2 17/۳7 2۸ 42945 156 2620000 157162 ۳5/21 00/61 

1395 ۳ 26۳6 17 9۸000 7521 00/2 17/۳7 2۸ 42945 156 2620000 157162 ۸7/1۸ 00/61 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - اول سوم سوم هفتم - - يازدهم يازدهم دوازدهم سيزدهم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



 

 

 هاهای اقتصادی آنو شاخصه برخوارانواع معادن شهرستان  (.78-1) ادامه جدول

 سال

 نیییهای تزگسن

 تعداد
قطعی)هزار  ذخیره

 (تن

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

 استخراج)هزار تن(

گذاری                  سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از استان 

 )درصد(

نسبت استخراج 

 به ذخیره قطعی

1385 1 240 9 15000 2۳62 5۸/0 5/62 

1386 1 240 9 15000 2۳62 ۳6/0 5/62 

1387 2 42۸ 19 25000 55۸۳ 72/0 41/5۸ 

1388 2 42۸ 19 25000 55۸۳ 55/0 41/5۸ 

1389 2 42۸ 19 25000 55۸۳ 46/0 41/5۸ 

1390 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ ۸5/0 ۸2/64 

1391 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ ۸2/0 ۸2/64 

1392 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ ۸1/0 ۸2/64 

1393 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ 5۸/0 ۸2/64 

1394 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ 50/0 ۸2/64 

1395 ۳ 617 29 40000 11۳4۳ 4۸/0 ۸2/64 

 - دوازدهم دوازدهم سيزدهم سيزدهم - 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



   1۳1/ سند توسعه شهرستان برخوار

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن غیرفلزی شهرستان69 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان70 -1)نمودار

 



  برخوارسند توسعه شهرستان / 1۳2

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ینی شهرستانیهای تز(. تعداد معادن سنگ71 -1نمودار)

 
  1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان(. 72 -1نمودار)

هرستان ش های شهری و روستاييدر ارتباط با سکونتگاه معادن بهره برداری شدهاستقرار واحدهای صنعتي و 

 جنوبدر صنعتي  واحدهایبخش عمده شده است. همانگونه که مشخص است  ارائه( ۸-1در نقشه ) برخوار

تنها شهرک صنعتي شهرستان نيز در مجاورت شهر . اندواقع شده مناطق شهریت شهرستان و در مجاور

 مناطق مرکزیدر های شهری و گاهدور از سکونتبيشتر معادن شهرستان کمشچه قرار گرفته است. 

  اند.شهرستان واقع شده

 



 

 

  برخوارشهرستان  دناو مع ایعپراکنش صن(. 8 -1نقشه)

 



  برخوارسند توسعه شهرستان / 1۳4

 

 کشاورزی -10 -1

شه منابع آبي سطحي و نق. اين دهدرا نشان مي برخوارکشاورزی شهرستان پراکنش اراضي ( 9-1نقشه )

  ظمبخش اعزيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است 

های کشاورزی و در جايي که چاهها رودخانه ها وآبراههکنار در در جنوب شهرستان اراضي زراعي و باغات 

 ند.اواقع شدهفراوان حفر شده است 

ميزان ( 79-1جدول )شوند. به دو بخش اراضي باغي و اراضي زراعي تقسيم بندی مي کشاورزیهای زمين

نظر هيچ  دهد. طي دوره موردنشان مي 1۳۸5-1۳94را طي دوره  برخواراراضي زراعي و باغات شهرستان 

سطح زير کشت محصوالت زراعي کشت نشده است.  برخوارمحصول زراعي و باغي ديمي در شهرستان 

هکتار است. اين شهرستان از نظر دارا  ۸۳4هکتار و اراضي باغي  9/21474، 1۳94شهرستان برخوار در سال

ختصاص به خود ات وسوم را بودن اراضي زراعي، جايگاه  هشتم در استان و از نظر ميزان باغات جايگاه  بيس

هکتار( و خور و  9600۸های اصفهان )بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستان داده است.

 4/2216۳سميرم )های شهرستانبيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در  وهکتار(  2۳7۳بيابانك )

 ۳9/4رصد از اراضي باغي استان و د 11/1تان برخوار هکتار( قرار دارند. شهرس 6/5۸1هکتار( و فريدن)

 . باشددارا ميدرصد از اراضي زراعي استان را 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب برخوارهای کشاورزی شهرستان (. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)



  برخوارسند توسعه شهرستان / 1۳6

 

 و سهم شهرستان از استان)درصد( )هکتار(برخواراضی زراعی و باغات شهرستان ار(. 79 -1جدول)

 سال

مجموع کل اراضی  باغات اراضی زراعی

 آبی آبی کشاورزی

 شهرستان
سهم شهرستان 

 از استان
 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان
 شهرستان

1385 49/1۸255 21/4 56/6۸۸ 99/0 05/1۸944 

1386 ۸2/17996 11/4 5۳/665 94/0 ۳4/1۸662 

1387 00/14447 ۳1/۳ 50/471 60/0 50/1491۸ 

1388 00/1470۸ ۳9/۳ 00/574 71/0 00/152۸2 

1389 00/1470۸ ۳9/۳ 90/55۳ 71/0 90/15261 

1390 00/1470۸ ۳9/۳ 4۸/5۸6 71/0 4۸/15294 

1391 00/1516۳ 46/۳ 00/795 99/0 00/1595۸ 

1392 00/15155 47/۳ 00/904 11/1 00/16059 

1393 90/21454 92/4 00/7۸2 10/1 90/222۳6 

1394 90/21474 91/4 00/۸۳4 15/1 90/22۳0۸ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان     

مجموع اراضي کشاورزی)زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (7۳-1)نمودار 

استان را از لحاظ دارا بودن اراضي  نهمجايگاه  برخوار شهرستان، دشومشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94کشاورزی در سال 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی (. 73 -1نمودار)



   1۳7/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 74 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 75 -1نمودار)

کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و بهرهترين منابع مليترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

تواند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاک ، ايجاد اشتغال و تأمين برداری صحيح از اين منابع مي

در مورد مراتع شهرستان برخوار آماری در دست های پروتئيني ايفا کند. نيازهای کشور در زمينه فرآورده

 نيست.

الت باغي) ديم و آبي( و درصد از محصو ۸۸/0، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

در  شود و ايندرصد از محصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان برخوار توليد مي 21/9



  برخوارسند توسعه شهرستان / 1۳۸

 

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار  ۳9/4درصد از اراضي باغي و  11/1حالي است که اين شهرستان 

 6۸/9به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های طي سال دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان برخوار در

ها صفر بوده است. ميزان درصد رشد داشته و افزايش يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال

درصد رشد  56/6به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های محصوالت باغي آبي شهرستان برخوار نيز در طي سال

ها صفر بوده است. بررسي جايگاه کشاورزی شهرستان ر طي اين سالداشته و محصوالت باغي ديم آن د

ی هفدهم استان در سوم استان در توليد محصوالت زراعي و رتبه دهنده رتبهدر توليدات کشاورزی نشان

تن و شهرستان خور و بيابانك  5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با توليدات باغي مي

توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين تن  7042با 

تن، به ترتيب  1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با شهرستان 

  .کنندبيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي

 (. تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان برخوار80 -1جدول)

 سال

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی
مجموع محصوالت 

 کشاورزی)تن(

 آبی آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 ۸۳/20۳051 ۳4/4 ۸0/5690 95/0 6۳/20۸742 
1386 10/16۸5۳1 64/۳ 49/6124 0۸/1 59/174655 
1387 01/1۳۳1۳7 05/4 ۳0/1774 59/0 ۳1/1۳4911 

1388 1۳/15۸002 59/5 20/1۸00 5۸/0 ۳۳/159۸02 

1389 52/26۳520 57/7 6۳/2۳49 5۸/0 14/265۸70 

1390 74/1777۸1 9۳/5 27/26۸2 5۸/0 01/1۸0464 

1391 04/2۸۸592 57/۸ 50/474۸ ۸2/0 54/29۳۳40 

1392 00/256۸07 04/۸ ۳4/5122 92/0 ۳4/261929 

1393 50/27۳495 57/۸ 54/5۸91 92/0 04/279۳۸7 

1394 00/۳12720 27/9 05/450۳ ۸۸/0 05/۳1722۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                

ي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و باغ (76-1)نمودار 

استان را از لحاظ توليد  چهارم جايگاه برخوارشهرستان شود همان طور که مشاهده مي .دهدنشان مي

 محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.



   1۳9/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394ها در سال یک شهرستاناستان اصفهان به تفک )زراعی و باغی((. محصوالت کشاورزی76 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 77 -1نمودار)

 



  برخوارسند توسعه شهرستان / 140

 

 
 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 78 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهت اراضي کشاورزی و محصوالت آنبا آگاهي يافتن از وضعي

)يا  ه به دادهندوری به صورت نسبت ستاهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

زمين در بخش کشاورزی شهرستان  بازدهي نهاده محاسبهها( است. ها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

دهد که بيشترين وکمترين بازدهي نهاده زمين در نشان مي 1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال  اربرخو

تن در  26/2تن در هکتار( و خوانسار) 22/14های برخوار) استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستان

جايگاه اول استان  تن توليد محصوالت کشاورزی در هکتار، در 22/14شهرستان برخوار با باشد. هکتار( مي

 .قرار دارد

 )تن در هکتار( برخواروری نهاده زمین در بخش کشاورزی شهرستان بهره(. 81 -1جدول)

 سال
 ت زراعیبهره وری در تولید محصوال بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 26/۸ - 26/۸ 12/11 - 12/11 02/11 

1386 20/9 - 20/9 ۳6/9 - ۳6/9 ۳6/9 

1387 76/۳ - 76/۳ 22/9 - 22/9 04/9 

1388 14/۳ - 14/۳ 74/10 - 74/10 46/10 

1389 24/4 - 24/4 92/17 - 92/17 42/17 

1390 57/4 - 57/4 09/12 - 09/12 ۸0/11 

1391 97/5 - 97/5 0۳/19 - 0۳/19 ۳۸/1۸ 

1392 67/5 - 67/5 95/16 - 95/16 ۳1/16 

1393 5۳/7 - 5۳/7 75/12 - 75/12 56/12 



   141/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 ت زراعیبهره وری در تولید محصوال بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1394 40/5 - 40/5 56/14 - 56/14 22/14 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

های استان اصفهان را ی زمين در بخش کشاورزی برای شهرستانوری نهادهجايگاه بهره( 79-1)نمودار 

 .دهدنشان مي

 
های )میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستان زمین وری نهادهبهره(. 79 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 



  برخوارسند توسعه شهرستان / 142

 

 
های حصوالت کشاورزی شهرستان)میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی م زمین وری نهادهبهره(. 80 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
های )میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستان زمین وری نهادهبهره(. 81 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

در الت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي دارد. سزايي در ميزان توليد محصوهای آبياری تأثير بهشيوه

درصد به شکل  66/۸2از اراضي به شکل آبياری باراني، درصد  61/15، 1۳94شهرستان برخوار، در سال 

شود. الزم به ذکر است که ميزان ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 72/1آبياری غرقابي و  



   14۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 52/9به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال آبياری باراني، غرقابي و قطره

 42/10ای به ترتيب در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره ودرصد  ۸0/12درصد و  95/1 درصد،

 .انددرصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد، 

 )هکتار(برخوارهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان شیوه. (82 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

 اراضی

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های آبیاری شیوه

 اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های آبیاری شیوه

 اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 ۳4/1562 25/۸ 10/6 90/172۳2 01/91 70/۳ ۸۸/140 74/0 19/1 

1386 40/1774 51/9 15/6 51/16720 66/۸9 5۸/۳ 44/154 ۸۳/0 19/1 

1387 40/2060 ۸1/1۳ ۳۸/6 66/1270۳ 15/۸5 71/2 44/154 04/1 07/1 

1388 40/2۳۸4 60/15 77/6 56/12656 ۸2/۸2 7۳/2 04/241 5۸/1 51/1 

1389 40/2551 72/16 19/6 96/124۳۸ 50/۸1 74/2 54/271 7۸/1 56/1 

1390 90/2612 0۸/17 75/5 04/12۳79 94/۸0 7۳/2 54/۳02 9۸/1 61/1 

1391 40/2690 ۸6/16 22/5 06/12959 21/۸1 91/2 54/۳0۸ 9۳/1 49/1 

1392 40/2701 ۸2/16 94/4 06/1۳049 26/۸1 97/2 54/۳0۸ 92/1 ۳۸/1 

1393 40/۳260 66/14 67/5 96/1۸640 ۸۳/۸۳ ۳7/4 54/۳۳5 51/1 44/1 

1394 ۸0/۳4۸2 61/15 60/5 ۳6/1۸441 66/۸2 ۳7/4 74/۳۸4 72/1 50/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان           

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  19/2نسبت جمعيت شهرستان برخوار به کل جمعيت استان اصفهان، 

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت  ۳9/2به  1۳94

درصد  15/۳ن بخش کشاورزی شهرستان برخوار به کل شاغلين اين بخش در استان از بوده است که شاغلي

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور  1۳94درصد در سال  ۸9/2به  1۳۸5در سال 

نفر از جمعيت  527۳، 1۳94درصد رشد داشته است. در سال  47/0، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

 باشند،که از لحاظ شاغلين بخش کشاورزیين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت ميشاغل ا

از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد  .اين شهرستان در جايگاه چهاردهم استان اصفهان قرار دارد

ی را نفر( کمترين شاغالن بخش کشاورز 1920ين)يناشهرستان نفر( و  ۳۳162شاغل در بخش کشاورزی)

 دارا هستند.
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 برخوارشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان (. 83 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

  )درصد( سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 5055 15/۳ 
1386 5079 1۳/۳ 

1387 510۳ 11/۳ 

1388 5127 0۸/۳ 

1389 5151 06/۳ 

1390 5175 0۳/۳ 

1391 5199 00/۳ 

1392 5224 96/2 

1393 524۸ 9۳/2 

1394 527۳ ۸9/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                          

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 82 -1نمودار)

در ت. الت کشاورزی اسآ) اسب بخار در هکتار( ماشين ی استفاده از تواندهندهون نشانضريب مکانيزاسي

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستان های استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

تان در شهرس. اندترين ضريب مکانيزاسيون بودهينيسميرم وکاشان دارای پاهای شهرستان مکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در طي  1۳94در سال  ۸9/0به  1۳۸5در سال  7/0برخوار ضريب مکانيزاسيون از 
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درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه بيست  9۳/5ها با رشد اين سال

 ويکم استان اصفهان قرار دارد.

 برخوارضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان (. 84 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 70/0 ۸5/0 

1386 65/0 9۳/0 

1387 7۳/0 00/1 

1388 75/0 25/1 

1389 75/0 ۳7/1 

1390 ۳2/1 42/1 

1391 24/1 5۸/1 

1392 29/1 64/1 

1393 ۳۸/1 72/1 

1394 ۸9/0 ۸0/1 

 استان اصفهان یمأخذ: سازمان جهاد کشاورز                                      

  شود.مشاهده مي برخوارروند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان  (۸۳-1)در نمودار
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تا  1385های واستان اصفهان طی سال برخوارشهرستان  کشاورزی نیزاسیونضریب مکاروند تغییر (. 83 -1نمودار)

1394 

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 2۳/۳۳092مجموعاً  1۳94در شهرستان برخوار، در سال گيرد. محصوالت صورت مي

 05/90درصد آن بذر،  59/1شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که کشاورزی 

های توزيع درصد نهاده 71/4ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده ۳6/۸سم و آن درصد 

مل بذر، سم ها شا، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالشده

درصد  -00/2و در مجموع به طور ميانگين درصد  -2۸/۳و  -6۳/1، ۳2/7و کود به ترتيب به طور ميانگين 

های کشاورزی توزيع شده در استان، اين شهرستان در جايگاه رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده

ر استان در جايگاه چهارم استان، توزيع سم دتر از لحاظ توزيع بذر در هفتم استان قرار دارد و به طور جزئي

ر استان در شده دجايگاه ششم و توزيع کود نيز در جايگاه سيزدهم استان قرار دارد. بيشترين بذر توزيع

تن( بوده است. بيشترين توزيع  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595شهرستان اصفهان) 

تن( بوده است. در  4550تن( و کمترين آن مربوط به شهرستان خوانسار) ۸7۸66سم در شهرستان اصفهان) 

شهرستان تن( و کمترين آن مربوط به  5۳/24۸01نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان )

 .باشدتن( مي 19/55۳ين) ينا
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 برخوارن های کشاورزی در شهرستاتوزیع نهاده(. 85 -1جدول)

 

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

1385 06/4۳۳ 95/6 ۳4/۳4666 95/4 00/4710 99/2 

1386 ۳7/452 95/6 60/۳4416 95/4 72/4542 99/2 

1387 2۸/46۸ 95/6 ۳2/۳۳7۳7 95/4 00/4602 99/2 

1388 05/40۸ 95/6 16/۳۳674 95/4 00/۳9۳6 99/2 

1389 06/۳14 95/6 15/۳26۸4 95/4 ۳0/۳۳1۸ 99/2 

1390 00/661 2۳/7 24/۳2197 95/4 29/1۸70 99/2 

1391 00/555 0۳/7 40/۳0209 95/4 5۸/2471 99/2 

1392 00/4۸7 75/۸ 29/29219 95/4 20/2۳59 99/2 

1393 00/417 ۸0/5 ۸۸/2۸717 95/4 ۸۳/2962 99/2 

1394 26/525 ۳4/6 00/29۸01 95/4 97/2765 99/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                      

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (۸4-1)نمودار

 . دهديها را نشان مشهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 84 -1نمودار)
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های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که اين نوع روش احتمالي در آينده است. 

( ۸6-1)جدول است.  هايي همراه بودهبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

تغييرات بيمه در فعاليت های کشاورزی مختلف اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي 

تا  1۳۸5در شهرستان برخوار ميزان امور دامي که از سال دهد. نشان مي 1۳94ا ت 1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که ، درصدی ۸4/۳0اند به طور متوسط با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

 اراضي درصدی و 69/0ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

و  72/۸طور ميانگين با رشد ها بهشهرستان نيز در طي همين سال (1۳91-1۳94های )طي سالزراعي و باغي

 1۳۸5درصدی روبرو بوده اند. الزم به ذکر است که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال  1۳/25-

تعداد قطعه طيوری که ، درصدی ۸4/19اند به طور متوسط با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه 1۳94تا 

اراضي  ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

 .انددرصدی روبرو بوده 21/۳و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهزراعي و باغي استان نيز در طي همين سال

 خواربرطیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه. (86 -1) جدول

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان) هکتار(

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

از  سهم

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 ـ ـ ۸7/۳ 91/6۸55 11/0 9۸/27 67/4 2471۸10 00/0 00/0 45/1 4154 1385

 ـ ـ ۸7/۳ 94/4۳76 11/0 5۸/27 6۸/4 251۸792 00/0 00/0 45/1 47۸1 1386

 ـ ـ ۸7/۳ 26/2990 11/0 20/۳2 0۳/۳ 1۸07507 00/0 00/0 45/1 ۸247 1387

 ـ ـ 62/1 00/1655 0۳/0 04/7 61/۳ 21۸0670 00/0 00/0 7۸/0 194۳ 1388

1389 ۳797 10/1 00/0 00/0 17۳۳956 51/2 ۳0/21 09/0 55/4412 15/4 00/17۳20 1۸/6 

 6۳/6 00/20207 ۳4/۳ 00/4۸4۸ ـ ـ ۸۸/2 247162۸ 00/0 00/0 15/1 ۳6۸0 1390

1391 60۳2 49/1 00/0 00/0 2425۸7۳ 9۸/2 00/42 1۸/0 00/4۸4۸ 40/۳ 00/15427 15/5 

1392 ۸901 ۳۸/1 00/0 00/0 ۳17۳۸۸7 11/4 ۸7/۳6 12/0 20/5516 44/6 00/15427 ۸7/4 

1393 11607 6۳/1 00/0 00/0 2229775 76/2 00/4۸ 14/0 00/5۳76 2۸/4 00/1۸۳6۳ 70/6 

 ـ ـ 4۸/4 20/554۸ 06/0 ۳0/20 69/2 202054۳ 00/0 00/0 ۸0/1 15۳46 1394

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانماخذ:         

ارائه  برخوارميزان توليد گوشت قرمز، شير و تعداد دام سبك و سنگين در شهرستان  (۸7-1)در جدول 

 41/5ز گوشت قرمز و درصد ا ۳2/۳، 1۳94بر اساس اطالعات موجود در استان اصفهان در سال شده است. 
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وشت اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گبشود که درصد از شير استان در شهرستان برخوار توليد مي

ت که  پنجم استان قرار بگيرد. اين درحاليس شانزدهم و از لحاظ توليد شير نيز در رتبه قرمز استان در رتبه

رصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از د 74/۳درصد از دام سبك و  91/0اين شهرستان 

هم استان ن بيست وسوم استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبه لحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به دست 

است. همچنين شهرستان  بوده 1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666تيب آيد که به ترمي

تن( استان را دارد. توليد  425)قرمز تن( و کمترين توليد گوشت 40۳خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

د شير درصد و تولي ۳6/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های گوشت قرمز در شهرستان برخوار در طي سال

ها به طور درصد به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال 67/10

 اند.درصد رشد)منفي( داشته -۸4/4درصد و  -66/1ميانگين به ترتيب 

د تن تولي ۸5/۳تن توليد سرانه گوشت قرمز، در جايگاه دوم استان و با  0411/0همچنين، شهرستان برخوار با 

  .سرانه شير، در جايگاه ششم استان قرار دارد

 برخوارتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 87 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  س(أدام سنگین)ر س(أدام سبک) ر تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

ه سران

 تولید شیر

) تولید به 

 واحد دام(

 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 00/1۸01 60/۳ 00/26279 ۳7/4 425۳1 19/1 26700 67/5 0260/0 9۸/0 

1386 00/2126 ۸5/۳ 00/29427 ۳7/4 ۳۳۳15 9۳/0 2۳9۸6 1۸/5 0۳71/0 2۳/1 

1387 67/2151 59/۳ 00/۳1651 ۳7/4 ۳45۳4 9۳/0 24512 1۸/5 0۳64/0 29/1 

1388 00/1902 ۸6/۳ 00/424۳۳ 66/5 ۳۳251 9۳/0 24۸94 1۸/5 0۳27/0 70/1 

1389 00/1727 ۳2/۳ 00/4۳77۳ 41/5 ۳5۸۳5 9۳/0 20۳26 0۳/4 0۳0۸/0 15/2 

1390 00/1۸5۳ ۳2/۳ 00/47517 41/5 ۳9254 96/0 21۳26 05/4 0۳06/0 2۳/2 

1391 00/2752 51/4 56/5۳199 41/5 42672 00/1 22۳26 06/4 042۳/0 ۳۸/2 

1392 00/2719 ۳2/4 00/5۳۸26 ۳4/5 42672 00/1 21222 27/4 0426/0 54/2 

1393 00/2155 ۳2/۳ 00/61156 41/5 ۳۸760 95/0 1۸۸77 02/4 0۳74/0 24/۳ 

1394 99/2109 ۳2/۳ 42/6۳591 41/5 ۳4۸4۸ 91/0 165۳2 74/۳ 0411/0 ۸5/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                   
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 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 85 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 86 -1ر)نمودا

واحد مرغداری گوشتي با توليد  5۸شهرستان برخوار دارای  1۳94در زمينه توليدات طيور، در سال 

است. اين شهرستان مرغ توليد کرده تن تخم 22/556گذار، واحد مرغداری تخم 2تن بوده و با  9۳/4119

درصد از توليدات مرغداری  69/2درصد از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و  20/۳

گذار استان، درصد از واحد های مرغداری تخم 15/1رساند و با دارا بودن گوشتي استان را به توليد مي

دهد ه جايگاه توليدات طيور استان نشان ميمرغ استان را داشته است. مقايسدرصد از توليدات تخم 59/0

ی دوازدهم را در تعداد رتبه سيزدهم استان را در توليد گوشت مرغ و رتبه 1۳94که اين شهرستان در  سال 

واحد مرغداری گوشتي،  25۳واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن 
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واحد  6فريدونشهر با دارا بودن  البته شهرستان .ر استان داشته استبيشترين واحد مرغداری گوشتي د

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را دارا  ۳05مرغداری و توليد 

واحد مرغداری  2تن توليد تخم مرغ در جايگاه چهاردهم استان و با  22/556است. همچنين اين شهرستان با 

تن توليد تخم ۸۸/16۳۳2کاشان با شهرستان ی چهاردهم استان قرار دارد. در اين مورد ار، در رتبهتخمگذ

ين و مياندشت، چادگان، خور و بيابانك، دهاقان و مبارکه بدون توليد تخم مرغ به يبوهای شهرستانمرغ و 

 1۳۸5 یاههرستان در طي سالترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ در اين ش

 درصد رشد داشته است. 55/2درصد و توليد تخم مرغ  1۸/1به طور ميانگين  1۳94تا 

ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  نشان داده  چنين سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيلههم

افته است و در اين سال شهرستان کاهش ي 1۳94تن در سال  0۳/71به  1۳۸5تن در سال  11/79شود، از مي

رغ، مبرخوار از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ جايگاه شانزدهم استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد تخم

تن در سال  9/172شود، از گذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخمکه به وسيله

يش يافته است و در اين سال شهرستان برخوار از لحاظ سرانه توليد افزا 1۳94تن در سال   11/27۸به   1۳۸5

 .جايگاه شانزدهم استان قرار دارددر تخم مرغ 

 برخوارگذار در شهرستان مرغ گوشتی و تخم ها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 88 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  مرغ گوشتی

)میزان  مرغ

تولید به 

تعداد 

 واحد(

سرانه تولید  گذارمرغ تخم

 تخم مرغ

)میزان تولید 

به تعداد 

 واحد(

 میزان تولید تعداد واحد میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 65 ۳9/4 ۳۸/5142 67/4 11/79 ۳ 70/2 70/51۸ 94/0 90/172 

1386 4۸ 20/۳ 60/5۸90 6۸/4 2۳/122 ۳ 6۳/2 17/594 94/0 06/19۸ 

1387 52 20/۳ ۸۳/۳۸21 0۳/۳ 0۸/74 ۳ 50/2 74/650 94/0 91/216 

1388 74 46/4 ۸1/4724 61/۳ ۸5/6۳ 2 61/1 74/6۸۸ 94/0 ۳7/۳44 

1389 74 44/4 ۳6/۳44۳ 51/2 5۳/46 2 57/1 4۸/726 94/0 24/۳6۳ 

1390 65 71/۳ 49/4174 ۸۸/2 22/64 2 5۳/1 55/۸51 06/1 7۸/425 

1391 66 65/۳ ۳2/45۸5 9۸/2 47/69 2 ۳1/1 57/705 ۸5/0 79/۳52 

1392 5۳ 97/2 10/6405 11/4 ۸5/120 2 ۳7/1 4۸/۸49 97/0 74/424 

1393 67 61/۳ 20/4164 76/2 15/62 2 25/1 49/۸۸5 97/0 74/442 

1394 5۸ 20/۳ 9۳/4119 69/2 0۳/71 2 15/1 22/556 59/0 11/27۸ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          
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 1394های استان اصفهان در سال تولید گوشت مرغ در شهرستان سرانه(. 87 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانتولید تخم سرانه(.  88 -1نمودار)

نشان داده شده  برخوارتعداد استخرهای پرورش ماهي و ميزان توليد ماهي در شهرستان  (۸9-1)در جدول 

 1۳) استان پرورش ماهي درصد از استخرهای 29/2، با دارا بودن 1۳94شهرستان برخوار، در سالاست. 

تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه  15درصد از توليد ماهي استان يعني به ميزان  29/0واحد(، 

رتبه نوزدهم استان را در پرورش  1۳94جايگاه توليدات شيالت استان نشان ميدهد که اين شهرستان در  سال 

ان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در ی يازدهم استماهي دارد و اين درحالي است که رتبه



   15۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0) اختيار دارد. بيشترين ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم

 هرستانش ماهي در پرورش استخر پرورش ماهي در جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر

. پرورش به ثبت رسيده است استخر( 1خور و بيابانك) شهرستان رين آن در استخر( و کمت 227اصفهان ) 

درصد و تعداد استخرهای  42/4۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های ماهي در اين شهرستان در طي سال

ی قابل ذکر آنکه سرانه نکته درصد رشد داشته است. 70/110ها پرورش ماهي به طور ميانگين در اين سال

تن در سال  15/1به  1۳۸5تن در سال  ۳۳/1ماهي)ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( از پرورش 

بيست و يکم  رتبه 1۳94ی پرورش ماهي اين شهرستان در سال کاهش يافته است. از لحاظ سرانه 1۳94

 .استان را به خود اختصاص داده است

 برخوارها در شهرستان الت و تولید آنواحدهای شی(. 89 -1جدول)

 سال

 سرانه پرورش ماهی میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

) میزان تولید به تعداد 

 استخر پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

1385 15 55/۳ 00/20 67/0 ۳۳/1 

1386 20 60/4 00/1۳ ۳۸/0 65/0 

1387 6 45/1 00/۳ 09/0 50/0 

1388 10 60/2 00/11 ۳1/0 10/1 

1389 14 01/۳ 00/42 07/1 00/۳ 

1390 ۳ 57/0 00/۳5 6۸/0 67/11 

1391 5 ۸۸/0 00/27 47/0 40/5 

1392 1 12/0 00/10 24/0 00/10 

1393 11 77/1 00/9 1۸/0 ۸2/0 

1394 1۳ 29/2 00/15 29/0 15/1 

 خذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمأ

در استان اصفهان نشان مي 1۳94را در سال  برخوارپرورش ماهي شهرستان  جايگاه سرانه (۸9-1)نمودار 

 .دهد
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 1394های استان اصفهان در سال پرورش ماهی شهرستان سرانه(. 89 -1نمودار)

طي  خواربرهای زنبور عسل و ميزان توليد عسل در شهرستان بوط به تعداد کلنياطالعات مر( 90-1) جدول

درصد از کلني 15/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان برخوار، در سالارائه کرده است.  را 1۳۸5-1۳94دوره 

 تن را به خود ۳4/۳درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  14/0کلني(، 1070های زنبور عسل استان) 

از  1۳94دهد که اين شهرستان در  سال اختصاص داده است. مقايسه جايگاه توليدات عسل استان نشان مي

ی هجدهم و  از لحاظ توليد عسل نيز در جايگاه بيست و لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور عسل در رتبه

کلني زنبور عسل و  ۳51990قابل توجه آنکه شهرستان نجف آباد با  يکم استان اصفهان قرار دارد. نکته

ين هيچ يهای فالورجان و ناتن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول استان قرار دارد وشهرستان 9۳2توليد 

به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها اند. توليد عسل در شهرستان برخوار در طي سالتوليدی از عسل نداشته

درصد رشد داشته است.  -77/10ها ور ميانگين در اين سالهای زنبور عسل به طدرصد و تعداد کلني -۸5/9

توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در  الزم به ذکر است که اين شهرستان از لحاظ سرانه

 .جايگاه  نوزدهم استان قرار دارد

 برخوارشهرستان تعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در (. 90 -1جدول)

 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به )

 (عسلتعدادکلنی زنبور 
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

1385 22507 09/5 4۳/157 ۳2/4 0070/0 

1386 17564 ۳9/۳ ۸7/150 19/۳ 00۸6/0 

1387 10۳5 20/0 0۳/6 ۳2/0 005۸/0 



   155/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به )

 (عسلتعدادکلنی زنبور 
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

1388 1۳۳1 26/0 29/5 20/0 0040/0 

1389 10۳0 17/0 50/۳ 14/0 00۳4/0 

1390 10۳0 17/0 7۳/7 17/0 0075/0 

1391 ۸64 1۳/0 ۸7/4 10/0 0056/0 

1392 1174 16/0 94/2 0۸/0 0025/0 

1393 1۳15 16/0 00/۳ 0۸/0 002۳/0 

1394 1070 15/0 ۳4/۳ 14/0 00۳1/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال توليد عسل در شهرستان سرانه (90-1)نمودار 

 
 1394تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال  سرانه(. 90 -1نمودار)

های دامپزشکي نقش مهمي در ها و آزمايشگاهها، داروخانهخصصي دامپزشکي مانند کلينيكمراکز ت

امکانات دامپزشکي ( 91-1)جدول  در کنند.افزايش توليدات دامي و جلوگيری از بيمارهای دامي ايفا مي

زشکي اين شهرستان دارای يك آزمايشگاه دامپارائه شده است.  1۳90-1۳95طي دوره  برخوارشهرستان 

زشکي های دامپبهره شده است. الزم به ذکر است که تعداد آزمايشگاهبه بعد از آن بي  1۳9۳بوده که در سال 

درصد رشد داشته و کاهش يافته است. همچنين تعداد   -60/۳ها به طور ميانگين استان در اين سال

با  1۳95تا  1۳90های طي سال عدد رسيده که در ۸به  1۳95های دامپزشکي اين شهرستان در سال کلينيك
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درصد رشد داشته است.  55/12ها در استان به طور ميانگين در اين سال ودرصدی روبرو بوده 67/10رشد 

داروخانه افزايش  7داروخانه به  6از  1۳95تا  1۳۸5های دامپزشکي اين شهرستان از سال تعداد داروخانه

های دامپزشکي ا پشت سر گذاشته است. تعداد داروخانهدرصدی ر ۳۳/۳عبارتي رشد متوسط  يافته که به

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي  02/0ها به طور ميانگين در استان در طي اين سال

با رشد ميانگين  1۳95تا  1۳90های نفر بوده که در طي سال 16،  1۳95و غير دولتي در اين شهرستان در سال 

درصد رشد  ۸۳/1ها و بوده است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سالدرصدی روبر 56/1

 .داشته است

 برخوارمکانات دامپزشکی در شهرستان ا(. 91 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی داروخانه دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1390 1 57/۳ 5 ۸5/4 6 17/5 0 00/0 15 52/4 
1391 1 00/4 5 ۳۸/۳ 6 00/5 1 41/1 15 4۸/4 

1392 1 00/4 5 27/۳ 6 00/5 1 49/1 15 ۳9/4 

1393 0 00/0 5 1۳/۳ 7 ۸۸/5 1 45/1 16 41/4 

1394 0 00/0 6 4۳/۳ 7 9۸/5 1 45/1 14 27/4 

1395 0 00/0 ۸ 49/4 7 0۳/6 1 41/1 15 25/4 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان       

کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه های شهری و روستايي استقرار واحدهای صنعتي و اراضي ( 10-1نقشه )

ين و همچن صنعتيقسمت اعظم واحدهای همانگونه که مشخص است دهد. را نشان مي برخوارشهرستان در 

های شهری قرار دارند. اين امر موجب سکونتگاهدر مجاورت  شهرستان وجنوب اراضي کشاورزی در 

 های محيطي در اين مناطق شده است.روز انواع آاليندگيها و بتراکم زياد جمعيت در اين بخش



 

 

 برخوارهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10-1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 برخوارجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده از  برخوارستان به منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهر

های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگاه مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان  و همچنين سهم

 داده شده است. 

 در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور برخوارسهم شهرستان 

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  برخوارمجموع کاالی ارسال شده از شهرستان  (92-1)در جدول

تا  1۳۸5های در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سالاين شهرستان 

 برآورد شده است. 1۳95

به سایر نقاط کشور )هزارتن( و سهم شهرستان در جمع  برخوارمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 92 -1جدول)

 هان به سایر نقاط کشور )درصد(کاالی ارسال شده از استان اصف

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

26/9 7/24422 ۳/2261 1385 

9۳/11 ۸/2710۳ 2/۳200 1386 
50/11 ۸/2710۳ 0/۳117 1387 

۸9/9 7/290۳7 6/2۸70 1388 
۸۳/۸ 0/۳0705 6/2711 1389 
۸9/9 9/۳1247 7/۳091 1390 
95/۸ 1/۳1۸۳۳ 6/2۸4۸ 1391 
91/7 ۳/۳1011 9/2452 1392 
0۳/7 ۸/۳1111 6/21۸۸ 1393 
۸۸/5 9/29۸76 4/1755 1394 
65/5 0/2۸2۳2 ۸/1595 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                      

ای به ز ميزان کاالهای ارسال شده جادههمانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان برخوار ا

بوده است.  1۳۸6ساير نقاط کشور کاهش يافته است. طي اين دوره باالترين سهم شهرستان مربوط به سال 



   159/خواربرسند توسعه شهرستان 

 

ختيار پنجم استان را در ا ، شهرستان برخوار از نظر ميزان کاالی ارسال شده به خارج استان رتبه1۳95در سال 

هزارتن  6/۸972اصفهان با شهرستان هزارتن کمترين و  2/1چادگان با تان شهرسدر اين سال  .داشته است

ت در به ذکر است که به دليل نبود اطالعا . الزمبيشترين کاالی ارسالي به ساير نقاط کشور را داشته اند

 ين و مياندشت، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است.يمورد شهرستان بو

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان برخوارمقایسه شهرستان (. 91 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده برخوارسهم شهرستان 

به مقصد استان اصفهان )درون استان( و سهم  برخوارشهرستان  ميزان کاالی ارسال شده از (9۳-1)جدول

 دهد.را ارائه مي 1۳95تا  1۳۸5های اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال

ان هرستبه سایر نقاط استان اصفهان )هزار تن( و سهم ش برخوارمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 93 -1جدول)

 یر نقاط استان )درصد(در جمع کاالی ارسال شده به سا

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

40/۸ 1/11۳17  0/951 1385 

۸2/7 5/12447  4/97۳ 1386 
15/7 4/1۳۳۸6  6/956 1387 
21/6 2/1۳۸29  7/۸5۸ 1388 
79/0 2/1۳60۳  1/10۸ 1389 
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 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

62/0 ۸/125۸2  7/77 1390 
59/0 9/12440  6/7۳ 1391 
4۸/0 ۳/1252۸  ۳/60 1392 
60/0 ۸/117۸9  0/71 1393 
7۳/0 9/11۳6۸  7/۸2 1394 
90/0 6/105۳0  1/95 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                          

کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان کاهش يافته است.  طي دوره مورد نظر سهم شهرستان برخوار از کل

، شهرستان برخوار از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه پانزدهم را در استان داشته 1۳95در سال 

هزار تن کاالی ارسالي به ساير نقاط استان جايگاه آخر استان را  7/2خوانسار با شهرستان در اين سال  .است

دشت، اين ين و ميانياختيار داشته است. الزم به ذکر است که به دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان بودر 

 .شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است

 

 ی ارسالهای استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالبا دیگر شهرستان برخوارمقایسه شهرستان (. 92 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 
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 به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی برخوارمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان 

به تفکيك  مبدأ شهرستان عنوان به برخوارشهرستان  ایجاده  یدهش جابجا کاالی ميزان (94-1)در جدول

 است. شده ارائه کااليي گروه 9

مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم کاالی ارسال شده از مبدأ  (94-1)که از جدول همانگونه

 .بوده است ماشين آالت ، صنايع سبك وبرخوار به ساير نقاط مربوط به کاالهای معدني ساختماني

 .، شهرستان برخوار از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه هشتم را در استان داشته است1۳95در سال 

آران و بيدگل بدون ارسال کاالی شهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم شهرستان در اين سال 

 . اندکشاورزی به ترتيب رتبه های اول و آخر را در استان داشته

 .از نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در جايگاه نهم استان قرار گرفته است 1۳95برخوار در سال شهرستان 

هزار تن کاالهای فلزی در جايگاه اول قرار گرفته است و  7/50۳7مبارکه با ارسال شهرستان در اين سال 

شهرستان های چادگان، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر بدون داشتن سهمي در ارسال کاالهای فلزی 

 پايين ترين جايگاه را در استان داشته اند.

سال کاالهای معدني ساختماني رتبه پنجم را در استان داشته ، شهرستان برخوار از نظر حجم ار1۳95در سال 

هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول را در  ۳/22۸7اصفهان با ارسال   شهرستاندر اين سال  .است

اختيار داشته است و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال 

 ني نداشته اند. کاالهای معدني ساختما

در  .شهرستان برخوار به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه چهارم را در استان داشته است 1۳95در سال 

چادگان سهمي در شهرستان هزارتن در جايگاه نخست قرار گرفته و  9/64۳اصفهان با شهرستان اين سال 

 ارسال صنايع سبك نداشته است. 

ر اين د .ز نظر حجم ارسال ماشين آالت رتبه ششم را در استان داشته استشهرستان برخوار ا 1۳95در سال 

هزار تن حائز رتبه اول است و شهرستان های آران و بيدگل،  5/494اصفهان با ارسال شهرستان سال 

 فريدونشهر و چادگان سهمي در ارسال ماشين آالت نداشته اند.

در  .ای شيميايي رتبه سيزدهم را در استان داشته استبرخوار از نظر ارسال کاالهشهرستان ، 1۳95در سال 

هزار تن رتبه اول استان را داشته است و شهرستان های  0/55۸0شاهين شهر و ميمه با  شهرستان اين سال

 .نداآران و بيدگل، چادگان، دهاقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر  سهمي در ارسال کاالهای شيميايي نداشته

 



 

 

 گروه کاالیی 9به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک  برخوارمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان (. 94 -1جدول)

 سال

 جمع متفرقه و خرده بار چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک معدنی ساختمانی فلزی کشاورزی
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1385 5/96 ۳4/4 2/56 7۳/0 2/2791 69/20 0/61 11/۸ 0/91 64/5 4/47 54/0 1/27 05/14 ۸/22 54/7 6/11 10/2 9/۳204 01/9 

1386 7/12۳ 90/4 6/56 60/0 ۸/۳729 64/24 2/95 2۸/9 ۳/101 15/7 0/61 6۸/0 1/۳0 9۳/12 ۸/25 44/7 5/1۳ 6۸/1 1/42۳7 61/10 

1387 ۸/115 77/4 4/40 41/0 0/۳604 47/21 1/127 ۸5/11 ۸/95 0۳/9 0/59 6۸/0 ۸/19 69/۸ 0/19 27/5 2/11 67/1 1/4092 94/9 

1388 4/104 56/4 7/41 41/0 1/۳246 75/1۸ 6/1۳0 72/1۳ 5/99 01/9 9/6۳ 6۸/0 7/1۸ 4۸/7 6/16 59/۳ 7/6 56/1 2/۳72۸ ۸0/۸ 

1389 2/51 22/2 7/26 2۳/0 9/2565 ۳۸/14 9/62 1۸/6 5/94 24/7 ۳/1۸ 22/0 ۳/6 02/2 ۸/4 ۸1/0 4/6 ۳۳/1 9/2۸۳6 45/6 

1390 4/74 06/2 6/2۳ 16/0 5/2۸90 96/1۳ 7/5۸ 75/۳ 9/1۳5 29/7 0/17 16/0 1/6 ۳6/1 1/6 ۸2/0 4/6 71/0 7/۳21۸ ۸4/5 

1391 1/91 46/۳ 1/۳1 27/0 ۸/2424 41/1۳ 6/۸0 00/7 7/250 57/1۸ 9/1۸ 24/0 4/11 79/۳ 4/7 24/1 4/9 ۳2/1 ۳/2925 66/6 

1392 7/79 42/2 9/۳1 2۸/0 6/2159 ۳2/12 6/107 09/۸ 5/۸4 50/7 2/20 27/0 ۳/22 2۸/7 0/11 17/2 7/۸ 10/2 5/2525 ۸4/5 

1393 5/9۳ 20/۳ 4/2۳ 22/0 9/1900 ۸6/11 1/101 ۳9/7 6/62 75/4 9/2۳ 27/0 5/۳۳ 29/9 4/10 92/1 6/11 59/2 0/2261 ۳4/5 

1394 7/111 ۸7/۳ 0/2۸ ۳0/0 4/14۸۳ 14/10 1/96 79/6 ۳/61 22/5 5/11 12/0 0/26 ۸9/6 7/11 15/2 ۳/11 11/2 1/1۸41 51/4 

1395 9/74 64/2 4/4۳ ۳۸/0 1/15۳6 5۳/10 1/99 ۸5/5 4/66 7۳/4 1/10 10/0 ۸/۳4 20/۸ 9/15 17/2 ۸/21 90/2 5/1902 ۳5/4 

 ی و حمل و نقل جاده ای استاناداره کل راهدارمأخذ:  
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ين در ا .برخوار به لحاظ ارسال کاغذ و چوب رتبه سوم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95در سال 

هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان سال 

و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و چوب سهمي های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور 

 نداشته اند. 

اين  در .، شهرستان برخوار از نظر ارسال چرم و پوشاک رتبه هفتم را در استان داشته است1۳95در سال 

هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه نخست استان قرار دارد و  9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان سال 

ستان های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهمي در ارسال شهر

 . اين نوع کاالها نداشته اند

به لحاظ ارسال کاالهای متفرقه و خرده بار رتبه پنجم را در استان را داشته  1۳95برخوار در سال  شهرستان

ار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خرده هز 1/۳41اصفهان با  شهرستان در اين سال .است

بار استان داشته است و شهرستان های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهمي در ارسال اين نوع 

 .کاالها نداشته اند

م هاستان اصفهان به س مبدأ از هر گروه کاالهای ارسالي از برخوارنسبت سهم شهرستان  (95-1)در جدول

نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي  اگرجمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. 

بي در اين گروه کااليي دارای مزيت نس برخوارباشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان  يكبزرگتر از 

  بوده است. 

به سهم جمعیت شهرستان استان اصفهان از کل کاالهای ارسالی از مبدأ  برخوارنسبت سهم شهرستان (. 95 -1جدول)

 از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار
چرم و 

 پوشاک
کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت
صنایع 

 سبک
معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

96/0 45/۳ 4۳/6 25/0 5۸/2 71/۳ 47/9 ۳۳/0 99/1 1385 
77/0 ۳9/۳ ۸9/5 ۳1/0 26/۳ 2۳/4 22/11 27/0 2۳/2 1386 
76/0 ۳9/2 94/۳ ۳1/0 10/4 ۳7/5 74/9 1۸/0 16/2 1387 
71/0 62/1 ۳۸/۳ ۳1/0 07/4 20/6 47/۸ 1۸/0 06/2 1388 
60/0 ۳7/0 91/0 10/0 25/۳ 7۸/2 47/6 10/0 00/1 1389 
۳2/0 ۳7/0 61/0 07/0 27/۳ 6۸/1 25/6 07/0 92/0 1390 
5۸/0 55/0 67/1 11/0 20/۸ 09/۳ 92/5 12/0 5۳/1 1391 
92/0 95/0 17/۳ 12/0 27/۳ 52/۳ ۳7/5 12/0 06/1 1392 
11/1 ۸۳/0 99/۳ 11/0 04/2 1۸/۳ 10/5 10/0 ۳7/1 1393 
90/0 91/0 92/2 05/0 21/2 ۸۸/2 ۳0/4 1۳/0 64/1 1394 
21/1 91/0 4۳/۳ 04/0 9۸/1 45/2 40/4 16/0 11/1 1395 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای استاناداره کل ماخذ: 
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طي دوره مورد نظر شهرستان برخوار نسبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را به ترتيب در کاالهای معدني 

ستان برخوار نسبت به جمعيت شهر ،1۳95داشته است.  در سال صنايع سبك ساختماني ، کاغذ و چوب و 

ماني، صنايع سبك، ماشين آالت، کاغذ و چوب  و متفرقه خود در توليد کاالهای کشاورزی،  معدني ساخت

 .و خرده بار مزيت نسبي داشته است

 واحدهای عمده فروشی

های بازرگاني، عبارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغيير شکل( عمده فروشي به عنوان يکي از بخش

ن يا ادارات و ساير عمده فروشاکنندگان صنعتي، تجاری، فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

 کنند.

گروه سه رقمي تقسيم بندی  6به   ISICواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای

 شده اند.

 به صورت حق العمل کاری  :  همه انواع عمده فروشان511کد  

 : 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 ها :519کد 

 و سهم شهرستان از استان طي دوره  برخوارهای موجود در شهرستان بندی، عمده فروشيبر اساس اين طبقه

 باشد. مي( 96-1)به صورت جدول  1۳95-1۳92

 اند و از اين نظردرصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان برخوار قرار داشته 21/2، 1۳95در سال 

 09/0فريدن با شهرستان و  99/40اصفهان با  شهرستان در اين سال .ه نهم استان قرار گرفته استدر رتب

 .اندو کمترين تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته بيشتريندرصد 

ی های استان به تفکیک و سهم شهرستان از کل عمده فروش برخوارهای شهرستان تعداد عمده فروشی(. 96 -1جدول)

 ISICکد سه رقمی 

 سال

 514کد  513کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان)درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

1392 1 ۳2/0 6 95/۳ 2 54/1 ۳ 95/1 
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 سال

 514کد  513کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان)درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان )درصد(

1393 1 ۳1/0 7 02/4 ۳ 17/2 4 00/2 

1394 1 29/0 9 4۳/4 ۳ 0۸/2 4 76/1 

1395 1 24/0 14 ۸6/5 4 5۸/2 7 72/2 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 اصناف

باشند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای صنفي اصناف بخش ديگری از بازرگاني داخلي مي

 ارائه شده است.  (97-1)احدهای صنفي استان در جدول و سهم اين شهرستان ازکل و برخوارشهرستان 

 و سهم شهرستان از کل واحدهای صنفی استان )درصد( برخوارتعداد واحدهای صنفی شهرستان (. 97 -1جدول)

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فینتعداد واحدهای ص سال   

1385 5 26/0 

1386 60 40/0 

1387 ۳22 1۳/1 

1388 602 ۳5/1 

1389 1151 97/1 

1390 1574 15/2 

1391 210۸ 44/2 

1392 2۸50 ۸1/2 

1393 ۳45۳ 91/2 

1394 4026 ۸9/2 

1395 46۸6 90/2 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                    

ای داشته و سهم واحدهای ندهطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي شهرستان برخوار رشد فزاي

، شهرستان برخوار از 1۳95صنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان افزايش يافته است. در سال 

و  612۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه دهم را در استان داشته است

 .انداول و آخر را در استان داشته هایرتيب رتبهواحد صنفي  به ت 751ين و مياندشت با يبوشهرستان 
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 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن ميهای ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيتاز مهمترين زيرساخت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار  پر خطوط همراه، تلفن ثابت، نتلف دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 ابت و همراهتلفن ث

 شده ارائه اصفهان استانو  برخوارشهرستان سطح  در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (9۸-1) در جدول

ن استخراج شده است. همچني 1۳۸5-1۳95. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره است

و اپراتور رايتل طي دوره   1۳۸5-1۳95طي دوره ن همراه برای اپراتور همراه اول اطالعات ضريب نفوذ تلف

 .در سطح شهرستان و استان ارائه شده است1۳91 -1۳95

 و استان اصفهان برخوارضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 98 -1جدول)

 سال
 ب نفوذ تلفن ثابتضری

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 ۳1/19 11/۳۸ 56/19 00/2۸ - - 

1386 21/25 15/۳9 5۸/2۳ 0۳/42 - - 

1387 65/۳4 9۳/۳9 71/2۳ ۸0/55 - - 

1388 ۳9/۳5 74/40 64/2۳ 12/61 - - 

1389 15/۳5 ۳2/41 9۳/2۳ 09/69 - - 

1390 ۳1/۳5 17/42 ۸4/2۳ 66/76 - - 

1391 74/۳5 02/4۳ 5۸/21 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 71/۳6 67/44 56/21 06/۸6 00/0 00/0 

1393 9۳/۳6 65/45 56/21 62/90 00/1 00/۳ 

1394 25/۳7 16/46 ۳7/20 72/۸۸ 00/4 00/۸ 

1395 25/۳7 60/46 42/2۳ ۸۸/55 00/7 00/1۳ 
  .به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت   
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طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در شود، يمالحظه م (9۸-1)همانگونه که در جدول 

سطح شهرستان برخوار و کل استان اصفهان افزايش يافته است. طي اين دوره ضريب نفوذ تلفن ثابت در 

، شهرستان برخوار از نظر ضريب 1۳95شهرستان برخوار کمتر از ضريب نفوذ استان بوده است. در سال  

  91/9۳وذ نطنز با ضريب نفشهرستان در اين سال  .ه هجدهم استان قرار داشته استنفوذ تلفن ثابت در رتب

 .اندکمترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان داشته ۳1/۳2فريدن با  شهرستان و  بيشترين

 
صفهان های استان و کل استان اشهرستان با دیگر برخوارمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان (. 93 -1نمودار)

  1395در سال 

سار خوانشهرستان ، شهرستان برخوار به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور همراه اول رتبه آخر و 1۳95در سال 

داشتهرتبه اول را در استان  44/271و چادگان(  با  فريدونشهرفريدن، های شهرستان )شامل بخش هايي از 

در  .در رتبه هفدهم استان قرار دارد به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتلبرخوار  رستانشه 1۳95اند. در سال 

 0/2شهرستان  با ضريب نفوذ  4در رتبه اول استان قرار دارد و  ۳7ن با ضريب نفوذ شهرستان نايي اين سال

 اند.ترين جايگاه را در استان داشتهنپايي
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های با دیگر شهرستان برخوارمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در  شهرستان (. 94 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
تان و سهای ابا دیگر شهرستان برخوارشهرستان تلفن همراه )اپراتور رایتل( در  مقایسه ضریب نفوذ(. 95 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

(  در BTS)های تلفن همراه اندازی سايت راه و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

 و رايتل نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول BTSتعداد مراکز  (99-1)نقاط مناسب است. در جدول

 .ه استو استان اصفهان ارائه شد برخواردر سطح شهرستان 
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و استان اصفهان و  برخواردر شهرستان و رایتل شده توسط اپراتورهای همراه اول  نصب BTSتعداد (. 99 -1جدول)

 1386-1395سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال 

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1386 15 11۳۳ ۳2/1 - - - 

1387 19 1۳10 45/1 - - - 

1388 19 1۳۸1 ۳۸/1 - - - 

1389 20 1444 ۳9/1 - - - 

1390 26 1516 72/1 0 9 00/0 

1391 27 1669 62/1 0 9 00/0 

1392 ۳۳ 1۸54 7۸/1 0 56 00/0 

1393 ۳9 1۸7۳ 0۸/2 1 112 ۸9/0 

1394 41 1929 1۳/2 ۳ 167 ۸0/1 

1395 42 1۸99 21/2 4 174 ۳0/2 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت           

در اين سال  .همراه اول رتبه يازدهم را در استان دارد BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان برخوار در سال 

اول  هایيب رتبهنصب شده به ترت BTS  هشتن و مياندشت  با  شهرستان بوييو  ۸۳7اصفهان با شهرستان 

نصب شده توسط اپراتور  BTSبرخوار از نظر تعداد شهرستان ، 1۳95و آخر را در استان داشته اند. در سال 

در اين  .شاهين شهر و ميمه و گلپايگان در رتبه دهم استان قرار داشته استهای شهرستان رايتل به همراه 

جايگاه اول و شهرستان های سميرم و فريدن با نصب شده توسط رايتل  BTS ۸2اصفهان با شهرستان سال 

، اپراتور رايتل 1۳95نصب شده رتبه آخر را در استان داشته اند)الزم به توضيح است که تا سال  BTS يك

به ازای هر هزار نفر را  BTSمراکز سرانه  (100-1) جدول .شهرستان سايتي نصب نکرده است( 6هنوز در 

 نشان مي دهد.  و کل استان برخواردر شهرستان 

 نفر( 1000و استان اصفهان )به ازای هر  برخوارشهرستان  BTSسرانه (. 100 -1جدول)

 استان شهرستان سال
1385 00/0 14/0 

1390 24/0 ۳1/0 

1395 ۳۸/0 40/0 

 استان مخابرات ماخذ: شرکت
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نصب شده در شهرستان  BTSسرانه مراکز همانگونه که مشخص است که طي سال های مورد مقايسه 

رتبه   BTSبرخوار به لحاظ سرانه  شهرستان ،1۳95تر از سطح استان بوده است. در سال برخوار پايين

 BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ن با شهرستان ناييدر اين سال  .شانزدهم استان را داشته است

 .اندهای اول و آخر را در استان داشتهبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
با دیگر  برخوارشهرستان نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در  BTSسرانة مقایسه (. 96 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

تعداد روستاهای  (101-1)ترش اينترنت دارد. در جدولتلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گس

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95و استان اصفهان طي دوره  برخواردارای ارتباط تلفني در شهرستان 

 و استان برخوارروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 101 -1جدول)

 سال
 نیروستاهای دارای ارتباط تلف

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 1۸ 1700 06/1 

1386 1۸ 16۸2 07/1 

1387 1۸ 1704 06/1 

1388 21 17۳۳ 21/1 

1389 17 1726 9۸/0 

1390 15 171۸ ۸7/0 

1391 ۳5 1745 01/2 

1392 ۳۳ 1546 1۳/2 

1393 ۳۳ 15۸1 09/2 
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 سال
 نیروستاهای دارای ارتباط تلف

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1394 ۳۳ 15۸1 09/2 

1395 ۳۳ 15۸1 09/2 

 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

  ADSLمخفف کلمات 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  (102-1)در جدول .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 .ارائه شده است برخوارشرکت مخابرات در شهرستان 

سهم شهرستان از و  برخواردایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان  ADSLهای تعداد پورت(. 102 -1جدول)

 1388-1395استان )درصد( طی دوره 

 تعداد سال
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(
 استان شهرستان

1388 9 50/0 09/0 ۳۸/0 

1389 77 14/1 72/0 40/1 

1390 15۸7 ۸9/1 57/14 22/17 

1391 251۸ ۳7/1 5۸/22 24/۳7 

1392 41۳۸ 61/1 25/۳6 65/51 

1393 ۸4۸7 12/2 64/72 54/79 

1394 10990 27/2 ۸9/91 44/95 

1395 12092 ۳0/2 7۸/9۸ ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت            

داير شده از سوی شرکت مخابرات، رتبه  ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95رستان برخوار در سال شه

 2271چادگان با شهرستان درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  . شهرستاندوازدهم را در استان داشته است

 اند.درصد( باالترين و پايين ترين جايگاه را در استان داشته 4۳/0)



 برخوارسند توسعه شهرستان / 172

 

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95وار در سال شهرستان برخ

 59/5۸سميرم با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال . دوازدهم استان قرار داشته است

 .اندهای اول و آخر را در استان داشتهپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
با دیگر شهرستان برخوارشهرستان دایر شده توسط شرکت مخابرات در  ADSLسرانة پورت مقایسه (. 97 -1)نمودار

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  اتپست خدمباشد. شرکت ارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند کهرا ارائه مي دهد 

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق عتوزي 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

  ارائه شده است. برخوارتعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان  (1-10۳)
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به تفکیک شهری و روستایی و سهم شهرستان )درصد( از   برخوارتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 103 -1جدول)

 1385-1395کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 وستاییر شهری کل روستایی شهری کل

1385 15 5 10 02/2 2۸/2 91/1 

1386 15 5 10 52/1 9۸/1 ۳6/1 

1387 20 14 6 9۳/1 20/4 ۸5/0 

1388 ۳0 1۸ 12 79/2 19/4 ۸6/1 

1389 20 14 6 ۸2/1 10/۳ 9۳/0 

1390 59 ۳۸ 21 42/5 ۸5/6 94/۳ 

1391 56 ۳5 21 19/5 ۳9/6 95/۳ 

1392 2۸ ۳5 ۳ 56/۳ 21/6 60/0 

1393 ۳6 ۳۳ ۳ ۳9/۳ ۸7/5 60/0 

1394 2۳ 20 ۳ 19/2 66/۳ 60/0 

1395 19 6 ۳ ۸7/1 07/۳ 61/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان        

ين در ا. استان را داشته استنوزدهم از نظر تعداد کل واحدهای پستي رتبه  1۳95شهرستان برخوار در سال 

های اول و آخر را در استان داشتهستي رتبه واحد پ 5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با  شهرستان سال

 اند.

 برخوارروستايي در سطح شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری و دفاتر  (104-1)در جدول 

 و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان اصفهان طی دوره  برخوارروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 104 -1جدول)

1395-1385 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * ۳ 6۸/2 

1386 0 * ۳ 00/2 

1387 4 92/0 11 72/4 
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 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1388 4 ۸4/0 10 01/۳ 

1389 4 ۸2/0 11 96/2 

1390 5 11/1 10 27/۳ 

1391 5 11/1 10 27/۳ 

1392 4 12/1 11 49/۳ 

1393 4 14/1 11 47/۳ 

1394 4 15/1 11 49/۳ 

1395 2 65/0 11 44/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان            

 ننخست و شهرستان های برخوار، نايي جايگاهروستايي در  ICTدفتر  64اصفهان با  شهرستان، 1۳95در سال 

تر های خوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دف)شهرستاندفتر در جايگاه  آخر قرار گرفته اند دوو نجف آباد با 

ICT .)در  1۳95از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرستان برخوار در سال  روستايي مي باشند

های شهرستان دفتر رتبه نخست و  1۳5اصفهان با شهرستان در اين سال  .استرتبه  نهم استان قرار داشته 

 .دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند يكچادگان و خور و بيابانك با 

ن و کل استان را نشا برخوارسرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرستان  (105-1)جدول

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  هناسان اداردهد. مطابق روال مطرح شده توسط کارشمي

 شود. در نظر گرفته مي

 نفر( 4000و استان اصفهان )به ازای هر  برخوارسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 105 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 60/0 22/0 70/5 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 17/2 50/1 96/10 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 62/0 56/0 40/1 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان              

 .، شهرستان برخوار از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه بيست ويکم را در استان داشته است1۳95در سال 

ترين و به ترتيب پايين 97/2دن با سرانه فريشهرستان و  45/0خميني شهر با سرانه رستان شهدر اين سال 
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اند. در همين سال، شهرستان برخوار از نظر سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته باالترين سرانه

ستان را ا واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه چهاردهم و بيست و سوم

خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95در سال در اختيار داشته است. 

نطنز ستان شهرواحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در همين سال  2۸/0

پستي روستايي را در استان داشته رانه واحدهایترين سپايين ۳6/0خوانسار با شهرستان باالترين و   27/9با 

 .اند

 
ان و های دیگر استبا شهرستان برخوارمقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 98 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (106-1) باشد. در جدولاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست ميسرانه مرسوالت پستي ش

فهان طي و استان اص برخوارتعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95های سال

و استان اصفهان  برخوارله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان تعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسو(. 106 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 5۳0۸65 15/1 ۳۳/5 1۳/10 

1386 54024۸ 1۸/1 ۳۳/5 90/9 
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 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1387 52۸۳01 12/1 12/5 0۸/10 

1388 ۳9۸749 27/1 79/۳ 59/6 

1389 ۳01۸79 96/0 ۸2/2 50/6 

1390 521۳۳0 56/1 79/4 ۸۳/6 

1391 674۳۳ 24/0 60/0 6۳/5 

1392 20۸۸76 7۸/0 ۸۳/1 ۳۸/5 

1393 25۸179 ۸6/0 21/2 95/5 

1394 12۳666۳ 29/4 ۳4/10 6۸/5 

1395 259525 56/1 12/2 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11ه مربوط ب1۳95*آمار سال           

 مأخذ: اداره کل پست استان               

سرانه مرسوالت پستي در شهرستان برخوار و استان اصفهان طي دوره مورد همانگونه که مشخص است، 

رستان پايين( همواره سرانه مرسوالت در شه1۳94نظر کاهش يافته است و طي اين دوره ) به استثنای سال 

از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه هشتم را در  1۳95تان بوده است. شهرستان برخوار در سال تر از سطح اس

مرسوله به ترتيب  ۳27۸ين و مياندشت با شهرستان بويو  119۸9۳90اصفهان با . شهرستان استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایرتبه

در همين  .انه مرسوالت پستي رتبه چهارم را در استان داشته است، شهرستان برخوار از نظر سر1۳95در سال 

انه ين و مياندشت با سرشهرستان بويمرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه شهرستان سال 

 .رتبه آخر را در استان دارندمرسوله به ازای هر نفر  14/0



   177/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
با شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفهان در  برخوارمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 99 -1نمودار)

 1395سال 

 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمامیزان دسترسی به شبکه

هت های مناسب جدر سال های اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساخت

 های ديجيتال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صدا وتر به صورت ايجاد شبکهئه خدمات با کيفيتارا

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (107-1)جدول و کل استان در برخوارسطح شهرستان 

 رخواربدر شهرستان  )درصد( های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 107 -1جدول)

 1389-1395و استان طی دوره 

 سال
 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیپوشش جمعیتی فرستنده

 استان شهرستان

1389 90 45 

1390 90 54 

1391 90 67 

1392 90 71 

1393 90 7۸ 

1394 90 ۸4 

1395 90 90 
 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                             
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ويي به يي و تلويزيهای ديجيتال راديواز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان برخوار در سال 

هرستان شدر اين سال  .رتبه هشتم استان قرار داردهای خور و بيابانك، کاشان و نجف آباد در همراه شهرستان

درصدی رتبه آخر را در  50فريدونشهر با پوشش شهرستان درصدی رتبه اول و  100شهر با پوشش خميني

 . انداستان داشته

 انرژی -13 -1

استان  و برخوارتان صنعتي و کل گاز طبيعي در شهرس ،سرانه مصرف خانگي، تجاری( 10۸-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94اصفهان طي دوره 

درصد رشد  57/59به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5کل گاز طبيعي در اين شهرستان از سال  مصرف سرانه

هزار متر مکعب  2/1۸در اين شهرستان معادل  1۳94داشته است. مصرف سرانه کل گاز طبيعي در پايان سال 

)از ميان بيست و چهار شهرستان( استان قرار  چهارمز لحاظ مصرف سرانه گاز در جايگاه بوده است که ا

هزار متر مکعب( و کمترين آن  1۳/9۳) مبارکهگاز مربوط به شهرستان  دارد. بيشترين ميزان مصرف سرانه

 1۳94ال سمربوط به شهرستان خور و بيابانك است. بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان برخوار در 

 بودههزار متر مکعب مصرف  9/۳۳از بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش صنعتي با سرانه 

 92/57، در بخش خانگي به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5ی گاز طبيعي از سال چنين مصرف سرانهاست. هم

  .اشته استدرصد رشد د 57/7۸درصد و در بخش صنعتي نيز  71/101درصد، در بخش تجاری 

به تفکیک  برخوارسرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک(  در شهرستان (. 108 -1جدول)

 های مختلفبخش

 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی
سرانه مصرف گاز 

 تجاری
سرانه مصرف گاز 

 صنعتی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

 شهرستان

 

 نسبت مصرف

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

1385 ۸/7 02/2 6/4۳ 44/1 7/۳7 56/1 6/۸ 94/1 

1386 9/۳ 74/0 9/4 11/0 5/5 ۳5/0 9/۳ 65/0 

1387 ۳/۳ 64/0 5/5 19/0 ۸/9 05/1 4/۳ 60/0 

1388 7/2۳ 51/4 9/65 20/5 6/7۸ ۸4/4 1/25 55/4 

1389 2/22 ۳5/4 0/50 26/4 1/71 16/5 ۳/2۳ ۳6/4 

1390 5/22 12/5 1/4۸ 74/6 1/۸1 04/14 9/2۳ ۳1/5 

1391 0/21 76/4 ۳/41 ۸1/5 1/7۸ 79/14 ۳/22 9۳/4 

1392 5/19 7۳/4 6/29 12/6 7/65 75/15 4/20 91/4 



   179/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی
سرانه مصرف گاز 

 تجاری
سرانه مصرف گاز 

 صنعتی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

 شهرستان

 

 نسبت مصرف

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

1393 7/16 5۳/۳ 2/12 22/۳ 2/17 14/6 5/16 55/۳ 

1394 2/1۸ 71/۳ ۸/14 ۳6/۳ 9/۳۳ 29/6 2/1۸ 7۳/۳ 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان                   

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز طبیعی در شهرستان مصرف سرانه(. 100 -1نمودار)

 
 1394در سال  برخوارگاز در شهرستان  ترکیب مصرف(. 101 -1نمودار)
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 66/۳کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف 49/2، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

صنعتي استان در اين بخش کنندگان درصد مصرف 27/7تجاری و  بخش دگاننکندرصد از تعداد مصرف

، 2۳/6های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخشهرستان قرار دارند. تعداد مصرفش

اند. تعداد در شهرستان برخوار داشته 1۳94تا  1۳۸5های درصد رشد متوسط در طي سال 6۳/20و  07/26

ها به الاين سهای گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي کنندگان گاز در بخشمصرف

 هایبنابراين در شهرستان برخوار ، در طي سال .درصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6طور ميانگين 

های تجاری و صنعتي، در مقايسه با استان از رشد بيشتر و کنندگان در بخشتعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5

 .اندبرابر بودهتقريبا در بخش خانگي دارای رشد 

 برخوارکنندگان گاز در شهرستان تعداد مصرف(. 109 -1جدول)

 

 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی
کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1385 21766 4۸/2 ۳44 11/1 159 42/6 22269 45/2 

1386 2۳0۸5 45/2 407 1۸/1 1۸۳ 0۳/6 2۳675 41/2 

1387 2551۸ 5۳/2 546 44/1 205 01/6 26269 51/2 

1388 27014 51/2 6۳7 52/1 229 ۸7/5 27۸۸0 49/2 

1389 2۸۸62 52/2 ۸00 7۳/1 25۳ 70/5 29915 50/2 

1390 ۳05۳1 4۸/2 10۸0 06/2 296 77/5 ۳1907 4۸/2 

1391 ۳2۸70 51/2 1۳07 25/2 ۳20 61/5 ۳4497 51/2 

1392 ۳4270 4۸/2 1757 74/2 ۳50 6۸/5 ۳6۳77 50/2 

1393 ۳5۸27 47/2 2455 49/۳ ۸16 27/11 ۳909۸ 56/2 

1394 ۳74۳1 49/2 2695 66/۳ 561 27/7 406۸7 57/2 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان           

مشترک  406۸7، شهرستان برخوار در رتبه دهم استان مي باشد و 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

 خور و بيابانك بدون مشترک گازشهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01شهرستان اصفهان با است. داشته 

 . اندين گاز را داشتهکمترين تعداد مشترک



   1۸1/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال تعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 102 -1نمودار)

به اين شکل بوده است که  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان برخوار طي سال

 1۳94متر مکعب در پايان سال  ۳261۳به  1۳۸9سال  متر مکعب در 2۸919مصرف بنزين معمولي از ميزان 

دهد. از طرف درصد از مصرف بنزين معمولي استان را تشکيل مي 74/1حدود  1۳94در سال  ورسيده است 

ليتر رسيده  70/272ليتر به   26/270از  1۳90تا  1۳۸9های بنزين معمولي در طي سال ديگر مصرف سرانه

ازدهم و ي بيست و چهار شهرستان استان، در مصرف کل بنزين معمولي رتبه است. شهرستان برخوار از بين

زين به ترتيب بن هجدهم را دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانه در مصرف سرانه بنزين معمولي رتبه

ی اهها به ترتيب در شهرستانليتر( و کمترين آن 6۸/6۳9ين)ليتر( و ناي 92۳965های اصفهان) ندر شهرستا

 .ليتر( بوده است 54/179( و فالورجان) 6564فريدونشهر)

 
 1394های استان اصفهان در سال زین در شهرستانبن مصرف سرانه(. 103 -1نمودار)
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متر مکعب در پايان  65۸به  1۳۸5متر مکعب در سال  2۸5در شهرستان برخوار مصرف بنزين سوپر از ميزان 

هد ددرصد از مصرف بنزين سوپر استان را تشکيل مي 90/0حدود  1۳94در سال  ورسيده است  1۳94سال 

تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال و در جايگاه دوازدهم استان قرار دارد. مصرف اين فرآورده

ن در طي اي درصد رشد داشته است. همچنين مصرف سرانه بنزين سوپر در اين شهرستان ۸9/11،  1۳94

درصد رشد داشته است.  61/9ها به طور ميانگين ليتر رسيده که در طي اين سال 50/5ليتر به  ۸6/2ها از سال

بنزين سوپر اين شهرستان در جايگاه سيزدهم استان قرار دارد. بيشترين مصرف بنزين سوپر و مصرف سرانه

ليتر(  27/۳1ليتر( و تيران و کرون )  41512ان)های اصفهی بنزين سوپر به ترتيب در شهرستانمصرف سرانه

 ند.ابهره ماندهاست و در دوره ی مورد بررسي ده شهرستان اين استان از مصرف بنزين سوپر بي بوده

 
 1394های استان اصفهان در سال بنزین سوپر در شهرستان (. مصرف سرانه104 -1نمودار)

متر مکعب در پايان  469۸۳به  1۳۸5متر مکعب در سال  ۸245۸گاز از ميزان ان مصرف نفتدر اين شهرست

 دهد وگاز استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت ۸0/1حدود  1۳94در سال  ورسيده است  1۳94سال 

درصد  -59/5ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  در رتبه پانزدهم استان قرار دارد. در طي اين سال

 ۸5/۳92ليتر به  75/۸27ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهرشد منفي داشته است. مصرف سرانه

 درصد رشد) منفي( داشته و کاهش يافته است. از نظر مصرف سرانه -4۸/7ليتر رسيده که به طور ميانگين 

رف گاز و مصميزان مصرف نفتگاز اين شهرستان در جايگاه چهاردهم استان قرار دارد. بيشترين نفت

ليتر( و کمترين آن  0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)انشهرست مربوط بهی آن به ترتيب سرانه

 .ليتر( بوده است 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)مربوط به شهرستان

 



   1۸۳/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستاننفت مصرف سرانه(. 105 -1نمودار)

رسيده  1۳94متر مکعب در پايان سال  179به  1۳۸5متر مکعب در سال  2۸994کوره از ميزان مصرف نفت

ی هجدهم ی استان را تشکيل داده و در رتبهکورهدرصد از مصرف نفت 20/0حدود  1۳94در سال  واست 

درصد رشد منفي داشته  -72/۳2ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين سال استان قرار دارد. در طي اين

ليتر کاهش يافته و به طور  50/1ليتر به  05/291ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالاست. مصرف سرانه

رشد منفي داشته است و در جايگاه هفدهم استان قرار دارد. درصد  -02/۳4ها ميانگين در طي اين سال

ليتر  15۳۸4اردستان با شترين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستانبي

 .اندليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان مصرف نفت کوره نداشته 60/۳66مصرف و 

 
 1394اصفهان در سال  های استاندر شهرستان کورهنفت  مصرف سرانه(. 106 -1نمودار)
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متر مکعب در  104۳به  1۳۸5متر مکعب در سال  26۳5بر طبق اطالعات ارائه شده مصرف نفت سفيد از 

سفيد استان را تشکيل  درصد از مصرف نفت 11/2حدود  1۳94در سال  ورسيده است  1۳94پايان سال 

انگين نفتي به طور مي مصرف اين فرآوردهدهد و در رتبه سيزدهم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مي

 45/26ها از لآن نيز در طي اين سا درصد رشد منفي داشته است. مصرف سرانه -۳1/۸ها در طي اين سال

درصد رشد )منفي(  -12/10ها به طور ميانگين کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سالليتر 72/۸ليتر به 

نفت سفيد شهرستان برخوار در جايگاه يازدهم استان قرار دارد. بيشترين  داشته است. از نظر مصرف سرانه

 ليتر( و خور و بيابانك ۸۸75) های اصفهانی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانمصرف و مصرف سرانه

 92/1)  ليتر( و فالورجان 97) ين و مياندشتهای بويتانشهرس مربوط بهليتر( و کمترين آن نيز  90/4۳۸)

 .يتر( بوده استل

 
 1394های استان اصفهان در سال در شهرستان سفیدنفت  مصرف سرانه(. 107 -1نمودار)

 ورسيده  1۳94تن در پايان سال  5296به  1۳۸9تن در سال  5172مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان از 

داده است. از نظر مصرف گاز  اختصاصبه خود  1۳94ل درصد از مصرف گاز مايع استان را در سا 4۳/4

 یمايع، شهرستان برخوار در جايگاه ششم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه

يافته است. شهرستان  کاهشکيلوگرم  2۸/44کيلوگرم به  ۳4/4۸از  1۳94تا  1۳۸9های گاز مايع در طي سال

ی ششم استان قرار دارد. بيشترين مصرف گاز مايع و ی گاز مايع در رتبهسرانهبرخوار از لحاظ مصرف 

تن( و خور و بيابانك  42569های اصفهان )به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال مصرف سرانه

 .ين و مياندشت با مصرف صفر بوده استبوي ه شهرستانها مربوط بليتر( و کمترين آن 26/114)



   1۸5/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز مایع در شهرستان مصرف سرانه(. 108 -1نمودار)



 

 

 برخوارنفتی در شهرستان  میزان مصرف شش فرآورده(. 110 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی گاز مایع

مصرف 

 هسران

 کیلوگرم()

مصرف 

کل 

 شهرستان

 )تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 )مترمکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 )لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 )مترمکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

هرستان ش

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب(متر)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 )مترمکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ۸6/2 2۸5 6۸/0 45/26 26۳5 91/1 75/۸27 ۸245۸ 60/2 05/291 2۸994 25/1 

1386 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 94/2 29۸ 70/0 50/26 26۸7 5۸/1 77/۸41 ۸5۳67 6۸/2 96/274 27۸۸5 20/1 

1387 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/۳ ۳10 69/0 ۳6/26 2722 0۸/2 91/۸47 ۸7541 7۸/2 ۳6/261 269۸4 12/1 

1388 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 06/۳ ۳22 6۸/0 20/26 2754 16/2 ۳2/۸54 ۸9795 ۸9/2 42/247 26005 07/1 

1389 ۳4/4۸ 5172 ۸7/۳ 26/270 2۸919 7۸/1 2۸/۳ ۳51 72/0 ۳5/26 2۸19 ۳2/2 2۸/۸5۳ 91۳0۳ 94/2 ۸6/2۳2 24917 02/1 

1390 24/57 62۳5 94/4 1۸/256 27906 77/1 51/2 27۳ 66/0 97/27 ۳047 02/۳ 72/6۳7 69469 06/2 40/۸9 97۳9 ۳4/0 

1391 65/60 676۳ 4۳/5 2۸/26۸ 29915 ۸1/1 6۸/۳ 410 ۸۸/0 07/19 2126 54/2 ۳9/521 5۸1۳۸ ۸7/1 70/10 119۳ 0۳/0 

1392 ۳۳/59 6772 ۸2/5 55/2۸1 ۳21۳6 ۸5/1 47/5 624 92/0 1۸/15 17۳۳ 41/2 40/47۸ 54604 69/1 29/5 604 02/0 

1393 79/4۸ 5700 ۸5/4 27/2۸1 ۳2۸62 77/1 56/5 650 92/0 ۳۸/14 16۸0 69/2 ۸1/449 52554 59/1 26/4 49۸ 17/0 

1394 2۸/44 5296 4۳/4 70/272 ۳261۳ 74/1 50/5 65۸ 90/0 72/۸ 104۳ 11/2 ۸5/۳92 469۸۳ ۸0/1 50/1 179 20/0 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده



   1۸7/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

و سهم اين شهرستان از  برخوارای بنزين در شهرستان هپمپو  CNGهای جايگاهتعداد ( 111-1)جدول 

های تعداد جايگاهدهد. را نشان مي1۳۸5-1۳94طي دوره استان  CNGهای جايگاهو های بنزين پمپکل 

CNG  افزايش يافته است. از نظر تعداد جايگاه  ۳به  2در سال های مورد بررسي اين شهرستان ازCNG  اين

درصد از  96/1، 1۳94در جايگاه چهاردهم قرار دارد و در سال تيران و کرون  به همراه شهرستانشهرستان 

جايگاه بوده است.  5ها قرار دارد. همچنين تعداد پمپ بنزين در اين سال برخوار ها در شهرستاناين جايگاه

در  نزطهای آران و بيدگل، خور و بيابانك و نبه همراه شهرستاناين شهرستان از نظر تعداد پمپ بنزين 

در  1۳94های استان در سال بنزيندرصد از پمپ 7۸/1قرار دارد. الزم به ذکر است  شانزدهمجايگاه 

 .شهرستان برخوار قرار دارند

 برخوارشهرستان  CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 111 -1جدول)

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
 هم از س

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 5 45/2 2 ۸9/1 

1386 5 40/2 2 ۸9/1 

1387 5 26/2 2 ۸2/1 

1388 5 25/2 2 71/1 

1389 5 20/2 2 65/1 

1390 5 14/2 2 4۳/1 

1391 5 06/2 ۳ 04/2 

1392 5 02/2 ۳ 0۳/2 

1393 5 95/1 ۳ 00/2 

1394 5 7۸/1 ۳ 96/1 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                   

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

ا و سهم شهرستان از استان ر برخوارميزان مصرف سرانه مشترکين برق شهرستان  (112-1)باشد. جدول مي

 56/16 برق مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانههد. دميهای مختلف نشان شبه تفکيك بخ

رسيده که به طور ميانگين  1۳94ساعت در سال هزارکيلووات ۳5/10به  1۳۸5ساعت در سال هزارکيلووات

 20/4درصد رشد منفي داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان برخوار ،  -۳7/4ها در طي اين سال

ق در بر چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همتشکيل مي 1۳94در سال رف برق استان را درصد از مص

 )داده ای برای سرانه روشنايي معابردر بخش صنعتي و کمترين آن در بخش خانگي بوده است  1۳94سال 



 برخوارسند توسعه شهرستان / 1۸۸

 

مربوط (، 1۳94 سالتا  1۳۸5های گزارش نشده است(. بيشترين رشد مصرف برق )به طور ميانگين طي سال

درصد رشد و کمترين رشد  ۳۸/10ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال عموميبه بخش روشنايي 

داشته است. درصد رشد  ۳7/1ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال صنعتيمصرف، مربوط به بخش 

استان و از نظر مصرف  تمهفدر جايگاه  1۳95در نه ماهه اول سال  برخوار، شهرستان از نظر مصرف کل برق

 است. گرفتهاستان قرار  اولبرق نيز اين شهرستان در جايگاه   سرانه

 
 1395 سال نه ماهه اولهای استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 109 -1نمودار)

 
های استان اصفهان در شهرستان )هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( ل برقک مصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

 1395سال  نه ماهه اول در

 



   1۸9/ برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

در  1۳95سال  ماهه اول نه برق در کنندههای مصرفدرصد مصرف هريك از بخش (111-1)در نمودار 

 .است ارائه شده برخوارشهرستان 

 
 1395 سال ه ماهه اولندر  برخوارکننده برق در شهرستان های مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 111 -1نمودار)

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد( برخوارهای مختلف شهرستان برق در بخش مصرف سرانه(. 112 -1جدول)

 سال

 کل نایی معابرروش تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 تانشهرس

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

1385 ۳7/۳ 55/2 20/22 49/2 71/۳۳5 04/5 56/۳24 ۳7/۸ ۸0/2 07/2 - 29/2 56/16 ۸6/4 

1386 4۳/2 62/2 62/24 ۸7/2 72/۳51 2۳/5 76/۳21 ۸0/7 91/2 22/2 - ۸7/1 55/12 ۸5/4 

1387 27/2 00/2 02/5۳ 79/2 90/465 4۳/7 91/20۳ ۳7/6 21/۳ 57/2 - 2۳/2 0۸/15 70/4 

1388 16/2 97/1 ۳1/4۸ ۸5/2 92/1۸1 90/5 92/2۳5 94/6 11/۳ 75/2 - 12/۳ ۸1/12 50/4 

1389 10/2 9۸/1 ۸4/45 60/2 15/16۸ ۳2/6 96/250 65/6 01/۳ 12/2 - 06/۳ 9۸/12 49/4 

1390 ۸9/1 01/2 29/24 06/2 59/1۸5 4۸/5 4۸/2۳6 59/6 4۳/2 22/2 - ۸۸/2 40/12 4۸/4 

1391 ۸9/1 10/2 ۸۳/22 14/2 0۸/1۸0 70/5 09/2۳0 ۸6/6 64/2 61/2 - 91/2 ۳6/12 69/4 

1392 92/1 0۸/2 52/۳1 76/2 ۸۳/150 ۳۸/5 79/1۸9 00/6 42/2 41/2 - ۸۸/2 02/11 25/4 

1393 00/2 17/2 02/۳4 07/۳ 24/160 65/5 57/179 07/6 5۸/2 49/2 - ۸5/1 ۳0/11 ۳5/4 

1394 95/1 1۸/2 25/۳2 1۳/۳ 25/1۳9 19/5 99//159 0۳/6 55/2 45/2 - 69/2 ۳5/10 20/4 

 17/4 02/9 4۳/2 - 57/2 ۳4/2 92/5 47/1۳1 14/5 ۸6/126 12/۳ ۳1/26 2۸/2 77/1 1395ماهه اول  9

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



   191/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 1۳94مشترک در سال  559۳9به  1۳۸5مشترک در سال  2۸264از  تعداد مشترکين برخواردر شهرستان 

طي خوار بردهد. تعداد مشترکين شهرستان درصد از مشترکين استان را تشکيل مي ۳۳/2رسيده است که 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  64/۸ها به طور ميانگين اين سال

( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳94 سال تا 1۳۸5د رشد به طور ميانگين از درص ۳1/1۸کشاورزی )

ماهه  در نه برخواردرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان  ۳6/5)عمومي

 استان قرار دارد. دهماز نظر تعداد مشترکين برق در جايگاه  1۳95اول سال 

 برخوارهای مختلف شهرستان تعداد مشترکین برق در بخش(. 113 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 21954 7۸/1 946 ۳7/2 2۸0 24/0 79۸ 70/۳ 42۸6 ۳5/4 

1386 ۳۳۳79 54/2 1056 46/2 290 2۳/0 ۸64 ۸0/۳ 4۸14 64/4 

1387 2۸061 0۳/2 564 20/1 ۳5۸ 26/0 1245 0۸/5 5441 91/4 

1388 ۳02۸5 0۸/2 605 1۸/1 7۳7 50/0 10۳4 59/4 6425 17/5 

1389 ۳2270 10/2 5۸9 11/1 7۸5 50/0 114۸ 01/5 70۸۳ 26/5 

1390 ۳4۳49 12/2 700 20/1 ۸19 49/0 12۳9 2۸/5 741۸ 1۸/5 

1391 ۳6614 15/2 775 20/1 ۸5۸ 4۸/0 1۳79 ۸1/5 7۸09 17/5 

1392 ۳۸۸92 1۸/2 927 ۳0/1 921 50/0 1514 ۸5/5 ۸۳20 21/5 

1393 40659 20/2 104۸ ۳5/1 966 50/0 16۸1 21/6 ۸915 ۳4/5 

1394 42645 2۳/2 1219 45/1 1005 50/0 1772 ۳0/6 929۸ ۳1/5 

 ماهه  9

 1395اول 
4۳746 24/2 1۳40 50/1 10۳9 51/0 1۸57 4۳/6 9746 ۳9/5 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان                       



 برخوارسند توسعه شهرستان / 192

 

 
در نه ماهه اول  رخواربهای مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان (. سهم هریک از بخش112 -1نمودار)

 1395سال

 
 1395 سال نه ماهه اولهای استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 113 -1نمودار)

ه بر باشد کهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فضای سبز ميبخش

به  1۳۸5متر مکعب در سال  65/26۸جمعاً از آب مشترکين  رانهميزان مصرف س (114-1)اساس جدول 

)منفي(  درصد رشد -50/4ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95متر مکعب در سال  ۳5/160

دهد. رف آب استان را تشکيل ميدرصد از مص 29/2داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان برخوار ، 

متر مکعب( و کمترين  61/۸54در بخش عمومي )1۳95آب در سال  صرف سرانهچنين بيشترين ميزان مهم

ور ) به ط متر مکعب( بوده است. همچنين بيشترين رشد مصرف آب 76/126آن در بخش توليدی تجاری )

(، مربوط به بخش عمومي بوده که به طور ميانگين در طي اين 1۳95تا   1۳۸5های ميانگين در طي سال



   19۳/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

صد رشد و کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش خانگي بوده که به طور ميانگين در طي در 95/7ها سال

 ی دهم و از نظردر رتبه برخوار درصد رشد داشته است. از نظر مصرف کل آب شهرستان 94/0ها اين سال

 .آب در جايگاه نوزدهم استان قرار داشته است مصرف سرانه

 برخوارهای مختلف شهرستان به ازای هر مشترک( در بخش متر مکعب) مصرف سرانه آب(. 114 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

ستان شهر

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 ۳1/265 1۸/2 ۳9/712 71/0 47/214 52/2 - - 65/26۸ 01/1 

1386 47/27۳ 26/2 9۳/7۳9 71/0 44/20۸ 46/2 - - 07/276 0۸/2 

1387 21/269 ۳۸/2 96/64۳ ۸9/0 96/2۸2 2۳/۳ 00/11271 41/۳ 24/276 27/2 

1388 ۳۸/194 07/2 60/52۳ 12/1 ۸0/196 ۸1/2 00/11195 29/2 ۸4/199 0۳/2 

1389 61/201 09/2 14/6۳9 12/1 ۸7/220 24/۳ 67/6۸۸ 12/0 0۸/210 05/2 

1390 ۸۳/1۸7 1۳/2 6۳/550 02/1 69/1۸7 ۸6/2 ۳۳/۳6۸ 09/0 59/19۳ 06/2 

1391 50/1۸5 14/2 79/49۳ 92/0 06/17۳ 60/2 67/674 12/0 50/1۸9 04/2 

1392 ۸7/190 ۳1/2 22/666 72/0 ۸0/171 9۳/2 - 00/0 4۳/195 12/2 

1393 0۸/1۸5 55/2 ۳2/620 ۸1/0 65/172 07۳ - 00/0 75/1۸9 ۳6/2 

1394 72/1۸4 29/2 ۸4/711 67/0 12/155 96/2 - 00/0 56/1۸۸ 07/2 

1395 75/15۳ 40/2 61/۸54 25/1 76/126 09/۳ - 00/0 ۳5/160 29/2 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                                                  

 

 



 برخوارسند توسعه شهرستان / 194

 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 114 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 115 -1نمودار)

 



   195/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395در سال  برخوارسهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان (. 116 -1نمودار)

ک در سال مشتر ۳9509به  1۳۸5مشترک در سال  20۳۳4تعداد مشترکين آب در شهرستان برخوار از 

 دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طيدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 1۳/۳رسيده است که  1۳95

ه بخش بوط بدرصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مر 29/7ها به طور ميانگين اين سال

بخش کمترين آن مربوط به ( و 1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  55/12توليدی تجاری )

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان برخوار از نظر تعداد  0۸/6عمومي )

 .مشترکين آب در جايگاه نهم استان قرار دارد

 برخوارهای مختلف شهرستان تعداد انشعابات آب در بخش(. 115 -1جدول)

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی گیخان

 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 1۸4۸1 ۸7/2 ۳27 05/2 152۳ 17/4 ۳ 74/0 

1386 19251 ۸7/2 ۳41 04/2 15۸6 16/4 ۳ 70/0 

1387 20700 ۸۸/2 ۳67 04/2 1705 16/4 ۳ 67/0 

1388 2۸۳96 9۸/2 50۳ 21/2 2۳۳۸ 16/4 ۳ 55/0 

1389 2۸۳96 96/2 50۳ 15/2 2۳۳۸ 16/4 ۳ 49/0 

1390 29715 9۸/2 527 11/2 2771 52/4 ۳ 4۸/0 

1391 ۳1057 01/۳ 590 49/2 ۳۳25 99/4 ۳ 47/0 
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 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی گیخان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1392 ۳2۳9۸ 05/۳ 509 1۳/2 ۳۸97 16/5 0 00/0 

1393 ۳۳۳64 09/۳ 5۳4 20/2 4۳46 ۳۸/5 0 00/0 

1394 ۳4196 99/2 555 1۸/2 475۸ ۳5/5 0 00/0 

1395 ۳4196 9۸/2 555 16/2 475۸ ۳5/5 0 00/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
 1395در سال  برخواردر تعداد مشترکین آب در شهرستان  های مختلفسهم هریک از بخش(. 117 -1نمودار)

 



   197/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 118 -1نمودار)

 حمل و نقل -14 -1

تم سافر بعنوان ثمر و نتيجه سيس. جابجايي بار و ماستای مهمترين زير بخش حمل و نقل، حمل و نقل جاده

های طول کل راه 1۳۸5در سال باشد. های مهم اين زير بخش ميای، از جمله شاخصحمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه داشته و به  17/2 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال  146شهرستان برخوار  

کيلومتر  109از و درصدی روبرو بوده  -95/۳ ن با رشدکيلومتر رسيده است. طول بزرگراه های شهرستا175

 ۸2درصدی از    -1۸/0های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  ۳۸به  1۳۸5در سال 

درصد   -77/11ها رسيده است. راه روستايي نيز در طي اين سال 1۳95کيلومتر  ۳۸به  1۳۸5کيلومتر در سال 

 رشد داشته است.

 )کیلومتر(برخواراستحفاظی شهرستان  های حوزهراه(. 116 -1ل)جدو

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 نشهرستا

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 - - 109 99/۸ ۸2 46/۳ - - 225 10/4 146 4۳/1 

1386 - - 29 25/2 21 ۸۸/0 47 24/4 49 ۸۸/0 146 40/1 

1387 - - 29 05/2 21 ۸6/0 47 69/4 49 ۸6/0 146 ۳7/1 

1388 - - 41 91/2 24 04/1 ۳4 55/۳ 55 0۳/1 154 4۸/1 

1389 - - ۳9 60/2 24 11/1 ۳4 ۸1/2 49 ۸9/0 146 ۳5/1 

1390 27 7۸/6 ۳۸ 50/2 ۳۸ 67/1 ۳4 14/۳ 49 ۸7/0 1۸6 71/1 
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 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 نشهرستا

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1391 27 7۸/6 ۳۸ 46/2 ۳۸ 66/1 ۳4 14/۳ 49 ۸6/0 1۸6 69/1 

1392 27 7۸/6 ۳۸ ۳2/2 ۳۸ 7۳/1 ۳4 14/۳ 49 ۸5/0 1۸6 6۸/1 

1393 27 7۸/6 ۳۸ 26/2 ۳۸ 77/1 45 27/4 29 66/0 177 ۸۳/1 

1394 27 77/6 ۳۸ 25/2 ۳۸ 7۸/1 4۳ 09/4 29 66/0 175 ۸1/1 

1395 27 77/6 ۳۸ 25/2 ۳۸ 7۸/1 4۳ 09/4 29 66/0 175 ۸1/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده             

استان را در مجموع  بيست و يکمجايگاه برخوار شهرستان ، مشخص است (119-1)همانطور که از نمودار 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي  های حوزهراه

 
 1395های استان اصفهان در سال استحفاظی شهرستان های حوزهراه (. 119 -1نمودار)

درصد(  25های شهرستان برخوار مربوط به راه فرعي)سهم راه، بيشتر 1۳95 سالدر  (120-1)طبق نمودار 

های اين شهرستان درصد از راه 15، های اين شهرستان، بزرگراهدرصد از راه 22، 1۳95در سال  .بوده است

ی اند. الزم به ذکر است که در محاسبههای روستايي بودهدرصد راه 17درصد راه اصلي و  22آزادراه، 

  . اندهای درون شهری در نظر گرفته نشدهستحفاظي اين شهرستان، راههای حوزه اراه



   199/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه برخوارهای شهرستان سهم هریک از راه(. 120 -1نمودار)

1395 

ده قرار مي گيرد، شاخص راه به مساحت های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفايکي از شاخص

کيلومتر  ۳9/۳، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95شهرستان برخوار در سال و راه به جمعيت است. 

کيلومتر راه داشته است. از نظر راه  4۳/1راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

 ين شهرستان در جايگاه هجدهم استان و از نظر راه به جمعيت  در رتبهروستايي به جمعيت روستايي، ا

کيلومتر راه  96/۸نوزدهم استان قرار دارد. همچنين به ازای هر صد کيلومترمربع از مساحت اين شهرستان 

 .وجود دارد که از اين نظر در رتبه  نوزدهم استان قرار دارد

 برخوارهای زیربنایی راه برای شهرستان مقدار شاخص (.117 -1جدول)

 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
 

 1385 06/۳2 4۸/7 47/1 

1386 ۸6/6 4۸/7 44/1 

1387 74/6 4۸/7 41/1 

1388 4۳/7 ۸9/7 47/1 

1389 51/6 4۸/7 ۳6/1 

1390 ۳9/6 52/9 71/1 

1391 25/6 52/9 67/1 

1392 12/6 52/9 6۳/1 

1393 54/۳ 06/9 51/1 
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 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
 

 1394 47/۳ 96/۸ 46/1 

1395 ۳9/۳ 96/۸ 4۳/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                     

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 121 -1نمودار)

 
 1395شهرستان در استان اصفهان در سال نسبت راه به جمعیت (. 122 -1نمودار)

 



   201/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395)تراکم راه( در استان اصفهان در سال  رستانشهنسبت راه به مساحت (. 123-1نمودار)

در جايگاه بيستم استان قرار داشته  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان برخوار در سال  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن مربوط  ۳40است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل در  2ياندشت با ين و ميبوشهرستان به 

 1۳۸5هزار مورد در سال  29/4بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني اين شهرستان از اين رتبه

اشته مدتي دکاهش پيدا کرده است ولي به دليل نوساناتي که در طي اين  1۳95هزار مورد در سال   06/۳به  

 .درصد رشد داشته است 02/2ها به طور متوسط است،  در طي اين سال

 برخوارتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 118 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 اناز است

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 25/0 20/0 00/0 00/0 04/4 22/1 29/4 66/0 

1386 0۳/0 02/0 00/0 00/0 62/۳ 09/1 64/۳ 50/0 

1387 5۳/0 40/0 00/0 00/0 00/4 2۳/1 5۳/4 6۳/0 

1388 59/0 42/0 00/0 00/0 00/4 24/1 59/4 5۸/0 

1389 59/0 42/0 00/0 00/0 12/2 6۸/0 71/2 ۳6/0 

1390 54/0 ۳9/0 00/0 00/0 00/2 4۸/0 55/2 ۳۸/0 

1391 62/0 45/0 01/0 00/0 00/۳ 00/1 6۳/۳ 49/0 
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 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 اناز است

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1392 1۸/1 0۸/1 07/0 02/0 ۸0/2 05/1 05/4 61/0 

1393 20/1 16/1 06/0 02/0 95/4 ۳2/1 20/6 79/0 

1394 00/1 04/1 06/0 02/0 00/2 51/0 06/۳ ۳9/0 

1395 00/1 02/1 06/0 02/0 00/2 5۳/0 06/۳ 42/0 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده       

 
 1395در سال  برخوار ن استانی شهرستانسهم وسایل نقلیه در سفرهای درو(. 124 -1نمودار)

در جايگاه شانزدهم  1۳95سافرجابجا شده درون استاني، شهرستان برخوار در سال تعداد م از نظر شاخص

هزار مورد و  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

ان آران هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرست۳5شهر با خمينيشهرستان کمترين آن مربوط به 

 ۸0ی درون استاني اين شهرستان از بندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهو بيدگل در اين رتبه

در طي اين مدت با رشد متوسط و کاهش  1۳95مورد در سال هزار   17/42به  1۳۸5هزار مورد در سال 

 .درصدی روبرو بوده است -96/2



   20۳/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 برخواردرون استانی)هزار مورد( شهرستان  تعداد مسافر جابجا شده. (119 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 00/10 26/0 00/0 00/0 00/70 ۳0/1 00/۸0 ۸0/0 

1386 00/15 ۳4/0 00/0 00/0 00/64 16/1 00/79 72/0 

1387 65/14 ۳5/0 00/0 00/0 00/72 ۳4/1 65/۸6 ۸1/0 

1388 00/14 ۳۳/0 00/0 00/0 00/75 40/1 00/۸9 ۸2/0 

1389 00/1۸ 44/0 00/0 00/0 00/۳6 69/0 00/54 52/0 

1390 00/21 51/0 02/0 00/0 00/26 ۳9/0 02/47 41/0 

1391 5۸/21 57/0 04/0 00/0 00/55 10/1 62/76 77/0 

1392 72/۳9 ۳۳/1 00/1 09/0 00/۳5 7۸/0 72/75 ۸7/0 

1393 1۳/۳4 21/1 14/0 01/0 5۳/26 42/0 ۸0/60 59/0 

1394 00/26 02/1 17/0 01/0 00/16 25/0 17/42 41/0 

1395 00/26 0۳/1 17/0 02/0 00/16 26/0 17/42 44/0 

 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار    

 
 1395در سال  برخوار درون استانی شهرستان سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 125 -1نمودار)

هزار مورد سفر، در جايگاه  ۸۸/1با  1۳95تعداد سفر برون استاني، شهرستان  برخوار در سال  از نظر شاخص

هزار  269پانزدهم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

باشد فريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستانمورد و کمترين آن مربوط به  
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تعداد سفرهای برون  1۳95تا  1۳۸5های ر است که در طي سالاند. الزم به ذککه سفر برون استاني نداشته

هزار مورد رسيده و به دليل نوساناتي که در طي اين  ۸۸/1هزار مورد به  10/7استاني در اين شهرستان از 

 .درصد رشد داشته است 22/4دوره داشته، به طور متوسط 

 برخوارستانی)هزار مورد( شهرستان تعداد سفر برون ا(. 120 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 09/6 24/2 01/0 01/0 00/1 4۳/2 10/7 94/1 

1386 00/7 51/2 00/0 00/0 00/1 ۳۳/2 00/۸ 99/1 

1387 67/6 42/2 00/0 00/0 ۳0/0 70/0 96/6 6۳/1 

1388 00/۸ ۸1/2 02/0 02/0 ۳۳/0 7۳/0 ۳5/۸ ۸2/1 

1389 59/5 91/1 05/0 04/0 55/0 42/1 19/6 41/1 

1390 00/5 94/1 05/0 10/0 45/0 5۸/0 50/5 4۳/1 

1391 ۳6/۳ 16/1 06/0 06/0 57/0 02/2 00/4 95/0 

1392 97/۳ 42/1 05/0 05/0 74/0 55/2 76/4 1۳/1 

1393 00/6 17/2 00/1 99/0 00/5 ۳2/12 00/12 ۸6/2 

1394 00/1 ۳5/0 04/0 04/0 ۸4/0 ۸5/1 ۸۸/1 44/0 

1395 00/1 ۳۸/0 04/0 04/0 ۸4/0 9۸/1 ۸۸/1 47/0 

 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار        

 
 1395در سال  برخوارسهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان (. 126 -1نمودار)

 



   205/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

هزار مورد  16/49با  1۳95شهرستان برخوار در سال برون استاني،  تعداد مسافر جابجاشده از نظر شاخص

ي مربوط به ی برون استانترين تعداد مسافر جابجا شدهسفر، در جايگاه يازدهم استان قرار داشته است. بيش

باشد چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸شهرستان اصفهان با 

برون  تعداد مسافر جابجا شده 1۳95تا  1۳۸5های اند. در طي سالی برون استاني نداشتهکه مسافرجابجاشده

 .درصد رشد داشته است  -50/۳ر متوسط استاني، به طو

 برخوار برون استانی)هزار مورد( شهرستان تعداد مسافر جابجا شده(. 121 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

رستان سهم شه

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 00/145 19/2 01/0 01/0 76/2 45/0 7۸/147 99/1 

1386 00/161 24/2 00/0 00/0 00/5 ۸5/0 00/166 06/2 

1387 00/14۸ 02/2 00/0 00/0 7۸/4 ۸۳/0 7۸/152 ۸4/1 

1388 00/166 ۳4/2 10/0 02/0 00/6 95/0 10/172 09/2 

1389 00/140 01/2 00/1 25/0 25/9 ۸1/1 25/150 91/1 

1390 00/161 02/2 19/0 11/0 ۸۳/7 ۸0/0 02/169 ۸5/1 

1391 97/95 44/1 26/0 07/0 00/11 5۸/2 2۳/107 4۳/1 

1392 20/12۳ 9۸/1 00/1 22/0 20/12 72/2 ۳9/1۳6 91/1 

1393 75/162 65/2 ۳4/0 09/0 94/1۳ 62/2 0۳/177 51/2 

1394 00/45 7۸/0 16/0 05/0 00/4 67/0 16/49 7۳/0 

1395 00/45 ۸6/0 16/0 05/0 00/4 71/0 16/49 ۸0/0 

 ایسازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ:            

 
 1395 در سال خواربربرون استانی شهرستان  سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 127 -1نمودار)
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 ای در جابجايي بار درونباری جاده مربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (122-1)اطالعات جدول 

هزار تن  42/۳4۳ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از باشد. استاني و برون استاني مي

درصد رشد  -7/2ه که در اين مدت به طور ميانگين رسيد 1۳95هزار تن در سال  ۸2/74به  1۳۸5در سال 

هزار تن در سال  6206داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از 

درصد به طور ميانگين رشد  -25/10رسيده که در طي اين مدت  1۳95هزار تن در سال  1761به   1۳۸5

ساير نقاط کشور، اين شهرستان در جايگاه چهارم  بهشهرستان  ازي داشته است. از نظر ميزان بار خروج

استان قرار دارد و همچنين از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه  

همچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از  هجدهم استان قرار دارد.

ی رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95هزار تن در سال  ۸2به   1۳۸5ار تن در سال هز ۳4۳۳

 .درون استاني اين شهرستان در جايگاه  شانزدهم استان قرار دارد

 برخواربرون و درون استانی)هزار تن( شهرستان  میزان بار جابجا شده(. 122 -1جدول)

 سال

از سایر  ان بار ورودیمیز

 نقاط کشور)برون استانی(

 بهمیزان بار خروجی 

 )برونسایر نقاط کشور

 استانی(

مجموع بار جابجا شده

 ی برون استانی

بار جابجا شدهمجموع 

 ی درون استانی

 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 42/۳4۳ 21/2 00/6206 5۸/25 42/6549 45/16 00/۳4۳۳ 09/۳0 
1386 00/444 49/2 00/۳209 9۸/11 00/۳65۳ 19/۸ ۳۸/97۳ 9۳/4 

1387 21/45۸ ۳9/2 00/۳102 59/11 21/۳560 75/7 00/9۳5 06/7 

1388 09/5۸1 01/۳ 00/2۸60 05/10 09/۳441 21/7 00/۸6۸ 29/6 

1389 76/۸۳ ۳۸/0 00/26۸2 ۸4/۸ 76/2765 29/5 00/۸0 59/0 

1390 00/75 ۳۳/0 00/۳091 24/10 00/۳166 99/5 00/77 67/0 

1391 00/۸5 ۳7/0 00/2۸52 04/9 00/29۳7 ۳۸/5 00/72 5۸/0 

1392 14/67 29/0 00/2491 12/۸ 14/255۸ 7۳/4 00/59 47/0 

1393 46/90 ۳5/0 00/2190 11/7 46/22۸0 01/4 00/69 59/0 

1394 ۸2/74 ۳6/0 00/1761 96/5 ۸2/1۸۳5 64/۳ 00/۸2 72/0 

1395 ۸2/74 ۳7/0 00/1761 11/6 ۸2/1۸۳5 75/۳ 00/۸2 76/0 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                      
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 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار برون استانی در شهرستان  (.128 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان(. 129 -1نمودار)

کاهش  با 1۳95تا سال  1۳۸5شرکت مسافربری داشته که از سال  يك، 1۳95شهرستان برخوار در سال 

، اين شهرستان در جايگاه آخر استان 1۳95مواجه بوده است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

نفر جمعيت  122419، به ازای هر 1۳95اصفهان)مشترکاً با چند شهرستان ديگر( قرار دارد. در سال 

در ازای  معيتآخر استان از لحاظ کمترين ج رتبه) شهرستان، يك شرکت مسافربری وجود داشته است

نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری  ۳9090يك شرکت مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

  . بوده است
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 برخوارهای مسافربری شهرستان شرکت(. 123 -1جدول)

 سال

 مسافربری هایشرکتتعداد 
تعداد نسبت جمعیت به 

 شرکت مسافربری شهرستان

تعداد نسبت جمعیت به 

 شهرستان شرکت مسافربری استان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 6 14/4 1660۳ ۳14۳4 

1386 1 7۳/0 101414 ۳۳721 

1387 1 72/0 10۳244 ۳۳690 

1388 1 71/0 105106 ۳۳90۸ 

1389 1 6۸/0 10700۳ ۳27۳9 

1390 5 42/۳ 217۸7 ۳۳419 

1391 1 70/0 111506 ۳4446 

1392 1 7۳/0 1141۳9 ۳6۳01 

1393 1 75/0 116۸۳5 ۳7475 

1394 1 76/0 119594 ۳۸70۸ 

1395 1 76/0 122419 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                

 
 1395ستان اصفهان در سال های ادر شهرستانشرکت مسافربری  به نسبت جمعیت(. 130 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آن
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های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهنوان دستبه ع

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

حصيری، صنايع  وبي وسراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چ

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي 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. شده سند آمايش استان آورده

 .است شده آورده برخوارهای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان هرشت (124-1)در جدول 

 برخوارهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان رشته(. 124 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 يبافچاپ قلمکار، قالي

، کاشي هفت رنگ، گيوه، چلنگری، پوشاک سنتي، حجاری، رودوزيهای سنتي

شيشه گری، کاشي سازی، گچبری، گليم بافي، طراحي سنتي، رفوگری، قلمزني، 

سراجي سنتي، معرق چوب، منبت چوب، نقاشي روی سفال، سازهای سنتي، سفال و 

سراميك، زيورآالت سنتي، حکاکي روی فلز، مينای نقاشي، کاشي معرق، نگارگری 

 يشه، خاتم، تراش سنگ های قيمتي و نيمه قيمتيايراني، گره چيني، نقاشي روی ش

 خذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانأم

 اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریوضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میر

 رتعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری د (125-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95طي دوره   برخوارشهرستان 

 برخوارتعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان (. 125 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 105 

1387 ۸1 

1388 100 

1389 ۸0 

1390 79 

1391 0 

1392 25 

1393 0 

1394 0 
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 تعداد هنرجویان سال

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                           

های اخير در شهرستان برخوار هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و طي سال

هنرجوی صنايع دستي باالترين  2۸9 شهرستان اصفهان با 1۳95سال گردشگری آموزش نديده است. در 

 رتبه را در استان داشته است.  

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهدستي به منظور يکسانآموزش 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)گردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان

در صنايع  شاغلها مانند شهرستان برخوار هيچ فرد شهرستان در سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

   .دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است

 تعداد شاغلین صنایع دستی

 شدهداده  نشان 1۳۸5-1۳95طي دوره  برخواروضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان ( 126-1)در جدول 

 است. 

 اربرخودستی شهرستان صنایعبخش تعداد شاغلین (. 126 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 1 

1386 ۳2 

1387 ۸5 

1388 9۸ 

1389 120 

1390 140 

1391 215 

1392 ۳67 

1393 ۳0۳ 

1394 ۳59 

1395 ۳۸4 

 دوم 95رتبه در استان در سال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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ايع دستي در شهرستان برخوار رو به افزايش بوده است.  در طي دوره مورد بررسي تعداد شاغلين بخش صن

در  .برخوار از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي رتبه دوم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95سال 

نفر رتبه آخر را در استان داشته  ۸چادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با  شهرستان اين سال

 .اند

 
 13951های استان اصفهان در سالتعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 131 -1ودار)نم

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 داقل دو کارگر ثابت باشند. استاندارد و ح

-1۳95طي دوره  برخوار( اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي در شهرستان 127-1در جدول)

از نظر صدور تعداد پروانه های کارگاهي و انفرادی  1۳95شهرستان برخوار در سال ارائه شده است.  1۳۸5

، شهرستان 1۳95در سال را در استان داشته است. دوم و سوم  هایدر بخش صنايع دستي به ترتيب رتبه

پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی  5۳9اصفهان از نظر ميزان  صدور پروانه کارگاهي با 

. در همين سال شهرستان اصفهان با صدور 2از شهرستان های استان در اين بخش مجوزی صادر نکرده اند

 .اندپروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7اول و شهرستان دهاقان با صدور پروانه انفرادی رتبه  1610

ای هدر شهرستان تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان برخوار صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 .است ( بيش از صفر بوده4( و کاشان ) 6اصفهان ) 

                                                      
 ر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهت -1
 شهرفريدون و آران و بيدگل، چادگان، سميرم  -2
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 برخوارشهرستان صنایع دستی کارگاهی و انفرادی  تولید هایتعداد پروانه. (127 -1جدول)

 های انفرادیپروانه پروانه های کارگاهی سال

1385 0 0 

1386 10 0 

1387 27 0 

1388 ۳0 0 

1389 2۳ 0 

1390 1۳ 0 

1391 ۳۳ 0 

1392 52 0 

1393 47 ۸0 

1394 50 110 

1395 5۸ 160 

 سوم دوم 95ل رتبه در استان در سا

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                        

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر ادستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

رود و از طريق آن شناسايي هنری او به شمار مي کند. اين کارت به منزلهونت صنايع دستي دريافت ميمعا

 های صنايع دستي معرفي نمايد. تواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهمي

طي  رخواربوضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان  (12۸-1)در جدول

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95دوره 

 برخوارصنایع دستی شهرستان بخش های شناسایی تعداد کارت(. 128 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال   

1385 1 

1386 2 

1387 4 

1388 ۸ 

1389 51 

1390 101 

1391 116 

1392 211 

1393 ۸2 
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 تعداد کارت شناسایی سال   

1394 99 

1395 50 

 دوم 95رتبه در استان درسال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

 
 1 های استان اصفهاندستی شهرستانصنایعسال اخیر  5 در های شناساییکارتمجموع تعداد (. 132 -1نمودار)

رتبه دوم را در  بخش صنايع دستي ظر ميزان صدور کارت شناسايياز ن 1۳95شهرستان برخوار در سال 

کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار  5۳۳اصفهان با صدور شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 .گرفته است

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  ربرخواتعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان ( 129-1)در جدول 

 شده است.

 برخوارشهرستان  بخش صنایع دستی تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان(. 129 -1) جدول

 مشاغل خانگی پشتیبان تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 ۳6 0 

1391 12 0 

1392 0 0 

1393 ۳ 2 

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان -1
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 مشاغل خانگی پشتیبان تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1394 1 1 

1395 0 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ماخذ:

در  .، شهرستان برخوار در بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي مستقل و پشتيبان بوده است1۳95در سال 

باالترين جايگاه را در مشاغل خانگي پشتيبان  2مشاغل خانگي مستقل و  79شهرستان اصفهان با اين سال،  

 است. استان داشته

شهرستان های استان فاقد مشاغل ، ساير به استثنای شهرستان اصفهان 1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 .  خانگي پشتيبان هستند

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 133 -1نمودار)

 ه در شهرستانهای برگزارشدایشگاهتعداد نم

-1)د. جدول باشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميبرگزاری نمايشگاه

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  برخواردستي در شهرستان صنايع های عرضهتعداد نمايشگاه (1۳0

 برخوارصنایع دستی شهرستان  هایو بازارچهها تعداد نمایشگاه(. 130 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 2 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 2 
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 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1390 2 

1391 1 

1392 1 

1393 0 

1394 2 

1395 1 

 ی استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر                                            

نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته است و  16شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال 

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

 .انددستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 134 -1نمودار)

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

يافت تسهيالت های عامل جهت درهای بخش صنايع دستي که  به بانكتعداد طرح (1۳1-1)در جدول 

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  برخوارشده در شهرستان دريافتچنين مقدار اعتبارات معرفي شده اند و هم

 شده است. 

 برخوارشهرستان در بخش صنایع دستی شده شده و اعتبارات جذبمعرفی یهاتعداد طرح(. 131 -1جدول)

 )میلیون ریال(شدهاعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 ۳۳ 1650 
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 )میلیون ریال(شدهاعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1391 14 900 

1392 9 450 

1393 1 50 

1394 1 50 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                         

 
 1های استان اصفهاننشهرستا صنایع دستیسال اخیر 5ی شدهمجموع اعتبارات جذب(. 135 -1نمودار)

، در شهرستان برخوار هيچگونه طرحي در بخش صنايع دستي برای دريافت تسهيالت  به 1۳95در سال 

طرح بيشترين تعداد طرح  15های تيران و کرون و لنجان با شهرستان 1۳95در سال  .بانك معرفي نشده است

ون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در ميلي 12220معرفي شده به بانك ها و شهرستان اصفهان با  جذب 

 .انددستي را در استان داشتهبخش صنايع

 و میراث فرهنگی گردشگری-16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

 قرار گرفته است. توسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه 

ها برای بيش از بيست و های مسافرتي افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنگردشگری به فعاليت

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان  جهتچهار ساعت و کمتر از يك سال 

                                                      
 هتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه ب -1
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تي تاثير زيادی در جذب گردشگر ها به دليل کمبود فضاهای اقامدر مدارس به خصوص در شهرستان

 است. داشته

خارجي وارد شده به  شهرستان برخوار و تعداد مسافرين  تعداد گردشگران داخلي و( 1۳2-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5 -1۳95طي دوره پذيرش شده توسط آموزش و پرورش 

 برخواریافتگان در مدارس شهرستان اسکان خارجی وداخلی و  تعداد گردشگران(. 132 -1جدول)

 سال
تعداد مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 
68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

تعداد گردشگران 

 داخلی

تعداد گردشگران 

 خارجی

1385 4264 ۸4۸ 10۳ 

1386 46۳5 ۸۸۸ 122 

1387 5150 9۳0 1۳9 

1388 5421 ۸52 111 

1389 5692 1509 ۸7 

1390 6206 16۸2 91 

1391 ۸۸52 1290 12۳ 

1392 9۸۸۸ 154۸ 222 

1393 105۸0 1695 ۳66 

1394 14714 196۸ 500 

1395 12070 2565 702 

 بيستم بيست و يکم هفتم 95رتبه در استان در سال 

 انماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفه     

نفر( وکمترين تعداد  15202۸، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان )1۳95در سال 

، در بخش گردشگر داخلي در اين سال .نفر( بوده است ۳51های مبارکه و نجف آباد)مربوط به شهرستان

ين های بويشهرستانبوط به ( و کمترين تعداد مرنفر ۳14596اصفهان )شهرستان نيز بيشترين تعداد مربوط به 

يافته در مراکز آموزش و ،  بيشترين مسافر اسکان1۳95نفر(  است. در سال  1710) و مياندشت و دهاقان

نفر(  192دهاقان )شهرستان نفر( و کمترين تعداد مربوط به  ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان )

 بوده است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 136 -1نمودار)

 
 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 137 -1نمودار)

 گردیبوم

مناطق  است. حضور در باشد که با تقاضای بااليي مواجههای نوين گردشگری ميگردی از جمله شکلبوم

بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و بهبود 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 ار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آم -2
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در سال د. باشوضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری مي

در اين سال شهرستان خور و است. نفر ظرفيت  60مرکز بوم گردی با  2شهرستان برخوار دارای  1۳95

ای هنفر  باالترين جايگاه را در استان داشته است و شهرستان 2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59بيابانك با 

ت شهر و ميمه و بويين و مياندشآباد، شاهينشهر، فالورجان، مبارکه، نجفتيران و کرون، چادگان، خميني

 اند.گردی بودهفاقد مرکز بوم

 
 1395در سال  (. تعداد مراکز بوم گردی شهرستان های اصفهان138 -1مودار)ن

 وضعیت واحدهای اقامتی

ها، خدمات و زيرساخت های مختلف است که از مهمترين آن ها صنعت گردشگری تلفيقي از فعاليت

رايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و . صنعت هتلداری که شامل پذيباشندميمراکز اقامتي و هتل ها 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ شود از نظر اشتغالنوشيدني به ميهمانان و مسافران مي

 دهد. گردشگری را تشکيل مي

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95در سال  های استانطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

، برخوار، های آران و بيدگلو کمترين تعداد مربوط به شهرستان مانپذير و هتل آپارتمان( )هتل، مهاقامتگاه

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

 .باشدصفر مي

 برخوارر خدمات گردشگری شهرستان دفات

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شريانی نقش بسيار ارزندهدفاتر خدمات مسافرتي و جهانگرد

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت
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های تواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر  گردشگری، ورود و خروج مسافران

 واقع شود. 

 (. تعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان برخوار133 -1جدول)

 دفاتر خدمات گردشگری سال 

1391 0 

1392 0 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

 شهرستاندفتر خدمات گردشگری بوده است. در اين سال  يكشهرستان برخوار دارای  1۳95در سال 

ای هدفتر خدمات گردشگری در باالترين جايگاه قرار گرفته است.  هم چنين شهرستان 1۳1اصفهان با 

فاقد دفاتر  هرشدهاقان، فريدن و فريدون ن و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك،ييبو

 .اندخدمات گردشگری بوده

 راهیپذیرایی بین

ن ارائه ي به مسافرييشود که در طول جاده، خدمات پذيراراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

د، ز قبيل: مسجي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي ايها عالوه بر خدمات پذيرادر اين مجتمع. کنندمي

 .بنزين و ... نيز وجود داردمحل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 .فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده اندبرخوار شهرستان از جمله  استان 1شهرستان 16، 1۳95در سال 

 ت.مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته اس 4در اين سال شهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 هاکمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

عداد تگذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 است. شده آورده (1۳4-1)در جدول  برخواردر شهرستان ها اين کمپينگ

                                                      
ين يبو خوار،بر ، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،آباد، نجفخميني شهر، فريدونشهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون، ، خوانساردهاقان -1

 مياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل و
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 های شهرستان برخوار(. تعداد کمپینگ134 -1جدول)

 هاگتعداد کمپین سال
1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل                                                        

، آبادهای نجفکمپينگ رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان 1۳، شهرستان اصفهان با 1۳95در سال 

 .اندشهر و فالورجان فاقد کمپينگ بودهخميني

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 بوده است. برداریمصوب و تحت بهره شهرستان برخوار فاقد مناطق نمونه گردشگری 1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه بندی رايج دروع تقسيمدو ن

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت دستهو انسان فرهنگي -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

-1۳95شناسي طي دوره براساس سطح گونه برخوارتعداد جاذبه های گردشگری شهرستان شوند. بندی مي

 ارائه شده است. (1۳5-1)در جدول  1۳۸5
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 های گردشگری شهرستان برخوار(. جاذبه135 -1جدول)

 جاذبه های طبیعی سال  
های جاذبه

 فرهنگی -تاریخی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1385 9 70 2 

1386 9 72 2 

1387 9 72 2 

1388 9 72 2 

1389 9 7۳ 2 

1390 9 74 2 

1391 9 75 2 

1392 9 75 2 

1393 9 77 2 

1394 9 77 2 

1395 9 77 2 

 ۳۳/۳ 1۸/4 15/۳ سهم ازاستان )درصد(

 نايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، ص                  

شاهين شهر شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6، از نظر تعداد جاذبه طبيعي شهرستان فريدونشهر با 1۳95در سال 

جاذبه تاريخي  620و ميمه با يك جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با 

، از نظر 1۳95اند. در سال جاذبه رتبه آخر را در استان داشته 5جان با رالوف شهرستان فرهنگي رتبه اول و

های آران و را در استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول  12اصفهان با شهرستان خت جاذبه انسان سا

 ند.انجف آباد فاقد جاذبه انسان ساخت بوده و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان
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 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 139 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 140 -1نمودار)

 ذکر شده است. (1۳6-1)در جدول  برخواررستان شه گردشگریهای نام برخي از جاذبه
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 برخوارهای گردشگری شهرستان عناوین برخی جاذبه(. 136 -1جدول)

 فرهنگی-های تاریخیجاذبه

قنات چاه قاده،قنات حسن رباط، قنات رباط آغا کمال، قنات مزدآباد ميمه، کاروانسرای 

سياه، کاروانسرای حاجي آباد، کاروانسرای دهار، آغا کمال، کاروانسرای چاله 

کاروانسرای گز، کاروانسرای نادر شاه مورچه خورت، کتيبة تاريخي مسجد امام حسن، 

مسجد آقا محمود گز، مسجد امام حسن سين، مسجد بزرگ گز، مسجد جامع حبيب 

ع مآباد، مسجد جامع خورزوق، مسجد جامع دستگرد، مسجد جامع کربکند، مسجد جا

آباد، گرگاب، مسجد جامع ميمه، مسجد حاجي کلهرود، مسجد دوازده امام دولت 

 مسجد و مناره گز، مقبرة ابوالفقرا، مقبرة حاج محمّد علي خان برومند، منارة مسجد سين

 شناسي گز و برخوارپارک شهيد مدرس گز، موزة مردم ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه
لهرود، آباد، چشمة کوحش موته، تکية شاپور آباد، پناهگاه حيات آبگرم زمرم حبيب 

 آهکي کلهرود، غارجاه وزنه، کوه تك کر، کوه چند سرروستای گردشگری سه، غار 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان 

 دهد.ها را نشان ميرسي به اين جاذبههای گردشگری شهرستان برخوار و دست( وضعيت جاذبه11-1نقشه ) 

های اصلي شهرستان قرارگرفته اند که دسترسي به آنها را هموار مي سازد. اکثر جاذبه ها در حوالي راه

فرهنگي و انسان ساخت در  -های طبيعي در مرکز و جنوب شهرستان برخوار و جاذبه های تاريخيجاذبه

 اند.جنوب شهرستان قرار گرفته



 

 

 برخوارهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)
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 تعداد شاغلین بخش گردشگری

غلين بيشترين شااست.  شده آورده برخوار ( تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان1۳7-1در جدول )

 باشد.آباد )صفر( ميبه شهرستان نجف( و کمترين شاغلين مربوط 2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 برخوار تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 137 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1393 0 

1394 0 

1395 2 

 بيست و دوم 1395رتبه در استان در سال 

 انماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفه

 
 13951در سال  های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 141 -1نمودار)

 

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان -1



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

ان های کلي توسعه شهرستپس از بررسي وضعيت شهرستان برخوار در ابعاد مختلف، الزم است جهت

پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيل  نيز به عنوان مسير پيش روی

سند آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان 

ها نيز جاری گردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستاناصفهان تهيه مي

است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان و ساری 

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 های ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

 ن و برنامه ششم توسعه استاندر ادامه ابتدا ويژگي شهرستان برخوار در ارتباط با اهداف آمايش سرزمي

ها و مقايسه گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)اصفهان در قالب نقاط قوت و ضعف

های کلي شهرستان برخوار تبيين و در های استان در ابعاد مختلف، جهتشهرستان برخوار با ساير شهرستان

ها و بردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژهانتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راه

باشد از وظايف کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميناقدامات اولويت

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه های اجرايي شهرستان به شمار ميمهم و خطير دستگاه

 مورد توجه مسوولين قرار گيرد.

 



 

 

 در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان برخوارشهرستان  هایویژگی -1 -2

 عمومی آموزش -1 -2-1
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 های بخش آموزش عمومیویژگی

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
ای و وحرفهآموزان متوسطه دوم فنیبیشترین سهم ورود دانش

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش خدمات

  w           

آموز به معلم در تمامی مقاطع تحصیلی باالبودن نسبت دانش

دولتی به ویژه ابتدایی، متوسطه اول دخترانه، متوسطه دوم نظری 

 ای و کاردانش پسرانه دولتیوحرفهتوسطه دوم فنیپسرانه، م

   w          
پوشش تحصیلی نامناسب در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و 

 متوسطه دوم به ویژه مقطع ابتدایی

    w         پوشش نامناسب دانش آموزان استثنایی 
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 های بخش آموزش عمومیویژگی
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 آموزش عالی -2 -2-1
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 های بخش آموزش عالیویژگی

   s        s رانتفاعی وجود مراکز آموزش عالی دولتی، پیام نور، آزاد اسالمی و غی 

      s      آزاد اسالمی شهرستان بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه 

           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w             نبود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 
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وجود عضو هیات علمی با مرتبه مربی و استادیار در زیرنظام های آزاد اسالمی و پیام 

 نور

w w           نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه آزاد اسالمی 

         w w  های آزاد اسالمی و پیام نورنامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی

        w w ایین پزشک متخصصسرانه پ 

     w w    عدم برخورداری از بیمارستان 

    s       ایپایگاه اورژانس شهری و جاده چهاربرخورداری از 

   w      w باالتر بودن مرگ نوزادان و کودکان از متوسط استان 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 s s        تر بودن درصد مرگ ناشی از سرطان ها و تورمورها از متوسط استانپایین 

 s s        تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استانپایین 

  s        تر بودن درصد مرگ ناشی از حوادث غیرعمد )غیرترافیکی( از متوسط استانپایین 

 w w        تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط استانباال 

  s s       تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دوران حول تولد از متوسط استانپایین 

w    w      باالتر بودن مرگ ناشی از حوادث ترافیکی از متوسط استان 

       s  s  شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استانباالبودن سهم بیمه شدگان 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ش قهرمانی
ی ورز

پایدارساز
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ت و اقتدار ملی
ش استان در عز

ی سهم ورز
ارتقا

 

ش 
ی همگرایی و هماهنگی بین بخشی در ورز

ارتقا

استان
 

ی سطح سالمتی و نشا
ارتقا

ط اجتماعی مردم استان
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 ت بدنیبیهای بخش ترویژگی               

    s 
تان از نظر این نفر است( و رتبه ی پانزدهم اس 11638نفر) همین رقم برای استان  8161وجود هر مکان ورزشی برای 

 شهرستان های رتبه های پانزدهم به بعد، نفرات بیشتری به ازای هر مکان ورزشی وجود دارد(. در سایرشاخص) 

 s   s  درصد از جمعیت استان 39/2درصد از مساحت استان و  82/1درصد از اماکن ورزشی استان و  41/3دارا بودن 

  w  w  درصد از جمعیت استان 39/2درصد از ورزشکاران استان و  10/1شی استان و درصد از اماکن ورز 41/3دارا بودن 

  w   پروژه های نیمه تمام استان( از درصد 32/4) 1395های نیمه تمام ورزشی در سال جایگاه هشتم استان از نظر تعداد پروژه 

 



 

 

 فرهنگی -5 -2-1

ت 
ت تعامال

ایجاد هم افزایی و تقوی
میان سازمانی

 

ی ملی 
ت فرهنگی درطراز معیارها

ت و خدما
صوال

ی مح
رتبه بند

وجهانی
 

ش و کارکردهای مسجد به عنوان محور اصلی 
ت و تحکیم نق

تقوی

توسعه فرهنگی
 

گ دینی در جامعه
تعمیق وتوسعه فرهن

 

ت و توسعه آیین و رسوم دینی ، بومی و محلی با رویکرد 
تقوی

ی فامیلی و اجتم
تحکیم پیوندها

اعی
 

ایجاد تعادل در جنبه
ی عقلی

ها
-

ی
ی فرد

عاطفی، شاد
- 

اجتماعی 

آیین و رسوم دینی و بومی، محلی
 

ضاها با قابلیتها و نیازها
ت و ف

ب امکانا
تناس

 

ت
ش فعالی

گستر
ش

ی بخ
ها

ی غیردولتی
ها

 

ط فرهنگی
توسعه رواب

-
ی بین

هنر
المللی
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        های بخش فرهنگیویژگی     

      w    سینماعدم وجود 

    w   w w عدم وجود گالری 

       w  هاسرانه پائین سمن 

     w w  w هنری -ن موسسات فرهنگیییسرانه پا 

 s     s s  های آزاد هنریسرانه متوسط آموزشگاه 

      w   بخانهسرانه متوسط کتا 

      w   عدم وجود موزه 

  w w      ین مسجدیسرانه پا 

   s      سرانه متوسط بقاع 

 



 

 

 اجتماعی -6 -2-1

ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم

 

ت 
 خدما

 نفوذ
ب

 ضری
ش

افزای

بهزیستی
 

ش غیردولتی
ت بخ

ش مشارک
افزای

 

ت 
نفوذ خدما

توانبخشی
 

ت حمایتی
نفوذ خدما

 

کنترل 
ت

ش معلولی
و کاه

 

کنتر
ی اجتماعی

ب ها
ل رشد آسی

 

توانمندسازی
ش

ت پوش
جامعه تح
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 های بخش اجتماعیویژگی

 w        مجتمع بهزیستی دودارا بودن 

s      s s بهزیستی اجتماعی بگیر مستمری خانوارهای تعداد بودن باال 

   w    w بهزیستی توانبخشی بگیر مستمری خانوارهای تعداد بودن پایین 

      s  پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزیستی 

 w  w  w  w عدم پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w مرکز آسیب های اجتماعی چهاردن دارا بو 

 s    s    مرکز مشاوره ژنتیک یکدارا بودن 

 w   w  w w فقدان مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 

 w     w  فقدان مرکز مشاوره حضوری 

 s   s  s   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد ششدارابودن 

w       w امداد امام خمینی پایین بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته 

 استان متوسط از طالق نرخ بودن ترپایین        

      w  تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استانپایین 

      s  پایین بودن بودن تعداد سرقت 



 

 

 و معدن صنعت -7 -2-1

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ت صنایع با آالیندگی 
تغییر به سم

ب
و آ

ی کمتر
بر

 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

ت نسبی
درونزانمودن توسعه مبتنی بر مزی

 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
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 های بخش صنعت و معدنویژگی    

s       s s های با فناوری برترهسهم باالی کارگا 

s       s s پایینین صنایع با فناوری یسهم پا 

   s s       شهرک صنعتیوجود 

  w w w      ی صنعتیهابردار در شهرکواحدهای بهرهپایین تعداد 

  w w w     های صنعتیشهرکپایین های زیرساخت 

  s s s      های توسعهبرداری و طرحبهرهتعداد باالی مجوز 

 مجوز تاسیس ایجادیپایین تعداد          

s       s s های بزرگتعداد باالی کارگاه 

s       s s های متوسطتعداد باالی کارگاه 

   s s     ی باالتنوع صنعت 

      s   تعداد باالی معادن 

      s   نیییهای تزغیرفلزی و سنگ ،وجود معادن مصالح ساختمانی 

 



 

 

 کشاورزی -8 -2-1

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

ی ت
منابع طبیعی و بسترها

ولیدی 

ب توسعه پایدار
درچارچو

 

ک شدن اراض
ی از کوچ

جلوگیر
ش و 

ی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

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 اقلیم، منابع 
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی مست

آ
عد

 

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          
درصد اراضی  95/3) ن از لحاظ دارا بودن اراضی کشاورزیجایگاه نهم استا

 درصد از مساحت استان( 82/1کشاورزی استان در کنار دارا بودن 

 s          
درصد  82/1درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  39/4دارا بودن 

 از مساحت استان

 w          
درصد  82/1ان در کنار دارا بودن درصد از اراضی باغی است 11/1دارا بودن 

 از مساحت استان 

        s   
)رتبه چهارم استان( در کنار دارا  درصد از محصوالت کشاورزی 12/8تولید 

 استان درصد از اراضی کشاورزی 95/3بودن 

        w   
درصد  11/1محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن از درصد  88/0تولید 

 ی استاناز اراضی باغ

        s   رتبه اول استان(  ی زمین باالتراز استان در بخش زراعیوری نهادهبهره( 



 

 

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

ی ت
منابع طبیعی و بسترها

ولیدی 

ب توسعه پایدار
درچارچو

 

ک شدن اراض
ی از کوچ

جلوگیر
ش و 

ی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

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 اقلیم، منابع 
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی مست

آ
عد

 

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
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 های بخش کشاورزیویژگی    

        w   تر از استان در بخش باغیی زمین پایینوری نهادهبهره 

       *    
وباالتر از  مثبتو  بارانیتر از استان در سطوح زیر کشت نییرشد مثبت و پا

  ایقطرهشت استان در سطوح زیر ک

       s    
درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار دارا بودن  60/5دارا بودن 

 درصد از اراضی زراعی استان 39/4

       s    
ای استان در کنار دارا بودن درصد از اراضی تحت آبیاری قطره 5/1دارا بودن 

 استان درصد از اراضی باغی 11/1

      *     

 39/2درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   89/2را بودن  دا

)رتبه چهاردهم استان از لحاظ شاغلین بخش جمعیت استاناز درصد 

 کشاورزی(

   w        (8/1) ( از استان89/0) تر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستانینیپا 

   w        
درصد( از رشد  93/5) شهرستانون یتر ضریب مکانیزاسینیرشد مثبت و پا

 درصد( 86/8ضریب مکانیزاسیون استان)



 

 

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

ی ت
منابع طبیعی و بسترها

ولیدی 

ب توسعه پایدار
درچارچو

 

ک شدن اراض
ی از کوچ

جلوگیر
ش و 

ی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

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 اقلیم، منابع 
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی مست

آ
عد

 

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
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 های بخش کشاورزیویژگی    

    w       
 95/3های استان در کنار دارا بودن  درصد از جمع نهاده 71/4برخورداری از 

 درصد از اراضی کشاورزی استان

         s  
درصد در کنار دارا بودن  48/4سهم بیمه اراضی زراعی شهرستان از استان 

 استاندرصد از اراضی زراعی  39/4

         w  
 11/1درصد در کنار دارا بودن  06/0سهم بیمه باغات شهرستان از استان 

 درصد از باغات استان

          w درصد استان(  91/0ی بیست و سوم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک )رتبه 

          s (74/3رتبه نهم از لحاظ دارا بودن دام سنگین )درصد استان 

          s درصد(  41/5) رتبه  پنجم تولید شیر استان 

          w (32/3رتبه شانزدهم از لحاظ تولید گوشت قرمزاستان )درصد 

          w  مرغ استاندرصد از تخم 59/0درصد از مرغ گوشتی استان و  69/2تولید 

          w تر از متوسط استانی ینیپا سرانه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 

     w      تر پرورش ماهی شهرستان از استان ینیسرانه پا 



 

 

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

ی ت
منابع طبیعی و بسترها

ولیدی 

ب توسعه پایدار
درچارچو

 

ک شدن اراض
ی از کوچ

جلوگیر
ش و 

ی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

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 اقلیم، منابع 
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی مست

آ
عد

 

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
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 های بخش کشاورزیویژگی    

          w 
درصد از استخرهای  29/2درصد از ماهی استان و دارا بودن  29/0تولید 

 پرورش ماهی استان

          w 
درصد از کلنی  15/0عسل استان در کنار دارا بودن  از درصد 14/0تولید 

 های زنبور عسل 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 بهره
افزای

ب و کار 
ی کس

ضا
ت پذیری در ف

ی و رقاب
ور

اینترنتی
 

ش بهره
افزای

ت
ی و رقاب

ور
ی در نظام توزیع 

پذیر
 

کاال و
 

ت
خدما

 

ت صادراتی
ت کاالها و خدما

توسعه صادرا
 

ت
تنوع بخشی به ظرفی

ی صادراتی استان و تولید کاالها 
ها

و 
خ

ت جدید صادراتی
دما

 

ضور مستقیم تولیدکنندگان در بازار عرضه کاال و 
تسهیل ح

ش واسطه گری
کاه

 

ظ
ت حف

ش امکانا
گستر

 
ت

ط با فعالی
و نگهداری کاال مرتب

ی 
ش ها

ی سایر بخ
ها

ش کشاورزی
صوصا بخ

ی خ
تولید
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 های بخش بازرگانیویژگی

   s s s   
بیشتربودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور 

 از مبدأ استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    w w   
بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان کمتر 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان

      s  
کشاورزی،  معدنی ساختمانی، صنایع مزیت شهرستان در فعالیت های 

 سبک، ماشین آالت، کاغذ و چوب  و متفرقه و خرده بار

  s s     هرستانفروشی فعال در شتنوع واحدهای عمده 

s s s s     
بیشتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم 

 خانوارهای شهرستان از کل استان

 



 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -10 -2-1

ت پستی وترافیکی 
ت تبادال

ش ظرفی
افزای

ت منطقه وبین
ت واطالعا

ارتباطا
الملل

 

ش سطح دسترسی
گستر

 
ب نفوذ 

و ضری

ت در استان
ت و اینتران

کاربران اینترن
 

توسعه شبکه
ی ارتباطی و اطالعاتی

ها
 

ک و 
ت  الکترونی

ی تجار
توسعه کاربردها

ت همراه
تجار

 

ک
ت الکترونی

ی دول
توسعه کاربردها

 

 در 
 استان

 های
 شهرستان

ی
 ساز

یکسان

بهره
ی و بهره

مند
ی

ی از فناور
بردار

  
 

 اهداف                                                                      

 
 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

w w w w w w تر بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت از میانگین استانپایین 

w w w w w w تر بودن ضریب نفوذ اپراتور همراه اول از میانگین استانپایین 

w w w w w w ضریب نفوذ اپراتور رایتل از میانگین استان تر بودنپایین 

w w w w w w تر بودن سرانه سایت های تلفن همراه از سرانه کل استانپایین 

w w w w w w تر بودن سرانه پورت های پایینADSL دایره شده توسط مخابرات از سرانه استان 

w     w تعداد پایین واحدهای پستی شهری و روستایی 

w     w  تعداد پایین دفاترICT  نسبت به جمعیت روستایی روستایی 

s     s  نسبت به جمعیت شهری شهرستانتعداد باالی دفاتر خدمات ارتباطی شهری 

w     w تر بودن سرانه واحدهای پستی از سرانه استاننپایی 

w     w تر بودن سرانه مرسوالت پستی از سرانه استانپایین 

  s   s ودن میزان پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی با میانگین استانبرابر ب 



 

 

 انرژی -11 -2-1

ت انرژی 
ی از حداکثر ظرفی

صاد
ی اقت

بهره بردار

ی تجدیدپذیر
ها

 

 
ی با لحاظ

ی انرژ
ی کاالها

صاد
تولید اقت

ن  
مودن

 

ی اجتماعی
هزینه ها

 

ت های اقت
توسعه فعالی

ی استفاده کننده از 
صاد

ی از کل 
فرآورده های نفتی به منظور بهره گیر

ت مبتنی بر این فرآورده ها
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ی با  
ی انرژ

ف بی رویه کاالها
صر

ی از م
جلوگیر

ت مشاوره مهندسی و اصالح 
استفاده از ارائه خدما

ف
صر

ی م
الگو

 

ش تولید و انتقال و 
ی در بخ

ت انرژ
ش تلفا

کاه

توزیع به م
ط 

ت منایع و محی
ظ و صیان

نظور حف

ت
زیس

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن 
ساز

 بهره
 منظور

به
ش 

 ارز
 زنجیره

 کل
 از

ی
گیر

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

مح
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف                                                    

 
 
 

 های بخش انرژیویژگی

 

   w w w  
درصد  39/2درصد از مساحت و  82/1درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  73/3مصرف 

 از جمعیت استان 

 w      هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش 

   s s   تر بودن مصرف سرانه بنزین شهرستان از استان نییپا 

   w w   بنزین سوپر شهرستان از استانبودن مصرف سرانه تر پایین 

   s s   بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانتر پایین 

  s s s s  بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استانتر پایین 

  w w w w  باالتر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استان 

   * *   
معمولی درصد از بنزین  74/1های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین  78/1دارا بودن  

 استان

 درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 25برق در بخش صنعتی و  از درصد 47مصرف   * *  * 

w    w   )مصرف سرانه برق باالتر از متوسط استان ) رتبه اول استان 

      s  درصد از جمعیت استان 39/2ن درصد از آب استان در کنار دارا بود 29/2مصرف 



 

 

 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 بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ی و هماه
یکپارچه ساز

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ن

ط راه آهن  
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها

شهری
 

ش 
ت مورد نیاز، کاه

ی ارائه خدما
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور

ت آمار و اط
ی، ثب

ی غیر ضرور
سفرها

ش 
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

العا

حمل و نقل
 

ت ناوگان، برنامه 
ی،کیفی

ت پایانه های مسافر
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی

ت به حمل 
ت آن نسب

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی
گ ساز

ریزی و فرهن

صی
و نقل شخ

 

توسعه انواع راههای استان )ب
ت تعیین شده 

زرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ی راه، راه 
ت در زیرساختها و تعمیر و نگهدار

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

استفاده از فناوریها

آهن و فرودگاه
 

توسعه حمل
ی مانند 

ی و بار
ونقل ریلی مسافر

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای عمده 
بهساز

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
حمل بار، قطارها

 

ی راهها، اخذ 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ب درآمد الزم برای توسعه بخ

کس

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

عوار
 

 
 

 اهداف                                                    

 
 
 

      

 

 های بخش حمل و نقلویژگی    

*        *   * 
درصد از  82/1درصد از راه های استان در کنار  81/1دارا بودن 

 مساحت استان

w        w w  w 
تر از متوسط استانی و نییشاخص راه به مساحت) تراکم راه( پا

 استان از لحاظ این شاخص ی نوزدهمرتبه

 w     w      
درصد از مسافران  44/0از سفرهای درون استانی و درصد  42/0

 جمعیت استاندرصد از  39/2جا شده درون استانی و  هجاب

 w     w      
درصد از مسافران  8/0درصد از سفرهای برون استانی و  47/0

 درصد از جمعیت استان 39/2برون استانی و 



 

 

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ی و هماه
یکپارچه ساز

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ن

ط راه آهن  
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها

شهری
 

ش 
ت مورد نیاز، کاه

ی ارائه خدما
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور

ت آمار و اط
ی، ثب

ی غیر ضرور
سفرها

ش 
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

العا

حمل و نقل
 

ت ناوگان، برنامه 
ی،کیفی

ت پایانه های مسافر
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی

ت به حمل 
ت آن نسب

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی
گ ساز

ریزی و فرهن

صی
و نقل شخ

 

توسعه انواع راههای استان )ب
ت تعیین شده 

زرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ی راه، راه 
ت در زیرساختها و تعمیر و نگهدار

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

استفاده از فناوریها

آهن و فرودگاه
 

توسعه حمل
ی مانند 

ی و بار
ونقل ریلی مسافر

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای عمده 
بهساز

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
حمل بار، قطارها

 

ی راهها، اخذ 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ب درآمد الزم برای توسعه بخ

کس

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

عوار
 

 
 

 اهداف                                                    

 
 
 

      

 

 های بخش حمل و نقلویژگی    

           * 

درصد از بار  76/0جا شده برون استانی و هدرصد از بار جاب 75/3

درصد از مساحت استان  82/1جا شده درون استانی در کنار هجاب

 درصد از جمعیت استان 39/2و 

           * 

 ) تر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشورینیپا

 11/6) ار خروجی از شهرستاناستان( نسبت به بدرصد  37/0

 درصد استان(

       w     

 تانشرکت مسافربری در شهرس جمعیت به تعداد باالتربودن نسبت

 نفر به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت به استان 122419) 

 نفر به ازای یک شرکت مسافربری( 39090)



 

 

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 بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ی و هماه
یکپارچه ساز

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ن

ط راه آهن  
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها

شهری
 

ش 
ت مورد نیاز، کاه

ی ارائه خدما
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور

ت آمار و اط
ی، ثب

ی غیر ضرور
سفرها

ش 
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

العا

حمل و نقل
 

ت ناوگان، برنامه 
ی،کیفی

ت پایانه های مسافر
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی

ت به حمل 
ت آن نسب

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی
گ ساز

ریزی و فرهن

صی
و نقل شخ

 

توسعه انواع راههای استان )ب
ت تعیین شده 

زرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ی راه، راه 
ت در زیرساختها و تعمیر و نگهدار

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

استفاده از فناوریها

آهن و فرودگاه
 

توسعه حمل
ی مانند 

ی و بار
ونقل ریلی مسافر

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای عمده 
بهساز

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
حمل بار، قطارها

 

ی راهها، اخذ 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ب درآمد الزم برای توسعه بخ

کس

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

عوار
 

 
 

 اهداف                                                    

 
 
 

      

 

 های بخش حمل و نقلویژگی    

  w  w w     w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ب 
ی در جذ

ت  گردشگر
ی سطح توانایی های دفاتر خدما

ارتقا

گردشگران خارجی
 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ی سطح کیفی 
ارتقا

ی عمومی گردشگری
اقامتگاهها

 

توسعه نظام کار
آ

مد توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت

آ
ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 
 
 

 اهداف                                                                          

 

 
 

 های بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیویژگی

  

      w    در سه سال اخیرصنایع دستی عدم وجود هنرجویان 

      w   عدم وجود هنرجویان شاغل 

       s  تعداد بسیار باالی شاغلین در بخش صنایع دستی 

       w  های صنایع دستید کارگاهعدم وجو 

       s  سال اخیر 5ی صنایع دستی در یتعداد باالی کارت شناسا 

       s   انفرادی تولید تعداد باالی پروانه 

       s  های تولید کارگاهیتعداد باالی پروانه 

    w w    صنایع دستی هایها و بازارچههین نمایشگایتعداد پا 

       w  95مستقل در سال خانگی جود مشاغل عدم و 

       w   95عدم وجود مشاغل خانگی پشتیبان در سال 

       w  سال اخیر 5صنایع دستی در بخش شده در اعتبارات جذبپایین  مقدار 

  w w      آپارتمان(پذیر و هتلعدم وجود مراکز اقامتی )هتل، مهمان 

 گردیوجود مراکز بوم         



 

 

ت 
ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی

ب سرمایه ها
جذ

ی گردشگری
ها

 

ب 
ی در جذ

ت  گردشگر
ی سطح توانایی های دفاتر خدما

ارتقا

گردشگران خارجی
 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ی سطح کیفی 
ارتقا

ی عمومی گردشگری
اقامتگاهها

 

توسعه نظام کار
آ

مد توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت

آ
ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 
 
 

 اهداف                                                                          

 

 
 

 های بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیویژگی

  

w   w       راهیبین واحد پذیراییعدم وجود 

w       w   گردشگر خارجیپایین تعداد 

w       w   گردشگر داخلیپایین تعداد 

  w w       ن آموزش و پرورشامسافرپایین تعداد 

s  s       فرهنگی-های تاریخیتعداد باالی جاذبه 

s  s       تعداد باالی جاذبه های طبیعی 

       w w  شاغلین بخش گردشگریپایین تعداد 

   s      وجود کمپینگ 

w  w        برداری شدهمصوب و بهره نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w         دفاتر خدمات گردشگریپایین تعداد 

 



   249/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است اين 1-2در نمودار )رخوار بررسي ابعاد توسعه شهرستان ب

در بخش صنعت و معدن، صنايع دستي بطور قابل مالحظه ای باالتر از سطح متوسط استاني است شهرستان 

های قرار دارد. در حاليکه ساير شاخص و در بخش بازرگاني نيز با اختالف اندکي باالتر از متوسط استان

اند اما در کل تر از متوسط استان واقع شدهدی يعني کشاورزی و گردشگری پاييناقتصا توسعه بخشي

های غير اقتصادی نيز تان قرار گرفته است. در ميان بخششاخص اقتصاد کالن تقريبا در محدوده متوسط اس

متوسط  زرفته در حاليکه در ساير بخش ها اشهرستان برخواردر بخش اجتماعي نزديك متوسط استان قرارگ

شود که الزم است ي بطور قابل مالحظه ای مشاهده ميتر است. اين دور بودن در بخش فرهنگاستان پايين

مورد توجه و مداقه قرار گيرد. در بخش ، آموزش عالي و تربيت بدني نيز تفاوت آشکاری نسبت به متوسط 

ه و معدن و بازرگاني است ک استان به چشم مي خورد. از اينرو جهت اصلي توسعه شهرستان بخش صنعت

 صنايع دستي نيز مي تواند آن را تکميل نمايد. 
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 های مختلف (. وضعیت شاخص توسعه شهرستان برخوار در بخش1 -2نمودار)

 مودارآن به شمار مي رود. ن و معدن در بخش های اقتصادی صنعت شهرستان برخوار ويژگيبرجسته ترين 

همانگونه که مشخص است  نمايد.های استان مقايسه مياير شهرستان( وضعيت اين شهرستان را با س2-2)

صنعت  جمپن در رتبه و مبارکه کاشان ،و ميمه ، شاهين شهراصفهانپس از شهرستان های  برخوارشهرستان 

وجود زيرساخت های  قرار گرفته است. شهرضا و نجف آبادچون  صنعتي هایو جلوتر از شهرستانو معدن 

هرستان مير بازرگاني قابل توجه شبسيار مناسب جهت توسعه صنعتي و دسترسي به راه های ارتباطي در کنا

 .همراه داشته باشدبه و معدن تواند زمينه های کليدی توسعه شهرستان را در بخش صنعت 

 
 و شهرستان های استان اصفهان برخوارن شهرستان شاخص توسعه صنعت و معد(. 2 -2نمودار)
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( مقايسه۳-2در اين شهرستان مي تواند نقش بسيار مهمي در توسعه ايفا نمايد. نمودار )نيز بخش بازرگاني 

اين  مزيتدهد. های استان نشان مير شهرستانرا در کنار ساي شهرستان برخوارای از وضعيت بازرگاني 

اين شهرستان در مسير ريلي و جاده ای به سمت شمال ني کامال مشخص است. شهرستان در حوزه بازرگا

واند بازرگاني شهرستان برخوار مي ت. قرار گرفته و از اهميت فوق العاده ای در ترانزيت کاال برخوردار است

ان بنابراين يکي ديگر از جهت های توسعه شهرستيك خوشه از هاب لجستيك استان اصفهان به شمار آيد. 

 به شمار مي رود.    آن بخش بازرگاني برخوار

 
 و شهرستان های استان اصفهانبرخوار شهرستان  بازرگانیشاخص توسعه (. 3-2نمودار)

که در آن وضعيت شهرستان ( ارائه شده 4-2کشاورزی نمودار ) ارزيابي بخش اقتصادی ديگر يعنيبه منظور 

اين نمودارکامال مشخص است که ويژگي کشاورزی  با ساير شهرستان ها مقايسه شده است. از برخوار

در حاليکه در حوزه تری قرار دارد، مسايگاني چون اصفهان در سطح نازلهدر مقايسه با  برخوارشهرستان 

نعت صرود. وجود صنايع با فناوری باال،  استان به شمار مي يکي از قطب های اصلي صنعت اين شهرستان

 ذاری و پيشبرد اقتصادی شهرستان مهيا ساخته است. اين شهرستان را برای سرمايه گ



 برخوارسند توسعه / 252

 

 
 و شهرستان های استان اصفهان برخوارشاخص توسعه کشاورزی شهرستان (. 4-2نمودار)

ام و طيور دمخصوصا در بخش  برخواراگر چه همانگونه که در متن نيز بدان اشاره شد کشاورزی شهرستان 

برخوردار است اما با توجه به وضعيت محدود منابع آبي  از مزيت های قابل توجهي و بازدهي بخش زراعت

تواند به مي باشد. بلکه کشاورزیفعاليت کشاورزی امکانپذير نمياينگونه عمال توسعه شهرستان بر پايه 

 عنوان يك نهاده بخش صنعت مرتبط نقش ايفا نمايد. 

عهند به عنوان يك جهت توستوااست که مي يبخش صنايع دست ديگر دارای مزيت شهرستان برخواربخش 

( نشان دهنده جايگاه شاخص اين 5-2ايفای نقش نمايد. نمودار ) ای بسيار مهم در شهرستان برخوار

پيشي گرفتن از شهرستان های بزرگي چون کاشان، گلپايگان و شهرستان در بخش صنايع دستي است. 

قابل توجهي  ايع دستي کشور، مزيت بسيارخميني شهر و رقابت با شهرستان اصفهان به عنوان مرکز توليد صن

ند زمينه توسعه جديدی توامي اين بخشساماندهي بيش از پيش شمار مي رود که  برای شهرستان برخوار به

 فراهم سازد.  برخوار شهرستان را برای
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 و شهرستان های استان اصفهانبرخوار شهرستان  صنایع دستیشاخص توسعه (. 5-2نمودار)

تواند نگاه تصميم سازان را هدفمند سازد. با ساير شهرستان ها مي برخوار شهرستانعالي  بررسي آموزش

برخوار تقريبا در رتبه های انتهايي جدول مقايسه قرار دارد. اين در کند شهرستان ( بيان مي6-2نمودار )

ناوری باال در فحاليست که شهرستان برخوار به دليل صنعتي بودن و سهم قابل توجه واحدهای صنعتي با 

اين شهرستان نيازهای پژوهشي و آموزشي قابل توجهي را خواهد داشت که متاسفانه هم اکنون در داخل 

به همين دليل الزم است بخش آموزش عالي نه به عنوان بخش پيشران شهرستان بدون پاسخ مانده است. 

با همکاری  اين بخش قش نمايد.ايفای ن برخواربلکه به عنوان بخش پشتيبان در خدمت توسعه شهرستان 

دانشگاه های برجسته استان که در فاصله کمي از شهرستان واقع شده اند، مي تواند زمينه ساز شکل گيری 

واحدهای تحقيق و توسعه صنايع با فناوری باال بوده و جهت بهبود سطح فناوری و بهره وری ساير واحدها 

 نيز تاثيرگذار باشد.  

 
 و شهرستان های استان اصفهان برخوارخص توسعه آموزش عالی شهرستان شا(. 6 -2نمودار)
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دهد. ايسه با ساير شهرستان ها نشان ميرا در مقبرخوار ( وضعيت توسعه فرهنگي شهرستان 7-2نمودار )

نگران ستان اقتصادی شهر قابل قبولوضعيت ضعيف ازنظر شاخص های فرهنگي با درنظرگرفتن وضعيت 

رسد. توجه به مساله توسعه فرهنگي از طريق ايجاد زيرساخت های فرهنگي و مشارکت کننده به نظر مي

تواند وضعيت فرهنگي را در يك بازه زماني بلند مدت در قالب سازمان های مردم نهاد ميحداکثری مردم 

م است زارتقا دهد. از آنجا که پشتوانه توسعه و تغييرات در هر جامعه سرمايه فرهنگي و اجتماعي است، ال

 ارتقای اين شاخص در توسعه شهرستان مدنظر قرار گيرد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان برخوارشهرستان  فرهنگیشاخص توسعه (. 7 -2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: ين جهت اصلي توسعه شهرستان برخوارتعي، با توجه به بررسي ها

کلهای صنعتي با فناوری باال و حمايت از شتوسعه صنعتي با تکيه بر تکميل زنجيره ارزش واحد -1

 گيری واحدهای صنعتي فرآوری محصوالت معدني

ارتقای کيفيت آموزش و پاسخگويي به نيازهای پژوهشي منطقه )از طريق مراکز تحقيق و توسعه(  -2

 با توجه به نزديکي به مراکز معتبر آموزش عالي و واحدهای صنعتي با فناوری باال

واحدهای صنعتي در شهرک های صنعتي به منظور کنترل آلودگي ها و کاهش حمايت از استقرار  -۳

 هزينه زيرساختي

رگزاری ب ساماندهي کارگاه ها و اشتغال صنايع دستي در راستای افزايش ارزش افزوده اين بخش و -4

 رويدادهای مرتبط با بخش صنايع دستي شهرستان و جذب گردشگران

 ژه منطقه به عنوان يك خوشه از مرکز لجستيك استانراه اندازی مرکز مبادالت کاالهای وي -5
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شهرستان به مرکز استان )سيستم جامع حمل و نقل ريلي مجموعه  عمده اتصال ريلي شهرهای -6

 شهری اصفهان(

 توسعه نيروگاه های خورشيدی بزرگ مقياس با توجه به اقليم منطقه و نزديکي به مراکز -7

ی کاشت محصوالت با بهره وری باالتر آبي محدودسازی بخش کشاورزی و جايگزيني روش ها -۸

 با توجه به تنش آبي موجود در شهرستان

ا ب محصوالت دام و طيور ارگانيكتوسعه محصوالت فرآوری شده خانگي بخش کشاورزی و  -9

 هدف بازار کالنشهر اصفهان

افزايش زيرساخت های آموزشي شامل فضای آموزشي، آزمايشگاهي، کتابخانه و سالن ورزشي  -10

 دف پوشش هرچه بيشتر جامعه مخاطب آموزش عاليبا ه

 ارائه آموزش های فني و حرفه ای غيررسمي جهت افزايش مهارت های جمعيت فعال -11

تايجاد بستر فعاليحمايت از شکل گيری سازمان های مردم نهاد و موسسات فرهنگي و هنری و  -12

 با همکاری بخش خصوصيهای فرهنگي 

 عه مکان های ورزشيجلوگيری از هدررفت سرمايه در توس -1۳

توسعه خدمات حمايتي و توانبخشي مورد نياز جامعه محلي )ايجاد مراکز مشاوره، آسيب های  -14

 اجتماعي، نگهداری کودکان بدسرپرست و ... ( 

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 مومیع آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا 

 متوسطه اول  ،ييابتدا ژهيبه و يدولت يليمقاطع تحص يآموز به معلم در تمامنسبت دانش باالبودن

 يو کاردانش پسرانه دولت یاوحرفهيپسرانه، متوسطه دوم فن یدخترانه، متوسطه دوم نظر

 ييبتدامقطع ا ژهياول و متوسطه دوم به و متوسطه ،يينامناسب در مقاطع ابتدا يليتحص پوشش 

 يينامناسب دانش آموزان استثنا پوشش 

 يمدارس دولت ريتراکم دانش آموزان در کالس دا باالبودن 

 يسازمان دولت یبه واحدها يآموزان دولتنسبت دانش باالبودن 
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 يدانش آموز در مدارس دولت یبودن سرانه فضا نييپا 

 يمدارس دولت يکيزيدر کالس فآموزان بودن تراکم دانش باال 

 وبته بودن )دو نيموجود در مدارس دولت يکيزيف یهانسبت به کالس ريدا یهابودن کالس شتريب

 مدارس(

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن نييپا سرانه 

 کل شتريساله و ب6 تيکل در جمع یبودن نرخ باسواد نييپا 

 دارس ( ميسالن ورزش ژهيوکتابخانه و به شگاه،يما)آزيآموزش یهارساختينامناسب ز تيوضع

 يدولت

 هاتوانمندی -ب

 یو کاردانش از استان در رشته ها ایوحرفهيآموزان متوسطه دوم فنسهم ورود دانش نيشتريب 

 مربوط به بخش خدمات

 راستاندارديغ يمدارس دولت زانيبودن م نييپا 

 دماتمربوط به بخش خ یاز استان در رشته ها يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب 

 صمتخص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یو حرفه ا يبودن نسبت کارآموزان فن نييپا 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای سطح پوشش تحصيلي در تمامي مقاطع و دانش آموزان استثنايي -

 بخانه و سالن ورزشيافزايش زيرساخت های آموزشي شامل فضای آموزشي، آزمايشگاهي، کتا -

 ارائه آموزش های فني و حرفه ای غيررسمي جهت افزايش مهارت های جمعيت فعال -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 يتخصص ینبود دانشجو در مقطع دکتر  

 يمنور و آزاد اسال اميپ یهادر دانشگاه يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا نامناسب 

 يبودن سرانه مقاله در دانشگاه آزاد اسالم نامناسب 

 نور اميو پ يآزاد اسالم یهابودن سرانه فضا در دانشگاه نامناسب 

  نبودن اعضای هيات علمي با مرتبه های دانشيار و استاد در بخش آموزش عالي 
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 هاتوانمندی  -ب

 يتفاعرانيو غ ينور، آزاد اسالم اميپ ،يدولت يوجود مراکز آموزش عال  

 شهرستان يآزاد اسالم در دانشگاه انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 يدر مقطع کارشناس انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 نور اميو پ يآزاد اسالم یها رنظاميدر ز اريبا مرتبه استاد يعلم اتيعضو ه وجود 

 راهبردهای عملياتي -ج

به مراکز معتبر  زديکيوجه به نبا ت ي منطقهپژوهشپاسخگويي به نيازهای ارتقای کيفيت آموزش و  -

 آموزش عالي و واحدهای صنعتي با فناوری باال

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا 

 مارستانياز ب یبرخوردار عدم 

 بودن مرگ نوزادان و کودکان از متوسط استان باالتر 

 از متوسط استان يعروق يقلب یها یماريز با يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يعصب ستميس یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يکياز حوادث تراف يبودن مرگ ناش باالتر 

 هاتوانمندی -ب

 یاو جاده یاورژانس شهر گاهياز چهار پا یبرخوردار 

 ن ها و تورمورها از متوسط استاناز سرطا يبودن درصد مرگ ناش ترنييپا 

 دستگاه تنفس از متوسط استان یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش ترنييپا 

 ( از متوسط استانيکيرترافي)غ رعمدياز حوادث غ يبودن درصد مرگ ناش ترنييپا 

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش ترنييپا 

 شهرستان از استان تيشدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمع مهيب سهم باالبودن 
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 راهبردهای عملياتي -ج

توسعه مراکز پزشکي شهرستان با هدف کاهش بار درماني شهر اصفهان و ارائه خدمات باکيفيت  -

 به جمعيت منطقه شمال غربي اصفهان

 مقدار متوسط استان فرهنگ سازی جهت پسشگيری از بيماری های با مقدار باالتر از -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد  ۳9/2درصد از ورزشکاران استان و  10/1استان و  يدرصد از اماکن ورزش 41/۳دارا بودن

 استان تياز جمع

 ۳2/4  (رتبه هشتم)1۳95در سال  يتمام ورزش مهين هایپروژهدرصد 

 هاتوانمندی -ب

 پانزدهم  ینفر است( و رتبه  116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم ۸161 یبرا يکان ورزشوجود هر م

 شاخص نياستان از نظر ا

 درصد از  ۳9/2درصد از مساحت استان و  ۸2/1استان و  يدرصد از اماکن ورزش 41/۳بودن  دارا

 استان تيجمع

 راهبردهای عملياتي -ج

 ی ورزشي موجودتوسعه ورزش همگاني با توجه به وجود سالن ها -

 جلوگيری از هدررفت سرمايه در توسعه مکان های ورزشي -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 گالری و موزهنمايعدم وجود س ، 

 هاسمن نيپائ سرانه 

 یهنر-يموسسات فرهنگ نييپا سرانه 

 مسجد نييپا سرانه 

 هاتوانمندی -ب

 ینرآزاد ه هایسرانه متوسط آموزشگاه 
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 متوسط بقاع سرانه  

 متوسط کتابخانه سرانه 

 راهبردهای عملياتي -ج

 راه اندازی سالن نمايش چندمظوره با همکاری بخش خصوصي -

 حمايت از شکل گيری سازمان های مردم نهاد و موسسات فرهنگي و هنری -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 يستيدارا بودن دو مجتمع بهز 

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوار ها نييپا 

 نيپوشش مناسب معلول عدم 

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب نييپا 

 ياجتماع یها بيبودن چهار مرکز آس دارا 

 سرپرست ياز کودکان ب یمرکز نگهدار فقدان 

 یمرکز مشاوره حضور فقدان 

 ينيداد امام خمام تهيبودن تعداد افراد تحت پوشش کم نييپا 

 تر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان نييپا 

 هاتوانمندی -ب

 يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر یباال بودن تعداد خانوارها 

 يستيبهز یمناسب کودکان بدسرپرست از سو پوشش 

 کودک یبودن تعداد مهدها باال 

 كيمرکز مشاوره ژنت كيبودن  دارا 

 اديعتشش مرکز مشاوره و ترک ا دارابودن 

 تر بودن نرخ طالق از متوسط استاننييپا 

 بودن بودن تعداد سرقت نييپا 
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 راهبردهای عملياتي -ج

 افزايش پوشش معلولين و کودکان بدسرپرست از طريق راه اندازی مراکز نگهداری ويژه  -

 جذب مربيان مهدکودک با تخصص الزم -

 تخصصيارائه خدمات حمايتي و مشاوره از طريق راه اندازی مراکز  -

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یواحدها نييتعداد پا 

 يصنعت هایشهرک نييپا هایرساختيز 

 یجاديا سيمجوز تاس نييپا تعداد  

 با توجه به واحدهای زياد صنعتي  يشهرک صنعتيك   وجود 

 هاتوانمندی -ب

 برتر یبا فناور هایهاکارگ یسهم باال 

 نييپا یبا فناور عيصنا نييپا سهم 

 توسعه هایو طرح برداریمجوز بهره یباال تعداد 

 بزرگ هایکارگاه یباال تعداد 

 متوسط هایکارگاه یباال تعداد 

 باال يصنعت تنوع 

 معادن یباال تعداد 

 ينييتز هایو سنگ یرفلزيغ ،يمعادن مصالح ساختمان وجود 

 ملياتيراهبردهای ع -ج

 توسعه صنعتي با تکيه بر تکميل زنجيره ارزش واحدهای صنعتي با فناوری باال  -

 راه اندازی مراکز تحقيق و توسعه با همکاری بخش آموزش عالي -

حمايت از استقرار واحدهای صنعتي در شهرک های صنعتي به منظور کنترل آلودگي ها و کاهش  -

 هزينه زيرساختي

 صنعتي فرآوری محصوالت معدنيحمايت از شکل گيری واحدهای  -



   261/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از مساحت استان  ۸2/1استان در کنار دارا بودن  يباغ يدرصد از اراض 11/1دارا بودن 

 استان يباغ يدرصد از اراض 11/1استان در کنار دارا بودن  يدرصد از محصوالت باغ ۸۸/0 ديتول 

 ياز استان در بخش باغ ترنييو پا نيزم ینهاده یوربهره 

 يکشت باران رياز استان در سطوح ز ترنييمثبت و پا رشد  

 (۸/1( از استان )۸9/0شهرستان ) ونيزاسيمکان بيبودن ضر ترنييپا 

 ونيزاسيمکان بيدرصد( از رشد ضر 9۳/5شهرستان ) ونيزاسيمکان بيضر ترنييمثبت و پا رشد 

 د(درص ۸6/۸استان)

 يدرصد از اراض 95/۳استان در کنار دارا بودن   هایدرصد از جمع نهاده 71/4از  یبرخوردار 

 استان یکشاورز

 درصد از باغات استان 11/1درصد در کنار دارا بودن  06/0باغات شهرستان از استان  مهيب سهم 

 ياز متوسط استان ترنييگوشت مرغ و تخم مرغ پا ديتول سرانه  

 شهرستان از استان  يپرورش ماه رتنييپا سرانه 

 استان يپرورش ماه یدرصد از استخرها 29/2استان و دارا بودن  يدرصد از ماه 29/0 ديتول 

 زنبور عسل استان یها يدرصد از کلن 15/0درصد از عسل استان در کنار دارا بودن  14/0 ديتول 

 و سوم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك  ستيب یرتبه 

 گوشت قرمزاستان ديزدهم از لحاظ تولشان رتبه 

 هاتوانمندی -ب

 استان در  یکشاورز يدرصد اراض 95/۳) یکشاورز ينهم استان از لحاظ دارا بودن اراض گاهيجا

 درصد از مساحت استان( ۸2/1کنار دارا بودن 

 درصد از مساحت استان ۸2/1استان در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض ۳9/4بودن  دارا 

 درصد از  95/۳)رتبه چهارم استان( در کنار دارا بودن  یدرصد از محصوالت کشاورز 12/۸ ديتول

 استان یکشاورز ياراض

 رتبه اول استان(  يباالتراز استان در بخش زراع نيزم ینهاده وریبهره( 

 یاکشت قطره ريمثبت وباالتر از استان در سطوح ز رشد  
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 قطره  یاريتحت آب يدرصد از اراض 5/1 و  يباران یاريت آبتح يدرصد از اراض 60/5بودن  دارا

 استان  يباغ يدرصد از اراض 11/1 و يزراع يدرصد از اراض ۳9/4استان در کنار دارا بودن ای 

 نينهم از لحاظ دارا بودن دام سنگ رتبه 

 استان ريش ديپنجم تول رتبه 

 استان يدرصد از مرغ گوشت 69/2 ديتول 

 راهبردهای عملياتي -ج

جايگزيني روش های کاشت محصوالت با بهره وری باالتر آبي با توجه به تنش آبي موجود در  -

 شهرستان

 در بخش زراعتاستفاده از فناوری های نوين و ارتقای سطح مکانيزاسيون  -

 اصالح و بهسازی واحدهای پرورش دام و طيور با هدف افزايش عملکرد و بهبود فناوری -

 خانگي بخش کشاورزی و ارائه به بازار بزرگ شهر اصفهان توسعه محصوالت فرآوری شده  -

 حمايت از توسعه محصوالت دام و طيور ارگانيك با هدف بازار کالنشهر اصفهان -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 ريدر سه سال اخ يدست عيصنا انيعدم وجود هنرجو 

 شاغل انيرجووجود هن عدم 

 يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم 

 يدست عيصنا یهاو بازارچه هاهشگاينما نييپا تعداد 

 95در سال  و پشتيبان مستقل يوجود مشاغل خانگ عدم 

 ريسال اخ 5در  يدست عصناي بخش در شدهاعتبارات جذب نييپا مقدار 

 (آپارتمان-و هتل رپذي)هتل، مهمان يوجود مراکز اقامت عدم 

 راهينيب ييرايوجود واحد پذ عدم 

 يگردشگر خارج نييپا تعداد 

 يگردشگر داخل نييپا تعداد 

 تعداد پايين مسافران آموزش و پرورش 



   26۳/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

 یبخش گردشگر نيشاغل نييپا تعداد 

 شده یبردارمصوب و بهره یوجود مناطق نمونه گردشگر عدم 

 یدفاتر خدمات گردشگر نييپا تعداد 

 هاتوانمندی -ب

 يدست عيدر بخش صنا نيشاغل یباال اريتعداد بس 

 ريسال اخ 5در  يدست عيصنا ييکارت شناسا یباال تعداد 

 یانفراد ديپروانه تول یباال تعداد  

 يکارگاه ديتول هایپروانه یباال تعداد 

 گردیمراکز بوم وجود 

 يفرهنگ-يخيتار هایجاذبه یباال تعداد 

 يعيطب یجاذبه ها یباال تعداد 

 نگيکمپ وجود 

 بردهای عملياتيراه  -ج

 ساماندهي کارگاه ها و اشتغال صنايع دستي در راستای افزايش ارزش افزوده اين بخش -

 برگزاری رويدادهای مرتبط با بخش صنايع دستي شهرستان و جذب گردشگران -

 کوهستاني -راه اندازی کمپ گردشگری طبيعي با بهره گيری از تنوع اقليمي دشتي -

 بازرگانی -3-2-10

 اچالش ه -الف

  تينقاط استان نسبت به سهم جمع ريارسال شده به سا یجمع کاال ازکمتر بودن سهم شهرستان 

 شهرستان از استان

 هاتوانمندی -ب

 ت به نقاط کشور از مبدأ استان نسب ريارسال شده به سا یسهم شهرستان در جمع کاال شتربودنيب

 شهرستان از کل استان تيسهم جمع

 کاغذ آالت نيسبك، ماش عيصنا ،يساختمان يمعدن  ،یکشاورز یها تيشهرستان در فعال تيمز ،

 و چوب  و متفرقه و خرده بار



 برخوارسند توسعه / 264

 

 فعال در شهرستان فروشيعمده یواحدها تنوع 

 تان از کل شهرس یشهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارها يصنف یبودن سهم واحدها شتريب

 استان

 راهبردهای عملياتي  -ج

 لجستيك استانمرکز به عنوان يك خوشه از  های ويژه منطقهت کاالراه اندازی مرکز مبادال -

 حمل و نقل -11 -2-3

 چالش ها -الف

 نوزدهم  یو رتبه ياز متوسط استان ترنييراه به مساحت) تراکم راه( پا شاخص 

 42/0 ۳9/2و   يجا شده درون استاندرصد از مسافران جابه 44/0و  يدرون استان یدرصد از سفرها 

 استان تياز جمعدرصد 

 47/0 درصد از  ۳9/2و  يدرصد از مسافران برون استان ۸/0و  يبرون استان یدرصد از سفرها

 استان تيجمع

 كي ینفر به ازا 122419در شهرستان )  یبه تعداد شرکت مسافربر تينسبت جمع باالتربودن 

 (یشرکت مسافربر كي ینفر به ازا ۳9090( نسبت به استان )یشرکت مسافربر

 هاتوانمندی -ب

 75/۳ درصد  ۳9/2درصد از مساحت استان و  ۸2/1در کنار  يجا شده برون استاندرصد از بار جابه

  استان تياز جمع

 ييو هوا يليحمل و نقل ر نزديکي به 

 راهبردهای عملياتي  -ج

اتصال ريلي شهرهای عمده شهرستان به مرکز استان )سيستم جامع حمل و نقل ريلي مجموعه  -

 فهان(شهری اص

 ايجاد زيرساخت های الزم حمل و نقل جهت پشتيباني از مبادالت بخش بازرگاني  -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -2-3

 چالش ها -الف

 استان نيانگينفوذ تلفن ثابت از م بيبودن ضر ترنييپا 



   265/برخوارسند توسعه شهرستان 

 

 

 استان نيانگينفوذ اپراتور همراه اول از م بيبودن ضر ترنييپا 

 استان نيانگياز م تليوذ اپراتور رانف بيبودن ضر ترنييپا 

 تلفن همراه از سرانه کل استان یها تيبودن سرانه سا ترنييپا 

 یبودن سرانه پورت ها ترنييپا ADSL شده توسط مخابرات از سرانه استان رهيدا 

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها نييپا تعداد 

 دفاتر  نييپا تعدادICT ييروستا تينسبت به جمع ييروستا  

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها ترنييپا 

 از سرانه استان يبودن سرانه مرسوالت پست ترنييپا 

 هاتوانمندی -ب

 شهرستان یشهر تينسبت به جمع یشهر يدفاتر خدمات ارتباط یتعداد باال 

 استان نيانگيبا م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م برابر 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 اجتماعي -توسعه زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات با لحاظ صرفه اقتصادی -

 انرژی -13 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از  ۳9/2درصد از مساحت و  ۸2/1استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب 7۳/۳مصرف

 استان  تيجمع

 هابخش رينسبت به سا يانگبودن سهم مصرف گاز در بخش خ باالتر 

 سوپر شهرستان از استان نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما باالتر 

 سرانه برق باالتر از متوسط استان ) رتبه اول استان( مصرف 

 هاتوانمندی -ب

 شهرستان از استان  نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 ودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانب ترنييپا 

 شهرستان از استان ديبودن مصرف سرانه نفت سف ترنييپا 
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 استان تيدرصد از جمع ۳9/2درصد از آب استان در کنار دارا بودن  29/2 مصرف 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 اکز مصرف رتوسعه نيروگاه های خورشيدی بزرگ مقياس با توجه به اقليم منطقه و نزديکي به م -


