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 ها تیفعال نیا  سهم به چادگان شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 66  -1) جدول

 108 ....................................................................................................................................................استان افزوده ارزش در

 ها تیفعال نیا  سهم به چادگان شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 67  -1) جدول

 109 ................................................................... 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال در کشور افزوده ارزش در

 111 .................................................... چادگان شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع مبلغ. (68  -1) جدول
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 113 .................................. یفناور سطح کیتفک به چادگان شهرستان یصنعت یها کارگاه سهم(. 69 -1) جدول

 114 .......................................................................... چادگان شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 70  -1) جدول

 115 .................................................................... چادگان شهرستان یصنعت یهاشهرک رساختیز(. 71  -1) جدول

 116 ............................... چادگان شهرستان در روین تعداد کیتفک به یصنعت یها کارگاه تعداد(. 72  -1) جدول

 در توسعه یطرحها مجوز و یبرداربهره مجوز س،یتأس جواز یدارا یصنعت یکارگاهها تعداد(. 73  -1) جدول

 117 ........................................................................................................................................................... چادگان شهرستان

 118 ............................................................ چادگان رستانشه تیفعال نوع کیتفک به عیصنا سهم(. 74  -1) جدول

 119 .............................................................. چادگان شهرستان یبردار بهره حال در معادن تعداد(. 75  -1) جدول

 120 ............................................. ها آن یاقتصاد یها شاخصه و چادگان شهرستان معادن انواع(. 76  -1) جدول

 126 ........ (درصد)استان از شهرستان سهم و( هکتار)چادگان شهرستان باغات و یزراع یاراض(. 77  -1) جدول

 128 ................................................................................. (هکتار)چادگان شهرستان در راتعم سطح(. 78  -1) جدول

 130 ................................................................... چادگان شهرستان یباغ و یزراع محصوالت دیتول(. 79  -1) جدول

 132 .................. (هکتار در تن) چادگان شهرستان یکشاورز بخش در نیزم ینهاده یوربهره(. 80  -1) جدول

 134 .............................................. (هکتار)چادگان شهرستان در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 81  -1) جدول

 135 ........................................................................ چادگان شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 82  -1) جدول

 137 ................................................... چادگان شهرستان در یکشاورز بخش ونیزاسیمکان بیضر(. 83  -1) جدول

 138 ..................................................................... چادگان شهرستان در یکشاورز یهاهادهن عیتوز(. 84  -1) جدول

 شهرستان در یعیطب منابع و زراعت باغات، ور،یط ان،یآبز دام، امور یامهیب پوشش ریز سطح(. 85  -1) جدول

 140 ............................................................................................................................................................................. چادگان

 141 ..................... چادگان شهرستان در نیسنگ و سبک دام تعداد و ریش و قرمز گوشت دیتول(. 86  -1) جدول

 143 .......... چادگان شهرستان در یگوشت مرغ ینهیزم در هاآن دیتول و یبرداربهره یواحدها(. 87  -1) جدول

 144 ............................................................... چادگان شهرستان در آنها دیتول و التیش یواحدها(. 88  -1) جدول

 145 .................................................. چادگان شهرستان در عسل دیتول و عسل زنبور یکلن تعداد(. 89  -1) جدول

 147 .................................................................................. چادگان شهرستان در یدامپزشک امکانات(. 90  -1) جدول

 شهرستان سهم و( نهزارت) کشور نقاط سایر به چادگان شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 91  -1) جدول

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

 سهم و( تن هزار) اصفهان استان نقاط سایر به چادگان شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 92  -1) جدول

 150 ..................................................................... (درصد) استان نقاط سایر به شده ارسال کاالی معج در شهرستان
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 استان های فروشی عمده کل از شهرستان سهم و چادگان شهرستان های فروشی عمده تعداد(. 93  -1) جدول

 ISIC ..................................................................................................................................... 152 رقمی سه کد تفکیک به

 استان صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و چادگان شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 94  -1) جدول

 153 ..............................................................................................................................................................................(درصد)

 154 .................... اصفهان استان و چادگان شهرستان سطح در همراه و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 95  -1) جدول

 استان و چادگان شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS تعداد(. 96  -1) جدول

 157 ...................................................................1385-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم و اصفهان

 157 ............................ (نفر 1000 هر یازا به) اصفهان استان و چادگان شهرستان BTS سرانه(. 97  -1) جدول

 158 ............................................... استان و چادگان شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 98  -1) جدول

 سهم  و چادگان شهرستان در  مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت ادتعد(. 99  -1) جدول

 159 ............................................................................................... 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان

 شهرستان همس و ییروستا و یشهر کیتفک به  چادگان شهرستان یپست یواحدها تعداد(. 100  -1) جدول

 161 ............................................................................ 1385-1395 دوره یط استان یپست یواحدها کل از( درصد)

 اصفهان استان و چادگان شهرستان در ییروستا ICT و یشهر یارتباط خدمات دفاتر تعداد(. 101  -1) جدول

 162 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

 هر یازا به) اصفهان استان و چادگان شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 102  -1) جدول

 163 ........................................................................................................................................................................ (نفر 4000

 استان و چادگان شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله) یستپ مرسوالت سرانه و تعداد(. 103  -1) جدول

 164 .................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط اصفهان

 شهرستان در( درصد) یونیزیتلو و ییویراد تالیجید یهاشبکه یهافرستنده یتیجمع پوشش(. 104  -1) جدول

 165 ................................................................................................................. 1389-1395  دوره یط تاناس و چادگان

 به چادگان شهرستان در(  مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)یعیطب گاز مصرف سرانه(. 105  -1) جدول

 166 ............................................................................................................................................. مختلف یهابخش کیتفک

 168 ....................................................................چادگان شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 106  -1) جدول

 174 .................................................. چادگان شهرستان در نفتی یفرآورده شش مصرف میزان(. 107  -1) جدول

 175 ........................................................... چادگان شهرستان CNG جایگاه و بنزین پمپ تعداد(. 108  -1) جدول

 یازا به ساعت لوواتیهزارک) چادگان شهرستان مختلف هایبخش در برق یسرانه مصرف(. 109  -1) جدول

 178 ...................................................................................................................................................... (درصد و مشترک هر

 179 ........................................... چادگان شهرستان مختلف هایبخش در برق مشترکین تعداد(. 110  -1) جدول
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چادگان شهرستان مختلف بخشهای در( مشترک هر یازا به مکعب متر)آب سرانه مصرف(. 111  -1) جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 181 

 183 .............................................. چادگان شهرستان مختلف هایبخش در آب انشعابات تعداد(. 112  -1) جدول

 185 ....................................................... (لومتریک)چادگان شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 113 -1) جدول

 187 ...................................................... چادگان شهرستان یبرا راه ییربنایز یهاشاخص مقدار(. 114  -1) لجدو

 189 ......................................................... چادگان شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 115 -1) جدول

 189 ........................... چادگان شهرستان( مورد هزار)یاستان درون یشده جابجا مسافر تعداد(. 116  -1) جدول

 190 ....................... چادگان شهرستان( تن هزار)یاستان درون و برون یشده جابجا بار زانیم(. 117  -1) جدول

 192 .................................................................................. چادگان شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 118  -1) جدول

 194 ....................................... چادگان شهرستان یدست عیصنا جیرا یربومیوغ یبوم یهارشته(. 119  -1) جدول

 194 ................................................................. چادگان شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 120  -1) جدول

 195 ........................................................... چادگان شهرستان یدستعیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 121  -1) جدول

 196 .................. چادگان شهرستان یدست عیصنا یانفراد و یکارگاه دیتول یها پروانه تعداد(. 122  -1) جدول

 197 ....................................... چادگان شهرستان یدست عیصنا بخش ییشناسا یکارتها تعداد(. 123  -1) جدول

 198 ........... چادگان شهرستان یدست عیصنا بخش بانیپشت و مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 124  -1) جدول

 199 ................................ چادگان هرستانش در یدست عیصنا یهابازارچه و شگاههاینما تعداد(. 125  -1) جدول

 200 ......... چادگان شهرستان یدست عیصنا شدهجذب اعتبارات و شدهیمعرف ها طرح تعداد(. 126  -1) جدول

 202 ........ چادگان شهرستان مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گرانگردش تعداد(. 127  -1) جدول

 205 .................................................................................... چادگان شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 128  -1) جدول

 206 ................................................................................ چادگان شهرستان یگردشگر یهااذبهج(. 129  -1) جدول

 208 ....................................................... چادگان شهرستان یگردشگر یهاجاذبه یبرخ نیعناو(. 130  -1) جدول

 210 ...............................................................چادگان شهرستان یگردشگر شبخ نیشاغل تعداد(. 131  -1) جدول
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 18 ......................1385-1395 دوره طی اصفهان استان و چادگان شهرستان جمعیت تراکم روند(. 1 -1)نمودار

 19 ........ 1385-1395 دوره طی استان با چادگان شهرستان میر و مرگ و تولد خام نرخ مقایسه(. 2 -1)نمودار

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

 الس در اصفهان استان کل و استان شهرستانهای دیگر با چادگان رستانشه خانوار بعد مقایسه(. 4 -1)نمودار
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در هاناصف استان کل و استان شهرستانهای دیگر با چادگان شهرستان یتیجنس نسبت مقایسه(. 5 -1)نمودار
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 23 .......................................................................................................................................................................... 1395 سال

 23 ... 1395 و 1390 ،1385 یسالها در تیجنس برحسب چادگان شهرستان تیجمع یسن هرم(. 6 -1)نمودار

 24 ................................ 1395 سال در استان کل با چادگان شهرستان تیجمع یسن هرم سهیمقا(. 7 -1)نمودار

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

 27 . (1388-95)چادگان شهرستان یلیتحص مقطع کیتفک به آموزان دانش تعداد تغییرات روند(. 9 -1)نمودار

(1395 -96) اناصفه استان یها شهرستان در آموزان دانش کل از یشهر آموزان دانش سهم(. 10 -1)نمودار
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 -96) اصفهان استان یها شهرستان در آموزان دانش ازکل یدولت مدارس آموزان دانش سهم(. 11 -1)نمودار
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 استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت. (12 -1)نمودار

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

 -96)اناصفه استان یها شهرستان در ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 13 -1)نمودار
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 40 ......... (1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 14 -1)نمودار

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

(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در دوم متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 16 -1)نمودار
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(1395 -96)اصفهان استان یها شهرستان یدولت مدارس ریدا کالس در آموزان دانش تراکم(. 17 -1)نمودار
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 -96)اصفهان استان یها شهرستان در یدولت یسازمان یواحدها به یدولت آموزان دانش نسبت(. 18 -1)نمودار
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 45 ... 1395 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس آموز دانش یفضا سرانه(. 19 -1)نمودار
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 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یکیزیف کالس در آموزان دانش تراکم(. 20 -1)نمودار
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(1395 -96)اصفهان استان یها شهرستان یدولت مدارس در یآموزش یفضا یور بهره بیضر(. 21 -1)نمودار
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 48 .................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان داردراستانیغ یدولت مدارس درصد(. 22 -1)نمودار

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

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

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

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

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

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

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

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

 یهاسال یط چادگان شهرستان( نور امیپ دانشگاه)یعال آموزش مراکز انیدانشجو کل تعداد(. 29 -1)نمودار
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 استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 30 -1)نمودار

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

 64 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز مقاله سرانه(. 31 -1)نمودار

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

 65 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

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

 67 ............................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و چادگان
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 شهرستان  در یدرمان یتبهداش خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 37 -1)نمودار

 69 ............................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و چادگان

 گانچاد در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 38 -1)نمودار

 70 ............................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با

 138674 -1394 یها سال یط استان و چادگان شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 39 -1)نمودار
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 .............................................................................................................................................................................................. 74 

1387 -1394 یها سال یط استان و چادگان شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 41 -1)نمودار
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 80 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 42 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به ملی هایمدال نسبت(.  43 -1)نمودار

 82 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر)یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به جهانی هایمدال نسبت(.  44 -1)نمودار

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

 86 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 45 -1)نمودار

 87 ....1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در جدمس(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 46 -1)نمودار

 95 ....... 1385-1395 دوره یط استان کل ازدواج نرخ با چادگان شهرستان ازدواج نرخ سهیمقا(. 47 -1)نمودار

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ(. 48 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 98 

 رد اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 49 -1)نمودار

 98 .......................................................................................................................................................................... 1395 سال

 فهاناص استان کل و استان یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 50 -1)نمودار

 100 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و چادگان شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 51 -1)ارنمود

1379 ................................................................................................................................................................................ 104 

 یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 52 -1)نمودار

 104 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و اناست

1379-1393 دوره یط استان و چادگان شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 53 -1)نمودار
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 یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 54 -1)نمودار

 105 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و چادگان شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 55 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 106 

 یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 56 -1)نمودار

 106 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

 رد تهایفعال نیا  سهم به چادگان انشهرست افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 57 -1)نمودار

 110 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 کل و استان یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 58 -1)نمودار

 111 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 کل و استان یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 59 -1)نمودار

 112 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در استان

 114 .... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(.  60 -1)نمودار

 115 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 61 -1)نمودار

 117 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(. 62 -1)نمودار

 119 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 63 -1)نمودار

 121 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 64 -1)نمودار

 121 .......................... 1395 سال در هاناصف استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 65 -1)نمودار

 122 ............................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 66 -1)نمودار

 122 ................................................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 67 -1)نمودار

 127 ......... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(. 68 -1)نمودار

 127 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 69 -1)نمودار

 128 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 70 -1)نمودار

 129 ........................................................................ 1395 سال در چادگان شهرستان مراتع تیوضع(. 71 -1)نمودار

 131 . 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز محصوالت(. 72 -1)نمودار

 131 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 73 -1)نمودار

 132 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت(. 74 -1)نمودار

 یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یوربهره(. 75 -1)نمودار

 133 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها
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 یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یوربهره(. 76 -1)نمودار

 133 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یهاشهرستان

 یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یروبهره(. 77 -1)نمودار

 134 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 136 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 78 -1)نمودار

 یاهسال یط در اصفهان واستان چادگان شهرستان یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(.  79 -1)نمودار

 137 ............................................................................................................................................................... 1394 تا 1385

 139 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 80 -1)نمودار

 141 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 81 -1)نمودار

 142 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 82 -1)نمودار

 143 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 83 -1)نمودار

 145 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 84 -1)نمودار

 146 ................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 85 -1)نمودار

 یالکا جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با چادگان شهرستان مقایسه(. 86 -1)نمودار

 150 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با چادگان شهرستان مقایسه(. 87 -1)نمودار

 151 ......................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال

 استان لک و استان یها شهرستان گرید با چادگان شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 88 -1)نمودار

 155 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

شهرستان گرید با چادگان شهرستان در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 89 -1)نمودار

 156 ...................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها

 یاه شهرستان گرید با چادگان شهرستان در( تلیرا اتوراپر) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 90 -1)نمودار

 156 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 با چادگان شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 91 -1)نمودار

 158 .......................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها تانشهرس گرید

 گرید با چادگان شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 92 -1)نمودار

 160 .................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان

 گرید یها شهرستان با چادگان شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 93 -1)نمودار

 163 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان
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 انستا کل و استان گرید یها شهرستان با چادگان شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 94 -1)نمودار

 165 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 167 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز یسرانه مصرف(. 95 -1)نمودار

 167 ........................................................... 1394 سال در چادگان شهرستان در گاز رفمص ترکیب(. 96 -1)نمودار

 169 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 97 -1)نمودار

 170 .................................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین یسرانه مصرف(. 98 -1)نمودار

 171 ................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت یسرانه مصرف(. 99 -1)نمودار

 172 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف(. 100 -1)نمودار

 172 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 101 -1)نمودار

 173 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز یسرانه مصرف(. 102 -1)نمودار

 176 ......................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 103 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل سرانهی مصرف(. 104 -1)نمودار

 176 ............................................................................................................................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان

 سال اول ماهه نه در چادگان شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 105 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 177 

 اول ماهه نه در چادگان شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 106 -1)نمودار

 180 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 180 .................. 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 107 -1)نمودار

 182 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان رستانهایشه در آب کل مصرف(. 108 -1)نمودار

 182 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 183 .................................... 1395 سال در چادگان شهرستان در بخش هر در آب صرفم سهم(. 110 -1)نمودار

1395 سال در چادگان شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 111 -1)نمودار
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 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به چادگان شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 114 -1)نمودار
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 ظ

 

 نمودارهافهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 188 ................. 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 117 -1)نمودار

 191 ........................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(. 118 -1)نمودار

 192 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا(. 119 -1)نمودار

 193 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 120 -1)نمودار

 196 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 121 -1)نمودار

اصفهان استان یشهرستانها یدستعیرصنایاخ سال 5 در ییشناسا یکارتها مجموع تعداد(. 122 -1)نمودار

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

 199 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 123 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 124 -1)نمودار
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اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش در ریاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 125 -1)نمودار
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 203 ................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج نگردشگرا تعداد(. 126 -1)نمودار

 203 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد(. 127 -1)نمودار

 204 ....................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردبوم مراکز تعداد(. 128 -1)نمودار

 207 .................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 129 -1)نمودار

 207 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 130 -1)نمودار

 210 ..................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 131 -1)نمودار

 235 ............................................. مختلف یها بخش در چادگان شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 236 .......................... اصفهان استان یها شهرستان و چادگان شهرستان یکشاورز توسعه شاخص(. 2-2)نمودار

 237 ....................اصفهان استان یها شهرستان و چادگان شهرستان یدست عیصنا توسعه شاخص(. 3-2)نمودار

 237 .........................اصفهان استان یها شهرستان و چادگان شهرستان یگردشگر توسعه شاخص(. 4-2)نمودار

 238 .............................اصفهان استان یها شهرستان و چادگان شهرستان یبازرگان توسعه شاخص(. 5-2)نمودار

 239 ................ اصفهان استان یها شهرستان و چادگان شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 6-2)نمودار
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 12 ............................................................................................................................ چادگان شهرستان بیش(. 5-1)نقشه
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 بارکهم سوره)« َ قِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ »

    (۸۳ آيه القصص

 پیشگفتار    

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

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

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

های مطالعاتي تر شدن محدودهآن را غيرواقعي خواهد ساخت. با کوچكجغرافيايي دور نموده و نتايج 

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

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

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

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

عه تهيه زيرمجموهای منظور اجرايي شدن، برشي به تفکيك شهرستانشود بهها انجام ميدر مقياس استان

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

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

وجه به محدوديت ذکر شده ناشي از کوچك ها مخصوصاً با تانجام مطالعات آمايش در سطح شهرستان

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

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

ها تبديل نمايد، ضروری اجرايي توسعه شهرستان -های راهبردیلشده در سطح استان را به دستورالعم

 است. 

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

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

آوری اطالعات ارزشمند اقدام به توصيف ی مختلف اقتصادی، اجتماعي و زيربنايي، ضمن جمعهابخش

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

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

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

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

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

های مورد مطالعه رسيده است. پس از تدوين آوری شده و به مالحظه مسئولين شهرستانفهان جمعاص

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

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

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

های اصلي توسعه جهت اند، تا ضمن اطالع ازمجلس شورای اسالمي شهرستان ذيربط نيز حضور داشته

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

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

 تر شده و پس از تدوين، مرحلهمي نزديكباعث شده است راهبردهای تدوين شده به واقعيت اجرايي و بو

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

اين  ند خود بر غنایها که با نظرات ارزشمهای اجرايي در شهرستانمديران و کارشناسان دستگاه ،اصفهان

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

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

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميعات و دادهريزی از اطالگيری چرخه برنامهچرا که اساس شکل

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

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

ها و در اختيار گذاشتن نظرات آوری اطالعات، شرکت در جلسات شهرستانمراحل جمع عزيزان در تمامي

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

ی ادريغ و مداوم تمامي همکاران علمي و اجرايي طرح و اعضای گروه پژوهشي اقتصاد شهری و منطقهبي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ر استان عزيزمان اصفهان.بيشت

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                     
 

 



 

 

 

 



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضیت موجود

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

 اف و دره وگانشک چادکلمه ای ترکي به معنای شيار، چادگان از دو بخش چاد و گان تشکيل شده است.

پسوند نسبت مي باشد. قرار گرفتن بافت قديم چادگان در ميان دره ای کوچك با معني لغوی آن يکسان 

ت شرايط بلکه بيشتر به عل است. پيدايش شهر چادگان نه بر اساس ضرورت های تاريخي يا سياسي بوده،

ل پيدايش شهر چادگان بشمار مي مناسب محيط طبيعي بوده است. وجود رودخانه زاينده رود مهمترين عام

 .آيد

مربع کيلومتر1192شهرستان چادگان با مساحتي بالغ بر  1۳95براساس آخرين تقسيمات کشوری در سال 

دهد و از نظر وسعت هفدهمين شهرستان استان است. درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي 11/1

کيلومترمربع( 176شهر)کمترين به شهرستان خميني کيلومترمربع( و22570)نايينبيشترين وسعت به شهرستان 

درصد از جمعيت  6۳/0نفر و معادل   ۳2479حدود   1۳95تعلق دارد. جمعيت شهرستان چادگان در سال 

باشد. بيشترين جمعيت مربوط به شهرستان استان اصفهان مياستان است و از اين نظر بيست و دومين 

نفر( مي 19761تان خور و بيابانك)ين جمعيت مربوط به شهرسنفر( و کمتر 224۳249شهرستان اصفهان)

 باشد. 

از سمت شمال و شرق با شهرستان تيران و کرون، از سمت شمال غرب با شهرستان  شهرستان چادگان

فريدن، از سمت غرب با شهرستان فريدونشهر و از سمت جنوب با استان چهارمحال بختياری هم مرز 

 .باشدمي

عيت شهرستان چادگان در تقسيم بندی شهرستان های استان اصفهان را نشان مي دهد. در (  موق1-1نقشه )

 نيز  نشان داده شده است.  چادگانو شهر های روستايي پراکندگي سکونتگاه اين نقشه



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان چادگانموقعیت شهرستان (. 1 -1)نقشه
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بخش)چنارود و مرکزی(، 2، اين شهرستان دارای 1۳95آخرين تقسيمات کشوری در سال بر اساس 

آبادی  97آهنگر( و دهستان)چنارودجنوبي، چنارودشمالي، کبوترسرخ و کاوه4شهر)چادگان و رزوه( و 2

 آبادی خالي از سکنه مي باشد.  ۳4و  سکنه یداراآبادی  6۳که  باشدمي

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

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 11/1 107019 1192 مساحت)کیلومتر مربع(

 4 50 2 بخش

 ۸7/1 107 2 شهر

 15/۳ 127 4 دهستان

 76/2 ۳514 97 کل آبادی

 2 170۳ ۳4 آبادی خالی از سکنه

 ماخذ: سالنامه آماری        

ن های آو سردسير واقع شده است. زمستان چادگان سرد و تابستانای کوهستاني اين شهرستان درمنطقه

رود رود که بزرگترين درياچه منطقه مرکزی فالت ايران به شمار ميماليم است. وجود درياچه سد زاينده

  .شودميما مخصوص در فصل گربهباعث جذب گردشگران زيادی 

درجه سانتي گراد )دی ماه( و ميانگين حداکثر دمای  – 1/4يانگين حداقل دمای ماهيانه شهرستان چادگان م

ميلي متر و تعداد روزهای  ۳/۳24درجه سانتي گراد )تير ماه( مي باشد. ميانگين بارش ساليانه   4/22ماهيانه  

 روز است. 152يخبندان در سال 

ط همدما ترسيم شده است، منطقه جنوب غرب شهرستان شاهد کمترين دما بوده ( که خطو2-1در نقشه )

است که با حرکت به سمت شرق ميانگين دما افزايش مي يابد. شهر چادگان نيز در منطقه با دمای متوسط 

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

دهد، بيشترين بارش ها در قسمت مرکز، غرب و شمال النه و طبقات ارتفاعي را نشان ميش متوسط سابار

شهرستان و در ارتفاعات به چشم مي خورد که با حرکت به سمت شرق و جنوب ميزان بارش ها با کاهش 

نشان داده شده (  4-1گيری پوشش زمين نيز متاثر از بارش، دما و ارتفاع در نقشه )روبرو مي شود. شکل

در بيشتر نواحي شهرستان وجود دارند. مراتع کم تراکم در شرق و نيمه تراکم در جنوب است. مراتع متراکم 

 شهرستان وجود تمام مناطقدر تقريبا نيز  آبي و ديمي  اراضي کشاورزی شوند.مي غربي شهرستان ديده

نقشه شيب  ی اراضي کشاورزی آبي هستند.چادگان و رزوه که در مرکز وجود دارند دارا دارند. شهرهای

چادگان و رزوه قرار دارند دارای شيب متوسط و  مناطق مرکزی که شهرهای((  نشان مي دهد 5-1)نقشه )

  سازد.های مختلف را ميسر ميپايين هستند و انجام فعاليت
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ال سای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان چادگان در مساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاه(. 2  -1) جدول

 )هکتار(1395

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 جنگل طبیعی

 
65000 0 

 61۳ جنگل دست کاشت

 
۳۳6214 1۸/0 

 0 پارک های جنگلی طبیعی

 
2۸ 0 

 2766 فضاهای سبز

 
2۸0۳4 ۸7/9 

 0 ذخیره گاه های جنگلی

 
۸166 0 

 ماخذ: سالنامه آماری         

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

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را  ۸7/9هکتار مي باشد که  2766در حدود چادگانشهرستان 

 را در اختيار دارد. سوم های استان رتبهدهد و از اين حيث در بين شهرستانتشکيل مي

 



 

 
 

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

 
  



 

 

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

   



 

 
 

 چادگانزمین شهرستان  پوشش(. 4 -1)نقشه



 

 

 چادگانشیب شهرستان (. 5-1)نقشه

   



 

 
 

 (  نشان دهنده وضعيت شاخص های مهم بخش آب در شهرستان چادگان مي باشد. ۳-1جدول )

 چادگانهای مهم بخش آب در شهرستان وضعیت شاخص(. 3 -1) جدول

ارش متوسط حجم ب

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش مفید 

)منابع آب 

تجدیدپذیر(

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(


ش تنعدم تنش آبي )وجود 

آبي موضعي و مقطعي(
7/2 بدون تنش 12۳خوب

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

 چادگانهای مهم بخش آب در شهرستان وضعیت شاخص(. 3-1ادامه جدول )

بع اختالف منا

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)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 

آبیاری 

)درصد(

پرت 

شبکه 

)درصد(

تعداد 

تصفیه 

خانه

سرانه مصرف 

شهری

الگوی سرانه 

مصرف

)لیتر بر روز()لیتر بر روز(

--

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

( قابل مشاهده است. 6-1همانگونه که مشخص است شهرستان چادگان از نظر سرانه آب تجديدپذير در وضعيت تنش آبي موضعي و مقطعي قرار دارد. اين واقعيت در نقشه )

  .دگان از نظر تنش آبي وضعيت متفاوتي دارند. در مناطق شمالي شهرستان تنش آبي شديد وجود دارد( مشخص است مناطق مختلف شهرستان چا7-1همانگونه که در نقشه)



 

 

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

 

 



 

 
 

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

 ۳۳942به  1۳۸5نفر در سال  ۳4476درصد از  -۳1/0جمعيت شهرستان چادگان با متوسط نرخ رشد ساالنه 

يافته است. کاهش  1۳95نفر در سال  ۳2479به  درصد -۸۸/0و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90نفر در سال 

نرخ رشد  متوسط از نظررا  بيست ويکم یرتبهچادگان شهرستان ( 1۳95-1۳90) ی پنج سالهدر دوره

 خود اختصاص داده است.بهت در استان يجمع یساالنه

  -56/1مياندشت با  و نباالترين و شهرستان بويي درصد 61/۳شهرستان شاهين شهر و ميمه با در همين دوره 

در ت يجمع یمتوسط رشد ساالنه ين  نرخ رشد ساالنه جمعيت استان را در اختيار داشته اند.تردرصد پايين

 است. بوده  درصد -51/1 ييو در مناطق روستا درصد -0۳/0 یدر مناطق شهر 1۳90-1۳95ی زماني فاصله

 1390، 1385 یهامناطق در سال کیتفکن اصفهان به و استا چادگانشهرستان  تیجمعتعداد خانوار و (. 4 -1) جدول

 1395و 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 -۸۸/0 -۳1/0 ۳2479 ۳۳942 ۳4476 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 -50/0 -15/0 16554 16971 17095 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 -26/1 -4۸/0 15925 16971 17۳۸1 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 9۸۳۳ 9477 ۸19۳ شهرستان

 - - 6/0 7/0 ۸/0 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 27 2۸ 29 )نفر در کیلومتر مربع(راکم جمعیتت

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 -0۳/0 24/0 14256 14274 14104 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 17/0 2۳/0 71۸9 7129 7046 شهرستان

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 -22/0 25/0 7067 7145 705۸ شهرستان
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 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 427۸ ۳97۳ ۳406 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -51/1 -70/0 1۸22۳ 1966۸ 20۳72 شهرستان

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

 -99/0 -42/0 9۳65 9۸42 10049 شهرستان

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

 -05/2 -9۸/0 ۸۸5۸ 9۸26 10۳2۳ شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 5555 5504 47۸7 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران

در  9477به 1۳۸5در سال  ۸19۳چادگان از شهرستان ارهای ، تعداد خانو(4-1)های جدول بر اساس داده

 سال چادگان درت شهرستان يزان تراکم جمعيميافته است.  افزايش 1۳95در سال  9۸۳۳و   1۳90سال 

نفر در  27، به 1۳95ال نفر و در س 2۸به  1۳90بوده که در سالمربع لومترينفر در هرک 29 ،1۳۸5

ت ين دوره همواره از نرخ تراکم جمعيت در طول ايزان تراکم جمعيم مربع کاهش يافته است.هرکيلومتر

در سال  از نظر ميزان تراکم جمعيت است.( کمتر 4۸) 1۳95( و 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5های استان در سال

شهر يخمينشهرستان در اين سال  ی پانزدهم را به خود اختصاص داده است.چادگان رتبهشهرستان ،  1۳95

 های اول وبه ترتيب رتبه مربعهر کيلومتردر  نفر 74/1نايين با تراکم شهرستان و  1۸17يت با تراکم جمع

 داشته اند.را در استان آخر 
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 1385-1395دوره  یو استان اصفهان ط چادگانشهرستان  جمعیتروند تراکم (. 1 -1)نمودار

 و استان اصفهان چادگاندر شهرستان  )به ازای هر هزار نفر(میرنرخ خام تولد و مرگ و (. 5  -1) جدول

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 0۳/19 ۳0/1۸ 29/17 شهرستان

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

 0۳/6 4۳/9 70/10 شهرستان

 هریمناطق ش

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

 61/17 51/4۳ ۸1/15 شهرستان

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

 ۸2/5 22/7 52/6 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 14/20 00/0 ۳1/1۸ شهرستان

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

 20/6 0۳/11 60/1۳ شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                                  

به رقم بوده که   29/17، 1۳۸5در سال شهرستان چادگان نرخ خام تولد در  (5-1)مطابق با آمارهای جدول 

استان اصفهان از  در حالي که اين رقم برای؛ پيدا کرده افزايش 1۳95در سال به ازای هر هزار نفر  0۳/19
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، 1۳95ر سال افزايش يافته است. از لحاظ نرخ خام تولد د 1۳95در سال  ۳7/16به  1۳۸5در سال  62/14

و شهرستان  49/22شهرستان فريدونشهر با  در اين سال ی دوم را در اختيار داشته است.رتبهشهرستان چادگان 

 اشته اند.در اختيار درا  به ازای هر هزار نفر خ خام تولدنرترين و پايينباالترين به ترتيب  ۳۸/11با خوانسار 

 0۳/6ه بو نهايتاً  1۳90در سال  4۳/9به  1۳۸5سال در  70/10چادگان از رقم  شهرستان رينرخ خام مرگ و م

و  1۳90در سال  96/4به  1۳۸5در سال  91/4برای استان اصفهان اين رقم از  کاهش يافته و 1۳95در سال 

وده باين نرخ همواره در  شهرستان چادگان بيشتر از استان اصفهان . رسيده است 1۳95در سال  5۳/4نهايتاً 

  است.

 ستانشهر ن ساليقرار گرفته است. در همهشتم  یدر رتبه از نظر نرخ خام مرگ و مير شهرستان چادگان

خود بهآخر را در استان  یرتبه 79/۳فالورجان با شهرستان اول و  یرتبه  02/۸ر يدن با نرخ مرگ و ميفر

 اند.اختصاص داده

 
 1385-1395دوره  یبا استان طچادگان شهرستان  میرنرخ خام تولد و مرگ و  مقایسه(. 2 -1)نمودار

 1395و  1390، 1385 یهاسال در شهرستان چادگان جمعیتی یهاشاخص(. 6 -1) جدول

 1395 1390 1385 عنوان

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

 ۸9/4۳ 05/42 91/40 شهرستان

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

 11/56 95/57 09/59 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 ۳0/۳ 5۸/۳ 21/4 شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 104 100 9۸ شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 79 ۸/77 4/77 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - ۳/5۸ 1/57 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 ۳۳/۳ 59/۳ 14/4 شهرستان

 تینسبت جنسی
 10۳ 10۳ 105 استان

 102 100 100 شهرستان

 نرخ باسوادی
 91 1/۸9 1/۸9 استان

 ۸/۸۳ 2/۸۳ 5/۸2 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 6/47 ۳/44 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 2۸/۳ 57/۳ 26/4 شهرستان

 تینسبت جنسی
 107 106 107 استان

 106 100 97 شهرستان

 ادینرخ باسو
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 2/75 9/7۳ 9/7۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 7/54 ۸/51 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                              

افزايش يافته  1۳95در سال  ۸9/4۳به   1۳۸5در سال  درصد  91/40ميزان شهرنشيني شهرستان چادگان  از

هرستان ش ها از نرخ شهرنشيني استان کمتر بوده و. نرخ شهرنشيني شهرستان چادگان در طي اين سالاست

در اين سال شهرستان  داشته است. در استان1۳95در سال   رای بيست و سوم از اين لحاظ رتبه چادگان 

در  نشيني را رخ شهردرصد کمترين ن 15/42ون با کردرصد بيشترين و شهرستان تيران و 5/9۸شهر با خميني

 استان داشته اند.
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کاهش يافته  1۳95در سال  11/56به  1۳۸5درصد در سال  09/59چادگان از شهرستان نرخ روستانشيني 

 ی دوم را در استان در اختيار دارد.چادگان رتبهشهرستان  1۳95است. از اين لحاظ  در سال 

 
 1385-1395دوره  یبا استان ط چادگان شهرستان شهرنشینی نرخ سهمقای(. 3 -1)نمودار

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

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

 5۸/۳رقم  به ، 1۳۸5در سال  21/4شهرستان چادگان  از رقم در  متوسط بعد خانوارگيرد. ف قرار مياطرا

چادگان، ها در شهرستان ن ساليا يافته است. در طي کاهش 1۳95در سال  ۳0/۳ نهايتاً به ، و1۳90در سال 

 دوم یچادگان رتبه ، شهرستان1۳95در سال بوده است.  تقريباً برابربعد خانوار در مناطق شهری و روستايي 

 نفر 9۳/2نايين با  شهرستان و ۳4/۳فريدونشهر با شهرستان در اين سال . دارددر استان از لحاظ بعد خانواررا 

 رين بعد خانوار را در استان دارند.کمتبه ترتيب  بيشترين و
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 1395سال و کل استان اصفهان در های استان شهرستان دیگربا  شهرستان چادگانبعد خانوار  مقایسه(. 4 -1)نمودار

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

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

 ۳/5۸رقم  به 1/57رقم  ( از 1۳۸5-1۳90) یدر طول دوره چادگانشهرستان در  يمعمو ینرخ بارور

در  44زان يبه م 1۳۸5در سال  1/4۸زان ين دوره از ميا ياستان در ط يعموم ینرخ بارو افزايش پيدا کرده و

ايي تمناطق شهری همواره از مناطق روس عمومي ميزان باروریکه  بايد توجه داشتده است. يرس 1۳90سال 

 کمتر بوده است.

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

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

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

در سال 104به  1۳۸5در سال  9۸از   شهرستان چادگان تيينسبت جنس ،استخراج شده یتوجه به آمارهابا 

 102به  1۳۸5در سال  100چادگان از شهرستان در مناطق شهری  يتيجنسنسبت افزايش يافته است.  1۳95

روند  1۳۸5-1۳95ی طي دوره يتيجنسوستايي نسبت مناطق ر افزايش پيدا کرده است. در 1۳95در سال 

 رسيده است. 1۳95در سال  106به  1۳۸5در سال  97افزايشي داشته  و از 

شهرستان  ،1۳95سال در  .استان قرار دارد نهمدر رتبه  تياز نظر نسبت جنسي چادگانشهرستان  1۳95در سال 

استان داشته تي را درترين نسبت جنسياالترين و پايينببه ترتيب   99خوانسار با شهرستان و  106فالورجان با 

 اند.
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 و کل استان اصفهان در  های استانشهرستان دیگربا  چادگان شهرستان تیینسبت جنس مقایسه(. 5 -1)نمودار

 1395سال 

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

 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  چادگانهرم سني جمعيت شهرستان  (6-1)در نمودار 

 ارائه شده است. 1۳95

 
 1395و  1390، 1385های در سال یتبرحسب جنس چادگانهرم سنی جمعیت شهرستان (. 6 -1)نمودار
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به  چادگانمشخص است در طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان  (6-1)همانگونه که در نمودار 

-24و  15-19وه سنيمشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از گر .سوی سالمندی در حال حرکت است

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

 چادگاندر شهرستان بر خالف مردان  سال زنان 65مشاهده کرد که طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی 

 به طور مرتب در حال افزايش بوده است. 

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

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

و در سطح ساله  ۳0-۳4قابل مشاهده است در سطح استان، گروه سني  (7-1)همانطور که در نمودار

همچنين مشخص است که  داشته اند.را ساله بيشترين ميزان جمعيت  25-29گان گروه سني شهرستان چاد

ساله و بيشتر با سهم اين گروه سني در سطح استان اختالف  65سهم گروه سني  چادگاندر سطح شهرستان 

 باشد.ی سالمندی جمعيت شهرستان نسبت به استان ميدهندهدارد که نشان

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

 1۳۸5-1۳90 یدوره يط ارائه شده است. ( 7-1)اطالعات مربوط به مهاجرت شهرستان چادگان در جدول 

خود بهاستان ی بيست و يکم را در داشته و از اين نظر رتبه نفر مهاجر 2527 تعداد چادگانشهرستان 

مهاجران وارد شده  ميزان نفر بوده است. 470755ن دوره يا يکل مهاجران استان ط اختصاص داده است.

ميزان اند. ها وارد شدهها از ساير استانی آنبوده که همهنفر  470شهرستان چادگان بهدوره مورد نظر  يط

اد مهاجران وارد شده به شهرستان و ی زماني مورد مطالعه، از مابه التفاوت تعدخالص مهاجرت در دوره

مهاجران خارج شده از شهرستان بدون در نظر گرفتن مهاجراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از 
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ر دوره د بدست آمده است.حل اقامت قبلي آنها نامعلوم بوده، اند و نيز مهاجراني که استان مکشور رفته

 نفر بوده است. ۳64ن چادگان، ميزان خالص مهاجرت شهرستا 1۳90-1۳۸5

 1390-1395و  1385-1390 یهاطی دوره چادگان مهاجرت شهرستان(. 7  -1) جدول

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 2527 کل مهاجران

 - 1777 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد شده 

ز یا خارج شده ا

 شهرستان

 - 470 کل مهاجران وارد شده

 - 470 ها استان سایر از شده وارد

 - 0 کشور خارج از شده وارد

 - 106 شده از  شهرستان خارج مهاجران

 - ۳64 خالص مهاجرت

 ماخذ: مرکز آمار ايران



 

 

 آموزش عمومی -3 -1

 آورده شده است.  1۳۸۸ -95های به تفکيك مقطع تحصيلي و جنسيت طي سال چادگانآموزان شهرستان نش( اطالعات مربوط به تعداد دا۸-1در جدول)

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 1140 112۳ 226۳ 02/1 765 ۸77 1642 ۸7/0 762 9۳9 1701 ۸1/0 120 260 ۳۸0 46/0  27۸7 ۳199 59۸6 ۸7/0 - 

90- 89 1142 11۸5 2۳27 96/0 704 779 14۸۳ 90/0 7۳0 509 12۳9 4۳/1 119 269 ۳۸۸ 44/0  2695 2742 54۳7 9۸/0 17/9-  

91- 90 1161 119۳ 2۳54 97/0 674 69۳ 1۳67 97/0 62۸ 479 1107 ۳1/1 116 262 ۳7۸ 44/0  2579 2627 5206 9۸/0 25/4-  

92- 91 1۳9۳ 14۳6 2۸29 97/0 41۸ 446 ۸64 94/0 577 ۳60 9۳7 60/1 117 257 ۳74 46/0  2505 2499 5004 00/1 ۸۸/۳-  

93- 92 1414 14۸۸ 2902 95/0 420 4۳5 ۸55 97/0 524 ۳۳۳ ۸57 57/1 117 225 ۳42 52/0  2475 24۸1 4956 00/1 96/0-  

94- 93 1476 1527 ۳00۳ 97/0 ۳99 402 ۸01 99/0 490 ۳۳2 ۸22 4۸/1 1۳5 200 ۳۳5 6۸/0  2500 2461 4961 02/1 10/0  

95- 94 1504 157۳ ۳077 96/0 5۸9 565 1154 04/1 275 157 4۳2 75/1 1۳۸ 169 ۳07 ۸2/0  2506 2464 4970 02/1 1۸/0  

96- 95 1514 15۳۸ ۳052 9۸/0 599 612 1211 9۸/0 2۸4 179 46۳ 59/1 122 1۸0 ۳02 6۸/0  2519 2509 502۸ 00/1 17/1  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

                                                           
 زان استثنايي جداگانه آورده شده است.آمار دانش آمو - 1



   27/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

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

روندی نزولي  1۳۸۸ -92شهرستان چادگان در سال های آموزان ، تعداد کل دانش1۳۸۸ -95طي سال های 

، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي ندی صعودی داشته است. تعداد کل دانشو از اين سال به بعد رو

آموزان متوسط رشد ساليانه کل دانش  يافته است.کاهش  نفر 502۸به  1۳95 -96نفر بوده و در سال   54۳7

آموزان استان متوسط رشد ساليانه دانش ودرصد  -27/1، 1۳۸9-95طي سال های  چادگان در شهرستان

آموزان استان اصفهان در علي رغم افزايش دانشدرصد بوده است. بنابراين 92/0ي اين دوره، اصفهان ط

 با کاهش همراه بوده است. چادگانآموزان شهرستان ، تعداد دانش1۳۸9 -95های سال

 
 (1388-95)چادگانرستان روند تغییرات تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی شه(. 9 -1)نمودار



 چادگانسعه شهرستان سند تو/ 2۸

 

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

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

 مي باشد. ۳-6

 -90در سال تحصيلي  9۸/0از  چادگانموزان شهرستان دختر به پسر کل دانش آ تيشاخص نسبت جنسي

آموزان پسر و و بدين معني است که در اين سال تعداد کل دانشرسيده  1۳95-96در سال  00/1به  1۳۸9

(، در مقطع 1۳۸۸ -۸9، در مقطع ابتدايي )به استثنای سال 1۳۸۸ -95در سال های . باشنددختر تقريبا برابر مي

 ( تعداد دانش آموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری1۳94 -95نای سال متوسطه اول)به استث

 ایباشد. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفهن دختر از پسر بيشتر ميآموزاتعداد دانش 1۳۸9 -95در سال های 

و اين  تهآموزان پسر از دختر پيشي گرفبا فاصله زيادی تعداد دانش  1۳۸۸ -95و کاردانش در سال های 

کار  پسران برای ورود به بازاردر مقطع متوسطه دوم بيشتر دختران در شاخه نظری و بدين معني است که 

  کنند.ي و حرفه ای و کار دانش تحصيل ميدر شاخه فن

ی ط تحصیلی ع مختلفاز کل استان اصفهان به تفکیک مقاطچادگان سهم دانش آموزان شهرستان (. 9  -1) جدول

 )درصد(1388 -95های سال

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
 متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

ل تحصيلي درصد در سا 74/0استان اصفهان از آموزان دانشاز  چادگانآموزان شهرستان دانش سهم کل

آموزان شهرستان دانشرسيده است. بنابراين سهم کل  1۳95 -96درصد در سال تحصيلي 65/0به  90-1۳۸9

 يافته است. کاهشاستان اصفهان آموزان دانشاز  چادگان

 



 

 
 

 )نفر(1388-95های طی سال قاطع مختلف تحصیلیبه تفکیک شهری و روستایی در م چادگانتعداد دانش آموزان شهرستان (. 10  -1) جدول

 سال

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

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری تاییروس

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88           

90- 89           

91- 90           

92- 91           

93- 92           

94- 93           

95-94           

96-95           

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

های در ساليافته است.  کاهشدرصد  10/5۳به  1۳95 -96درصد و در سال  55/55، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي چادگان از کل دانشآموزان شهری شهرستان دانشسهم 

آموزی شدان هاتوسطه اول بيشتر مي باشد. طي اين سال، سهم دانش آموز شهری از کل در مقطع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ای و کاردانش از مقطع های ابتدايي و م1۳۸۸ -95

اين امر مي تواند ناشي از نزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در روستاهای شهرستان چادگان در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش تحصيل نکرده است. 

را به خود اختصاص  بيست و چهارمرتبه  1۳95 -96آموز شهری از کل در سال چادگان از لحاظ درصد دانشها باشد. شهرستان و يا کمبود مدرسه در روستا اين مقاطعدر شهرها در 

رستان بيشترين درصد به شه. ها، دانش آموزان بيشتری در روستاها مشغول به تحصيل هستندنسبت به ساير شهرستان در شهرستان چادگان داده و اين بدين معني است که

تعلق دارد. درصد( 67/9۸شهر)خميني



 چادگانسند توسعه شهرستان / ۳0

 

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

 فهان به تفکیک مقاطع تحصیلیاز استان اص چادگانسهم دانش آموزان روستایی و شهری شهرستان (. 11  -1) جدول

 )درصد(1388-95های طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88       

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

درصد  75/2استان اصفهان از  آموزان روستاييدانش از چادگانآموزان روستايي شهرستان سهم کل دانش

آموزان شهری افزايش و سهم کل دانش 1۳95 -96در سال درصد  2۸/۳به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي 

درصد  ۳۸/0به  1۳۸9-90در سال درصد  47/0استان اصفهان از آموزان شهری دانشاز چادگان شهرستان 

  يافته است. کاهش 1۳95-96در سال 



 

 
 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی ولتید

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        

90- 89           

91- 90           

92- 91           

93- 92           

94- 93           

95- 94           

96- 95           

 و پرورش استان اصفهان آموزشماخذ: اداره کل 

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

های (، متوسطه اول، متوسطه دوم نظری)به استثنای سال1۳9۳ -95، در مقاطع ابتدايي)به استثنای سال های 1۳۸۸ -95است. طي سال های صيلي قابل مشاهده روند در تمام مقاطع تح

چادگان از لحاظ سهم دانشهرستان شآموزی در مدارس غيردولتي شهرستان چادگان تحصيل نکرده است. ( و متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش دانش1۳9۳ -94و  ۸9-1۳۸۸

درصد( و 100نسار، خور و بيابانك و سميرم)و مياندشت، خوا بويينبيشترين درصد به شهرستان های در رتبه سيزدهم قرار دارد.  1۳95 -96آموز دولتي از کل دانش آموزان  در سال 

 درصد(تعلق دارد. 25/7۸کمترين درصد به شهرستان اصفهان)



 چادگانسند توسعه شهرستان / ۳2

 

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

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

 )درصد(1388-95های طی سال مختلف تحصیلی

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88        
90- 89      

91- 90      

92- 91      

93- 92      

94- 93      

95- 94      

96- 95      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 ۸2/0ان از استان اصفه آموزان مدارس دولتيدانش از چادگانرستان آموزان مدارس دولتي شهسهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است که  1۳95-96درصد در سال  70/0به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي 

آموزان کاهش يافته است. سهم دانشدولتي استان اصفهان مدارس  آموزانچادگان از دانشسهم شهرستان 



   ۳۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 -92های فهان در سالآموزان مدارس غيردولتي استان اصمدارس غيردولتي شهرستان چادگان از دانش

 بوده است.صفر درصد  1۳۸9

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

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

نش شهرستان چادگان بيشتر آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کارداورود دانش 1۳۸9 -95های در سال

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

مترين وکهنر ش از استان اصفهان در بخ چادگانآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان 

 بوده است. کشاورزی سهم  ورود دانش آموزان از استان اصفهان در بخش

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

 1388 -95های سال

 سال

نسبت  کل پسر دختر

تر دخ تیجنسی

 سربه پ
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 ۳ 4 7 

90- 89 ۳  ۳  6  

91- 90 ۳  ۳  6  

92- 91 ۳  ۳  6  

93- 92 2  ۸  10  

94- 93 2  ۸  10  



 چادگانسند توسعه شهرستان / ۳4

 

 سال

نسبت  کل پسر دختر

تر دخ تیجنسی

 سربه پ
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

95- 94 ۳ 7  10  

96- 95 5 9  14  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 1۳95 -96بوده و در سال  1۳۸۸ -۸9نفر در سال تحصيلي  7 چادگانآموزان استثنايي شهرستان اد دانشتعد

يا آموزان استثنايي پسر د دانشهمواره تعدا 1۳۸۸ -95در سال های تحصيلي  زايش يافته است. نفر اف 14به 

  از دختر بيشتر و يا با آن برابر بوده است.

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

 يافته است. درصد افزايش 29/0به  1۳95-96درصد بوده و در سال  16/0، 1۳۸۸ -۸9

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

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

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم فنی 

و و حرفه ای 

 کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

   2۸7 164 12۳ ۸ 4 22 22 59 41 75 56 89- 88 

   ۳۳5 160 175 22 1۸ 29 ۳6 60 47 49 74 90- 89 

   ۳64 199 165 16 5 25 ۳7 56 46 102 77 91- 90 

   ۳9۳ 199 194 15 1۸ 2۸ 45 51 42 105 ۸9 92- 91 

   ۳5۳ 172 1۸1 16 12 24 ۳9 42 ۳7 90 9۳ 93- 92 

   ۳04 147 157 11 ۸ 19 29 ۳۸ ۳7 79 ۸۳ 94- 93 

   274 126 14۸ 12 11 15 24 ۳۳ ۳9 66 74 95- 94 

   249 122 127 16 9 ۸ 19 ۳2 ۳6 66 6۳ 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان           

 -96نفر بوده و در سال  2۸7، 1۳۸۸-۸9چادگان در سال شهرستان  دولتي تعداد کل معلمان رسمي پيماني

، تعداد معلمان 1۳۸9 -95در سال های  نفرکاهش يافته است. در مقطع متوسطه دوم نظری 249به  1۳95

 -95رسمي پيماني دولتي زن از مرد و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال های 

( تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر بوده است. سهم کل 1۳91 -92)به استثنای سال 1۳۸۸



   ۳5/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

درصد  9۳/0استان اصفهان از  معلمان رسمي پيماني دولتي از معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان چادگان

 کاهش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال  ۸۳/0به  1۳۸۸ -۸9در سال 

ی ط به تفکیک مقطع تحصیلیچادگان نسبت 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  27/17از  چادگاننسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان 

اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  يافته است. افزايش 1۳95 -96در سال  4۳/20به  1۳۸۸

در  انچادگ نابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي شهرستانباشد. بمي ۳4/27، 1۳95 -96

رتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبت چادگانباشد. شهرستان مي کمترمقطع ابتدايي از استان اصفهان 

 -96ر سال د را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي ابتدايي نسبت به معلم هشتم

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



 چادگانسند توسعه شهرستان / ۳6

 

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

1395) 

 66/1۸از چادگان دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان آموز به معلم رسمي پيماني نسبت دانش

صفهان در سال يافته است. اين نسبت در استان ا کاهش 1۳95 -96در سال  64/16به  1۳۸۸ -۸9در سال 

آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان عداد دانشباشد. بنابراين نسبت تمي 5۳/19، 1۳95 -96

در  از لحاظ اين نسبتچادگان  باشد. شهرستانکمتر ميطه اول از استان اصفهان در مقطع متوسچادگان 

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

 ( نفر مي باشد. 6۸/45( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)95/6شهرستان نطنز)

در  ۸6/14از چادگان سمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان آموز به معلم رنسبت دانش

 -96يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  افزايش 1۳95 -96در سال  1۳/19به  1۳۸۸ -۸9سال 

ادگان چمي باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان  74/26، 1۳95

 -96در سال  از لحاظ اين نسبتچادگان باشد. شهرستان مي کمترر مقطع متوسطه اول از استان اصفهان د

را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه متوسطه اول نسبت  دهمرتبه  1۳95

( 4۸/61هرستان  لنجان)( و بيشترين مربوط به ش5۸/6مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96در سال  به معلم

 مي باشد. 

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

اين نسبت در استان اصفهان در  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  95/14به  1۳۸۸ -۸9در سال  64/۳4

ن لم مدارس دولتي دخترانه شهرستاتعداد دانش آموز به معباشد. بنابراين نسبت مي 12/14، 1۳95 -96سال 

در سال  از لحاظ اين نسبتچادگان  باشد. شهرستانمي بيشتردر مقطع دوم نظری از استان اصفهان چادگان 

را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي دخترانه متوسطه  نوزدهمرتبه  1۳95 -96



   ۳7/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

( و بيشترين مربوط به شهرستان  10/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96در سال  علمدوم نظری نسبت به م

 ( مي باشد. ۸9/۳۳لنجان)

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

نسبت در استان اصفهان در اين  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  ۳۸/22به  1۳۸۸ -۸9در سال  05/24

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

 از لحاظ اين نسبتچادگان باشد. شهرستان ميبيشتر در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان چادگان 

آموز دولتي صاص داده است. کمترين تعداد دانشترا به خود اخبيست و سوم رتبه  1۳95 -96در سال 

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

 ( مي باشد. 52/۳2مربوط به شهرستان  لنجان)

دانش و کار آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه اینسبت دانش

اين نسبت کاهش يافته است.  1۳95 -96در سال  56/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  00/۳0از چادگان شهرستان 

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

باشد. بيشتر مياز استان اصفهان  ای و کاردانشدر مقطع دوم فني و حرفهچادگان دخترانه شهرستان 

را به خود اختصاص داده است.  بيست و سومرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبتچادگان شهرستان 

ر سال دکمترين تعداد دانش آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلم 

 ( مي باشد. 72/21شترين مربوط به شهرستان  لنجان)( و بي66/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96

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

اين نسبت  .کاهش يافته است 1۳95 -96در سال  25/11به  1۳۸۸ -۸9در سال  50/۳2از چادگان شهرستان 

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

باشد. مي کمتردر مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان اصفهان چادگان دولتي پسرانه شهرستان 

صاص داده است. کمترين را به خود اخت هشتمرتبه  1۳95 -96در سال  از لحاظ اين نسبتچادگان شهرستان 

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

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

رستان چادگان و سهم کل معلمان از استان تعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شه(. 18  -1) جدول

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

چادگانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   2 2 0 89- 88 

   1 1 0 90- 89 
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چادگانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   2 2 0 91- 90 

   ۳ 0 ۳ 92- 91 

   ۳ 0 ۳ 93- 92 

   0 0 0 94- 93 

   1 0 1 95- 94 

   2 0 2 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                        

های طی سال پیمانی دولتی استثنایی شهرستان چادگان دارس رسمینسبت دانش آموز به معلم م(. 19  -1) جدول

95- 1388   

چادگانشهرستان  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 مرد بوده و در سال  2، 1۳۸۸ -۸9در سال  چادگاناستثنايي شهرستان  دولتي معلمان رسمي پيماني

پيماني دولتي  ، شهرستان چادگان فاقد معلم رسمي1۳9۳ -94نفر زن تغيير يافته است. در سال  2به  1۳95

 2۳/0صفهان از از استان ا چادگانشهرستان استثنايي  دولتي رسمي پيماني سهم معلماناستثنايي بوده است. 

در  چادگانآموز به معلم مدارس استثنايي شهرستان است. نسبت دانش يافته کاهشدرصد  21/0درصد به 

يجه در ازای يك معلم، است. در نت 06/5مي باشد و اين نسبت در استان اصفهان  00/7، 1۳95 -96سال 

باشد. از اين از استان اصفهان بيشتر مي 1۳95 -96در سال  چادگانآموز استثنايي شهرستان تعداد دانش

ر د را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت نوزدهمرتبه  چادگانشهرستان  1۳95 -96در سال  لحاظ

 ( تعلق دارد.40/1۳يشترين به شهرستان گلپايگان)ب( و ۳6/2به شهرستان نطنز) 1۳95 -96سال 



   ۳9/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  9976/0 چادگان در شهرستان 1۳94 -95يي در سال داپوشش تحصيلي واقعي مقطع ابت

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

   1۳94 -95در سال  از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي چادگانباشد. شهرستان مي بيشتراصفهان 

( کمترين 971۳/0( بيشترين و شهرستان برخوار)9979/0شهرستان فريدون شهر) .قرار دارد رمچهادر رتبه 

 اند.ميزان را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  ۸۸57/0 چادگاندر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

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

و شهرستان ( 959۳/0شهرستان گلپايگان بيشترين ميزان)دارد. قرار  بيست و سومدر رتبه  1۳94 -95

 اند.صاص دادهرا به خود اخت( کمترين ميزان ۸767/0سميرم)

و اين پوشش  7407/0 چادگاندر شهرستان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

ر سال د ي مقطع متوسطه دوماز نظر پوشش تحصيلي واقع چادگانشهرستان  از استان اصفهان کمتر است.



 چادگانسند توسعه شهرستان / 40

 

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

 ( تعلق دارد.6569/0فالورجان)

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

 يم تحت پوشش قرارلو اين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان الزم التع شودواقعي کمتر مي

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

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

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



   41/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

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

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88    

90- 89     

91- 90    

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95  1 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

                                                           
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

 رس.رسي بوده و نه کالس دصورت گروه های دبه برای دروس مهارتي يا تخصصي  در اين سال تشکيل کالس در مدارس فني حرفه ای و کاردانش
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 (1395 -96تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی شهرستان های استان اصفهان)(. 17 -1)نمودار

دانش جمعيت با آموزشي فضای تناسب عدم يا تناسب نميزا 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  2۸/1۳به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي  نفر در کالس 77/17از  چادگانمدارس دولتي شهرستان 

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

 -96ال در س چادگانيافته است. شهرستان  کاهشتعداد کالس های داير مدارس دولتي  نسبت بهچادگان 

 .1را به خود اختصاص داده است ششمآموزان در کالس مدارس دولتي رتبه نظر تراکم دانش از 1۳95

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

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

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

 مي باشد. کمتر در اين سال از استان اصفهان چادگانشهرستان  اير مدارس دولتيدر کالس د

طی  چادگانتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 22  -1) جدول

 1388 -95های سال

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

وم فنی و متوسطه د

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 56 22 10 5 9۳ 

90- 89 57 19 10 5 91 

91- 90 59 20 10 5 94 

                                                           
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1



   4۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

وم فنی و متوسطه د

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 62 16 1۳ 5 96 

93- 92 64 16 10 5 95 

94- 93 61 1۸ 9 5 9۳ 

95- 94 64 1۸ 5 6 9۳ 

96- 95 62 1۸ 5 6 91 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در سال  91به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  9۳تعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان چادگان از 

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

 افزايش 1۳95-96درصد در سال  2۳/2به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال تحصيلي  10/2ن از دولتي استان اصفها

 يافته است.

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 40 75 129 76 60 

90- 89 41 7۸ 124 7۸ 60 

91- 90 40 6۸ 111 76 55 

92- 91 46 54 72 75 52 

93- 92 45 5۳ ۸6 6۸ 52 

94- 93 4۳ 45 76 67 4۸ 

95- 94 4۳ 64 ۸6 51 50 

96- 95 4۳ 67 9۳ 50 51 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 60، 1۳۸9 -90 سال در چادگانآموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان شنسبت کل جمعيت دان

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين  51برابر  1۳95 -96 نفر بر واحد سازماني و در سال

آموز مشغول به تحصيل بوده اند. همين نسبت برای استان اصفهان نفر دانش 51ل در هر واحد سازماني سا

آموزاني که در هر واحد باشد. بنابراين تعداد دانشني مينفر بر واحد سازما 161، 1۳95 -96در سال 
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د. از اين لحاظ شهرستان باشمي کمترکنند از استان اصفهان تحصيل مي چادگانسازماني دولتي در شهرستان 

را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است.  سومرتبه   1۳95 -96 چادگان در سال

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

نفر بر واحد سازماني(  2۳1شهر)شهرستان خمينيو نفر بر واحد سازماني( در رتبه اول   45و مياندشت) بويين

 در رتبه آخر قرار دارند.

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

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

 1388 -95طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 76276 529   
90- 89 76276 529   
91- 90 76276 529   
92- 91 76276 529   
93- 92 76۳77 5۳۳   
94- 93 76511 5۳9   
95- 94 76612 54۳   
96- 95 7671۳ 547   

 انماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفه           

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

 



   45/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

نفر در کالس در  29/10از  چادگانآموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان دانشتراکم 

رسيده است که نسبت به  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي   46/۸به  1۳۸9 -90سال تحصيلي 

ی دانشسرانه فضاباشد. مي کمترنفر در کالس(  54/20تراکم کالس فيزيکي مدارس دولتي در استان )

مترمربع  59/16به  1۳۸9-90مترمربع بر نفر در سال  01/14نيز از  چادگانآموز در مدارس دولتي شهرستان 

آموز در مدارس دولتي استان اصفهان ه نسبت به سرانه فضای دانشرسيده است ک 1۳95 -96بر نفر در سال 

ش از لحاظ سرانه فضای دان ادگانچمي باشد. شهرستان  بيشتر مترمربع بر نفر( 11/7) 1۳95-96در سال 

های استان اصفهان قرار دارد. بيشترين مقدار سرانه سوم در بين شهرستاندر رتبه  1۳95 -96در سال  آموز

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

 1۳95 -96چادگان در سال شهرستان مدارس دولتي ر کالس فيزيکي بر نفر( مي باشد. از لحاظ تراکم د

به  بيشترين مقدار تراکمرا در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. دوم رتبه 

و  ويينبتراکم در کالس فيزيکي به شهرستان  کمترين مقدار(نفر در کالس 10/27شهر)شهرستان خميني

 تعلق دارد. کالس( نفر در 92/6مياندشت)

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



 چادگانسند توسعه شهرستان / 46

 

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

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

 استان اصفهان چادگانشهرستان  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                                                 

 51/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  7۸/0از  چادگانضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان 

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

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

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

 نيز نشان دهنده اين است که از کالس فيزيکي 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

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

 حداکثر بهره برداری شده است.



   47/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

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

 1395 در سالچادگان فضای مدارس دولتی شهرستان (. 26  -1) جدول

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

    تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام

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

کالس نيازمند ۳25 کالس تخريبي،196 ،1۳95چادگان در سال بين کالس های مدارس دولتي شهرستان  از

درصد از مساحت زيربنای مدارس  46/2۳باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي221سازی ومقاوم

شرايط  درصد دارای حداقل ۸4/۳۸درصد نيازمند مقاوم سازی و  70/۳7دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت زيربنای مدارس  5۸/1 چادگاناستحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان 

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

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

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

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

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

   تخریبی
   حداقل شرایط استحکامدارای 
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 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

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

دولتي استان اصفهان را  درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس 70/1 چادگانشهرستان ، 1۳95درسال 

 77/۳4با  چادگانبه خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان 

شهرستان آران  .1را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است چهاردهمدرصد رتبه 

 74/57ا و مياندشت ب بوييندارد و شهرستان درصد کمترين ميزان مدارس دولتي غيراستان ۳6/19و بيدگل با 

 درصد بيشترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد را به خود اختصاص داده اند.

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

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



 

 
 

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

 سال
 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 خدمات کشاورزی صنعت خدمات یکشاورز 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

باشد که مترمربع مي1560،  1۳95در سال  مرکز ثابتزيربنای فضای آموزشي و يك مرکز سيار مي باشد.  مرکز ثابتيك  1۳95در سال  چادگانتعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان 

آموزش  از لحاظ زيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت چادگانضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان درصد اززيربنای ف 54/1

درصد( و کمترين مربوط به  27/40بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان)را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است.  پانزدهمرتبه  1۳95در سال  فني و حرفه ای غيررسمي

( درصد 1۳92 -9۳های خدمات و کشاورزی)به استثنای سال در بخشدر کل مراکز آموزشي  1۳۸۸ -95های طي سالشود ميباشد. همان طور که مشاهده درصد( مي44/0و مياندشت) بويينشهرستان 

 76/0درصد و در بخش خدمات  76/1درصد، در بخش کشاورزی  6۸/0، 1۳95-96از استان اصفهان در بخش صنعت  در سال  چادگانسهم کارآموزان شهرستان مي باشد.  کارآموزان زن بيشتر از مرد

است.درصد 
                                                           

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

 1388 -95های طی سال نفر ساعت بر مربی(

 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  22/4۳ز ا چادگاننسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان 

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  90/۳5به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

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

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

را در بين بيست و يکم رتبه  1۳95 -96ال از اين لحاظ در س چادگانباشد. شهرستان مي بيشتراز استان 

مربوط به شهرستان  1۳95 -96اين نسبت در سال  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)

 -96قد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال و مياندشت فا بوييناست. )شهرستان  مربي(

شهرستان چادگان فاقد مربي فني متخصص  1۳۸۸ -90. در سال های فاقد کارآموز دولتي بوده است( 1۳95

 مرد بوده است.



   51/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
( تخصص)هزار نفر ساعت بر مربینسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی م(. 23 -1)نمودار

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

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

 1395و  1390، 1385های سالدر 

چادگان شهرستان استان اصفهان  
 سال

ردم کل  زن مرد کل زن 

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46     1395 

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

به  1۳۸5در سال ساعت  21/6 از چادگانهرستان سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال ش

برای  1۳95يافته است. اين مقدار در سال  افزايش 1۳95ساعت در سال  59/14و  1۳90در سال ساعت  26/۸

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

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

ميزان مربوط  بيشترينرا در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است.  دهمرتبه  چادگانشهرستان 

( و خور ساعت 46/0ومياندشت)های بويينساعت( و کمترين مربوط به شهرستان 0۸/2۳به شهرستان نايين)

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

(1395اصفهان)



 

 
 

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

 های آماریماخذ: سالنامه

درصد  00/79برابر  1۳95و در سال درصد  ۸0/77برابر  1۳90در سال  ، رصدد 45/77برابر  1۳۸5در سال  چادگانساله و بيشتر شهرستان 6نرخ باسوادی در جمعيت 

 افزايش يافته است. 1۳90نسبت به سال  1۳95در سال  چادگانشهرستان و شهری  ساله و بيشتر روستايي6. نرخ باسوادی در جمعيت با افزايش همراه بوده استکه باشدمي

است که در   9۳/۸9برابر  1۳95در مردان بيشتر از زنان مي باشد. نرخ باسوادی استان اصفهان در سال  چادگانشهرستان ساله و بيشتر 6همواره نرخ باسوادی در جمعيت 

 از نظر 1۳95در سال چادگان باشد. شهرستان در اين سال از نرخ باسوادی استان کمتر ميچادگان در مي يابيم که نرخ باسوادی در شهرستان  چادگانمقايسه با شهرستان 

مربوط به  1۳95باالترين نرخ باسوادی در سال را در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است.  بيست و سومساله و بيشتر کل رتبه 6نرخ باسوادی در جمعيت 

( مي باشد.10/7۸( و پايين ترين مربوط به شهرستان بويين و مياندشت)11/9۳شهرستان شاهين شهر و ميمه)

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر شهری6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر کل6

یت نرخ باسوادی در جمع

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 744۳ 6۳7۳ 1۳۸16 7۸/۸0 ۳0/67 95/7۳ 557۸ 509۸ 10676 6۸/۸6 ۳5/7۸ 49/۸2 1۳021 11471 24492 21/۸۳ ۸0/71 45/77 

1390 71۸5 5۸97 1۳0۸2 97/۸0 74/66 ۸7/7۳ 5656 5091 10747 72/۸7 70/7۸ 20/۸۳ 12۸41 109۸۸ 2۳۸29 ۸1/۸۳ 79/71 ۸0/77 

1395 6۸00 5۳12 12112 21/۸2 ۸2/67 21/75 5676 49۸۳ 10659 10/۸۸ ۳7/79 79/۸۳ 12476 10295 22771 7۸/۸4 96/72 00/79 



 چادگانسند توسعه شهرستان / 54

 

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

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

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

انه مساحت سر

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

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

مترمربع بر نفر است که  290/0، 1۳95در سال چادگان ان سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرست

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

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

مياندشت با  و بويينص داده است. بيشترين سرانه مساحت آزمايشگاه به شهرستان را به خود اختصا ششم

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

 074/0نه استان)مترمربع بر نفر مي باشد که از سرا 044/0 ،1۳95چادگان در سال در مدارس دولتي شهرستان 

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

را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه  بيست و سومرتبه  1۳95در سال شهرستان های استان اصفهان 

( 0و کمترين به شهرستان مبارکه)نزديك به  مترمربع بر نفر( 17/0ه به شهرستان خوانسار)مساحت کتابخان

 1542باشد و به ازای هر سالن مي ۳ ،1۳95چادگان در سال تعلق دارد. تعداد سالن ورزشي در شهرستان 

تان های استان اصفهان در بين شهرس پنجم در رتبهسالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ  1نش آموز دا

                                                           
 اند. هي نيز در نظر گرفته شددر محاسبات دانش آموزان استثنائ - 1
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اين نسبت  باشند(.فاقد سالن ورزشي مي 1۳95در سال  نايينی مبارکه و هامدارس دولتي شهرستانقرار دارد)

 مي باشد. 1۸520دانش آموز و در شهرستان برخوار  505در شهرستان خوانسار 

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

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



 چادگانسند توسعه شهرستان / 56

 

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

 عالیآموزش  -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95

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

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان اصفهان نشهرستان چادگا نوع مراکز

 0 91 0 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 0 2۸ 0 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

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

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

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

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

 .باشدمي  شهر و ميمه(اطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهين
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -۳
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 سهم شهرستان از استان)درصد( استان اصفهان نشهرستان چادگا نوع مراکز

 59/0 16۸ 1 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

ها و مراکز آموزش عالي درصد از دانشگاه 59/0دارد و  وجود دانشگاه پيام نور يك، چادگانان در شهرست

 استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

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

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال

 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های چادگان شهرستانمراکز آموزش عالی  تعداد دانشجویان(. 34  -1) جدول

 )نفر(1385

 تحصیلیگروه

 

 

 سال

 

 علوم انسانی

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 1)درصد(

 یتنسبت جنسی

 دختر به پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 ۳0 69 99 

1386 ۳5 ۸1 116 17/17  

1387 51 117 16۸ ۸۳/44  

1388 7۸ 1۸1 259 17/54  

1389 ۸4 196 2۸0 11/۸  

1390 114 1۸1 295 ۳6/5  

1391 60 140 200 20/۳2-  

1392 ۳9 ۸۸ 127 50/۳6-  

1393 ۳9 90 129 57/1  

1394 ۳0 69 99 26/2۳-  

1395 24 56 ۸0 19/19-  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                   

در گروه تحصيلي علوم انساني تحصيل  1۳۸5 -95های دانشجويان دانشگاه شهرستان چادگان طي سال

 -۸9های است. طي سال رسيده 1۳95نفر در سال  ۸0به  1۳۸5در سال  نفر 99اند. تعداد دانشجويان از کرده

                                                           
 ويان شهرستان چادگان از کل دانشجويان استان اصفهان محاسبه شده است.سهم دانشج -1
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شجويان از دان تعداد دانشجويان دختر از پسر بيشتر بوده است. سهم دانشجويان شهرستان چادگان  1۳۸5

 کاهش يافته است. 1۳95درصد در سال  0۳/0به  1۳۸5درصد در سال  06/0استان اصفهان از 

 
 -95های تعداد کل دانشجویان مراکز آموزش عالی)دانشگاه پیام نور( شهرستان چادگان طی سال(. 29 -1)نمودار

1385 

پيام نور  سهم دانشجويان دانشگاه کنند.در زيرنظام پيام نور تحصيل مي چادگانشهرستان دانشجويان 

کاهش  1۳۸5نسبت به سال  1۳95فهان در سال شهرستان چادگان از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان اص

 يافته است.

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

 زیرنظام  

  

 سال 

 پیام نور

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(

1385 ۳0 69 99  
1386 ۳5 ۸1 116  
1387 51 117 16۸  
1388 7۸ 1۸1 259  
1389 ۸4 196 2۸0  
1390 114 1۸1 295  
1391 60 140 200  
1392 ۳9 ۸۸ 127  
1393 ۳9 90 129  
1394 ۳0 69 99  
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 زیرنظام  

  

 سال 

 پیام نور

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(

1395 24 56 ۸0  
 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                          

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

 سال

 کارشناسی

 جمع دختر پسر
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳0 69 99 

1386 ۳5 ۸1 116 

1387 51 117 16۸ 

1388 7۸ 1۸1 259 

1389 ۸4 196 2۸0 

1390 114 1۸1 295 

1391 60 140 200 

1392 ۳9 ۸۸ 127 

1393 ۳9 90 129 

1394 ۳0 69 99 

1395 24 56 ۸0 

 عالي استان اصفهان مراکز آموزشها و دانشگاهماخذ:                            

در مقطع تحصيلي کارشناسي تحصيل  1۳۸5 -95های دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان چادگان در سال

 1۳95شهرستان چادگان از دانشجويان استان اصفهان در مقطع کارشناسي در سال  اند. سهم دانشجويانکرده

در دانشگاه پيام نور شهرستان چادگان  1۳۸5 -95های کاهش يافته است. طي سال 1۳۸5نسبت به سال 

 رده است.ای تحصيل نکدانشجويي در مقاطع کارداني، کارشناسي ارشد، دکتری تخصصي و دکتری حرفه
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ها از استان چادگان)نفر( و سهم آنشهرستان مراکز آموزش عالی  تعداد اعضای هیات علمی(. 37  -1) جدول

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

 گروه تحصیلی      

 

 سال      

 علوم انسانی

 شهرستان
سهم عضو هیات علمی گروه علوم 

انسانی شهرستان چادگان از اعضای 

 هیات علمی گروه علوم انسانی استان

سهم عضو هیات علمی 

شهرستان چادگان از اعضای 

 هیات علمی استان

1385 

 


 


 1386 

 


 


 1387 

 


 


 1388 

 


 


 1389 

 


 


 1390 

 
 

 1391 

 
04/0  

 1392  

 


 1393  

 


 1394  

 


 1395 

 


 


 لي استان اصفهانمراکز آموزش عاها و دانشگاهماخذ:       

نفر  1نيز  1۳95نفر بوده و در سال  1، 1۳۸5در سال  تعداد اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان چادگان

عضو هيات علمي مشغول به کار نبوده است. سهم  1۳92 -1۳94های باشد. در اين دانشگاه در سالمي

راکز آموزش عالي استان اصفهان از اعضای هيات علمي م اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان چادگان

کاهش يافته است. عضو هيات علمي دانشگاه  1۳95درصد در سال  01/0به  1۳۸5درصد در سال  02/0از 

باشد. سهم عضو هيات علمي گروه علوم شهرستان چادگان در گروه علوم انساني مشغول به فعاليت مي

نسبت به  1۳95انساني استان اصفهان در سال از اعضای هيات علمي گروه علوم  انساني شهرستان چادگان

 کاهش يافته است.  1۳۸5سال 

 

 

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

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

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

 1385 -95طی سال های 

  یرنظامز    پیام نور

   

 سال  
 هیات علمی حق التدریس

5 
 

1 1385 

7 
 

1 1386 

12 
 

1 1387 

20 
 

1 1388 

۳2 
 

1 1389 

50 
 

1 1390 

62 
 

1 1391 

60 
 

0 1392 

50 
 

0 1393 

51 
 

0 1394 

49 
 

1 1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                    

های )به استثنای سال1۳۸5 -95های پيام نور شهرستان چادگان در سالتعداد اعضای هيات علمي دانشگاه 

نفر بوده است. تعداد مدرسان حق التدريس از 1که عضو هيات علمي نداشته است(  1۳94و  1۳9۳، 1۳92

 افزايش يافته است.  1۳95نفر در سال  49به  1۳۸5نفر در سال  5

 دارای مرتبه استاديار بوده است. 1۳95در سال  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان چادگان

و استان اصفهان  چادگان هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستاناعضای تعداد دانشجو به  نسبت(. 39  -1) جدول

 1385 -95طی سال های  و زیرنظام بر حسب گروه تحصیلی

/ پیام نورعلوم انسانی  
 ه تحصیلیگرو           

 سال     
های استان)دانشگاه

 پیام نور(

استان)گروه تحصیلی 

 علوم انسانی(
 شهرستان

  


1385 

  


1386 

  


1387 

  


1388 
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/ پیام نورعلوم انسانی  
 ه تحصیلیگرو           

 سال     
های استان)دانشگاه

 پیام نور(

استان)گروه تحصیلی 

 علوم انسانی(
 شهرستان

  


1389 

  


1390 

  


1391 

  - 1392 

  - 1393 

  - 1394 

  


1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                   

 گروه ب( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان چادگان بر حس۳9-1در جدول )

 تحصيلي و زيرنظام آورده شده است. 

است  00/۸0، 1۳95در سال  پيام نور شهرستان چادگان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

از نظر نسبت تعداد دانشجو  چادگانشهرستان باشد. ( کمتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت که 

 شهرستان( 24)های استان اصفهانشهرستانبين در  1۳95در سال يام نور پ دانشگاهبه اعضای هيات علمي 

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

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

 
 (1395های استان اصفهان)شجو به اعضای هیات علمی زیرنظام پیام نور در شهرستاننسبت تعداد دان(. 30 -1)نمودار
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 -95های بر حسب زیرنظام طی سالچادگان در مراکز آموزش عالی شهرستان  1سرانه مقاله(. 40  -1) جدول

 )تعداد به نفر(1385

 زیرنظام          پیام نور

 شهرستان استان سال     

  1385 

  1386 

  1387 

  1388 

  1389 

  1390 

  1391 

 - 1392 

 - 1393 

 - 1394 

  1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                             

های باشد. اين نسبت در دانشگاهمي 00/0، 1۳95در سال  سرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستان چادگان

( وکمترين نسبت به 96/7باشد. بيشترين نسبت به شهرستان اصفهان)( مي11/۳پيام نور استان اصفهان)

های برخوار، شهرضا، فريدن و مبارکه نيز صفر ق در شهرستان( تعلق دارد. نسبت فو۳0/0شهرستان نايين)

 باشد.مي

 

 

                                                           
 محاسبه شده است. به اعضای هيات علمي مقاله نسبت سرانه - 1
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 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 31 -1)نمودار

مراکز آموزش عالی و فرهنگی و تربیت بدنی آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی  1سرانه فضای(. 41  -1) جدول

 )مترمربع بر نفر(1385 -95در سال های  )پیام نور(بر حسب زیرنظامچادگان شهرستان 

کل استان)پیام 

 نور(

کل شهرستان)پیام 

 نور(

تربیت 

 بدنی

رفاهی و 

 فرهنگی

آموزشی و 

 کمک آموزشی
 سال

 -    1385 

 -    1386 

 -    1387 

 -    1388 

 -    1389 

 -    1390 

     1391 

     1392 

     1393 

     1394 

     1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:           

                                                           
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
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مترمربع  1۳/6، 1۳95سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي دانشگاه پيام نور شهرستان چادگان در سال 

بدني  تباشد. اين دانشگاه فاقد فضای تربيمترمربع بر نفر مي 65/1بر نفر و سرانه فضای رفاهي و فرهنگي، 

 است.

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

ان باشد. شهرستمترمربع بر نفر(بيشتر مي 55/2مترمربع بر نفر است که از سرانه استان ) 7۸/7، 1۳95در سال 

شهرستان( رتبه سوم  24های استان اصفهان)شهرستانپيام نور در بين  چادگان از نظر سرانه فضای دانشگاه

های پيام نور به شهرستان خور و را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

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

 

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

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

داشت هدر اين بخش، وضعيت امکانات کمي، کيفي مراکز بهداشت و درماني و امکانات تجهيزاتي بخش ب

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

 امکانات کمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  درمان

 نيو خدمات بهداشتي درماتعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي  (42-1)جدول 

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

 نشان مي دهد.  1۳۸5-1۳94دوره 
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های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 42  -1) جدول

  1385-1394ه و سهم شهرستان از استان  )درصد( طی دور چادگاندرمانی شهرستان 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 20 11/2 4 49/0 ۳ 97/0 1 77/0 110 9۸/0 

1386 17 ۸0/1 1 12/0 4 ۳0/1 0 00/0 1۳۳ 06/1 

1387 17 ۸2/1 ۳ ۳5/0 ۳ 97/0 1 ۸۳/0 12۳ 05/1 

1388 1۳ 4۳/1 6 65/0 4 ۳7/1 0 00/0 12۸ 02/1 

1389 12 27/1 0 00/0 5 9۳/1 1 9۳/0 124 9۸/0 

1390 14 40/1 2 19/0 4 4۸/1 1 9۳/0 140 95/0 

1391 14 2۳/1 ۳ 24/0 5 61/1 0 00/0 1۳4 ۸۸/0 

1392 14 26/1 ۳ 27/0 ۳ ۸9/0 0 00/0 1۳9 90/0 

1393 14 24/1 4 ۳1/0 6 79/1 1 70/0 141 90/0 

1394 1۸ 49/1 ۳ 21/0 7 09/2 1 66/0 147 ۸۸/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

 عمومي و متخصص پزشکان کلاز  چادگانهمانطور که مشخص است، طي دوره مورد نظر سهم شهرستان 

علوم پزشکي استان کاهش يافته است. طي اين دوره تعداد دندانپژشکان دانشگاه و پيراپزشکان شاغل در 

 ست.شهرستان چادگان رشد داشته ا

درماني ي بهداشتعلوم پزشکي و خدمات دانشگاه سرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (4۳-1) در جدول

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است.  چادگانشهرستان در 
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م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی های علوسرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 43  -1) جدول

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

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 5۸/0 21/0 12/0 1۸/0 09/0 07/0 0۳/0 0۳/0 19/۳ 46/2 

1386 49/0 20/0 0۳/0 1۸/0 12/0 07/0 00/0 0۳/0 5۸/۳ 52/2 

1387 50/0 20/0 09/0 19/0 09/0 07/0 0۳/0 0۳/0 59/۳ 51/2 

1388 ۳۸/0 19/0 1۸/0 19/0 12/0 06/0 00/0 0۳/0 75/۳ 66/2 

1389 ۳5/0 20/0 00/0 22/0 15/0 05/0 0۳/0 02/0 64/۳ ۸4/2 

1390 41/0 21/0 06/0 21/0 12/0 06/0 0۳/0 02/0 12/4 01/۳ 

1391 42/0 2۳/0 09/0 25/0 15/0 06/0 00/0 02/0 9۸/۳ 09/۳ 

1392 42/0 22/0 09/0 22/0 09/0 07/0 00/0 0۳/0 17/4 09/۳ 

1393 42/0 2۳/0 12/0 26/0 1۸/0 07/0 0۳/0 0۳/0 27/4 1۳/۳ 

1394 55/0 24/0 09/0 2۸/0 21/0 07/0 0۳/0 0۳/0 49/4 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

ين در ا .را در استان داشته است چهارماز نظر سرانه پزشك عمومي رتبه  چادگانشهرستان  1۳94در سال 

ين ترپايين 16/0شهر و ميمه با سرانه  شاهين شهرستان باالترين و 09/1خور و بيابانك با سرانه شهرستان سال 

 رتبه را در استان دارند. 

 
سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 33 -1)نمودار

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  چادگان
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 چادگانک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرانه پزش(. 34 -1)نمودار

 1394با دیگر شهرستان ها و کل استان اصفهان در سال 

 .ه استبيست و يکم را در استان داشتبه لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه  چادگانشهرستان  1۳94در سال 

مياندشت بدون پزشك متخصص رتبه  بويينشهرستان و رتبه اول  46/0با سرانه  نايينشهرستان در اين سال 

 شته اند.آخر را در استان دا

 
سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 35 -1)نمودار

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  چادگان
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مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 36 -1)نمودار

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

ن سال در اي .را در استان داشته استسوم از نظر سرانه دندانپزشك رتبه  چادگانشهرستان ، 1۳94در سال 

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

ه در جايگاه دهم استان قرار گرفت پيراپزشك سرانهبه لحاظ  شهرستان چادگان در اين سال استان دارند.

جايگاه اول به ترتيب  27/1سرانه برخوار با شهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه در اين سال  .است

 و آخر را در استان دارند.

 
و  چادگانسرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 37 -1)نمودار

 1385-1394کل استان اصفهان طی دوره 
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ا ب چادگانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 38 -1)نمودار

 1394ها و کل استان اصفهان در سال دیگر شهرستان

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

 و پايگاه های، مراکز بهداشتي و درماني روستايي و شهری فعال های بهداشت خانه تعداد (44-1)جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره چادگان بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، عال، مراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فتعداد خانه(. 44  -1) جدول

 1385-1394طی دوره  چادگانپایگاه بهداشتی شهری شهرستان 

 لسا

 خانه های  بهداشت 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 2۳ 56/۳ - - - - - - 

1386 2۳ 56/۳ - - - - - - 

1387 24 97/۳ - - - - - - 

1388 24 10/4 - - - - - - 

1389 24 19/4 5 ۳2/5 2 02/1 ۳ 22/1 

1390 24 19/4 5 ۳2/5 2 02/1 ۳ 24/1 

1391 24 19/4 5 6۸/5 2 99/0 ۳ 22/1 

1392 24 29/4 5 6۸/5 2 99/0 ۳ 24/1 
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 لسا

 خانه های  بهداشت 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(

1393 24 ۳0/4 5 6۸/5 2 99/0 ۳ 22/1 

1394 24 29/4 5 62/5 2 ۸۸/0 ۳ 1۳/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

در  ه است.بودزايماني تسهيالت طي دوره مورد بررسي شهرستان چادگان فاقد مرکز  الزم به ذکر است که

 ،، مراکز بهداشتي و درماني )روستايي و شهری(فعال درصد از کل خانه های بهداشت 97/2، 1۳94سال 

ظر قرار داشته اند و از اين ن چادگاناستان در شهرستان  و تسهيالت زايماني ریپايگاه های بهداشتي شه

مرکز  259مجموع  اصفهان باشهرستان در اين سال  .استان قرار داردچهاردهم در رتبه  چادگانشهرستان 

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

 ست که طي دوره مورد بررسي شهرستان چادگان فاقد موسسه درماني فعال بوده است.الزم به توضيح ا

سهم شهرستان از استان را و  چادگانانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (45-1)جدول 

 دهد. نشان مي

و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  چادگاندر شهرستان  تتعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدم(. 45  -1) جدول

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی داروخانه آزمایشگاه
 - تشخیصی موسسات

 ای هسته درمانی

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
 ن ازسهم شهرستا

 استان )درصد(

1385 2 56/0 2 ۳6/0 0 00/0 1 61/0 

1386 2 49/0 1 16/0 0 00/0 1 56/0 

1387 1 24/0 1 16/0 1 ۳6/0 1 54/0 

1388 1 24/0 1 15/0 0 00/0 1 52/0 

1389 1 24/0 1 15/0 0 00/0 1 52/0 

1390 1 2۳/0 1 14/0 1 29/0 1 4۸/0 

1391 1 2۳/0 1 14/0 2 52/0 1 45/0 

1392 1 2۳/0 1 1۳/0 0 00/0 1 4۳/0 

1393 1 2۳/0 2 25/0 0 00/0 1 44/0 
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 سال

 مرکز توانبخشی داروخانه آزمایشگاه
 - تشخیصی موسسات

 ای هسته درمانی

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
 ن ازسهم شهرستا

 استان )درصد(

1394 1 22/0 2 25/0 0 00/0 1 41/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

 بويينهای شهرستان آزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان ، از نظر تعداد آزمايشگاه 1۳94در سال 

به  ادگانچدر اين سال شهرستان  آزمايشگاه رتبه آخر را در استان داشته اند. يكمياندشت و چادگان با  و 

قرار  استانمياندشت و فريدونشهر در جايگاه آخر  و بويينهای شهرستان  همراهبه لحاظ تعداد داروخانه 

 طي دوره مورد بررسي  ا دارد.رداروخانه رتبه اول  411اصفهان با شهرستان در اين سال . شته استدا

، از نظر تعداد 1۳94فاقد مرکز دياليز بوده اند. در سال مياندشت و چادگان و  بويينشهرستان های برخوار، 

و  بويينهای اول را در استان دارد و شهرستان مرکز رتبه 207اصفهان با شهرستان ، مرکز توانبخشي

 ۸، 1۳94سال اند. در هر نيز فاقد مرکز توانبخشي بودهش، خور و بيابانك و فريدونمياندشت، چادگان

ستان درماني هسته ای  در رتبه های پاييني ا -موسسه تشخيصي يكبا چادگان  شهرستان از جمله  شهرستان 

رتبه اول را در استان درماني هسته ای  -تشخيصيموسسه  14۳اصفهان با  شهرستان  در اين سال .قرار دارند

  دارد.

 کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکیاطالعات 

طي دوره  چادگانای شهرستان ژانس پيش بيمارستاني شهری و جادهتعداد پايگاه های اور (46-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394طی دوره  چادگانتعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان (. 46  -1) جدول

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1385 1 0 

1386 1 0 

1387 1 1 

1388 1 1 

1389 1 1 

1390 1 1 

1391 1 1 

1392 1 1 



   7۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1393 1 1 

1394 1 1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                          

اين تعداد،  .پايگاه بوده است دو چادگانای شهرستان های شهری و جادهتعداد کل پايگاه 1۳94سال  در

قرار داشته  های پاياني استاندر رتبهدهد و از اين نظر های استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 42/1

مياندشت و خوانسار با  و بويين هایشهرستان رتبه اول و پايگاه  ۳9اصفهان با شهرستان است. در اين سال 

چادگان فاقد اتاق شهرستان طي دوره مورد بررسي اند. گاه رتبه آخر را در اختيار داشتهپاي يكمجموع 

  است. نيز بوده موتوری و اتوبوس آمبوالنس و امداد هوايي پايگاهفرمان، 

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

            های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدولزشاخصدر اين بخش تعدادی ا

 1۳۸6-1۳94طي دوره  چادگانميزان شاخص های مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان  ( 1-47)

 ارائه شده است. 

 و استان اصفهان  چادگانن در شهرستان های مرگ و میر نوزادان و کودکامیزان شاخص(. 47  -1) جدول

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان تاناس شهرستان

1386 6/15 ۳/11 _ _ _ _ 

1387 7/۸ ۸/9 _ _ ۳/17 9/15 

1388 1/9 1/۸ _ _ 2/1۸ 6/1۳ 

1389 4/12 7/۸ 2/14 ۸/11 5/19 9/1۳ 

1390 1/14 7/7 0/25 1/11 6/26 9/12 

1391 4/7 2/7 4/7 ۸/9 4/1۳ 9/11 

1392 6/1 ۸/6 ۸/4 7/9 4/6 ۸/9 

1393 7/11 6/6 5/17 5/9 0/19 1/11 

1394 6/4 1/6 1/6 ۸/۸ 7/7 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                      

در  داشته است. چادگان نوسانات شديدطي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه در شهرستان 

اين سال  در. رتبه بيستم را داشته است مرگ نوزادان زير يکماه از نظر تعدادچادگان شهرستان  1۳94سال 
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 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  سال اين در که

 
 1386 -1394و استان طی سال های  چادگانماه در شهرستان میزان مرگ نوزادان زیر یک(. 39 -1)نمودار

در جايگاه بيستم استان قرار  زير يکسال نبه لحاظ ميزان مرگ کودکا 1۳94در سال چادگان شهرستان 

رگ به ازای هزار تولد م 7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  شهرستان در همين سال  .گرفته است

 اند.زنده به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394و استان طی سال های  چادگاندر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 40 -1)نمودار



   75/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 .نيز رتبه بيستم را در استان داشته استسال  5چادگان از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان  1۳94در سال 

ه هزار تولد زنده  به ترتيب در رتب مرگ به ازای 7/2خوانسار با شهرستان و   22دهاقان با شهرستان در اين سال 

 اول و آخر استان قرار گرفته اند.

 
 1387 -1394و استان طی سال های  چادگاندر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 41 -1)نمودار

ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان چادگان و کل استان اصفهان  (4۸-1)جدول 

درسطح  نشان داده شده است که (4۸-1)دهد. همچنين در جدول نشان مي 1۳92-1۳94را طي دوره زماني 

عامل چه ميزان بوده  ۸ل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوام

است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال چادگانو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 48  -1) جدول

 علت  مرگ

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

گ و میر مر

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 57/14 22 25/17 2966 02/17 ۳2 9۸/14 2774 00/1۳ 29 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 25/62 94 14/4۸ ۸276 ۳4/47 ۸9 60/44 ۸261 96/69 156 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 66/0 1 46/2 42۳ 06/1 2 ۸6/2 5۳0 59/۳ ۸ (غیرترافیکی)عمدغیر حودادث

 9۸/6 1246 ۳0/5 ۸ 65/6 114۳ ۳2/5 10 76/5 ۳74 14/۳ 7 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 97/۳ 6 09/7 1219 ۳۸/6 12 96/5 401 69/2 6 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 66/0 1 02/۳ 520 ۳2/5 10 7۳/1 12۸ 45/0 1 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ ۳1/۳ 5 ۸4/2 4۸۸ 19/۳ 6 ۸7/1 ۸5 14/۳ 7 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 27/9 14 54/12 2156 ۳6/14 27 24/22 2025 04/4 9 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  



   77/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

ان بيشترين سهم در سطح شهرست ورد بررسيطي دوره م همانگونه  که مشخص است از بين اين علل مرگ، 

از نظر درصد مرگ  1۳94در سال  چادگانشهرستان . مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است چادگان

رگ در همين سال بيشترين درصد م .را در استان داشته است بيست و سومناشي از سرطان ها و تومورها رتبه 

 شهرستان ن متعلق بهدرصد و کمتري 79/21سميرم با شهرستان به ناشي از سرطان ها و تومورها مربوط 

شي از بيماریبه لحاظ درصد مرگ نا چادگانشهرستان  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14برخوار با 

درصد و  5۸/62با  نايينشهرستان در اين سال . استان قرار داشته است دومجايگاه های قلبي عروقي در 

درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي به ترتيب رتبه اول و آخر  را در  27/27نطنز با شهرستان 

از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری های دستگاه تنفس  چادگانشهرستان ، 1۳94استان داشته اند. در سال 

سميرم شهرستان و درصد  74/12گلپايگان با شهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است نوزدهمدر رتبه 

از بين عوامل  1۳94توجه به آمار سال  با. اندداشته در استان آخر را  اول و های درصد به ترتيب رتبه 56/0با 

امل ع ، دومينهای  قلبي عروقيبيماری  بعد از چادگانمرگ ذکر شده، سرطان ها و تومورها در شهرستان 

ان اصفهان به ترتيب بيماری های قلبي عروقي، مهم در مرگ و مير افراد بوده اند،  در حالي که در سطح است

 عالئم و حاالت بدتعريف شده و سرطان ها و تومورها مهمترين عوامل مرگ و مير افراد بوده اند.

تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان  (49-1)در جدول 

 شده است.  ارائه 1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره  چادگان

و استان اصفهان  چادگانمیزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان (. 49  -1) جدول

 1392-1394های طی سال

 استان شهرستان سال

1392 99/14 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 0۸/9 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 ۳۳/۳9 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                

مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در  (49-1)همانطور که از جدول 

ال رافيکي در ساز نظر مرگ ناشي از حوادث ت چادگانشهرستان  چادگان نوسان داشته است.شهرستان 

اصفهان با شهرستان و   61/6۸با  خور و بيابانك شهرستان. قرار داشته است دوم استانجايگاه در  1۳94

 مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ ناشي از حوادث ترافيکي را داشته اند.  92/4
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 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

)اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت )خدمات درماني سابق(،  اداره کل  تعداد بيمه شدگان

استان طي  و کل چادگانيان و عشاير شهرستان وق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايتأمين اجتماعي و صند

  ارائه شده است. (50-1)در جدول   1۳۸5-1۳95دوره 

-1395طی دوره  چادگاندر شهرستان  به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش  (.50  -1) جدول

1385 

 نوع بیمه     

 

 

 سال    

 اداره کل بیمه سالمت
اداره کل تأمین 

 اجتماعی

بیمه اجتماعی   صتدوق

 ان و عشایرکشاورزان، روستایی
 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 ()درصد

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 ۳2940 ۸6/1 - - - - - - 

1386 ۳4۳57 ۸4/1 - - - - - - 

1387 ۳22۸5 6۸/1 - - - - - - 

1388 ۳0214 11/2 - - - - - - 

1389 2۸۸42 05/2 - - - - - - 

1390 ۳2977 21/2 - - - - - - 

1391 ۳2079 17/2 - - - - - - 

1392 ۳1446 25/2 - - - - - - 

1393 ۳0699 ۸2/1 - - 267۳ 50/1 ۳۳۳72 71/0 

1394 ۳0124 7۸/1 9۳29 ۳۳/0 ۳07۸ 65/1 425۳1 91/0 

1395 29697 ۸0/1 1076۸ ۳9/0 - - - - 

 استان ان و عشايرق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييصندوتان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و أخذ: اداره کل بيمه سالمت اسم               

آمار بيمه شدگان شهرستان چادگان در آمار شهرستان فريدن منظور  1۳9۳الزم به توضيح است که تا سال 

 شده است.

  اهشک ره کل بيمه سالمتتعداد بيمه شدگان تحت پوشش ادا چادگانطي دوره مورد بررسي در شهرستان 

از کل بيمه شدگان استان  چادگان، سهم شهرستان 1۳94يافته است. با توجه به اطالعات موجود در سال 

تن سهم اصفهان با داششهرستان را در اختيار دارد.  بيستم استانباشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 91/0

درصدی رتبه  46/0خور و بيابانك با سهم شهرستان  درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و 4۳/۳9

 آخر را در استان داشته اند.



   79/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد   ۳4476 به ازای هر ان گچاددر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

فر رسيده است. الزم به ذکر است که در ن 6496اين رقم به  1۳95مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به  16696در استان به ازای هر  1۳۸5سال 

درصد را اماکن  20 ، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد از اماکن 14/1دهند. اين شهرستان ده تشکيل ميدرصد را اماکن ورزشي سرپوشي ۸0ورزشي روباز و 

درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است.الزم به ذکر است  2۳/0و ورزشي استان را دارا مي باشد 

ز ا در جايگاه سيزدهم)اين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، 

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان  (51-1)ن( استان قرار دارد. جدول بين بيست و چهار شهرستا

 .دهدو استان نشان ميچادگان ورزشي را در شهرستان 

 چادگان تعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان(. 51  -1) جدول

 سال
 مجموع اماکن ورزشی روباز اماکن ورزشی اماکن ورزشی  سرپوشیده

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

۳4476 21004 - ۸1۳91 ۳4476 16696 

1386 ۳4۳69 205۳2 - 79652 ۳4۳69 16۳24 

1387 11420 1۸29۳ - 74۳۳1 11420 146۸0 

1388 11۳۸5 1659۸ ۳4155 67۸16 ۸5۳9 1۳۳۳5 

1389 ۸512 151۸2 ۳404۸ 66۸41 6۸10 12۳72 

1390 ۸4۸6 14۳09 ۳۳942 65056 67۸۸ 11729 

1391 ۸411 14617 ۳۳644 6۳152 6729 11۸69 

1392 ۸۳۳7 1۳9۳1 ۳۳۳49 57۸29 6670 11226 

1393 ۸264 14225 ۳۳056 5907۸ 6611 11465 

1394 ۸192 142۸4 ۳2766 59656 655۳ 11524 

1۳95 ۸120 14۳44 ۳2479 61697 6496 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(. 42 -1)نمودار

های مهمي که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت بخش ورزش نقش تأثيرگذاری چنين يکي از شاخصهم

شدگان هيافته با بررسي تعداد بيميافته است. ورزشکاران سازمانيافته و غيرسازماند ورزشکاران سازماندار

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

، در (52-1)ساس اطالعات جدول بر اباشد. مي محاسبهباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

نفر از  4۳۸اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  544 به طور کلي  شهرستان چادگان بخش ورزش

ها زن بوده است. با توجه به درصد آن19ها مرد و درصد آن ۸1اند. به عبارتي نفر زن بوده 106ها مرد و آن

از کل  درصد 2۳/0گيرد و جمعيت استان را در بر مي درصد 6۳/0شهرستان اطالعات موجود، اين 

 درخود جای داده است. 1۳94ی استان را در سال يافتهورزشکاران سازمان

درصد از ورزشکاران زن استان در  10/0درصد از ورزشکاران مرد استان و  ۳۳/0الزم به ذکر است که 

ای هاين شهرستان در طي سال و زن مرد کنند. همچنين تعداد ورزشکارانمي فعاليت چادگانشهرستان 

، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي روبرو بوده کاهشبا  1۳94تا  1۳۸6

اند و در داشتهمنفي درصد رشد   -26/0درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين   -91/2 ها اين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته است.   -07/۳ها ن در طي اين سالمجموع تعداد ورزشکاران اين شهرستا

درصد رشد داشته  6۸/۳الزم به ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران چادگان تعداد ورزشکاران شهرستان  (52-1)است. جدول 

 .دهدشان مياستان اصفهان را ن
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 چادگانی شهرستان یافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 52  -1) جدول

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 درصد()

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 درصد()

 

 شهرستان

هم ورزشکاران س

 شهرستان از استان

 درصد()

 1386 741 64/0 190 29/0 9۳1 51/0 

1387 906 75/0 195 ۳1/0 1101 60/0 

1388 ۸50 60/0 2۳9 ۳۳/0 10۸9 51/0 

1389 1۳04 95/0 24۸ ۳1/0 1552 71/0 

1390 91۸ 66/0 290 ۳0/0 120۸ 51/0 

1391 9۸5 67/0 50۳ 4۸/0 14۸۸ 59/0 

1392 ۸05 60/0 ۳0۸ ۳1/0 111۳ 4۸/0 

1393 6۳۳ 45/0 176 16/0 ۸09 ۳2/0 

1394 4۳۸ ۳۳/0 106 10/0 544 2۳/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

، يك مدال بوده 1۳95 عناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان چادگان در سال

در اين شهرستان کسب شده است. در  1۳95در سال  ی ملي استانهادرصد از مدال 06/0است. به اين ترتيب 

، يك مدال کسب کرده است. از نظر تعداد مدال کسب  1۳94در سال  تنهاالمللي نيز اين شهرستان سطح بين

رتبه در  (۸4/1)اين شهرستان ، 1۳94)در هر هزار نفر( در سال سازمان يافتهبه تعداد ورزشکاران  جهانيی شده

های ملي به تعداد ورزشکاران از نظر نسبت مدال دارد.قرار شهرستان استان( 14)از بين تان اس هفتم

( را کسب کرده است. 07/50شهرستان آران و بيدگل باالترين رتبه)، 1۳94در سال يافته)هر هزار نفر( سازمان

تيران ، شهرستان 1۳94ز در سال يافته)هر هزار نفر( نيهای جهاني به تعداد ورزشکاران سازماناز نظر نسبت مدال

 .1( رتبه اول را کسب نموده است42/۸)و کرون

 المللی ورزشکاران شهرستان چادگانعناوین کسب شده کشوری و بین(. 53  -1) جدول

 سال
 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 درصد(سهم از استان) استان شهرستان درصد(سهم از استان) استان شهرستان

1390 - 1170 - - 5۸ - 

                                                           
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، شهرستان ی جهانيهای کسب شدهاطالعات مربوط به مدال 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.  1۳95اد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعد
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 سال
 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 درصد(سهم از استان) استان شهرستان درصد(سهم از استان) استان شهرستان

1391 2 10۸7 1۸/0 - 7۸ - 

1392 - 1155 - - 124 - 

1393 2 1271 16/0  104 - 

1394 - 15۳۳ - 1 1۸۳ 55/0 

1395 1 15۳9 06/0 - 125 - 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

های جهاني به تعداد ورزشکاران آورده های ملي و مدالنسبت تعداد مدال (44-1)و (4۳-1)در نمودارهای 

 شده که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
در  ستان اصفهانهای ایافته)هر هزار نفر( در شهرستانهای ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال (. 43 -1)نمودار

 1394سال 
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ر د های استان اصفهانیافته)هر هزار نفر( در شهرستانهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال (. 44 -1)نمودار

 1394سال 

تعداد  ،گانچادتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ  1۳95در سال  پروژه 6به همان با نوساناتي  1۳۸7در سال  پروژه 6ها از اين پروژه

ست و ) از بين بي دوازدهمجايگاه   چادگانتمام بخش ورزشي، شهرستان های نيمهبيشترين تعداد پروژه

گيرد. بيشترين ه تمام استان را در بر ميهای نيمدرصد از پروژه 70/۳ و چهار شهرستان( استان قرار دارد

پروژه و کمترين  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال تعداد پروژه

ارائه  (54-1)پروژه است . نتايج شاخص مذکور در جدول  دوبا  و دهاقان نطنزهای شهرستانآن مربوط به 

 .شده است

 چادگانتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 54  -1) جدول

 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 6 96/2 

1388 7 00/5 

1389 4 40/2 

1390 ۸ ۳9/۳ 

1391 4 55/2 

1392 4 45/2 

1393 4 ۳۸/2 

1394 5 50/۳ 

1395 6 70/۳ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                               
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 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

هنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و های فرمزيت

انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در 

ی ينهشی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

ی قوی، ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهمذهبي وديني پايدار، سيستم

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

است. از اين رو بررسي  شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هت بی آنها در سطح شهرستان اهميها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليتامکانات و تعيين نقشه

 سزايي دارد.

 اماکن هنری و فرهنگی

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

عنوان سينماها،  4گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل هدف و خدمت گروه

 های آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه است. آموزشگاه

 نشان مي دهد.را  1۳۸5-1۳95تعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان چادگان طي دوره ( 55-1جدول )

 تعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان چادگان(. 55  -1) جدول

 کتابخانه هاسمن هنریموسسات فرهنگی  سال

1385 0 - ۳ 

1386 0 - ۳ 

1387 0 - ۳ 

1388 0 - ۳ 

1389 0 - ۳ 

1390 0 - ۳ 

1391 1 - ۳ 

1392 1 4 ۳ 

1393 1 7 ۳ 

1394 1 7 4 

1395 1 ۸ 5 



   ۸5/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 کتابخانه هاسمن هنریموسسات فرهنگی  سال

 5۳/1 46/2 ۳0/0 فر(ن 10000سرانه) به ازای هر 

 سوم هفتم هفتم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

 1۳95در سال اند. چادگان فاقد سينما بودهشهرستان شهرستان استان از جمله  11طي دوره مورد بررسي 

( 0۳/0سرانه متعلق به شهرستان اصفهان )و کمترين ( 2۸/0شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها مربوط به 

  . 1است

 شهرستان چادگان فاقد آموزشگاه های آزاد هنری مي باشد.  1۳95در سال 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيميها سومين دسته از اماکن هنری موزه

چادگان فاقد شهرستان شهرستان استان از جمله  172رسي فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بر

 ( است. 6۸/0)موزه بوده اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  

،  بيشترين تعداد 1۳95شهرستان چادگان فاقد گالری و نگارخانه مي باشد. در سال طي دوره مورد بررسي 

 .۳عدد(  است 12صفهان )اگالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان 

سزايي در ارتقای وضعيت فرهنگي هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

هنری در  جايگاه  ، شهرستان چادگان از نظر سرانه موسسات فرهنگي 1۳95شهرستان ها دارند.  در سال 

طي اين  .رتبه اول را در استان دارد ۸6/0ان با سرانه دهاقشهرستان در اين سال  .هفتم استان قرار گرفته است

ن و مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات ن های خوانسار، خوروبيابانك، بوييدوره شهرستا

 .اندفرهنگي هنری بوده

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مينهاد )سمن( در کليمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ارساخت

سمن فعال در شهرستان چادگان وجود داشته است. در اين  ۸، 1۳95سال . در کندايفا مي جامعه حتي خود

 را در استان داشته است. چادگان از نظر سرانه سمن رتبه هفتم شهرستان سال، 

بردن ا در باالهی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهکتابخانه 

، شهرستان 1۳95باشد.  در سال فرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

( 0۳/2ان)های دهاقشهرستاندر همين سال  .را در استان داشته است سومرتبه کتابخانه چادگان از نظر سرانه 

                                                           
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
ن و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن، های خوانسار ، آراشهرستان 2

 .باشندفريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد فاقد موزه مي

 است.ضا گالری وجود داشتههای اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرشهرستان تنهادر اين دوره  -۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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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آخر را  رتبه 2۸/0اصفهان با سرانه  ان شهرستو ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2و خور وبيابانك)

  اند.در استان داشته

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 45 -1)نمودار

 اماکن مذهبی

يا گروه موضوعات مذهبي باشد و ثانشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از هايي گفته ميبه مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

 باشد.مي

نشان داده  (56-1)در جدول  1۳۸5-1۳95اطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان چادگان طي دوره 

 شده است.

 تعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان چادگان(. 56  -1) جدول

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 40 2 

1386 40 2 

1387 40 2 

1388 40 2 

1389 40 2 

1390 40 2 

1391 42 2 

1392 4۳ 2 



   ۸7/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 بقاع متبرکه مسجد سال

1393 44 2 

1394 44 2 

1395 44 2 

 61/0 54/1۳ نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 نوزدهم چهاردهم 1395ر سال رتبه در استان د

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

در را چهاردهم  بوده که از اين نظر رتبه 54/1۳در شهرستان چادگان برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استميان شهرستان

 در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند.  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان اول و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 46 -1)نمودار

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل تگاهی اول به عنوان زياربقاع متبرکه در وهله

 .متبرکه در رتبه نوزدهم استان قرار گرفته است، شهرستان چادگان از نظر سرانه بقاع 1۳95شوند. در سال مي

اول  های رتبهبه ترتيب  12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه شهرستان در همين سال 

 ا در استان داشته اند.و آخر ر

 

 

                                                           
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه 1
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 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 را نشان مي دهد. چادگاناطالعات مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  در شهرستان  (57-1)جدول 

در  .ر داردااستان قر رتبه های پايانياز نظر تعداد مجتمع های بهزيستي در  چادگان، شهرستان 1۳95در سال 

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با  شهرستان اين سال

يافته  زايشاف چادگانطي دوره مورد بررسي سهم خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيستي در شهرستان 

ا ر ومبيست و داز نظر تعداد خانوارها مستمری بگير اجتماعي رتبه  چادگانشهرستان  1۳95است. در سال 

خانوار  96مياندشت با و  بويينشهرستان خانوار و  2127 با  اصفهانشهرستان در اين سال  .در استان دارد

 رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند.

 1۳90-1۳94برای دوره  تنها چادگاناطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان 

از  نظر  چادگانشهرستان  1۳94در سال  افزايش يافته است.خانوارها اين تعداد موجود است. طي اين دوره 

 59۸1صفهان با ا شهرستان. را در استان داشته است بيستمتعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه 

 اول و آخر  قرار گرفته اند.  های خانوار در رتبه 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و 

برای تعداد مهدهای کودک شهرستان، مشاهده مي شود که تعداد  1۳95تا  1۳۸5وجه به آمار سال های با ت

 سيزدهمرتبه از نظر تعداد مهد کودک در  چادگان، شهرستان 1۳95در سال  .است افزايش يافته مهدها

 يشافزا چادگاناست. طي دوره مورد نظر، تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان  قرار گرفتهاستان 

درصد از کل کودکان مهد های کودک استان در اين شهرستان بوده اند  17/1 ، 1۳95 در سال. است يافته

 در شهرستان چادگان را در استان داشته است. تعداد مربيان مهدهای کودک چهاردهمکه از اين نظر رتبه 

درصد از کل مربيان استان  49/0تعداد يافته که اين  افزايش 1۳95نفر در سال  16به  1۳۸5نفر در سال   7از 

 است. قرار گرفته استان بيستمرتبه  خوانسار در شهرستان به همراه مي باشد و از اين لحاظ 



 

 
 

 1385-1395طی دوره  چادگانامور اجتماعی بهزیستی شهرستان (. 57  -1) جدول

 سال

تعداد مجتمع 
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1385 2 ۸2/1 ۸9 21/1 - - 7 91/0 120 ۳4/0 7 21/0 0 00/0 262 66/0 - - - - 

1386 2 ۸2/1 92 12/1 - - ۸ 07/1 120 ۳4/0 7 21/0 2 ۳9/0 ۳۳7 72/0 - - - - 

1387 2 ۸2/1 142 ۳9/1 - - 9 20/1 1۸0 50/0 ۸ 25/0 4 ۸0/0 ۳۸5 74/0 - - - - 

1388 2 ۸2/1 1۳9 41/1 - - 9 17/1 1۸0 49/0 ۸ 24/0 6 1۸/1 41۸ 72/0 - - - - 

1389 2 77/1 1۳9 41/1 - - 12 60/1 220 60/0 ۸ 25/0 5 00/1 44۳ 70/0 - - - - 

1390 2 77/1 141 4۳/1 2۳6 66/1 11 57/1 250 7۳/0 ۸ 26/0 6 20/1 464 71/0 1 79/1 1 69/1 

1391 2 72/1 142 44/1 227 59/1 9 29/1 250 67/0 9 2۸/0 6 14/1 474 71/0 1 27/1 1 09/1 

1392 2 69/1 14۳ 46/1 241 59/1 10 40/1 240 60/0 9 27/0 6 17/1 474 71/0 1 0۳/1 1 ۸5/0 

1393 2 64/1 1۳۸ 4۳/1 247 ۳2/1 9 27/1 269 77/0 11 ۳5/0 6 15/1 5۳9 77/0 1 90/0 2 77/1 

1394 2 6۳/1 142 49/1 246 ۳0/1 12 65/1 2۸0 75/0 11 ۳5/0 6 1۸/1 567 77/0 1 49/0 2 52/1 

1395 2 6۳/1 145 54/1 - - 1۳ 79/1 407 17/1 16 49/0 6 12/1 609 7۸/0 - - - - 

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره 
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تحت پوشش بهزيستي بوده اند که از اين نظر  چادگانکودک بد سرپرست در شهرستان  6، 1۳95در سال 

 192با  اصفهانشهرستان  در اين سال .استان قرار گرفته استيگاه هجدهم سميرم در جاشهرستان به همراه 

 ب رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند.کودک بدسرپرست به ترتي ۳نسار با خواشهرستان کودک و 

را در استان  بيست و دوماز نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه  چادگانشهرستان ، 1۳95در سال 

معلول  4۳5مياندشت با  و بويينشهرستان معلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با شهرستان در اين سال . ددار

 رتبه آخر را در استان داشته اند.

چادگان قرار داشته که از اين درصد از مراکز مشاوره حضوری استان در شهرستان  49/0، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره رتبه  145اصفهان با شهرستان در اين سال  .است گرفتهنظر در رتبه های پاياني استان قرار 

در شهرستان  1۳94در سال شهرستان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. نخست را دارد و 

 .ته استداشاستان قرار در رتبه های مياني  مرکز مشاوره و ترک اعتياد فعال بوده که از اين نظر  2چادگان 

مياندشت بدون داشتن مرکز مشاوره و ترک  و بويينشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳ا اصفهان بشهرستان 

 اعتياد رتبه آخر را در استان داشته اند.

ماعي، مرکز نگهداری از کودکان بيطي دوره مورد نظر شهرستان چادگان فاقد مرکز آسيب های اجت

 سرپرست و مرکز مشاوره ژنتيك بوده است.

 مدادامور اجتماعی کمیته ا

 طي چادگان خميني در شهرستانتعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام  (5۸-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

و سهم این  چادگان خمینی در شهرستانتعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام (. 58  -1) جدول

 1385-1395هرستان از استان طی دوره ش

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 272۳ 10/۳ 67۸۸ 61/۳ 

1386 272۳ 99/2 6۸46 52/۳ 

1387 2762 92/2 6۸29 46/۳ 

1388 2۸17 91/2 690۸ 51/۳ 

1389 2791 9۸/2 6442 52/۳ 

1390 257۳ 9۳/2 569۸ 42/۳ 

1391 2656 95/2 5599 ۳5/۳ 



   91/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1392 2۸۸9 02/۳ 6۳04 52/۳ 

1393 2۸۳9 ۸9/2 61۳2 ۳6/۳ 

1394 2۸50 ۸9/2 5۳۳2 97/2 

 94/2 4612 7۸/2 2492 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                 

 اهشک چادگانشهرستان خميني در ر تعداد خانوار و افراد مورد حمايت کميته امداد امام طي دوره مورد نظ

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، 1۳95در نه ماهه اول سال  چادگانيافته است. شهرستان 

خور و شهرستان و  خانوار رتبه اول 24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد را در استاندوازدهم رتبه 

ز در ني را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد آخرخانوار رتبه  5۳۸بيابانك با 

نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  شهرستان. را در استان دارد  رتبه دوازدهم چادگانشهرستان  اين سال

 را در استان داشته اند. نفر رتبه آخر  926خور و بيابانك با شهرستان 

 شاخص های مهم اجتماعی

و استان اصفهان ارائه   چادگانبرخي  شاخص های اجتماعي مهم در سطح شهرستان   (59-1)در جدول 

شده است.



 

 

 1385-1395طی دوره  چادگانهای اجتماعی مهم در شهرستان وضعیت شاخص(. 59  -1) جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 ۳2۸ ۳61 ۳9۳ 44۳ 502 552 560 450 464 496 5۳4 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 1/10 0/11 9/11 7/12 0/15 ۳/16 5/16 2/1۳ 5/1۳ 4/14 5/15 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
 9/15 6/15 5/20 9/1۸ 4/29 ۸/۳7 9/۳7 9/29 2/۳1 2/۳۳ ۳/۳6 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
 6/5 5/7 4/5 0/۸ ۳/4 7/0 0/1 ۳/1 1/1 ۳/1 1/1 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
 0۳/0 0/0 0۳/0 0/0 0/0 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
 07/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 0/0 05/0 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 تاناس

 نسبت ازدواج به طالق

 کل
 0/۳2۸ * 0/۳9۳ * * * * * * * * 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
 0/226 * * * * * * * * * * شهرستان

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان



 

 
 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 روستایی
 * * 0/101 * * * * * * * * 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
 ۳/27 0/27 2/27 9/26 ۳/26 1/27 ۸/26 5/26 ۳/26 7/25 ۳/26 شهرستان

 4/29 9/2۸ 5/2۸ 0/2۸ 6/27 5/27 ۳/27 1/27 1/26 9/26 ۸/26 استان

 شهری
 7/27 ۸/27 7/27 ۳/27 4/26 4/27 2/26 6/26 2/26 6/25 ۳/26 شهرستان

 4/29 0/29 5/2۸ 1/2۸ 6/27 5/27 4/27 1/27 1/26 9/26 9/26 استان

 روستایی
 4/26 6/25 6/25 2/26 ۸/25 1/49 1/40 6/25 1/27 5/27 ۳/26 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 ۸/21 2/22 4/22 5/22 6/21 1/22 1/22 4/21 9/21 2/21 ۳/21 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 5/22 2/2۳ 0/2۳ 2/2۳ 7/21 6/22 1/21 7/21 9/21 5/21 5/21 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 ۳/20 6/20 6/20 2/21 5/20 1/۳۸ 0/۳0 1/17 1/17 7/17 7/1۸ 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
 5/20 0/0 ۸/26 0/0 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
 5/20 0/0 0/0 0/0 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 ۸/26 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



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

طالق  سن میانگین

 زنان

 کل
 7/1۸ 0/0 ۳/21 0/0 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

 شهری
 7/1۸ 0/0 0/0 0/0 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 ۳/21 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

 مشارکت نرخ

 )درصد(زنان اقتصادی

 6/9 - - - - 6/10 - - - - 2/22 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 2 ۳ 0 0 1 1 ۳ 0 1 1 0 تعداد

 5/2 0/۳ 0/0 0/0 1/1 9/0 9/2 0/0 ۸/0 0/1 0/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 90 100 126 ۸5 ۸7 55 5۸ 67 46 29 29 تعداد

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 1/0 2/0 ۳/0 2/0 2/0 2/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 1 1 0 4 0 0 - - - - - تعداد

 5/0 6/0 0/0 9/2 0/0 0/0 - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره
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 کاهش يافته 1۳95در سال   1/10به نرخ  1۳۸5سال در  5/15از رقم  چادگاننرخ ازدواج در شهرستان 

در اين سال  .دارد در استان را چهارمرتبه  1۳95در سال  چادگاناست. از نظر نرخ ازدواج شهرستان 

اول و  هایب رتبهبه ترتي 6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج شهرستان 

 .آخر را در استان داشته است

 
 1385-1395با نرخ ازدواج کل استان طی دوره  چادگانمقایسه نرخ ازدواج شهرستان (. 47 -1)نمودار

سال  در اين .، شهرستان چادگان از نظر نرخ طالق در رتبه های پاياني استان قرار داشته است1۳95در سال 

 ن رتبه را در استان دارد. باالتري 2/1۳دهاقان با نرخ طالق شهرستان 

 . در اين، از نظر نسبت ازدواج به طالق رتبه سوم را در استان داشته است1۳95شهرستان چادگان در سال 

دهاقان با نسبت ازدواج به طالق شهرستان  و رتبه اول  15۸1نسبت ازدواج به طالق  باشهرستان شهرضا سال 

 .داشته اندرتبه آخر را در استان  5/0

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان در سطح شهرستان  (59-1)گونه که از اطالعات جدول همان

 در شهرستان چادگاه تغيير چنداني نداشته ميانگين سن ازدواج زنان. و استان در حال افزايش است چادگان

 1۳95ال س در چادگانشهرستان در حالي که ميانگين سن ازدواج زنان در سطح استان افزايش يافته است. 

ن شهر و شاهيشهرستان در اين سال  .را در استان داردبيست و يکم از نظر ميانگين سن ازدواج مردان رتبه 

سال پايين ترين  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان باالترين و سال   4/۳0ميمه با ميانگين سن 

اظ ميانگين سن ازدواج زنان حبه ل چادگانان شهرست 1۳95ميانگين سن ازدواج مردان را داشته اند. در سال 

سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .را در استان داشته است آخررتبه 

 . استباالترين  ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشته 
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چادگان شهرستان رتبه اول و سال برای مردان  ۳/42شهرضا با ميانگين سن طالق ، شهرستان 1۳95در سال 

سال رتبه آخر را در استان داشته اند. در همين سال به لحاظ ميانگين سن طالق زنان،  5/20ميانگين سن  با 

سال رتبه آخر  7/1۸ ميانگين سن چادگان باشهرستان سال رتبه اول و  0/4۳ ميانگين سن شهرضا باشهرستان 

 را در استان داشته اند.

، 1۳95کاهش يافته است. در سال  1۳۸5-1۳95طي دوره  چادگانصادی زنان در شهرستان نرخ مشارکت اقت

ر اين سال د .ان قرار داشته استاست سيزدهماز نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه  چادگانشهرستان 

 شارکتخميني شهر با نرخ مشهرستان درصد رتبه اول و  4/17نز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان نطشهرستان 

 درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7اقتصادی زنان 

ن در همين سال شهرستاتبه های مياني استان قرار دارد. در ر از نظر تعداد قتل 1۳95در سال  چادگانشهرستان 

چادگان از نظر تعداد سرقت  در رتبه بيست و يکم و به لحاظ خودکشي در رتبه های پاياني استان قرار 

 است. گرفته

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 اند، چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.يم شمار به

 . شوندمي محسوب «اقتصادی فعال»

 به بنا يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد اشتغال دارای( باشد کار فاقد مرجع،

 منظور به را مشخصي اقدامات( باشد کار جويای و )باشد داشته آمادگي خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد صورت به کار جستجوی

و  1۳90ساله و بيشتر شهرستان چادگان کاهش يافته و طي سال های 10جمعيت مورد بررسي طي دوره 

 جمعيت مردان بيشتر از زنان بوده است.  1۳95

های يت در سالبه تفکيك جنس چادگانجمعيت فعال شهرستان اطالعات مربوط به  (60-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5
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 چادگان ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان 10جمعیت (. 60  -1) جدول

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 29696 146۸5 15011 1۳۸۳4 1050۸ ۳۳26 12۸56 97۸4 ۳072 97۸ 724 254 

1390 2۸751 14۳77 14۳74 11975 10450 1525 11004 9704 1۳00 971 746 225 

1395 2674۳ 1۳692 1۳051 112۳7 99۸1 1256 9۸46 ۸۸۳0 1016 1۳91 1151 240 
 مأخذ: مرکز آمار ايران          

ين تعداد شاغل 1۳۸5-1۳90مشخص است در شهرستان چادگان طي دوره  (60-1)همانطور که در جدول 

 تعداد شاغلين کاهش و تعداد بيکاران افزايش يافته است. 1۳90-1۳95و بيکاران کاهش و طي سال های 

استان اصفهان در سالکل و  چادگاندر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  نرخ بيکاری (61-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 

چادگان و استان در سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 61  -1) جدول

 )درصد(اصفهان

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 07/7 ۸9/6 64/7 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 11/۸ 14/7 75/14 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 ۳۸/12 5۳/11 11/19 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                             

طي سال های مورد بررسي نرخ بيکاری در شهرستان چادگان مشخص است  (61-1)همانگونه که در جدول 

 سيزدهماز نظر نرخ بيکاری رتبه  چادگان، شهرستان 1۳95نرخ بيکاری استان بوده است. در سال  کمتر از

آران و بيدگل شهرستان درصد باالترين و  09/1۸لنجان با  شهرستان در اين سال .استان داشته است را در

 درصد پايين ترين نرخ بيکاری را در استان داشته اند. 94/5با
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 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 48 -1)نمودار

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال  با دیگر چادگانمقایسه نرخ بیکاری شهرستان (. 49 -1)نمودار

1395 

 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 صناخال

سهم اين شهرستان از کل کل استان به قيمت جاری و و  چادگانارزش افزوده شهرستان  (62-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳ارزش افزوده استان طي دوره 
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 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393طی دوره  چادگانن ارزش افزوده شهرستا(. 62  -1) جدول

 سال
 ارزش افزوده )میلیون ریال(

 سهم شهرستان از استان )درصد(
 استان شهرستان

1379 19۸5۸7 ۳۸795952 51/0 

1380 2۳4274 4۳99۸067 5۳/0 

1381 2۸4444 55476۳01 51/0 

1382 ۳7۸666 7۳97۳۳65 51/0 

1383 5۳90۳4 1006۳4۳27 54/0 

1384 507015 119507942 42/0 

1385 65107۳ 14۳4۳254۸ 45/0 

1386 1106526 192765900 57/0 

1387 10226۸9 2۳475657۸ 44/0 

1388 1119927 24۳0۸۳615 46/0 

1389 1۳46694 ۳0۳7۳7646 44/0 

1390 14556۸9 41۸791۸۸5 ۳5/0 

1391 206602۳ 514012105 40/0 

1392 ۳4۳۸555 6715۳5719 51/0 

1393 ۳747962 762415۳4۳ 49/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 

 سهم ارزش افزوده شهرستانطي دوره مورد بررسي مشخص است که  (62-1)براساس اطالعات جدول 

 چادگان از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش افزوده  4/11۳سرانه شهرستان چادگان ، ارزش افزوده 1۳9۳در سال 

، شهرستان چادگان از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. در سال  ۸/151استان )

  ۸/627با ارزش افزوده سرانه  شاهين شهر و ميمه شهرستان در اين سال .چهاردهم را در استان داشته است

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان و 

 داشته اند.
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شهرستان های استان و کل استان اصفهان در  با دیگرمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان چادگان (. 50 -1)نمودار

 1393سال 

 واسطه و ستاندهمصرف 

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآه کاالها و خدماتي که در فرمصرف واسطه به ارزش کلي

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .مفهوم مورد بررسي قرار ندارندرسد، در محدوده عنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

مورد استفاده ديگران قرار  و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

دمتي کاال يا خ، شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليدمى گفته محصول يا ستانده ،گيردمي

 شود.حاصل مي

 و ادگانچف واسطه به ستانده در هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان نسبت مصر (6۳-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان 

 ادگانچاقتصادی در شهرستان فعاليت های  نيمي ازنسبت مصرف واسطه به ستانده در اگرچه  ،1۳9۳در سال 

استان  در شهرستان چادگان کمتر از کل ، اما نسبت مصرف واسطه به ستانده کلبزرگتر از کل استان بوده

رف مص ،برای هر واحد توليد استانبه کل نسبت  چادگاندر شهرستان که اين امر نشان مي دهد  است.

 .است صورت گرفته کمتری واسطه
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 1393سال  نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در(. 63  -1) جدول

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 25/40 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 4۸/67 صنعت و معدن

 ۳1/9 ۸۸/11 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 ۸۸/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸2/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 99/۳0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 17/5۳ های مالیواسطه گری

 ۸9/17 ۳4/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 27/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 24/9 آموزش

 65/14 95/15 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 11/21 اعی شخصی و خانگیسایر خدمات عمومی، اجتم

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 

 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

توان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد. فعاليت های اقتصادی را مي

هر بخش از کل و سهم  چادگانرستان ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی شه ( 64-1)در جدول

 ارزش افزوده شهرستان ارائه شده است.

 و سهم )میلیون ریال( به تفکیک بخش های عمده اقتصادی چادگانارزش افزوده شهرستان (. 64  -1) جدول

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

 سال

 ماتخد صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

1379 ۸5247 ۳4/2 2۳697 15/0 ۸964۳ 46/0 

1380 99۸67 44/2 2416۸ 15/0 1102۳9 46/0 

1381 11۸۸۳1 47/2 ۳۳157 16/0 1۳2455 45/0 

1382 1۸۳۸7۸ 65/2 ۳9944 1۳/0 154۸4۳ 4۳/0 
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 سال

 ماتخد صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

1383 179944 40/2 6۸097 15/0 290992 62/0 

1384 2271۸7 4۳/2 72515 14/0 207۳12 ۳7/0 

1385 2۸2۳۳4 ۳1/2 10۳۳۳5 17/0 265404 ۳۸/0 

1386 64220۳ 77/۳ 116410 1۳/0 ۳47912 ۳9/0 

1387 ۳94۳01 ۳5/2 199127 19/0 429260 ۳9/0 

1388 ۳9۸540 41/2 214۸6۸ 22/0 506519 ۳9/0 

1389 502757 44/2 255029 19/0 5۸۸90۸ 40/0 

1390 454524 2۳/2 ۳26077 15/0 6750۸7 ۳6/0 

1391 706565 20/2 427779 1۸/0 9۳1679 ۳9/0 

1392 1۸0904۸ ۳6/۳ 522695 16/0 1106۸12 ۳۸/0 

1393 1906502 90/2 541۸2۸ 16/0 12996۳2 ۳7/0 

 استان اصفهان ريزیيت و برنامهمديرمأخذ: سازمان                     

، سهم شهرستان چادگان از ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت استان 1۳79-1۳9۳طي دوره 

، شهرستان چادگان از نظر 1۳9۳افزايش و از ارزش افزوده بخش خدمات استان کاهش يافته است. در سال 

در اين سال در بخش کشاورزی  .ه استارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه شانزدهم را در استان داشت

افزوده شهرستان خور و بيابانك با ارزشميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده شهرستان 

 اند.ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته 267۸26

در . ستاستان داشته ا، شهرستان چادگان از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه بيستم را در 1۳9۳در سال  

شهرستان ميليون ريال و   114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده  شهرستان اين سال در بخش صنعت

 اول و آخر را در استان داشته اند.  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده 

زوده بخش خدمات در جايگاه بيست و سوم استان قرار ، شهرستان چادگان به لحاظ ارزش اف1۳9۳در سال 

ميليون ريال در  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش خدمات  .گرفته است

ميليون ريال رتبه آخر را در استان  1276407مياندشت با ارزش افزوده  و بويينشهرستان جايگاه اول و 

 داشته اند.

 چادگانرزش افزوده شهرستان اارزش افزوده هر يك از بخش های عمده اقتصادی از  سهم (65-1)جدول 

 و استان را نشان مي دهد.
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 )درصد( و استان چادگانسهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان (. 65  -1) جدول

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 9۳/42 ۳9/9 9۳/11 05/40 14/45 56/50 

1380 6۳/42 ۳1/9 ۳2/10 ۳6/۳6 06/47 ۳2/54 

1381 7۸/41 6۸/۸ 66/11 49/۳۸ 57/46 ۸2/52 

1382 56/4۸ ۳7/9 55/10 77/41 ۸9/40 ۸6/4۸ 

1383 ۳۸/۳۳ 44/7 6۳/12 24/46 9۸/5۳ ۳2/46 

1384 ۸1/44 ۸1/7 ۳0/14 94/44 ۸9/40 24/47 

1385 ۳6/4۳ 54/۸ ۸7/15 14/4۳ 76/40 ۳2/4۸ 

1386 04/5۸ ۸4/۸ 52/10 14/45 44/۳1 02/46 

1387 56/۳۸ 14/7 47/19 65/45 97/41 21/47 

1388 59/۳5 ۸0/6 19/19 21/40 2۳/45 99/52 

1389 ۳۳/۳7 79/6 94/1۸ 6۸/44 7۳/4۳ 54/4۸ 

1390 22/۳1 ۸7/4 40/22 92/50 ۳۸/46 21/44 

1391 20/۳4 26/6 71/20 00/47 10/45 74/46 

1392 61/52 02/۸ 20/15 92/4۸ 19/۳2 06/4۳ 

1393 ۸7/50 64/۸ 46/14 56/45 6۸/۳4 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                      

م بخش کشاورزی از کل ارزش سه 1۳79-1۳9۳طي دوره مشخص است  (65-1)جدول در همانگونه که 

همين دوره سهم بخش صنعت از کل ارزش طي افزوده در شهرستان چادگان بيشتر از استان بوده است. 

افزوده در شهرستان چادگان همواره کمتر از استان و سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در شهرستان 

 چادگان در اکثر سال ها کمتر از استان بوده است.

، شهرستان چادگان از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه دوم را در استان 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با سهم درصد  شهرستان درصد و 74/6۸سميرم با سهم  شهرستان در اين سال .داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند.  هایبه ترتيب رتبه 06/2
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 1379-1393اصفهان طی دوره  و استان چادگانشهرستان از کل ارزش افزودة سهم بخش کشاورزی (. 51 -1)نمودار

 
ا دیگر شهرستان های استان سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان چادگان بمقایسه (. 52 -1)نمودار

 1393ال و کل استان اصفهان در س

، رتبه نوزدهم را در استان 1۳9۳در سال از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده  چادگان شهرستان

 ۳6/6سميرم با سهم شهرستان و  درصد ۳0/۸۳با سهم  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال . داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایدرصد به ترتيب رتبه



   105/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1379-1393طی دوره  و استان چادگانشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 53 -1)نمودار

 
با دیگر شهرستان های استان و  چادگانشهرستان سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 54 -1)نمودار

 1393سال کل استان اصفهان در 

، رتبه نوزدهم را در استان ارزش افزوده ازبه لحاظ سهم بخش خدمات  چادگانشهرستان ، 1۳9۳در سال 

شاهين شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .داشته است

 درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند. 6۳/14شهر و ميمه با سهم 
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 1379-1393طی دوره  و استان چادگانشهرستان از کل ارزش افزودة خدمات سهم بخش (. 55 -1)نمودار

 
با دیگر شهرستان های استان و  چادگانشهرستان سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 56 -1)نمودار

 1393اصفهان در سال کل استان 

نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان چادگان به سهم اين  (66-1)جدول 

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در شهرستان ان ميفعاليت ها در ارزش افزوده استان را نش

 تان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استان است.دهنده مزيت اين شهرسباشد نشان يكچادگان بيشتر از 

مشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان چادگان در سطح استان  (66-1)همانگونه که در جدول 

، شهرستان چادگان در سطح استان 1۳9۳های اقتصادی مزيت نداشته است. در سال در بخش اعظم فعاليت



   107/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

مستغالت، کرايه و خدمات ، ساختمان، ماهيگيری داری،کشاورزی، شکار و جنگل در فعاليت های تنها

  خانگي و شخصي اجتماعي عمومي، خدمات سايرو  شهری خدمات و عمومي امور اداره ، کسب و کار

 مزيت داشته است.



 

 

 استان افزوده ارزش در ها فعالیتاین   سهم بهچادگان  شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 66  -1) جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 59/5 27/6 15/5 94/5 ۳2/5 01/5 27/5 49/6 97/4 6۳/5 40/4 1۳/5 75/4 5۳/4 51/4 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 56/24 20/24 95/۳0 26/47 91/۳۸ 01/44 40/45 02/۳۳ 75/42 74/45 2۳/۳6 91/۳7 ۸4/۳7 44/۳6 91/۳7 ماهیگیری

 0۳/0 02/0 04/0 04/0 04/0 05/0 04/0 02/0 05/0 04/0 0۳/0 05/0 06/0 06/0 07/0 صنعت و معدن

 55/0 60/0 67/0 75/0 4۸/0 71/0 76/0 44/0 56/0 09/0 05/0 05/0 05/0 05/0 0۳/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 64/1 56/1 0۸/2 ۳6/2 14/2 0۳/2 06/2 46/1 65/1 ۸0/1 62/1 7۳/1 75/1 ۸2/1 95/1 ساختمان

 60/0 57/0 7۳/0 ۸4/0 65/0 62/0 66/0 50/0 6۳/0 6۸/0 55/0 59/0 60/0 59/0 6۳/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 65/0 61/0 76/0 ۸2/0 4۸/0 45/0 47/0 ۳4/0 41/0 42/0 ۳5/0 64/2 ۳۳/2 ۳2/2 ۸۸/0 هتل و رستوران

 0۸/0 09/0 16/0 14/0 17/0 11/0 10/0 1۸/0 17/0 15/0 01/۳ 05/0 05/0 09/0 09/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 67/0 65/0 ۸4/0 9۸/0 57/0 61/0 ۳7/0 26/0 26/0 ۳2/0 21/0 1۸/0 2۳/0 22/0 25/0 های مالیواسطه گری

 15/1 14/1 47/1 60/1 ۳7/1 ۳6/1 46/1 1۳/1 40/1 4۸/1 21/1 ۳0/1 ۳4/1 ۳2/1 41/1 الت، کرایه و خدمات کسب و کارمستغ

 56/1 50/1 ۸9/1 20/2 66/1 56/1 6۳/1 24/1 55/1 62/1 25/1 27/1 2۳/1 15/1 17/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 90/0 92/0 20/1 ۸0/0 1۸/1 1۸/1 ۳1/1 99/0 ۳0/1 2۳/1 21/1 24/1 7۳/1 57/1 91/1 آموزش

 17/0 15/0 22/0 22/0 2۳/0 21/0 2۳/0 1۸/0 ۳۳/0 25/0 5۳/0 5۸/0 64/0 62/0 79/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 77/1 76/1 ۳9/2 56/2 ۸5/1 64/1 66/1 1۸/1 44/1 52/1 1۸/1 21/1 1۸/1 11/1 14/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان     



   109/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان چادگان به سهم  (67-1)در جدول 

در اينجا نيز اگر رقم بدست آمده  ارائه شده است. 1۳9۳اين فعاليت ها در ارزش افزوده کل کشور در سال 

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح باشد نشان يكبيشتر از  برای هر فعاليت اقتصادی

 کشور است.

 در ها فعالیتاین   سهم بهچادگان  شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 67  -1) جدول

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده ارزش

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 ۸۳/۳ 66/۳ 91/4 64/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 ۸1۳/6 755/9 ۳۸7/5 1۳7/2 ماهیگیری

 0۳/0 04/0 04/0 07/0 صنعت و معدن

 76/0 25/1 17/1 06/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 92/1 29/2 ۳۳/2 16/2 ساختمان

 50/0 99/0 71/0 72/0 ایل نقلیه و کاالهاعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وس

 62/0 76/0 4۸/0 12/1 هتل و رستوران

 0۸/0 12/0 17/0 09/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 ۳1/0 62/0 1۸/0 21/0 های مالیواسطه گری

 04/1 2۳/1 20/1 ۳5/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 5۳/1 02/2 27/1 06/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 79/0 6۸/0 ۳1/1 05/2 آموزش

 17/0 15/0 ۳4/0 ۸2/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 44/1 11/2 61/1 09/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مرکز  آمار ايرانمأخذ: 

 ایه، شهرستان چادگان در فعاليت1۳9۳ مي توان استدالل کرد که در سال (67-1)از نتايج جدول 

مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار، اداره امور ماهيگيری، ساختمان،  داری،کشاورزی، شکار و جنگل

در سطح کشور مزيت داشته ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي و عمومي و خدمات شهری 

 است. 

 

 



 چادگانسند توسعه شهرستان / 110

 

 
 شارز در هااین فعالیت  سهم شهرستان چادگان به افزوده ارزش در یاقتصاد هایفعالیت نسبت سهم(. 57 -1)نمودار

 1393استان و کشور در سال  افزوده

که  بوده ميليون ريال ۸/۳7۸برابر است با  چادگان، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان 1۳9۳در سال 

، 1۳9۳در سال  چادگانرستان است. شه کمتر( ميليون ريال 5/512از ارزش افزوده شاغلين در سطح استان )

اهينش در اين سال شهرستان .استان قرار گرفته است چهاردهماز نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه 

شاغلين با ارزش افزوده سرانه  شهرخمينيو شهرستان  0/2122با ارزش افزوده سرانه شاغلين  شهر و ميمه

 1آخر را در استان داشته اند.و  اول  هایرتبهبه ترتيب   ميليون ريال 4/27۸

 

 

                                                           
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1



   111/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
شهرستان های استان و کل استان  با دیگرمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان چادگان (. 58 -1)نمودار

 1393اصفهان در سال 

 میزان سپرده نزد بانک ها

اشد. جامعه ای بن دادن ميزان پس انداز در هر نشاميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای 

 مبلغ انواع سپرده ها در بانك های شهرستان چادگان و کل استان اصفهان ارائه شده است.  (6۸-1)در جدول 

 مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان چادگان(. 68  -1) جدول

 سال
د بانک ها مبلغ انواع سپرده نز

 )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 1۳2711 19/0 ۳۸49 15111 

1386 16669۳ 17/0 4۸50 21167 

1387 1۸9۸62 17/0 5542 2۳467 

1388 22724۸ 17/0 6654 2۸944 

1389 269501 16/0 7915 ۳4976 

1390 ۳۳۳۳14 16/0 9۸20 4۳195 

1391 454۳۸5 17/0 1۳506 54224 

1392 510۳76 1۸/0 15۳04 57169 

1393 7۳52۳۸ 20/0 22242 7464۸ 

1394 ۸65794 16/0 2642۳ 107۳75 

  مأخذ: مرکز آمار ايران

 مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند. جدول* اطالعات اين 
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ست. يافته ا کاهشاز کل سپرده های نزد بانك های استان  چادگانستان طي دوره مورد بررسي سهم شهر

 چادگانها در شهرستان سرانه سپرده نزد بانك مشخص است طي اين دوره (6۸-1)در جدول همانطور که 

ست ها رتبه بي، شهرستان چادگان از نظر سرانه سپرده نزد بانك1۳94در سال  از سرانه استان بوده است. کمتر

 هزار ريال رتبه اول و 16150۳اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال  .را در استان داشته است و سوم

 هزار ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 22۸۸6مياندشت با سرانه  و بويين شهرستان

 
ر کل استان دو با دیگر شهرستان های استان  ادگانچمقایسه سرانه سپرده نزد بانک ها در شهرستان (. 59 -1)نمودار

 1394سال 

 صنعت و معدن -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

 رطرفب جهتامل ی عوهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهفعاليت صنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به نقش های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهمايهای و سرکردن نيازهای مصرفي، واسطه

 زايي، بررسي وضعيت اين بخش ازی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالروزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.نظر شاخص

يدني، صنايع مواد غذايي و آشام توان صنايع شهرستان چادگان را در سه گروه مصرفي)شاملبه طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد و محصوالت توليد منسوجات(، صنايع واسطه

ساختار صنايع  بندی کرد.يك( تقسيمونای )شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترشيميايي( و سرمايه

 .باشدميصفر تکنولوژی پيشرفته در آن است که سهم صنايع با ای شهرستان به گونه



   11۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي به تفکيك سطح فناوری از کل کارگاه های صنعتي  (69-1)جدول 

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95شهرستان چادگان طي دوره 

 سهم کارگاه های صنعتی شهرستان چادگان به تفکیک سطح فناوری (. 69 -1) جدول

 سال

 کارگاه های

صنعتی با فناوری 

 برتر

 )درصد(

کارگاه های صنعتی 

 با فناوری

 باالتر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های صنعتی با 

فناوری پایین تر از 

 متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 پایین

 )درصد(

1385 0 0 100 0 

1386 0 0 100 0 

1387 0 0 100 0 

1388 0 0 100 0 

1389 0 0 100 0 

1390 0 0 100 0 

1391 0 0 100 0 

1392 0 0 100 0 

1393 0 0 100 0 

1394 0 0 100 0 

1395 0 0 100 0 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 آخر اول آخر آخر 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

، 1۳95. در سال استصفر ايع با فناوری برتر باشد که سهم صنی اين ميدهندهنشان (69-1)نتايج جدول 

سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان اصفهان عبارت است از: کارگاه های 

درصد، کارگاه های  10درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری باالتر از متوسط  ۸/7صنعتي با فناوری برتر 

 درصد.  6/۳۳درصد و کارگاه های صنعتي با فناوری پايين  6/4۸توسط صنعتي با فناوری پايين تر از م
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 1395سهم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های استان اصفهان در سال  (. 60 -1)نمودار

 های صنعتیشهرک

را نشان  1۳۸5-1۳95تعداد شهرک های صنعتي مصوب در شهرستان چادگان طي دوره  (70-1)جدول 

 .مي دهد

 تعداد شهرک های صنعتی شهرستان چادگان(. 70  -1) جدول

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 0 57 

1386 0 59 

1387 0 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 

 اصفهان ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 



   115/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (. 61 -1)نمودار

 های صنعتي شهرستان چادگان را نشان مي دهد. های اقتصادی شهرکزيرساخت (71-1)جدول 

 های صنعتی شهرستان چادگانت شهرکزیرساخ(. 71  -1) جدول

 سال
آب         

 ()لیتر بر ثانیه

برق   

 )مگاوات(

زمین قابل 

 )هکتار(واگذاری

1385 0 0 0 

1386 0 0 0 

1387 0 0 55/22 

1388 0 6 55/22 

1389 15/1 6 55/22 

1390 15/1 6 55/22 

1391 15/1 6 55/22 

1392 15/6 6 55/22 

1393 15/6 6 55/22 

1394 15/6 6 55/22 

1395 15/6 6 44 

 هفدهم هفدهم نوزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

های صنعتي شهرستان چادگان فاقد تصفيه خانه است که طي دوره مورد بررسي شهرک الزم به ذکر

های ن زيرساختدهنده پتانسيل پايي( نشان71-1)دول نتايج ج. باشنداضالب، گاز و واحد بهره بردار ميف
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باشد در حالي که به نظر مي زمين قابل واگذاریبرق و آب، های صنعتي شهرستان چادگان در شهرک

در بخش برق  1۳۸۸از سال و در قسمت آب های صنعتي ی شهرکروند توسعه 1۳92رسد از سال مي

يرو ن ه های صنعتي شهرستان چادگان را به تفکيك تعدادتعداد کارگا (۸1-1) جدول است.متوقف شده

 دهد.نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره 

 تعداد کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان چادگان(. 72  -1) جدول

 سال
 نفر 10-49کارگاه های 

 تعداد شاغالن سهم از استان )درصد( تعداد

1385 - 0 - 

1386 - 0 - 

1387 - 0 - 

1388 - 0 - 

1389 - 0 - 

1390 - 0 - 

1391 1 029/0 10 

1392 1 02۸/0 10 

1393 1 026/0 10 

1394 1 025/0 10 

1395 1 024/0 10 

 آخر آخر 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                          

 باشد. نفر مي 50، فاقد کارگاه های بيش از 1۳95شهرستان چادگان در سال 

 



   117/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از (. 62 -1)نمودار

نفر رتبه آخر در استان و به لحاظ  10-49تعداد کارگاه های بين ظر ، شهرستان چادگان از ن1۳95در سال 

 در استان داشته است. اه ها نيز رتبه آخر راتعداد شاغلين در اين نوع کارگ

های برداری و هم چنين طرحتعداد کارگاه های صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهره (7۳-1)در جدول 

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايهد و افراد شاغل و همای اين شهرستان به تفکيك تعداتوسعه

 است.

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهکارگاه تعداد(. 73  -1) جدول

 شهرستان چادگان

 سال

 مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1385 5 99 254۳0 1 7 12۳0 

1386 ۳۳ 796 476400 0 0 0 

1387 74 12۳۸ 544۸00 2 9 6050 

1388 15 ۳1۸ 2۸9۳00 0 0 0 

1389 9 266 297700 0 0 0 

1390 5 9۸ ۳1900 0 0 0 

1391 5 92 6۸200 1 10 7500 

1392 4 24۳ 220600 0 0 0 

1393 1 10 9000 0 0 0 
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 سال

 مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1394 17 25۳ 2۳۸۳10 0 0 0 

1395 14 255 271220 0 0 0 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                          

روند کاهشي داشته  1۳۸7شود که تعداد مجوزهای ايجادی از سال مشخص مي (7۳-1)با توجه به جدول 

افزايش را هم تجربه کرده است. همچنين مجوزی برای طرح توسعه داده نشده  1۳94اگرچه که در سال 

 است.

 ایع مختلف در شهرستان چادگانتعداد صن

-1۳95طي دوره   سهم کارگاه های هر گروه صنعتي از کل کارگاه های شهرستان چادگان (74-1)جدول 

 دهد. را نشان مي  1۳۸5

 سهم صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان چادگان(. 74  -1) جدول

 سال
سایر محصوالت 

 کانی غیر فلزی

های مجموع کارگاه

 صنعتی

1385 100 2 

1386 100 2 

1387 100 ۳ 

1388 100 ۳ 

1389 100 ۳ 

1390 100 4 

1391 100 4 

1392 100 4 

1393 100 4 

1394 100 4 

1395 100 4 

 9120 52/25 95استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                    
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مي باشد که از اين نظر رتبه بيست و چهارم )آخر( را دارد.  يك صنعت تان چادگاندر شهرس تنوع صنعتي

 اند.تغييری نداشته 1۳90از سال  چادگان های شهرستانشود تعداد کارگاهميمشاهده همانطور که 

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 63 -1)نمودار

 معدن -2 -1-9

را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره چادگان تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان  (75-1)جدول 

 دهد. 

 تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان چادگان(. 75  -1) جدول

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 0 

1386 0 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 2 

1392 2 

1393 2 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
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چادگان شهرستان درصد از معادن استان در شهرستان چادگان بوده اند و از اين نظر  4/0، 1۳95در سال 

 است. رتبه بيستم را در استان داشته 

ها مانند های اقتصادی آناخصهجزييات انواع معادن موجود در شهرستان چادگان و ش (76-1)در جدول 

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي سرمايه

 انواع معادن شهرستان چادگان و شاخصه های اقتصادی آن ها(. 76  -1) جدول

 سال

 مصالح ساختمانی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 ن()هزار ت

گذاری                  سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

 استان )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 0 0 0 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 0 0 0 

1387 2 41۸5 14 210000 ۳665 ۸۳/1 17/50 

1388 2 41۸5 14 210000 ۳665 1۳/1 17/50 

1389 2 41۸5 14 210000 ۳665 97/0 17/50 

1390 2 41۸5 14 210000 ۳665 ۸6/0 17/50 

1391 2 41۸5 14 210000 ۳665 66/0 17/50 

1392 2 41۸5 14 210000 ۳665 64/0 17/50 

1393 2 41۸5 14 210000 ۳665 55/0 17/50 

1394 ۳ 5۸71 16 270000 5125 69/0 9۸/45 

1395 ۳ 5۸71 16 270000 5125 61/0 9۸/45 

ر د رتبه در استان

 1395سال 

 - هجدهم هفدهم نوزدهم هفدهم هفدهم

  ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

سال  در ومعدن مصالح ساختماني در اين شهرستان وجود دارد  تنهای اين است که دهندهبررسي آمار نشان

 افزايش هم داشته است.  1۳94
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 1395های استان اصفهان در سال انتعداد معادن غیرفلزی شهرست(. 64 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان(. 65 -1)نمودار



 چادگانسند توسعه شهرستان / 122

 

 
 1395های استان اصفهان در سال نی شهرستانهای تزییتعداد معادن سنگ(. 66 -1)نمودار

 
 1395سال های استان اصفهان در تعداد معادن فلزی شهرستان(. 67 -1)نمودار

 ادگانچ شهرستانهای شهری و روستايي در ارتباط با سکونتگاه صنايع و معادن( پراکنش ۸-1در نقشه )

رق که در ش باشدمي نشان داده شده است. همانطور که مشخص است شهرستان دارای يك شهرک صنعتي

ای چادگان و رزوه های صنعتي در مرکز به سمت شرق شهرستان نزديك شهرهشهرستان قرار دارد. واحد

 ی شهرستان در شمال شرقي شهرستان قرار دارند.شدهبرداریاستقرار دارند. معادن بهره



 

 
 

 پراکنش صنایع و معادن شهرستان چادگان(. 8 -1)نقشه
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 کشاورزی -10 -1

( آورده شده است. اين نقشه منابع آبي سطحي 9-1ه )پراکنش اراضي کشاورزی شهرستان چادگان در نقش

و زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است قسمت عمده 

ی بر اين اساس عمدهها واقع شده است. ها و چشمهها، قناتزمين های کشاورزی در حاشيه رودخانه ها، چاه

های شهرستان در  شمال ی قناتشرقي شهرستان قرار دارند. عمدهشرق و شمالهای حفر شده در مرکز، چاه

ها را تحت تاثير قرار های حفر شده قرار دارند که عملکرد اين قناتشرق  و در مجاورت قسمتي از چاه

ها به دو قسمت اراضي باغي و اراضي زراعي، طبق آمار بندی زمينبا تقسيم کشاورزیدر بخش  دهد. مي

 61/6)هکتار 4/۳2۳55 ،1۳94در سال چادگانکشت محصوالت زراعي شهرستان ، سطح زير(77-1)ول جد

است. اين شهرستان از  درصد باغات استان( 79/2)هکتار 2095اراضي باغي و  درصد اراضي زراعي استان(

 زان باغات) از بيست و چهار شهرستان( در استان و از نظر ميسومنظر دارا بودن اراضي زراعي، جايگاه 

                فهاناصهای باشد. بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستانرا دارا مييازدهم جايگاه 

هکتار( و بيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸)

 کتار( قرار دارند.ه 6/5۸1هکتار( و فريدن)  4/2216۳سميرم) های شهرستان

 



 

 
 

  های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب چادگانهای کشاورزی شهرستان وضعیت فعالیت(. 9 -1)نقشه
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درصد به صورت ديم  26باغات اين شهرستان به صورت آبي و  درصد از 74طبق بررسي اطالعات موجود، 

درصد به صورت  4۸درصد از اراضي زراعي اين شهرستان به صورت آبي و  52شوند. همچنين آبياری مي

 .آمده است (77-1). آمار و اطالعات اراضي موجود در اين شهرستان در جدول شوندديم آبياری مي

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(چادگاناراضی زراعی و باغات شهرستان (. 77  -1) جدول

 سال

 تباغا اراضی زراعی

مجموع 

کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

1385 50/1۸050 17/4 00/1۸۳70 01/۳1 50/۳6420 00/5۸7 ۸4/0 02/559 ۸2/10 02/1146 52/۳7566 

1386 00/179۳6 10/4 00/17646 ۳0/۳1 00/۳55۸2 ۸0/1141 61/1 20/50۸ ۸2/10 00/1650 00/۳72۳2 

1387 70/17924 10/4 00/1675۳ 4۳/۳2 70/۳4677 42/1527 9۳/1 00/462 ۸2/10 42/19۸9 12/۳6667 

1388 00/17616 06/4 00/166۸0 ۸9/۳1 00/۳4296 ۳0/1۸60 29/2 00/510 45/16 ۳0/2۳70 ۳0/۳6666 

1389 00/17616 06/4 00/166۸0 ۸۸/۳1 00/۳4296 16/1795 29/2 25/516 45/16 42/2۳11 42/۳6607 

1390 00/17616 06/4 00/166۸0 ۸۸/۳1 00/۳4296 75/1900 29/2 02/5۳4 45/16 77/24۳4 77/۳67۳0 

1391 ۳0/17916 09/4 00/166۸0 97/۳1 ۳0/۳4596 ۳0/1790 2۳/2 00/7۳7 ۳5/22 ۳0/2527 60/۳712۳ 

1392 00/17915 11/4 40/16679 97/۳1 40/۳4594 00/1۸51 27/2 00/7۳۸ 27/2۳ 00/25۸9 40/۳71۸۳ 

1393 00/15615 5۸/۳ 40/16679 97/۳1 40/۳2294 50/14۸2 0۸/2 00/52۸ 41/24 50/2010 90/۳4۳04 

1394 00/15676 59/۳ 40/16679 97/۳1 40/۳2۳55 00/1542 12/2 00/55۳ ۸7/2۳ 00/2095 40/۳4450 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان            

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (6۸-1)نمودار 

لحاظ دارا بودن اراضي  استان را از سومجايگاه  چادگان ، شهرستانشودمشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94کشاورزی در سال 
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی(. 68 -1)نمودار

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 69 -1)نمودار
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 1394ها در سال اصفهان به تفکیک شهرستان اراضی باغی استان(. 70 -1)نمودار

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

تواند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاک ، ايجاد اشتغال و تأمين برداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95)طبق آمار سال چادگانتئيني ايفا کند. شهرستان های پرونيازهای کشور در زمينه فرآورده

درصد  55. از جمع اين مراتع، ی اين مراتع، مراتع ييالقي هستندهمهباشد که هکتار مرتع مي 72269دارای 

درصد مراتع درجه سه هستند. در کل مراتع  صفر درصد مراتع درجه دو و 45ها مراتع درجه يك، آن

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي  16/1 نچادگاشهرستان 

 )هکتار(چادگاندر شهرستان سطح مراتع (. 78  -1) جدول

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 د(درص)

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 72515 9۳/2 00/0 00/0 ۳2۸۳5 7۳/4 ۳96۸0 1۸/1 00/0 00/0 
1386 72۳۸2 9۳/2 00/0 00/0 ۳2775 7۳/4 ۳9607 1۸/1 00/0 00/0 

1387 72۳65 9۳/2 00/0 00/0 ۳2765 74/4 ۳9600 1۸/1 00/0 00/0 

1388 72269 9۳/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1389 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1390 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1391 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1392 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 
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 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 د(درص)

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1393 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1394 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

1395 72269 79/2 00/0 00/0 ۳2520 7۳/4 ۳9749 19/1 00/0 00/0 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان

 1۳95در سال  چادگانمراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان  نسبت (71-1)در نمودار همچنين 

 .مشخص شده است

 
 1395در سال  چادگانوضعیت مراتع شهرستان (. 71 -1)نمودار

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  57/0، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

در  شود و اينتوليد مي چادگانمحصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان  از درصد 90/۳

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار  61/6درصد از اراضي باغي و  79/2حالي است که اين شهرستان 

نگين به طور ميا 1۳94تا  1۳۸5های در طي سال چادگاندارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان 

 رشدبا ها يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال کاهشداشته و  )منفي(درصد رشد -9۸/۳

های نيز در طي سال چادگانبوده است. ميزان محصوالت باغي آبي شهرستان مواجه  درصد 79/2 مثبت

 9۸/20انگين نيز به طور ميدرصد رشد و محصوالت باغي ديم آن  56/۸به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5

 نهمی است. بررسي جايگاه کشاورزی شهرستان در توليدات کشاورزی نشان دهنده رتبهدرصد رشد داشته 
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زم به ذکر ال باشد. استان در توليدات باغي مي بيستمی در توليد محصوالت زراعي و رتبه اين شهرستان

تن توليد محصوالت زراعي،  7042ا تن و شهرستان خور و بيابانك ب 5۸7152است که شهرستان اصفهان با 

شهرستان تن و  196041سميرم با شهرستان بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين 

. آمار و نندکتن، به ترتيب بيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي 1455خور و بيابانك با 

 .آمده است (79-1)اطالعات مربوط به اين بخش در جدول 

 چادگانتولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان (. 79  -1) جدول

 سال

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی

مجموع 

محصوالت 

 کشاورزی

 )تن(

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان شهرستان

ز سهم ا

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

1385 71/1916۸7 10/4 50/921۸ 07/24 21/200906 90/15۸۸ 27/0 29/95 ۸2/6 19/16۸4 ۳9/202590 

1386 60/1۸4۸10 99/۳ 00/5۸97 46/26 60/190707 40/1۳67 24/0 75/90 ۸2/6 15/145۸ 75/192165 

1387 00/157526 79/4 00/4091 27/29 00/161617 14/124۳ 41/0 50/۸2 ۸2/6 64/1۳25 64/162942 

1388 91/1۳212۸ 6۸/4 50/6954 54/۳0 41/1۳90۸۳ 50/1۸96 61/0 00/51 96/20 50/1947 91/1410۳0 

1389 60/1۳۳۸47 ۸5/۳ ۸7/۸171 16/۳0 47/142019 ۳2/2475 61/0 17/69 96/20 49/2544 96/14456۳ 

1390 20/1۳9947 67/4 ۸7/4۳76 ۳7/2۸ 07/144۳24 76/2۸25 61/0 ۸9/49 96/20 64/2۸75 72/147199 

1391 00/1۳7099 07/4 00/6455 67/25 00/14۳554 50/2420 42/0 00/174 74/29 50/2594 50/14614۸ 

1392 50/124777 91/۳ 00/7690 4۳/۳5 50/1۳2467 ۸0/255۸ 46/0 00/1۸5 11/۳4 ۸0/274۳ ۳0/1۳5211 

1393 00/14۸602 66/4 00/59۸6 74/۳1 00/1545۸۸ 01/۳205 50/0 00/1۳0 92/29 01/۳۳۳5 01/15792۳ 

1394 00/125921 7۳/۳ 50/6۳61 7۸/۳1 50/1۳22۸2 01/2762 54/0 00/140 92/27 01/2902 51/1۳51۸4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

باغي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و  (72-1)نمودار 

استان را از لحاظ توليد  يازدهم جايگاه چادگانشهرستان  شودهمان طور که مشاهده مي .دهدنشان مي

 محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.



   1۳1/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی(محصوالت کشاورزی(. 72 -1)نمودار

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 73 -1)نمودار
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 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 74 -1)نمودار

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

يا وری به صورت نسبت ستانده به داده)های بهرهورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخصدر بخش کشا

ی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

دهد که بيشترين  و کمترين بازدهي نشان مي 1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال  چادگانشهرستان 

تن در هکتار( و  22/14های برخوار)ی زمين در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستانهنهاد

تن توليد محصوالت کشاورزی در هکتار،  92/۳با  باشد. شهرستان چادگانتن در هکتار( مي 26/2خوانسار)

 استان قرار دارد. نوزدهمدر جايگاه 

 )تن در هکتار( چادگاناورزی شهرستان ی زمین در بخش کشوری نهادهبهره(. 80  -1) جدول

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 62/10 50/0 52/5 71/2 17/0 47/1 ۳9/5 

1386 ۳0/10 ۳۳/0 ۳6/5 20/1 1۸/0 ۸۸/0 16/5 

1387 79/۸ 24/0 66/4 ۸1/0 1۸/0 67/0 44/4 

1388 50/7 42/0 06/4 02/1 10/0 ۸2/0 ۸5/۳ 

1389 60/7 49/0 14/4 ۳۸/1 1۳/0 10/1 95/۳ 

1390 94/7 26/0 21/4 49/1 09/0 1۸/1 01/4 

1391 65/7 ۳9/0 15/4 ۳5/1 24/0 0۳/1 94/۳ 

1392 96/6 46/0 ۸۳/۳ ۳۸/1 25/0 06/1 64/۳ 



   1۳۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1393 52/9 ۳6/0 79/4 16/2 25/0 66/1 60/4 

1394 0۳/۸ ۳۸/0 09/4 79/1 25/0 ۳9/1 92/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان        

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 75 -1)نمودار

 1394استان اصفهان در سال 

 
-ین) میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانی زموری نهادهبهره(. 76 -1)نمودار

 1394های استان اصفهان در سال 
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های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 77 -1)نمودار

 1394استان اصفهان در سال 

ي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي های آبياری تأثير به سزايبدون شك شيوه

درصد  56/6۳درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  20/۳۳، 1۳94، در سال چادگان دارد. در شهرستان

شود. الزم به ذکر است که ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 24/۳به شکل آبياری غرقابي و  

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال اراني، غرقابي و قطرهميزان آبياری ب

در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و  و انددرصد رشد داشته 96/20و  درصد -04/4 درصد، 0۳/11

 اند.درصد به طور ميانگين رشد داشته  9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10ای به ترتيب قطره

 )هکتار(چادگانهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان شیوه(. 81  -1) جدول

 

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

ی سهم آبیار

از کل  غرقابی

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

از کل  ایقطره

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 07/2296 ۳2/12 97/۸ 6۳/16154 6۸/۸6 47/۳ ۸0/1۸6 00/1 57/1 

1386 07/2550 ۳7/1۳ ۸۳/۸ 9۳/1599۸ ۸6/۸۳ 4۳/۳ ۸0/52۸ 77/2 07/4 
1387 77/29۳۸ 11/15 09/9 55/159۸4 17/۸2 41/۳ ۸0/52۸ 72/2 65/۳ 
1388 ۳7/۳0۸۸ ۸6/15 77/۸ ۸۳/15۸49 ۳۸/۸1 41/۳ 10/5۳۸ 76/2 ۳7/۳ 
1389 67/۳25۳ 76/16 ۸9/7 ۳9/15619 47/۸0 44/۳ 10/5۳۸ 77/2 09/۳ 



   1۳5/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

ی سهم آبیار

از کل  غرقابی

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

از کل  ایقطره

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1390 17/۳۳9۳ ۳9/17 47/7 47/155۸5 ۸6/79 44/۳ 10/5۳۸ 76/2 ۸6/2 
1391 07/455۸ 1۳/2۳ ۸4/۸ 9۳/14595 07/74 2۸/۳ 60/552 ۸0/2 66/2 
1392 17/5197 29/26 50/9 4۳/14011 ۸9/70 19/۳ 40/557 ۸2/2 50/2 
1393 17/5266 ۸0/۳0 15/9 9۳/1127۳ 94/65 64/2 40/557 26/۳ 40/2 
1394 97/5715 20/۳۳ 20/9 45/1094۳ 56/6۳ 59/2 5۸/55۸ 24/۳ 17/2 

 ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  76/0به کل جمعيت استان اصفهان،  چادگاننسبت جمعيت شهرستان 

است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت درصد رسيده  6۳/0به  1۳94

درصد  1۳/۳ ازبه کل شاغلين اين بخش در استان  چادگانشاغلين بخش کشاورزی شهرستان بوده است که 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور  1۳94درصد در سال  70/2به  1۳۸5در سال 

از جمعيت  نفر 4921، 1۳94. در سال است درصد رشد داشته -24/0، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

 باشند،که از لحاظ شاغلين بخش کشاورزیشاغل اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي

اغل از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد ش . استان اصفهان قرار داردپانزدهم اين شهرستان در جايگاه 

کشاورزی را دارا  نفر( کمترين شاغالن بخش 1920)نايينشهرستان نفر( و  ۳۳162در بخش کشاورزی)

 هستند.

 چادگانشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان (. 82  -1) جدول

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 سهم از استان) درصد( شهرستان

1385 50۳0 1۳/۳ 

1386 501۸ 09/۳ 

1387 5006 05/۳ 

1388 499۳ 00/۳ 

1389 49۸1 96/2 

1390 4969 91/2 

1391 4957 ۸6/2 
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 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 سهم از استان) درصد( شهرستان

1392 4945 ۸0/2 

1393 49۳۳ 75/2 

1394 4921 70/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                        

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 78 -1)نمودار

ت. در الت کشاورزی اسآنی استفاده از توان) اسب بخار در هکتار( ماشيدهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

در شهرستان  اند.ترين ضريب مکانيزاسيون بودهينسميرم وکاشان دارای پايهای شهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در  1۳94در سال  27/1به  1۳۸5در سال  7/0ضريب مکانيزاسيون از  چادگان

درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه  07/9ها با رشد طي اين سال

 استان اصفهان قرار دارد.هفدهم 

و شود، ضريب مکانيزاسيون کشاورزی در استان اصفهان مشاهده مي (۸۳-1) جدولهمانطور که در 

ضريب مکانيزاسيون استان داشته و روندی صعودی  1۳94تا  1۳۸5های در طي سالچادگان  شهرستان

 باالتر بوده است. چادگانهمواره از شهرستان 

 

 

 



   1۳7/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 چادگانضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان (. 83  -1) جدول

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 70/0 ۸5/0 

1386 70/0 9۳/0 

1387 6۸/0 1 

1388 79/0 25/1 

1389 70/0 ۳7/1 

1390 ۸9/0 42/1 

1391 ۳۸/1 5۸/1 

1392 01/1 64/1 

1393 14/1 72/1 

1394 27/1 ۸/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                                    

 .اهده استقابل مش چادگانيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان روند تغ (79-1)در نمودار 

 
 1385های واستان اصفهان در طی سال چادگانشهرستان کشاورزی ضریب مکانیزاسیون روند تغییر (.  79 -1)نمودار

 1394تا 

فيت کميت و کي شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقایهای کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 20252مجموعاً  1۳94، در سال چادگانگيرد. در شهرستان محصوالت صورت مي

 09/۸4درصد آن بذر،  25/2کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که 
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های توزيع درصد نهاده ۸۸/2ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 66/1۳درصد سم و 

ها شامل بذر، سم ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالشده

 -15/2رشد و در مجموع به طور ميانگين درصد  -2۸/۳و  -6۳/1،  64/10و کود به ترتيب به طور ميانگين 

ای کشاورزی توزيع شده در استان، اين شهرستان در هدرصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده

تان، اس ششمتر از لحاظ توزيع بذر در استان در جايگاه استان قرار دارد و به طور جزئي چهاردهمجايگاه 

وزيعبيشترين بذر تاستان قرار دارد.  و توزيع کود نيز در جايگاه چهاردهمچهاردهم توزيع سم در جايگاه 

تن( بوده است.  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595رستان اصفهان) شده در استان در شه

تن(  4550تن( و کمترين آن مربوط به شهرستان خوانسار) ۸7۸66بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفهان) 

آن تن( و کمترين  5۳/24۸01بوده است و در نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان )

 1۳۸5های اين آمار و اطالعات را برای سال (۸4-1)جدول  باشد.تن( مي 19/55۳) نايين شهرستان مربوط به

 .دهدارائه مي 1۳94تا 

 چادگانهای کشاورزی در شهرستان توزیع نهاده(. 84  -1) جدول

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان
سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 رصد(داستان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 01/22۳ 5۸/۳ ۳4/19۸10 ۸۳/2 00/4710 99/2 

1386 95/2۳2 5۸/۳ 62/19667 ۸۳/2 72/4542 99/2 

1387 14/241 5۸/۳ 44/19279 ۸۳/2 00/4602 99/2 

1388 1۳/210 5۸/۳ ۳4/1924۳ ۸۳/2 00/۳9۳6 99/2 

1389 7۳/161 5۸/۳ 60/1۸677 ۸۳/2 ۳0/۳۳1۸ 99/2 

1390 20/19۸ 17/2 ۳5/1۸۳99 ۸۳/2 29/1۸70 99/2 

1391 00/206 61/2 ۳۸/1726۳ ۸۳/2 5۸/2471 99/2 

1392 00/227 0۸/4 5۸/16697 ۸۳/2 20/2۳59 99/2 

1393 00/275 ۸۳/۳ 04/16411 ۸۳/2 ۸۳/2962 99/2 

1394 00/456 50/5 00/170۳0 ۸۳/2 97/2765 99/2 

 زمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمأخذ: سا                     

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (۸0-1)نمودار

 .دهدها را نشان ميشهرستان



   1۳9/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

  
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 80 -1)نمودار

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبمناسب و قابل قبول برای همه ای روشيپوشش بيمه

اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که احتمالي در آينده است. 

 تغيير (۸5-1)جدول  است. هايي همراه بودهبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

تا  1۳۸5ميزان امور دامي که از سال  چادگاندهد. در شهرستان نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که دی، درص 1۳/21اند به طور متوسط با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

اراضي  و  درصدی -7۸/1ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

درصدی  69/۸ و 0۸/1با رشد به ترتيب طور ميانگين ها بهزراعي و باغي شهرستان نيز در طي همين سال

تحت   1۳94تا  1۳۸5اصفهان ميزان امور دامي که از سال روبرو بوده اند. الزم به ذکر است که در استان 

تعداد قطعه طيوری که تحت پوشش درصدی،  ۸4/19به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهپوشش بيمه

اراضي زراعي و باغي  ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهبيمه

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهمين سالاستان نيز در طي ه
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طیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه(. 85  -1) جدول

 چادگان

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان) هکتار(

ابع من

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد( 

 ـ ـ 29/5 ۸۳/9۳5۸ 94/0 02/249 ۳۸/0 200441 00/0 00/0 27/1 ۳6۳0 1385

 ـ ـ 29/5 ۸5/5974 94/0 50/245 ۳۸/0 204251 00/0 00/0 27/1 417۸ 1386

 ـ ـ 29/5 9۳/40۸1 94/0 61/2۸6 ۳1/0 1۸5۸66 00/0 00/0 27/1 7207 1387

 ـ ـ 45/5 00/5579 25/1 14/۳01 ۳1/0 190۳59 00/0 00/0 02/1 25۳5 1388

 ـ ـ 0۸/5 15/5405 27/1 9۳/297 ۳5/0 24۳6۸۸ 00/0 00/0 49/1 515۸ 1389

 ـ ـ 72/۳ 00/5400 90/0 00/22۳ 24/0 204726 00/0 00/0 94/1 6211 1390

 ـ ـ 44/4 00/6۳۳4 64/0 00/150 1۸/0 147۸5۸ 00/0 00/0 44/1 5۸20 1391

1392 9971 55/1 00/0 00/0 1771۳4 2۳/0 64/174 57/0 95/5767 74/6 00/141 04/0 

 ـ ـ 02/6 00/755۸ ۸1/0 00/2۸5 21/0 17۳76۳ 00/0 00/0 04/1 7419 1393

 ـ ـ 40/6 70/7916 22/1 9۳/۳90 20/0 150406 00/0 00/0 91/0 772۳ 1394

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                    

درصد از  91/1درصد از گوشت قرمز و  67/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

 اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گوشت قرمزبشود که توليد مي چادگاناستان در شهرستان شير 

ست که  ااستان قرار بگيرد. اين درحالي شانزدهمی در رتبهنيز و از لحاظ توليد شير  يازدهمی استان در رتبه

در خود جای داده است و از  درصد از دام سنگين استان را ۳0/1درصد از دام سبك و  ۸9/4اين شهرستان 

ستان ا نوزدهمی استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبه ششمی 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  26۸666آيد که به ترتيب مي

تن( استان را دارد. توليد گوشت  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

 22/7درصد و توليد شير  0۳/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال چادگانقرمز در شهرستان 

ها به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال درصد به طور ميانگين

 اند.درصد رشد داشته  -7۳/۸درصد و  -15/0به ترتيب 
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 چادگانتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 86  -1) جدول

 سال

سرانه تولید  نگین)راس(دام س دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

 واحد دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 ۳4/1۸15 6۳/۳ 92/12005 99/1 194110 41/5 14۳7۳ 05/۳ 00۸7/0 ۸4/0 

1386 ۸7/1996 61/۳ ۸۳/1۳441 99/1 17۸094 95/4 14024 0۳/۳ 0104/0 96/0 

1387 ۸7/216۸ 61/۳ ۸4/1445۸ 99/1 1۸4609 95/4 14۳۳2 0۳/۳ 0109/0 01/1 

1388 00/1927 91/۳ 00/15۳54 05/2 177749 95/4 14555 0۳/۳ 0100/0 05/1 

1389 00/1909 67/۳ 00/15720 94/1 191565 95/4 1۳247 6۳/2 009۳/0 19/1 

1390 00/2049 67/۳ 00/17064 94/1 20677۳ 07/5 1۳277 52/2 009۳/0 29/1 

1391 44/2122 4۸/۳ 6۸/19104 94/1 2219۸0 1۸/5 1۳۳06 42/2 0090/0 44/1 

1392 60/22۳2 55/۳ ۸۳/20406 02/2 2219۸0 1۸/5 11۸64 ۳9/2 0095/0 72/1 

1393 00/2۳۸4 67/۳ 00/21962 94/1 204۸67 05/5 ۸۸04 ۸۸/1 0112/0 49/2 

1394 6۳/2۳۳۳ 67/۳ 59/22۳92 91/1 1۸775۳ ۸9/4 5744 ۳0/1 0121/0 90/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان       

هد. ددر استان اصفهان نشان ميچادگان ی گوشت قرمز در شهرستان جايگاه توليد سرانه (۸1-1)نمودار 

 استان قرار دارد.جايگاه هجدهم توليد سرانه، در  0121/0با  چادگانمانطور که مشخص است، شهرستان ه

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 81 -1)نمودار
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دهد. ين مدر استان اصفهان نشا چادگانی شير را در شهرستان جايگاه توليد سرانه (۸2-1)همچنين نمودار 

استان قرار چهارم توليد سرانه شير، در جايگاه  تن 90/۳با  چادگان همانطور که مشخص است، شهرستان

 دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 82 -1)نمودار

  6۸/۳06توليد با  يگوشت یاحد مرغدارو 10ی دارا چادگانشهرستان  1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

درصد از واحدهای  55/0اين شهرستان  .بهره بوده استگذار بياز واحدهای مرغداری تخمتن بوده و 

درصد از توليدات مرغداری گوشتي استان را به توليد  20/0مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و 

بيست و  رتبه 1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان يورط يداتتول يگاهجا مقايسه رساند.مي

دارد.  يزن را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي بيست وسومی و رتبه گوشت مرغ يدرا در تولاستان  سوم

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين واحد مرغداری گوشتي  25۳در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن 

تن گوشت  ۳05واحد مرغداری، و توليد  6فريدونشهر با دارا بودن  ستاندر استان داشته است . البته شهر

وليد مرغ را دارا است. همچنين همانطور که اشاره مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين ت

تن توليد تخم مرغ و  ۸۸/16۳۳2کاشان با  شهرستان . در اين موردشد، اين شهرستان توليد تخم مرغ ندارد

مياندشت، چادگان، خور و بيابانك، دهاقان و مبارکه بدون توليد تخم مرغ به ترتيب و  بويينهای تانشهرس

 1۳94تا  1۳۸5ها در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ در اين شهرستان در طي سال

 رشد داشته است. درصد -71/1به طور ميانگين 
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 چادگانی مرغ گوشتی در شهرستان ها در زمینهبرداری و تولید آنبهرهواحدهای (. 87  -1) جدول

 سال

 مرغ گوشتی
سرانه تولید 

مرغ)میزان تولید به 

 تعداد واحد(

 میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 )درصد(

1385 9 61/0 00/417 ۳۸/0 ۳۳/46 

1386 ۸ 55/0 67/477 ۳۸/0 49/57 

1387 9 55/0 00/۳9۳ ۳1/0 1۸/44 

1388 9 54/0 45/412 ۳1/0 ۸۳/45 

1389 9 54/0 9۳/4۸۳ ۳5/0 77/5۳ 

1390 9 51/0 7۸/۳45 24/0 42/۳۸ 

1391 ۸ 44/0 4۸/279 1۸/0 9۳/۳4 

1392 1۳ 7۳/0 47/۳57 2۳/0 50/27 

1393 9 49/0 51/۳24 21/0 06/۳6 

1394 10 55/0 6۸/۳06 20/0 67/۳0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان        

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله (۸7-1)طبق جدول 

يافته و در اين سال  کاهش 1۳94تن در سال  67/۳0به  1۳۸5در سال  تن ۳۳/46شود، از نشان داده مي

 استان قرار دارد.  آخرجايگاه در از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ  نچادگاشهرستان 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 83 -1)نمودار



 چادگانسند توسعه شهرستان / 144

 

درصد از  ۸۸/11واحد(،  6درصد از استخرهای استان)  06/1، با دارا بودن 1۳94، در سالچادگانشهرستان 

 شيالت يداتتول يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 622ي به ميزان توليد ماهي استان يعن

ماهي دارد و اين  پرورشرا در استان  چهارمرتبه  1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان

ترين شاستان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بي شانزدهمی درحالي است که رتبه

استخر پرورش ماهي در  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم) 

استخر( و  227اصفهان ) شهرستان ماهي در  پرورش جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر

پرورش ماهي در اين شهرستان در . است به ثبت رسيده استخر( 1خور و بيابانك) شهرستان کمترين آن در 

درصد و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور ميانگين  19/44به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های طي سال

ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي) ميزان توليد به نکته رشد داشته است. درصد 95/7ها در اين سال

يافته است. از  افزايش 1۳94در سال  تن 67/10۳به  1۳۸5ل تن در سا ۸۸/67تعداد استخر پرورش ماهي( از 

 استان را به خود اختصاص داده است.اول ی رتبه 1۳94ی پرورش ماهي اين شهرستان در سال لحاظ سرانه

 چادگانها در شهرستان واحدهای شیالت و تولید آن(. 88  -1) جدول

 سال

 ماهی سرانه پرورش میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

)میزان تولید به تعداد 

 استخر پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 )درصد(

1385 ۸ ۸9/1 00/54۳ 27/1۸ ۸۸/67 

1386 4 92/0 00/649 96/1۸ 25/162 

1387 10 41/2 ۳0/626 79/19 6۳/62 

1388 7 ۸2/1 ۸0/720 2۸/20 97/102 

1389 6 29/1 50/679 25/17 25/11۳ 

1390 ۸ 5۳/1 00/۸41 4۳/16 1۳/105 

1391 5 ۸۸/0 00/717 44/12 40/14۳ 

1392 6 75/0 00/111 72/2 50/1۸ 

1393 6 96/0 00/605 07/12 ۸۳/100 

1394 6 06/1 00/622 ۸۸/11 67/10۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان    

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال  چادگان ورش ماهي شهرستانی پرجايگاه سرانه (۸4-1)نمودار 

 .دهدمي
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 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستانسرانه(. 84 -1)نمودار

کلني(،  2445های زنبور عسل استان) درصد از کلني ۳4/0، با دارا بودن 1۳94، در سالچادگانشهرستان 

 يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 11/1۳استان يعني به ميزان درصد از توليد عسل  54/0

از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور  1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان عسل يداتتول

قابل  یاستان اصفهان قرار دارد. نکته شانزدهمدر جايگاه  نيز و  از لحاظ توليد عسل هفدهمی عسل در رتبه

تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آتوجه آنکه شهرستان نجف

اند. توليد عسل در هيچ توليدی از عسل نداشته نايينهای فالورجان و اول استان قرار دارد وشهرستان

های زنبور عسل درصد و تعداد کلني 4۸/2۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها در طي سال چادگانشهرستان 

الزم به ذکر است که اين شهرستان از لحاظ  درصد رشد داشته است. 0۸/۸ها به طور ميانگين در اين سال

 استان قرار دارد.پنجم  ی توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه سرانه

 چادگاند عسل در شهرستان تعداد کلنی زنبور عسل و تولی(. 89  -1) جدول

 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

)میزان تولید به 

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 )درصد(

1385 1601 ۳6/0 71/9 27/0 0061/0 

1386 1997 ۳9/0 ۳7/14 ۳0/0 0072/0 

1387 1799 ۳5/0 96/7 42/0 0044/0 

1388 1۳70 27/0 4۳/4 16/0 00۳2/0 

1389 210۸ ۳4/0 25/5 21/0 0025/0 
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 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

)میزان تولید به 

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 )درصد(

1390 210۸ ۳4/0 ۸1/15 ۳5/0 0075/0 

1391 1502 2۳/0 ۸4/6 14/0 0046/0 

1392 2147 29/0 66/6 19/0 00۳1/0 

1393 2405 29/0 05/7 19/0 0029/0 

1394 2445 ۳4/0 11/1۳ 54/0 0054/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان   

 .دهدرا نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستانسرانه (۸5-1)نمودار 
 

 
 1394ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال سرانه(. 85 -1)نمودار

صي ها به اين بخش، مراکز تخصگيری از رسيدن بيماریدر نهايت، به منظور افزايش توليدات دامي و جلو

های دامپزشکي نقشي برجسته و مهم را ايفا ها و آزمايشگاههای دامپزشکي، داروخانهاعم از کلينيك

بوده است. الزم به ذکر است که نمند از آزمايشگاه دامپزشکي بهره 1۳95کنند. اين شهرستان تا سال مي

درصد رشد داشته و کاهش   -60/۳ها به طور ميانگين پزشکي استان در اين سالهای دامتعداد آزمايشگاه

عدد رسيده که در طي  2به  1۳95های دامپزشکي اين شهرستان در سال يافته است. همچنين تعداد کلينيك

ها در استان به طور ميانگين در اين سال ودرصدی روبرو بوده   -67/6با رشد  1۳95تا  1۳90های سال

در عدد  1۳95تا  1۳۸5از سال های دامپزشکي اين شهرستان درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه 55/12



   147/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 02/0ها به طور ميانگين های دامپزشکي در استان در طي اين سالتعداد داروخانهثابت مانده است. يك 

 4،  1۳95ان در سال درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و غير دولتي در اين شهرست

بوده است. مجموع  درصدی روبرو -۳۳/2با رشد ميانگين  1۳95تا  1۳90های که در طي سال باشدميعدد 

 درصد رشد داشته است. ۸۳/1ها تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال

 مکانات دامپزشکی در شهرستان چادگانا(. 90  -1) جدول

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
دامپزشکی کلینیک  

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی

 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(

1390 0 00/0 ۳ 91/2 1 ۸6/0 1 72/1 4 20/1 

1391 0 00/0 ۳ 0۳/2 1 ۸۳/0 0 00/0 4 19/1 

1392 0 00/0 ۳ 96/1 1 ۸۳/0 0 00/0 4 17/1 

1393 0 00/0 2 25/1 1 ۸4/0 0 00/0 4 10/1 

1394 0 00/0 2 14/1 1 ۸5/0 0 00/0 ۳ 91/0 

1395 0 00/0 2 12/1 1 ۸6/0 0 00/0 4 1۳/1 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان

        ضي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه های شهری و روستايي در نقشه استقرار واحدهای صنعتي و ارا

صنعتي چادگان در شرق شهرستان و  . همانگونه که مشخص است شهرک( آورده شده است1-10)

اند. همچنين اراضي های چادگان و رزوه واقع شدههای صنعتي در شرق و شمال شرقي در نزديکي شهرواحد

اند. نکته اساسي اينکه عمده و شمال شرق شهرستان قرارگرفته رب و جنوب غرب، مرکزکشاورزی نيز در غ

های روستايي در جنوب غربي و غرب و مرکز قرار دارند اما هيچ واحد اراضي کشاورزی  و سکونتگاه

  صنعتي در اين مناطق وجود ندارند.



 

 

 چادگاناورزی و صنعتی شهرستان های کشتوزیع فعالیت(. 10 -1)نقشه
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 بازرگانی -11 -1

 جایگاه بازرگانی داخلی شهرستان چادگان

از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده  چادگانبه منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان 

ن جايگاه ای منظور تحليل اين مسئله و تعييهای کشور استفاده شده است. براز مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان 

 داده شده است. 

 در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور سهم شهرستان چادگان

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  چادگانمجموع کاالی ارسال شده از شهرستان  (91-1)در جدول 

تا  1۳۸5اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال های 

 برآورد شده است. 1۳95

به سایر نقاط کشور )هزارتن( و سهم شهرستان در  چادگانمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 91  -1) جدول

 جمع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور )درصد(

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

002/0 7/24422 6/0 1385 

002/0 ۸/2710۳ 4/0 1386 

002/0 ۸/2710۳ 4/0 1387 

001/0 7/290۳7 4/0 1388 

002/0 0/۳0705 6/0 1389 

002/0 9/۳1247 6/0 1390 

002/0 1/۳1۸۳۳ 6/0 1391 

001/0 ۳/۳1011 2/0 1392 

002/0 ۸/۳1111 5/0 1393 

00۳/0 9/29۸76 ۸/0 1394 

004/0 0/2۸2۳2 2/1 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانذ: مأخ                                     
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همانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان چادگان از ميزان کاالهای ارسال شده جاده ای به 

بوده  1۳95ساير نقاط کشور بسيار اندک بوده است. طي اين دوره باالترين سهم شهرستان مربوط به سال 

هزارتن  6/۸972اصفهان با شهرستان هزارتن کمترين و  2/1دگان با چاشهرستان ، 1۳95است. در سال 

بيشترين کاالی ارسالي به ساير نقاط کشور را داشته اند. الزم به ذکر است که به دليل نبود اطالعات در 

 مياندشت، اين شهرستان در رتبه بندی لحاظ نشده است. و بويينمورد شهرستان 

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان چادگانن مقایسه شهرستا(. 86 -1)نمودار

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 سهم شهرستان چادگان در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده

 ان )درون استان( و سهمبه مقصد استان اصفه چادگانميزان کاالی ارسال شده از شهرستان  (92-1)جدول 

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

میزان کاالی ارسال شده از شهرستان چادگان به سایر نقاط استان اصفهان )هزار تن( و سهم (. 92  -1) جدول

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

 م شهرستانسه
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

01/0 1/11۳17 ۸/0 1385 

01/0 5/12447 0/1 1386 

01/0 4/1۳۳۸6 ۸/0 1387 

01/0 2/1۳۸29 ۸/0 1388 

01/0 2/1۳60۳ 7/0 1389 
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 م شهرستانسه
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

01/0 ۸/125۸2 9/0 1390 

01/0 9/12440 9/0 1391 

005/0 ۳/1252۸ 6/0 1392 

01/0 ۸/117۸9 ۸/0 1393 

01/0 9/11۳6۸ ۸/0 1394 

11/0 6/105۳0 ۳/11 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                          

تان رتبه بيستم را در اس از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان، شهرستان چادگان 1۳95در سال 

هزار تن کاالی  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان ال در اين س .داشته است

الزم به ذکر است که  اول و آخر استان را در اختيار داشته اند. هایارسالي به ساير نقاط استان به ترتيب رتبه

 شده است.ی لحاظ نمياندشت، اين شهرستان  در رتبه بند و بويينبه دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان چادگانمقایسه شهرستان (. 87 -1)نمودار

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 واحدهای عمده فروشی

ر شکل( بدون تغييهای بازرگاني، عبارت است از فروش مجدد )فروش عمده فروشي به عنوان يکي از بخش

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

به کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای اين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل مي

 کنند.
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گروه سه رقمي تقسيم  6به    ISICکدهای  واحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی

 بندی شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 کشاورزی، ضايعات و خرده ها : عمده فروشي محصوالت غير514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 

ي بندی فوق و طو سهم شهرستان از استان بر اساس طبقه چادگانهای موجود در شهرستان عمده فروشي

 باشد. مي (9۳-1)به صورت جدول  1۳92-1۳95دوره 

و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به  چادگاند عمده فروشی های شهرستان تعدا(. 93  -1) جدول

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال

 513کد  512کد  511

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد(

1392 1 ۳2/0 1 66/0 1 77/0 

1393 1 ۳1/0 4 ۳0/2 1 72/0 

1394 1 29/0 4 97/1 1 69/0 

1395 1 24/0 5 09/2 1 65/0 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

درصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان چادگان قرار داشته اند و از اين  60/0، 1۳95در سال 

 ن سالدر اي .انك در رتبه پانزدهم استان قرار گرفته استاردستان و خور و بيابهای شهرستان نظر به همراه 

و کمترين تعداد عمده فروشي ها را  بيشتريندرصد  09/0فريدن با  شهرستانو  99/40اصفهان با شهرستان 

 در استان داشته اند.

 

 

 



   15۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 اصناف

احدهای اصناف به عنوان يکي از بخش های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد و

ارائه شده  (94-1)و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدول چادگان صنفي شهرستان 

 است. 

 فی استان )درصد(نو سهم شهرستان از کل واحدهای ص چادگانتعداد واحدهای صنفی شهرستان (. 94  -1) جدول

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فینتعداد واحدهای ص سال

1385 24 24/1 

1386 16۸ 11/1 

1387 272 95/0 

1388 ۳65 ۸2/0 

1389 470 ۸0/0 

1390 604 ۸۳/0 

1391 694 ۸0/0 

1392 745 74/0 

1393 ۸6۸ 7۳/0 

1394 959 69/0 

1395 11۳6 70/0 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                         

سهم واحدهای ، اما داشته ایرشد فزاينده چادگاني شهرستان طي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنف

از   چادگانشهرستان  1۳95در سال . استاين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان کاهش يافته صنفي 

فهان با اصشهرستان در اين سال  .در استان داشته استرا  بيست و يکمنظر تعداد واحدهای صنفي رتبه 

اول و آخر را در استان داشته هایبه ترتيب رتبه واحد صنفي  751با  مياندشتو  نييبوشهرستان و  612۸0

 اند.
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 اطالعات ارتباطات و فناوری -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن مياز مهمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار مي پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.

 تلفن ثابت و همراه

 داده نشان اصفهان سطح شهرستان چادگان و استان در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (95-1)در جدول 

استخراج شده است. همچنين  1۳۸5-1۳95طي دوره  است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت شده

و اپراتور رايتل طي دوره   1۳۸5-1۳95اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳91 -1۳95

 ستان اصفهانو ا چادگانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 95  -1) جدول

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 66/29 11/۳۸ 14/6 00/2۸ - - 

1386 66/۳2 15/۳9 ۸4/14 0۳/42 - - 

1387 ۸4/26 9۳/۳9 40/17 ۸0/55 - - 

1388 09/29 74/40 74/1۸ 12/61 - - 

1389 05/29 ۳2/41 59/19 09/69 - - 

1390 22/۳0 17/42 25/20 66/76 - - 

1391 20/29 02/4۳ 79/20 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 41/۳0 67/44 ۸2/20 06/۸6 00/0 00/0 

1393 55/۳1 65/45 ۸2/20 62/90 00/1 00/۳ 

1394 ۸۸/۳۳ 16/46 ۳1/21 72/۸۸ 00/6 00/۸ 

1395 ۸۸/۳۳ 60/46 20/25 02/96 00/9 00/1۳ 

  .به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است 

 خدمات ارتباطي رايتل شرکتو  استان مخابرات مأخذ: شرکت
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شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در مالحظه مي (95-1) همانگونه که در جدول

سطح شهرستان چادگان  و کل استان اصفهان افزايش يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان 

که در هر سال  ضريب نفوذ در  باشدميچادگان با ضريب نفوذ تلفن ثابت درسطح استان نشان دهنده آن 

چادگان هرستان شسطح شهرستان پايين تر از ضريب نفوذ استان بوده است.  از نظر ضريب تفوذ تلفن ثابت، 

باالترين   91/9۳نطنز با ضريب نفوذ  شهرستان در اين سال .رتبه بيست و سوم را در استان دارد 1۳95در سال 

 ن داشته اند.کمترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استا ۳1/۳2فريدن با  شهرستان و 

 
با دیگر شهرستان های استان و کل استان  چادگانمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان (. 88 -1)نمودار

  1395اصفهان در سال 

رتبه بيست و سوم را در استان داشته  1۳95از نظر ضريب نفوذ اپراتور همراه اول، شهرستان چادگان در سال 

 44/271انسار )شامل بخش هايي از فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با خوشهرستان در اين سال  .است

کمترين ضريب نفوذ تلفن همراه مربوط به اپراتور همراه اول را داشته 42/2۳برخوار با شهرستان باالترين و 

هر های شاهين شبه لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل به همراه شهرستان 1۳95شهرستان چادگان در سال اند. 

در رتبه   ۳7با ضريب نفوذ  نايينشهرستان اين سال  در .و ميمه و فريدن در رتبه سيزدهم استان قرار دارد

 پايين ترين جايگاه را در استان داشته اند. 0/2شهرستان با ضريب نفوذ  4اول استان قرار دارد و 
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با دیگر شهرستان های  چادگانهرستان ش مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در(. 89 -1)نمودار

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
 با دیگر شهرستان های استان و چادگانشهرستان تلفن همراه )اپراتور رایتل( در  مقایسه ضریب نفوذ(. 90 -1)نمودار

 1395کل استان اصفهان در سال 

(  در نقاط BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رايتل در  BTSتعداد مراکز  (96-1)در جدول  مناسب است.

 سطح شهرستان چادگان و استان اصفهان ارائه شده است. 

 

 



   157/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

و استان اصفهان  چادگانان نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرست BTSتعداد (. 96  -1) جدول

 1385-1395و سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 - 645 - - - - 

1386 19 11۳۳ 6۸/1 - - - 

1387 11 1۳10 ۸4/0 - - - 

1388 12 1۳۸1 ۸7/0 - - - 

1389 1۳ 1444 90/0 - - - 

1390 1۳ 1516 ۸6/0 0 9 00/0 

1391 14 1669 ۸4/0 0 9 00/0 

1392 16 1۸54 ۸6/0 1 56 79/1 

1393 17 1۸7۳ 91/0 2 112 79/1 

1394 17 1929 ۸۸/0 2 167 20/1 

1395 17 1۸99 90/0 2 174 15/1 

 رکت خدمات ارتباطي رايتلو ش استان مخابرات مأخذ: شرکت           

در اين سال  .همراه اول رتبه نوزدهم را در استان دارد BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان چادگان  در سال 

اول و  هاینصب شده به ترتيب رتبه BTS  ۸مياندشت  با   و بويينشهرستان و   ۸۳7اصفهان با شهرستان 

نصب شده توسط اپراتور  BTSان چادگان از نظر تعداد شهرست1۳95اند. در سال آخر را در استان داشته

صفهان با ا شهرستان در همين سال .دهاقان در رتبه پانزدهم استان قرار داشته استشهرستان رايتل به همراه 

۸2 BTS  يكنصب شده توسط رايتل جايگاه اول و شهرستان های سميرم و فريدن با BTS  نصب شده رتبه

شهرستان استان  6اپراتور رايتل هنوز در  1۳95)الزم به ذکر است که تا سال  اندآخر را در استان داشته 

 .  سايتي نصب نکرده است(

 و کل استان نشان مي دهد.  چادگانبه ازای هر هزار نفر را در شهرستان  BTSسرانه مراکز  (97-1)جدول 

 نفر( 1000هر و استان اصفهان )به ازای  چادگانشهرستان  BTSسرانه (. 97  -1) جدول

 استان شهرستان سال

1385 00/0 14/0 

1390 ۳۸/0 ۳1/0 

1395 5۸/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت           
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نصب شده در شهرستان  BTSسرانه مراکز   1۳95و  1۳90در سال های  همانگونه که مشخص است که 

 ششمرتبه   BTSبه لحاظ سرانه  چادگانشهرستان ، 1۳95ده است. در سال از سطح استان بو باالتر چادگان

به ازای  BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1با  نايينشهرستان در اين سال  .استان را داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایهر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
با دیگر  چادگاننصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان  BTSمقایسه سرانة (. 91 -1)نمودار

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

تعداد روستاهای  (9۸-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95ن طي دوره دارای ارتباط تلفني در شهرستان چادگان و استان اصفها

 و استان چادگانروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 98  -1) جدول

 سال

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 استان شهرستان
سهم شهرستان از استان 

 )درصد(

1385 59 1700 47/۳ 

1386 62 16۸2 69/۳ 

1387 6۳ 1704 70/۳ 

1388 66 17۳۳ ۸1/۳ 

1389 64 1726 71/۳ 

1390 64 171۸ 7۳/۳ 
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 سال

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 استان شهرستان
سهم شهرستان از استان 

 )درصد(

1391 64 1745 67/۳ 

1392 59 1546 ۸2/۳ 

1393 59 15۸1 7۳/۳ 

1394 59 15۸1 7۳/۳ 

1395 59 15۸1 7۳/۳ 

 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.ده شاخص مناسبي برای بررسي زيرساختش

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

نامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تبادل 

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (99-1)در جدول  .باال تبديل مي کند اطالعات با سرعت

 ارائه شده است. چادگانشرکت مخابرات در شهرستان 

و  سهم شهرستان  چادگاندایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان  ADSLتعداد پورت های (. 99  -1) جدول

 1388-1395از استان )درصد( طی دوره 

 م شهرستان از استان )درصد(سه تعداد سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 0 00/0 00/0 ۳۸/0 

1389 19 2۸/0 56/0 40/1 

1390 ۳11 ۳7/0 16/9 22/17 

1391 90۸ 50/0 99/26 24/۳7 

1392 1255 49/0 6۳/۳7 65/51 

1393 1652 41/0 9۸/49 54/79 

1394 20۸0 4۳/0 4۸/6۳ 44/95 

1395 2271 4۳/0 92/69 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت             



  چادگانسند توسعه شهرستان / 160

 

استان در شهرستان چادگان داير شده اند و از اين نظر  ADSLدرصد از پورت های  4۳/0، 1۳95در سال 

 2602۸۳ اصفهان با شهرستان در اين سال .ترين جايگاه را در استان داشته استچادگان پايينشهرستان 

 درصد( باالترين جايگاه را در استان دارد. 44/49)

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95در سال  چادگانشهرستان 

سميرم با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  .استان قرار داشته است بيست و دوم

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایهزار نفر به ترتيب رتبه پورت به ازای هر 59/5۸

 
با دیگر شهرستان  چادگاندایر شده توسط شرکت مخابرات در شهرستان  ADSLمقایسه سرانة پورت (. 92 -1)نمودار

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي ختکنندگان زيرسااز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند که را ارائه مي دهد 

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست کسپرس،ا 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

 ری و روستايي شهرستان چادگان ارائه شده است. تعداد واحدهای پستي شه (1-100)

 



   161/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

به تفکیک شهری و روستایی و سهم شهرستان )درصد(   چادگانتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 100  -1) جدول

 1385-1395از کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی یشهر کل

1385 19 ۳ 16 56/2 ۳7/1 05/۳ 

1386 25 ۳ 22 5۳/2 19/1 9۸/2 

1387 25 4 21 41/2 20/1 99/2 

1388 24 5 19 2۳/2 16/1 95/2 

1389 2۳ 4 19 10/2 ۸9/1 95/2 

1390 22 6 16 02/2 0۸/1 00/۳ 

1391 22 6 16 04/2 09/1 01/۳ 

1392 22 6 16 06/2 06/1 17/۳ 

1393 22 6 16 07/2 07/1 19/۳ 

1394 22 6 16 10/2 10/1 19/۳ 

1395 22 6 16 17/2 15/1 24/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان

مشخص است طي دوره مورد بررسي سهم واحدهای پستي شهری  (100-1)همانطور که در جدول 

پستي روستايي اين شهرستان چادگان از کل واحدهای پستي شهری استان کاهش و سهم واحدهای 

از نظر تعداد کل واحدهای پستي در رتبه  1۳95شهرستان افزايش يافته است.  شهرستان چادگان در سال 

واحد پستي رتبه های اول و آخر  5خوانسار با  شهرستان و ۳0۸اصفهان با  شهرستان. هفدهم استان قرار دارد

 را در اين سال داشته اند.

روستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان چادگان و سهم  ICTر تعداد دفات (101-1)در جدول 

 شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.
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و استان اصفهان طی  چادگانروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 101  -1) جدول

 1385-1395دوره 

 سال
 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * 1 ۸9/0 

1386 0 * 1 67/0 

1387 1۸ 15/4 2 ۸6/0 

1388 19 99/۳ ۳ 90/0 

1389 17 51/۳ 2 54/0 

1390 17 7۸/۳ 1 ۳۳/0 

1391 17 7۸/۳ 1 ۳۳/0 

1392 16 47/4 1 ۳2/0 

1393 16 55/4 1 ۳2/0 

1394 16 60/4 1 ۳2/0 

1395 15 ۸7/4 1 ۳1/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

در  .در رتبه ششم استان قرار داشته است 1۳95روستايي در سال  ICTچادگان از نظر تعداد دفاتر شهرستان 

 و ، برخوارنايينت و شهرستان های روستايي در جايگاه نخس ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان ، 1۳95سال 

خوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دفتر های شهرستان دفتر در جايگاه  آخر قرار گرفته اند ) دونجف آباد با 

ICT  دفتر خدمات ارتباطي شهری رتبه نخست  1۳5اصفهان با شهرستان  1۳95روستايي مي باشند(. در سال

 دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند. يكنك با چادگان و خور و بياباهای شهرستان و 

ان چادگان و کل استان را نشان سرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرست (102-1)جدول 

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  هدهد. مطابق روال مطرح شده توسط کارشناسان ادارمي

 شود. در نظر گرفته مي

 

 

 

 



   16۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 4000و استان اصفهان )به ازای هر  چادگانسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 102  -1) جدول

 نفر(

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 20/2 ۸5/0 14/۳ 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 59/2 6۸/1 25/۳ ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 71/2 6۸/1 51/۳ 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان            

مشخص است طي اين دوره سرانه کل واحدهای پستي شهرستان  (102-1)همانگونه که از اطالعات جدول 

، شهرستان چادگان از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه سوم 1۳95چادگان افزايش يافته است. در سال 

 97/2فريدن با سرانه شهرستان و  45/0خميني شهر با  سرانه ن شهرستادر اين سال  .را در استان داشته است

ترين و باالترين سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته اند. در همين سال، شهرستان به ترتيب پايين

چادگان از نظر سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه دوم و يازدهم 

خورو بيابانك با شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95اختيار داشته است.  در سال  استان را در

 هرستانش واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در همين سال 2۸/0سرانه 

 های پستي روستايي را در استانباالترين و پايين ترين سرانه واحد ۳6/0خوانسار با شهرستان و  27/9نطنز با 

 داشته اند.

 
با شهرستان های دیگر استان  چادگانمقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 93 -1)نمودار

 1395و کل استان اصفهان در سال 
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 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (10۳-1)باشد. در جدول يسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست م

تعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان چادگان و استان اصفهان طي 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95سال های 

و استان  چادگانتعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان (. 103  -1) جدول

 1385-1395وره اصفهان طی د

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 11471۳ 25/0 ۳۳/۳ 1۳/10 

1386 1121۳9 25/0 26/۳ 90/9 

1387 11۸760 25/0 47/۳ 0۸/10 

1388 7۳667 24/0 16/2 59/6 

1389 ۸۳۸۳2 27/0 46/2 50/6 

1390 6۸252 20/0 01/2 ۸۳/6 

1391 95247 ۳4/0 ۸۳/2 6۳/5 

1392 6۳۳۸1 24/0 90/1 ۳۸/5 

1393 40797 14/0 2۳/1 95/5 

1394 ۳2454 11/0 99/0 6۸/5 

1395 ۳۳977 20/0 05/1 24/۳ 

 .ماهه اول سال است 11مربوط به 1۳95*آمار سال 

 مأخذ: اداره کل پست استان

است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان چادگان و استان  مشخص (10۳-1)همانگونه که از جدول 

اصفهان طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره سرانه مرسوالت در شهرستان پايين تر از 

از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه بيست و يکم را  1۳95سطح استان بوده است. شهرستان چادگان در سال 

مرسوله به  ۳27۸مياندشت با و  بويينشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با  شهرستان. در استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایترتيب رتبه

در  .، شهرستان چادگان از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه هجدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

با  مياندشت و بويينشهرستان به ازای هر نفر رتبه اول و مرسوله   ۳4/5اصفهان با سرانه  شهرستان همين سال

 مرسوله به ازای هر نفر رتبه آخر را در استان دارند. 14/0سرانه 



   165/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
با شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفهان در  چادگانمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 94 -1)نمودار

 1395سال 

 یتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمامیزان دسترسی به شبکه های دیج

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 شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه شده است. پوشش جمعيتي آغاز 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (104-1)جدول  سطح شهرستان چادگان و کل استان در

ن در شهرستا )درصد( های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 104  -1) جدول

 1389-1395و استان طی دوره   چادگان

 سال
 جمعیتی فرستنده های  دیجیتال رادیویی و تلویزیونی پوشش

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 20 67 

1392 20 71 

1393 70 7۸ 

1394 70 ۸4 

1395 70 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                          
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 های ديجيتال راديويي و تلويزيونيمعيتي فرستندهاز نظر ميزان پوشش ج 1۳95شهرستان چادگان در سال 

درصدی رتبه اول و   100خميني شهر با پوشش شهرستان در اين سال  .در رتبه های پاياني استان قرار دارد

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند.  50فريدونشهر با پوشش شهرستان 

 انرژی -13 -1
تا پايان سال  1۳۸6از سال  چادگانشهرستان  يعيو کل گاز طب ي، صنعتی، تجاريانگسرانه مصارف خ

ن يدر ا 1۳94ان سال يگاز طبيعي در پا کل . مصرف سرانهنشان داده شده است (105-1)جدول در  1۳94

 مياناز يگاه هفدهم )است که از لحاظ مصرف سرانه گاز در جا هزار متر مکعب بوده 6/۳ان معادل شهرست

 بارکهمگاز مربوط به شهرستان  یزان مصرف سرانهين ميشتريبهار شهرستان( استان قرار دارد. ست و چيب

رف سرانه ن مصيشتريب يابانك است.ن آن مربوط به شهرستان خور و بيهزار متر مکعب( و کمتر 1۳/9۳)

جاری تبه بخش  مربوط يو صنعت ی، تجارين مصرف خانگياز ب 1۳94چادگان در سال  شهرستان يعيگاز طب

، 1۳94تا  1۳۸6از سال  يعيگاز طب یمصرف سرانه چنينهماست.  بودههزار متر مکعب مصرف  ۸/۳با سرانه 

 درصد رشد داشته است.  -04/۳ یدر بخش تجار و درصد ۸/50ن يانگيبه طور م يدر بخش خانگ

به تفکیک  چادگاندر شهرستان   سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک((. 105  -1) جدول

 های مختلفبخش

 سال

 سرانه مصرف کل گاز طبیعی صنعتی تجاری خانگی

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ) درصد(استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ) درصد(استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ) درصد(استان

نه مصرف سرا

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 ) درصد(استان

1386 7/0 02/0 1/14 05/0 - 00/0 1/1 02/0 
1387 7/۳ 11/0 2/6 06/0 - 00/0 ۸/۳ 11/0 

1388 ۸/۳ 14/0 5/4 12/0 - 00/0 ۸/۳ 14/0 
1389 1/۳ 1۳/0 5/۳ 11/0 - 00/0 1/۳ 1۳/0 
1390 6/۳ 19/0 ۸/2 1۳/0 0/0 00/0 6/۳ 19/0 
1391 2/۳ 19/0 ۳/2 11/0 0/0 00/0 2/۳ 1۸/0 
1392 9/۳ 25/0 4/4 24/0 0/0 00/0 9/۳ 24/0 
1393 4/۳ 19/0 1/2 11/0 0/0 00/0 4/۳ 19/0 
1394 6/۳ 20/0 ۸/۳ 17/0 0/0 00/0 6/۳ 19/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان          
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 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 95 -1)نمودار

 
 1394در سال  چادگانب مصرف گاز در شهرستان یترک(. 96 -1)نمودار

 71/0، يکنندگان گاز بخش خانگدرصد تعداد مصرف 66/0، 1۳94سال  به دست آمده ازطبق اطالعات 

 نير ااستان د صنعتيبخش کنندگان درصد مصرف 16/0و  یتجار بخش ندگاننکدرصد از تعداد مصرف

 1/74 و 5/15۳ب يبه ترت یتجار و يخانگ یهاکنندگان گاز در بخششهرستان قرار دارند. تعداد مصرف

کنندگان اند. تعداد مصرفاشتهد چادگان در شهرستان 1۳94تا  1۳۸5 یهاسال يدرصد رشد متوسط در ط

 6/1۳و  1/10، 2/6ن يانگيها به طور من ساليا يدر استان در ط يو صنعت ی، تجاريخانگ یهاگاز در بخش
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تعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5 یهاسال ي، در طچادگانن در شهرستان يبنابرا .درصد رشد داشته است

 . اندبرخوردار بوده بيشتریسه با استان از رشد ي، در مقاتجاری و يخانگ یهاکنندگان در بخش

 چادگانکنندگان گاز در شهرستان تعداد مصرف(. 106  -1) جدول

 لسا

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 202 02/0 14 05/0 0 00/0 216 02/0 

1386 2695 29/0 71 21/0 0 00/0 2766 2۸/0 

1387 4029 40/0 162 4۳/0 0 00/0 4191 40/0 

1388 5240 49/0 220 52/0 0 00/0 5460 49/0 

1389 6226 54/0 2۸5 61/0 0 00/0 6511 54/0 

1390 7147 5۸/0 ۳60 69/0 10 20/0 7517 5۸/0 

1391 ۸۳52 64/0 426 7۳/0 10 1۸/0 ۸7۸۸ 64/0 

1392 907۳ 66/0 459 72/0 12 19/0 9544 66/0 

1393 95۸2 66/0 4۸5 69/0 12 17/0 10079 66/0 

1394 9902 66/0 526 71/0 12 16/0 10440 66/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان   

 10440استان مي باشد و  شهرستان چادگان در رتبه بيست دوم ،1۳94ن در سال ياز نظر تعداد کل مشترک

ابانك بدون يخور و بشهرستان ن و يشتريمشترک، ب 65۳۸01شهرستان اصفهان با  است.مشترک داشته 

 اند. ن گاز را داشتهين تعداد مشترکين و کمتريشتريب بيمشترک گاز به ترت
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 1394استان اصفهان در سال  یهان گاز شهرستانیتعداد کل مشترک(. 97 -1)نمودار

به اين شکل بوده که مصرف  1۳94تا  1۳۸5های طي سال چادگانف شش فرآورده نفتي در شهرستان مصر

رسيده است  1۳94سال مترمکعب در پايان  979۳ به 1۳۸5مترمکعب در سال  5714 بنزين معمولي از ميزان

اين  دهد. مصرفدرصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي 52/0حدود  1۳94که در سال 

درصد رشد داشته است. از بين بيست و  21/6،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال فرآورده

مصرف بنزين قرار دارد. از طرف ديگر مصرف در  نوزدهمی رتبهچهار شهرستان استان، اين شهرستان در 

 ۸2/6يتر رسيده که به طور ميانگين ل ۸7/29۸ليتر به   74/165ها از ی بنزين معمولي در طي اين سالسرانه

از بين بيست و چهار شهرستان استان، در مصرف سرانه بنزين  چادگان شهرستان درصد رشد داشته است.

های انی بنزين به ترتيب در شهرسترا دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانه هفدهمی معمولي رتبه

( 6564های فريدونشهر)شهرستان درها به ترتيب و کمترين آنليتر(  6۸/6۳9ين)يليتر( و نا 92۳965اصفهان)

 است. بودهليتر(  54/179و فالورجان) 
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 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 98 -1)نمودار

در جايگاه  است که صفر بوده 1۳94پايان سال تا  1۳۸5مصرف بنزين سوپر از سال  در شهرستان چادگان

 آخر استان قرار دارد. 

مترمکعب در پايان سال  9062 به 1۳۸5مترمکعب در سال  6256 گاز از ميزانمصرف نفت در اين شهرستان

 دهد وگاز در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت ۳5/0حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94

درصد  60/4رف اين فرآورده به طور ميانگين  ها مصاستان قرار دارد. در طي اين سال بيست و دومدر رتبه 

ليتر  56/276ليتر به  46/1۸1ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهرشد داشته است. مصرف سرانه

گاز اين شهرستان در ی نفتداشته است. از نظر مصرف سرانه درصد رشد 21/5رسيده که به طور ميانگين 

ی آن به ترتيب در گاز و مصرف سرانهبيشترين ميزان مصرف نفت استان قرار دارد. هجدهمجايگاه 

های ليتر( و کمترين آن مربوط به شهرستان 0۸/4609ين)يليتر( و نا 720779های اصفهان)شهرستان

 ليتر( بوده است. 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸فريدونشهر)
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 1394ستان اصفهان در سال های اگاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 99 -1)نمودار

 به 1۳۸5مترمکعب در سال  1245۳ از در شهرستان چادگان مصرف نفت سفيدبر طبق اطالعات ارائه شده 

سفيد درصد از مصرف نفت 16/1حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94مترمکعب در پايان سال  57۳

 یرد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآوردهاستان قرار دا پانزدهمدهد و در رتبه در استان را تشکيل مي

ی آن نيز در داشته است. مصرف سرانه يدرصد رشد منف -۸9/25ها سالنفتي به طور ميانگين در طي اين 

 ها به طور ميانگينليتر کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سال 49/17ليتر به  21/۳61ها از طي اين سال

ايگاه در ج چادگان ی نفت سفيد شهرستاناشته است. از نظر مصرف سرانهمنفي( ددرصد رشد ) -50/25

ای هی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستاناستان قرار دارد. بيشترين مصرف و مصرف سرانه هشتم

ين و يهای بوليتر( و کمترين آن نيز به ترتيب در شهرستان 90/4۳۸ليتر( و خور و بيابانك) ۸۸75اصفهان) 

 ليتر( بوده است. 92/1ليتر( و فالورجان)  97)مياندشت
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 1394های استان اصفهان در سال ی نفت سفید در شهرستانمصرف سرانه(. 100 -1)نمودار

رسيده  1۳94سال متر مکعب در پايان  صفر به 1۳۸5متر مکعب در سال  200 کوره از ميزان مصرفنفت

 آخری ی استان را تشکيل داده و در رتبهکورهدرصد از مصرف نفت 00/0حدود  1۳94است که در سال 

ليتر کاهش يافته  00/0ليتر به  ۸0/5ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالمصرف سرانهار دارد. استان قر

استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط  آخراست و در جايگاه 

ليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان مصرف  60/۳66ليتر مصرف و  15۳۸4اردستان با به شهرستان

 نفت کوره نداشته اند.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 101 -1)نمودار



   17۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 1۳94سال تن در پايان  54۳ به 1۳۸5تن در سال  1۳74 مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان ازهم چنين 

از مصرف گاز  درصد 45/0 ودرصد رشد منفي داشته  -۳9/7 هارسيده، که به طور متوسط در طي اين سال

يست و بدر جايگاه  چادگان. از نظر مصرف گاز مايع، شهرستان داده است اختصاصمايع استان را به خود 

 ۸5/۳9 از هااز مايع در طي اين سالی گ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه دوم

 درصد به طور ميانگين رشد -90/6ها يافته و به عبارتي در طي اين سال کاهشکيلوگرم  57/16کيلوگرم به 

رار دارد. استان قشانزدهم ی در رتبه مايعی گاز از لحاظ مصرف سرانه چادگانداشته است. شهرستان  منفي

 42569) های اصفهانبه ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال انهبيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سر

رف ين و مياندشت با مصيبو ها مربوط به شهرستانليتر( بوده و کمترين آن 26/114) تن( و خور و بيابانك

 صفر بوده است.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 102 -1)نمودار



 

 

 چادگانی نفتی در شهرستان میزان مصرف شش فرآورده(. 107  -1) جدول

 

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی مصرف گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف کل 

 شهرستان)تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 ز استانا

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

شهرستان)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

شهرستان)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

ل ک

 شهرستان

)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 ۸5/۳9 

 

1۳74 ۸6/0 74/165 5714 40/0 00/0 0 00/0 21/۳61 1245۳ 01/9 46/1۸1 6256 20/0 ۸0/5 200 01/0 

1386 2۸/۳6 1247 79/0 20/174 59۸7 42/0 00/0 0 00/0 2۸/۳24 11145 54/6 97/1۸4 6۳57 20/0 ۸2/5 200 01/0 

1387 ۸1/۳2 1124 74/0 57/1۸5 6۳5۸ 4۳/0 00/0 0 00/0 ۳5/294 100۸5 71/7 96/195 6714 21/0 1۳/6 210 01/0 

1388 77/۳1 10۸5 ۸۳/0 ۸5/19۳ 6621 45/0 00/0 0 00/0 9۸/269 9221 24/7 61/20۸ 7125 2۳/0 15/6 210 01/0 

1389 96/27 952 71/0 45/200 6۸25 42/0 00/0 0 00/0 56/225 76۸0 ۳2/6 90/216 7۳۸5 24/0 46/6 220 01/0 

1390 22/4۳ 1467 16/1 27/210 71۳7 45/0 00/0 0 00/0 05/1۳4 4550 51/4 61/1۸7 6۳6۸ 19/0 00/0 0 00/0 

1391 55/27 927 74/0 72/22۳ 7527 45/0 00/0 0 00/0 26/47 1590 90/1 1۳/1۸9 6۳6۳ 20/0 00/0 0 00/0 

1392 ۸7/2۳ 796 6۸/0 19/2۳7 7910 45/0 00/0 0 00/0 05/27 902 26/1 ۸۸/197 6599 20/0 00/0 0 00/0 

1393 24/20 669 57/0 59/27۳ 9044 49/0 00/0 0 00/0 60/1۸ 615 99/0 56/224 742۳ 2۳/0 00/0 0 00/0 

1394 57/16 54۳ 45/0 ۸7/29۸ 979۳ 52/0 00/0 0 00/0 49/17 57۳ 16/1 56/276 9062 ۳5/0 00/0 0 00/0 

 های نفتي ايرانخذ: شرکت ملي پخش فرآوردهمأ
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. بوده است CNGهای نفتي از جمله بنزين با چهارم و پنجم، جايگزيني فرآورده از جمله اهداف برنامه

در سال است.  افزايش يافته 2به  1از  اين شهرستاندر سال های مورد بررسي  CNGهای تعداد جايگاه

. هم چنين تعداد پمپ بنزين از گرفته استقرار  چادگان ها در شهرستاندرصد از اين جايگاه ۳1/1، 1۳94

در شهرستان  1۳94های استان در سال بنزيندرصد از پمپ 42/1 .رسيده است 1۳94جايگاه در سال  4به  1

 قرار دارند.  چادگان

 چادگانشهرستان  CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 108  -1) جدول

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 1 49/0 1 94/0 

1386 1 4۸/0 1 94/0 

1387 1 45/0 1 91/0 

1388 1 45/0 1 ۸5/0 

1389 1 44/0 1 ۸۳/0 

1390 2 ۸5/0 2 4۳/1 

1391 2 ۸2/0 2 ۳6/1 

1392 ۳ 21/1 2 ۳5/1 

1393 4 56/1 2 ۳۳/1 

1394 4 42/1 2 ۳1/1 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

هزارکيلووات،  1۳/7جمعاً از   ی برق مشترکينميزان مصرف سرانه (109-1)باشد که بر اساس جدول مي

رسيده که به طور ميانگين در طي اين  1۳94ساعت در سال هزارکيلووات 19/9به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از مصرف برق  97/0، چادگانداشته است. مجموع مصرف برق شهرستان درصد رشد  65/۳ها سال

در بخش  1۳94ی برق در سال ن مصرف سرانهچنين بيشترين ميزادهد. همتشکيل مي 1۳94در سال  استان را

از  .و داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش نشده استخانگي بوده  و کمترين آن در بخش کشاورزی

) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد هجدهم نظر مصرف کل برق نيز، اين شهرستان در جايگاه 

 استان قرار داشته است.  سومين شهرستان در جايگاه  ی برق نيز او از نظر مصرف سرانه



   چادگانسند توسعه شهرستان / 176

 

 
 1395نه ماه اول سال های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 103 -1)نمودار

 
های استان اصفهان در شهرستان)هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( ی کل برقمصرف سرانه(. 104 -1)نمودار

 1395نه ماه اول سال در 



   177/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395در نه ماهه اول سال  چادگانکننده برق در شهرستان های مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 105 -1)نمودار

 
 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد( چادگانهای مختلف شهرستان ی برق در بخشمصرف سرانه(. 109  -1) جدول

 سال

 کل رروشنایی معاب 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 

 شهرستان

سهم 

صرف م

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

1385 6۸/1 52/0 9۳/21 1۸/1 94/101 25/2 67/41 0۳/0 ۳0/2 17/0 - 15/1 1۳/7 76/0 

1386 7۳/1 52/0 75/20 10/1 24/95 15/2 7۸/27 0۳/0 27/2 16/0 - 62/0 76/6 69/0 

1387 60/1 4۸/0 ۸0/19 94/0 ۸7/110 27/2 4۳/27 0۳/0 6۳/2 19/0 - 49/1 45/7 72/0 

1388 5۳/1 47/0 ۸0/17 94/0 72/۸۸ 01/2 46/6۳ 02/0 40/2 1۸/0 - 20/1 47/6 6۸/0 

1389 42/1 44/0 ۸7/1۳ 96/0 ۸9/75 15/2 ۳۳/۳۳ 01/0 ۸6/2 1۸/0 - 17/1 01/6 62/0 

1390 26/1 4۳/0 ۸9/12 ۸5/0 25/94 1۳/2 00/0 00/0 0۸/۳ 25/0 - 2۳/1 57/6 69/0 

1391 26/1 44/0 99/11 ۸0/0 90/۸۳ 04/2 95/15 01/0 66/2 24/0 - 15/1 07/6 65/0 

1392 ۳1/1 4۳/0 14/19 12/1 40/۸7 12/2 94/10 01/0 26/2 20/0 - 12/1 2۸/6 66/0 

1393 ۳2/1 4۳/0 56/1۸ 01/1 1۸/1۳1 09/۳ 51/12 01/0 69/2 2۳/0 - 01/1 ۳0/۸ ۸5/0 

1394 45/1 47/0 15/17 ۸۸/0 21/14۸ 61/۳ 64/11 01/0 67/2 2۳/0 - 4۳/1 19/9 97/0 

نه ماه اول 

 1395سال 
27/1 47/0 49/16 95/0 91/1۳4 51/۳ 5۸/۸ 01/0 ۳4/2 24/0 - 21/1 ۳4/۸ 99/0 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



   179/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 1۳94مشترک در سال  14565به  1۳۸5مشترک در سال  102۳7تعداد مشترکين از  چادگاندر شهرستان 

دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 61/0رسيده است که 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش صنعتي  4طور ميانگين ها به سال

 7۳/۳)خانگيکمترين آن مربوط به بخش  ( و1۳94 سالتا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  75/15)

کين برق از نظر تعداد مشتر چادگاندرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان 

 ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيست و يکمدر جايگاه 

 چادگانهای مختلف شهرستان تعداد مشترکین برق در بخش(. 110  -1) جدول

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 ۸911 72/0 456 14/1 412 ۳5/0 24 11/0 4۳4 44/0 

1386 9244 70/0 4۸2 12/1 441 ۳4/0 ۳6 16/0 441 42/0 

1387 9624 70/0 507 0۸/1 460 ۳4/0 40 16/0 479 4۳/0 

1388 10145 70/0 542 06/1 516 ۳5/0 1۳ 06/0 541 44/0 

1389 1052۸ 69/0 721 ۳6/1 59۳ ۳7/0 12 05/0 629 47/0 

1390 11102 69/0 54۳ 9۳/0 626 ۳۸/0 16 07/0 650 45/0 

1391 11477 67/0 552 ۸5/0 660 ۳7/0 20 0۸/0 70۸ 47/0 

1392 11۸22 66/0 61۸ ۸6/0 627 ۳4/0 ۳4 1۳/0 755 47/0 

1393 12104 65/0 6۳2 ۸1/0 646 ۳۳/0 ۳9 14/0 ۸04 47/0 

1394 12۳۸6 65/0 64۳ 76/0 657 ۳۳/0 44 16/0 ۸۳5 4۸/0 

 نه ماهه

 1395 
12561 64/0 652 7۳/0 667 ۳۳/0 5۳ 1۸/0 905 50/0 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان                        



   چادگانسند توسعه شهرستان / 1۸0

 

 
در نه ماهه اول سال  چادگانهای مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان سهم هریک از بخش(. 106 -1)نمودار

1395 

 
 1395در نه ماهه اول سال های استان اصفهان تعداد مشترکین برق شهرستان(. 107 -1)نمودار

ه بر باشد کختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فضای سبز ميهای مبخش

به  1۳۸5مکعب در سال متر ۸2/۳0۸ی آب مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (111-1)جدول اساس 

درصد رشد)منفي(  -52/6ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95مکعب در سال متر 94/146

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 27/0،  چادگاناست. مجموع مصرف آب شهرستان  داشته

مکعب( و متر 2۳/777)فضای سبز در بخش  1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

ن به طور ميانگيست. بيشترين رشد مصرف آب)مکعب( بوده امتر 69/1۳2) خانگيکمترين آن در بخش 

بوده که به طور ميانگين در طي اين  توليدی تجاری(، مربوط به بخش 1۳95تا   1۳۸5های سال در طي



   1۸1/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

درصد به طور ميانگين)در  -۳7/1۳که و کمترين رشد مربوط به فضای سبز بوده   درصد رشد 04/50ها سال

بيست و ی . از نظر مصرف کل آب اين شهرستان در رتبهرشد داشته است( 1۳95تا  1۳۸7های طي سال

 ست. استان قرار داشته ا بيست و يکمآب نيز اين شهرستان در جايگاه  و از نظر مصرف سرانه چهارم)آخر(

 چادگانهای مختلف شهرستان ( در بخشبه ازای هر مشترکمتر مکعب مصرف سرانه آب)(. 111  -1) جدول

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

 سهم

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 ۳1/25۸ 2۸/0 60/2060 5۳/0 10/79 05/0 - - ۸2/۳0۸ 15/0 

1386 59/257 2۸/0 69/2214 55/0 6۳/72 05/0 - - 16/۳1۳ ۳1/0 

1387 40/251 29/0 64/11۳6 41/0 25/6۸ 05/0 95/4671 96/۸ 42/272 29/0 

1388 ۸6/1۸5 26/0 ۳0/۸41 47/0 96/۳۸ 0۳/0 27/2722 ۸2/4 14/201 26/0 

1389 05/191 26/0 ۳۳/92۸ 4۳/0 70/۳4 0۳/0 ۳5/2067 06/۳ 65/20۸ 26/0 

1390 12/174 26/0 ۸4/1104 56/0 59/۳0 0۳/0 77/2714 51/5 19/199 27/0 

1391 92/162 25/0 2۳/1074 50/0 2۸/۳1 02/0 ۸5/2061 20/۳ 61/1۸6 26/0 

1392 02/172 2۸/0 72/1۸0۸ 56/0 64/۳7 0۳/0 ۸5/1267 42/2 ۳0/216 ۳0/0 

1393 09/169 ۳2/0 2۸/7۳۳ 2۸/0 76/200 17/0 ۳5/16۸0 61/۸ 74/1۸6 ۳0/0 

1394 47/154 27/0 0۸/5۸6 16/0 55/95 0۸/0 50/1107 65/2 4۳/164 24/0 

1395 69/1۳2 29/0 56/5۸7 25/0 65/154 1۸/0 2۳/777 79/۳ 94/146 27/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                               



   چادگانسند توسعه شهرستان / 1۸2

 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 108 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 109 -1)نمودار



   1۸۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 
 1395در سال  چادگانسهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان (. 110 -1)نمودار

 1۳95مشترک در سال  5176به  1۳۸5رک در سال مشت 26۳4از  چادگانتعداد مشترکين آب در شهرستان 

دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 41/0رسيده است که 

 درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مربوط به بخش 41/7ها به طور ميانگين سال

 فضای سبز( و کمترين آن مربوط به 1۳95تا  1۳۸5ميانگين از  درصد رشد به طور  09/10) توليدی تجاری

 از نظر تعداد چادگاندرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان  ۸۳/4)

 و چهار شهرستان( استان قرار دارد.)از بين بيست بيست و سوم مشترکين آب در جايگاه 

 

 چادگانهای مختلف شهرستان در بخش تعداد انشعابات آب(. 112  -1) جدول

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 2444 ۳۸/0 ۸5 5۳/0 ۸۸ 24/0 17 1۸/4 

1386 2546 ۳۸/0 ۸9 5۳/0 92 24/0 1۸ 21/4 

1387 27۳۸ ۳۸/0 96 5۳/0 99 24/0 19 21/4 

1388 ۳756 ۳9/0 1۳2 5۸/0 1۳5 24/0 26 74/4 

1389 ۳756 ۳9/0 1۳2 56/0 1۳5 24/0 26 2۳/4 

1390 ۳945 40/0 14۳ 57/0 151 25/0 26 16/4 

1391 41۳9 40/0 146 62/0 172 26/0 26 0۸/4 



   چادگانسند توسعه شهرستان / 1۸4

 

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1392 4۳29 41/0 145 61/0 1۸۸ 25/0 26 2۸/4 

1393 4625 4۳/0 15۳ 6۳/0 20۳ 25/0 26 ۳0/4 

1394 4769 42/0 159 62/0 222 25/0 26 49/4 

1395 4769 42/0 159 62/0 222 25/0 26 49/4 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
 1395در سال  نچادگاهای مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان سهم هریک از بخش(. 111 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 112 -1)نمودار



   1۸5/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 حمل و نقل -14 -1
ی و نتيجه ای مي باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمربخش حمل و نقل ، حمل و نقل جاده مهمترين زير

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميخصله شاای، از جمسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه  -52/0 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال  ۳22  شهرستان چادگانهای راه

درصدی روبرو بوده که از   0۳/9 کيلومتر رسيده است. طول بزرگراه های شهرستان با رشد 291داشته و به 

 -06/0های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  1۳به  1۳۸6کيلومتر در سال 6

نيز در  و راه فرعي رسيده است. راه روستايي 1۳95کيلومتر  ۳7به  1۳۸7کيلومتر در سال  4۳درصدی از  

  .ندداشته ارشد  درصد -12/۸و  درصد  -74/1 ، به ترتيب به طور ميانگين1۳95تا  1۳۸5های سالطي اين 

 )کیلومتر(چادگانی استحفاظی شهرستان های حوزهراه(. 113 -1) جدول

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 رصد()د

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 0 
 

00/0 - 00/0 - 00/0 64 12/6 25۸ 70/4 ۳22 16/۳ 

1386 0 
 

00/0 6 47/0 -  00/0 4۸ ۳۳/4 25۸ 64/4 ۳12 99/2 

1387 0 
 

00/0 ۸ 57/0 4۳ 76/1 21 09/2 260 56/4 ۳۳2 12/۳ 

1388 0 
 

00/0 ۸ 57/0 47 04/2 21 19/2 195 67/۳ 271 61/2 

1389 0 
 

00/0 9 60/0 41 ۸9/1 40 ۳0/۳ 2۳6 27/4 ۳26 02/۳ 

1390 0 
 

00/0 1۳ ۸6/0 ۳7 6۳/1 40 69/۳ 245 ۳6/4 ۳۳5 07/۳ 

1391 0 
 

00/0 1۳ ۸4/0 ۳7 61/1 40 69/۳ 245 29/4 ۳۳5 04/۳ 

1392 0 
 

00/0 1۳ 79/0 ۳7 69/1 40 69/۳ 245 27/4 ۳۳5 0۳/۳ 

1393 0 
 

00/0 1۳ 77/0 ۳7 72/1 40 79/۳ 202 57/4 292 01/۳ 

1394 0 
 

00/0 1۳ 77/0 ۳7 7۳/1 40 ۸0/۳ 201 56/4 291 00/۳ 

1395 0 
 

00/0 1۳ 77/0 ۳7 7۳/1 40 ۸0/۳ 201 56/4 291 00/۳ 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده            

ی استحفاظي های حوزهراه استان را در مجموع دهمجايگاه چادگان ، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.



   چادگانسند توسعه شهرستان / 1۸6

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه(. 113 -1)نمودار

های راهمربوط به  چادگانهای شهرستان ، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (114-1)همچنين طبق نمودار 

، های فرعيهای اين شهرستان، راهدرصد از راه75/1۳، 1۳95در سال  .بوده است درصد( 07/69روستايي)

اند. الزم بوده بزرگراهدرصد  47/4و  راه اصليدرصد  71/12، های اين شهرستان آزادراهاز راه صفر درصد

های درون شهری در نظر گرفته های حوزه استحفاظي اين شهرستان، راهی راهبه ذکر است که در محاسبه

 اند. نشده

 
در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه چادگانهای شهرستان سهم هریک از راه(. 114 -1)دارنمو

1395 

های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد، شاخص راه به مساحت يکي از شاخص

کيلومتر  0۳/11فر جمعيت روستايي، ، به ازای هر هزار ن1۳95و راه به جمعيت است. اين شهرستان در سال 

کيلومتر راه داشته است. از نظر راه  96/۸راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 



   1۸7/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

ی در رتبهيز ن استان و از نظر راه به جمعيت  هشتمروستايي به جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه 

راه  کيلومتر 41/24مربع از مساحت اين شهرستان کيلومترصد ه ازای هر استان قرار دارد. همچنين ب هفتم

 استان قرار دارد. دوموجود دارد که از اين نظر در رتبه ی 

 چادگانهای زیربنایی راه برای شهرستان مقدار شاخص(. 114  -1) جدول

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎مساحت راه به

𝒌𝒎𝟐
 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 664/12 01/27 ۳40/9 
1386 754/12 17/26 07۸/9 

1387 94۳/12 ۸5/27 690/9 

1388 776/9 7۳/22 9۳5/7 

1389 915/11 ۳5/27 575/9 

1390 457/12 10/2۸ ۸70/9 

1391 64۸/12 10/2۸ 957/9 

1392 ۸4۳/12 10/2۸ 045/10 

1393 752/10 50/24 ۸۳۳/۸ 

1394 ۸6۳/10 41/24 ۸۸1/۸ 

1395 0۳0/11 41/24 960/۸ 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                    

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 115 -1)نمودار



   چادگانسند توسعه شهرستان / 1۸۸

 

 
 1395نسبت راه به جمعیت  شهرستان در استان اصفهان در سال (. 116 -1)نمودار

 
 1395نسبت راه به مساحت  شهرستان) تراکم راه( در استان اصفهان در سال (. 117 -1)نمودار

استان قرار  هجدهمدر جايگاه  1۳95در سال  چادگانتعداد سفر درون استاني، شهرستان  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن  ۳40فر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با داشته است. بيشترين تعداد س

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و 2مياندشت با  و بويينشهرستان مربوط به 

هزار مورد در  59/2بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني اين شهرستان از بيدگل در اين رتبه

 72/1۳ها به طور متوسط در طي اين سالو پيدا کرده افزايش  1۳95هزار مورد در سال  56/4 به  1۳۸5ال س

 داشته است.  رشد درصد

 



   1۸9/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 چادگانتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 115 -1) جدول

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 ستانا

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 02/0 01/0 00/0 00/0 57/2 77/0 59/2 40/0 

1386 0۳/0 02/0 00/0 00/0 79/5 74/1 ۸2/5 79/0 

1387 02/0 02/0 00/0 00/0 07/5 56/1 09/5 70/0 

1388 04/0 0۳/0 02/0 01/0 2۳/5 62/1 29/5 67/0 

1389 11/0 0۸/0 00/0 00/0 17/6 97/1 2۸/6 ۸۳/0 

1390 10/0 07/0 00/0 00/0 07/4 97/0 1۸/4 62/0 

1391 0۳/0 02/0 00/0 00/0 ۳9/5 ۸0/1 42/5 74/0 

1392 01/0 01/0 0۳/0 01/0 74/۳ 40/1 77/۳ 57/0 

1393 00/0 00/0 00/0 00/0 57/2 69/0 57/2 ۳۳/0 

1394 00/0 00/0 01/0 00/0 00/۳ 77/0 01/۳ ۳9/0 

1395 00/0 00/0 00/0 00/0 55/4 21/1 56/4 6۳/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

بيست در جايگاه  1۳95در سال  درون استاني، شهرستان چادگان یشدهسافرجابجاتعداد م از نظر شاخص

هزار  49۳۸ربوط به شهرستان اصفهان با استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني م ودوم

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که ۳5شهر با خمينيشهرستان مورد و کمترين آن مربوط به 

ي اين ی درون استانبندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهشهرستان آران و بيدگل در اين رتبه

افته ولي به دليل کاهش ي 1۳95مورد در سال  هزار 01/۳9به  1۳۸5هزار مورد در سال  92/4۳شهرستان از 

 درصدی روبرو بوده است. 50/6، در طي اين مدت با رشد متوسط نوساناتي که داشته

 چادگانی درون استانی)هزار مورد( شهرستان تعداد مسافر جابجا شده(. 116  -1) جدول

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 تانسهم از اس

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1385 44/0 01/0 00/0 00/0 4۸/4۳ ۸1/0 92/4۳ 44/0 

1386 ۸6/0 02/0 00/0 00/0 62/96 76/1 4۸/97 ۸9/0 

1387 71/0 02/0 00/0 00/0 10/۸5 5۸/1 ۸1/۸5 ۸1/0 

1388 ۳2/1 0۳/0 07/0 01/0 49/۸7 6۳/1 ۸۸/۸۸ ۸2/0 
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 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 تانسهم از اس

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1389 00/2 05/0 00/0 00/0 00/102 96/1 00/104 99/0 

1390 52/2 06/0 00/0 00/0 6۸/5۸ ۸7/0 20/61 54/0 

1391 6۸/0 02/0 00/0 00/0 16/79 59/1 ۸4/79 ۸0/0 

1392 15/0 01/0 10/0 01/0 67/5۳ 19/1 92/5۳ 62/0 

1393 00/0 00/0 00/0 00/0 ۸۸/۳5 57/0 ۸۸/۳5 ۳5/0 

1394 00/1 04/0 04/0 00/0 00/۳1 4۸/0 04/۳2 ۳1/0 

1395 00/0 00/0 00/0 00/0 01/۳9 64/0 01/۳9 40/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (117-1)اطالعات جدول 

هزار  19/7باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از اني و برون استاني ميدرون است

درصد  ۳6/1۳که در اين مدت به طور ميانگين رسيده  1۳95هزار تن در سال  95/11به  1۳۸5تن در سال 

هزار تن در سال  59/0. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از رشد داشته است

درصد به طور ميانگين  ۸6/1۸که در طي اين مدت رسيده  1۳95هزار تن در سال  20/1 به، با نوساناتي  1۳۸5

يست بساير نقاط کشور، اين شهرستان در جايگاه  بهشهرستان  از. از نظر ميزان بار خروجي رشد داشته است

 ت ودومبيساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه استان و از لحاظ بار ورودی به شهرستان از سوسوم 

های لاصفهان در ساهمچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان  استان قرار دارد.

ی درون استاني اين . از نظر ميزان بار جابجا شدهاست رسيدههزار تن  1هزار تن به  ۸4/0از ، 1۳95تا  1۳۸5

 استان قرار دارد. بيست و سوماه شهرستان در جايگ

 چادگانی برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان میزان بار جابجا شده(. 117  -1) جدول

 سال

از سایر  میزان بار ورودی

 نقاط کشور)برون استانی(

 بهمیزان بار خروجی 

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی هار جابجا شدب

 درون استانی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(
1385 19/7 046/0 59/0 002/0 7۸/7 020/0 ۸4/0 007/0 

1386 05/9 051/0 45/0 002/0 50/9 021/0 04/1 005/0 



   191/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 سال

از سایر  میزان بار ورودی

 نقاط کشور)برون استانی(

 بهمیزان بار خروجی 

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی هار جابجا شدب

 درون استانی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(
1387 0۸/10 05۳/0 42/0 002/0 50/10 02۳/0 ۸۳/0 006/0 

1388 96/1۸ 09۸/0 ۳7/0 001/0 ۳4/19 040/0 75/0 005/0 

1389 00/۳1 142/0 61/0 002/0 61/۳1 061/0 71/0 005/0 

1390 46/25 112/0 5۸/0 002/0 04/26 049/0 ۸۸/0 00۸/0 

1391 00/10 04۳/0 59/0 002/0 59/10 019/0 ۸6/0 007/0 

1392 00/9 0۳9/0 2۳/0 001/0 2۳/9 017/0 5۸/0 005/0 

1393 10/9 0۳5/0 50/0 002/0 60/9 017/0 77/0 006/0 

1394 2۳/12 059/0 ۸4/0 00۳/0 07/1۳ 026/0 ۸۳/0 007/0 

1395 95/11 059/0 20/1 004/0 15/1۳ 027/0 00/1 009/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395های استان اصفهان در سال برون استانی در شهرستانجابجایی بار (. 118 -1)نمودار
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 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان(. 119 -1)نمودار

ثابت بوده  1۳95تا سال  1۳۸5شرکت مسافربری داشته که از سال يك ، 1۳95در سال  چادگان شهرستان

) مشترکاً  استان اصفهان آخر، اين شهرستان در جايگاه 1۳95سال  . از نظر تعداد شرکت مسافربری دراست

ك شرکت جمعيت شهرستان، ي نفر ۳2479، به ازای هر 1۳95قرار دارد. در سال  با چند شهرستان ديگر(

استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت  سيزدهم یرتبهمسافربری وجود داشته است)

 نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است. ۳9090ی استان به ازای هر  مسافربری(، که اين نسبت برا

  

 چادگان های مسافربری شهرستانشرکت(. 118  -1) جدول

 سال

 های مسافربریشرکتتعداد 
تعداد نسبت جمعیت به 

 شرکت مسافربری شهرستان

 تعدادنسبت جمعیت به 

 شهرستان شرکت مسافربری استان
 سهم از استان

 درصد()

1385 1 69/0 ۳4476 ۳14۳4 

1386 1 7۳/0 ۳4۳69 ۳۳721 

1387 1 72/0 ۳4261 ۳۳690 

1388 1 71/0 ۳4155 ۳۳90۸ 

1389 1 6۸/0 ۳404۸ ۳27۳9 

1390 1 6۸/0 ۳۳942 ۳۳419 

1391 1 70/0 ۳۳644 ۳4446 

1392 1 7۳/0 ۳۳۳49 ۳6۳01 

1393 1 75/0 ۳۳056 ۳7475 



   19۳/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 سال

 های مسافربریشرکتتعداد 
تعداد نسبت جمعیت به 

 شرکت مسافربری شهرستان

 تعدادنسبت جمعیت به 

 شهرستان شرکت مسافربری استان
 سهم از استان

 درصد()

1394 1 76/0 ۳2766 ۳۸70۸ 

1395 1 76/0 ۳2479 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده               

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان جمعیت به شرکت مسافربرینسبت (. 120 -1)نمودار

 صنایع دستی -15 -1
 جتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلفدر استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، ا

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آن

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپبافتهسنتي، صنايع دستي چرمي، 

سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع 

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66. در مجموع اندشدهم تقسي

 است.شدهسند آمايش استان آورده

 آورده شده است.های رايج و فعال صنايع دستي شهرستان چادگان رشته( 119-1)در جدول
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 ستان چادگانهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهررشته(. 119  -1) جدول

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 يباف يقال

 يمگل ،يسنت یرودوز ي،باف يمجاج ي،چوقاباف ي،چادر باف ياهپاالن دوزی، س

 ي،سنت ينازک کاری چوب، سراج ی،چهل تکه دوز ي،قالب باف ي،باف

 معرق چوب ي،نقاش ينایقلمکار، مشبك چوب، م ی،نگارگر ي،قلمزن

 کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ماخذ: اداره

 وضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری در  (120-1)جدول 

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95ن  طي دوره شهرستان چادگا

 تعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان چادگان(. 120  -1) لجدو

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 ۸4 

1387 152 

1388 100 

1389 ۸1 

1390 110 

1391 69 

1392 0 

1393 57 

1394 0 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 ن چادگان هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگریشهرستادر  1۳95در سال 

هنرجوی صنايع دستي باالترين رتبه را در  2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95در سال است. آموزش نديده 

 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)۳۳4ن)های اصفهاگردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان



   195/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

 ها مانند شهرستان چادگان هيچ فرد شاغل در صنايعشهرستان سايردر اند، در حالي که داشتهباالتر از صفر 

 سازمان آموزش نديده است.  دستي از سوی اين 

 تعداد شاغلین صنایع دستی

داده  نشان 1۳۸5-1۳95وضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان چادگان طي دوره  (121-1)در جدول 

 است.  شده

 دستی شهرستان چادگانتعداد شاغلین بخش صنایع(. 121  -1) جدول

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 0 

1389 0 

1390 ۳ 

1391 54 

1392 12 

1393 9 

1394 17 

1395 ۸ 

 آخر 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                      

را در  ()بيست و چهارمآخرصنايع دستي رتبه چادگان از نظر تعداد شاغلين بخش شهرستان ، 1۳95در سال 

داده به خود اختصاص را در استان نفر رتبه اول  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال . استان داشته است

 است.
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 13951های استان اصفهان در سال تعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 121 -1)نمودار

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 ثابت باشند.  استاندارد و حداقل دو کارگر

اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي در شهرستان چادگان طي دوره  (122-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳95-1۳۸5
 تعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان چادگان(. 122  -1) جدول

 های انفرادیپروانه پروانه های کارگاهی سال

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 0 0 

1389 0 0 

1390 1 0 

1391 0 0 

1392 2 0 

1393 2 ۳ 

1394 2 11 

1395 0 ۸ 

 بيست و سوم آخر 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

                                                           
 صفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان ا  -1
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داشته و از نظر پروانه انفرادی در بخش صنايع صدور پروانه کارگاهي ن 1۳95شهرستان چادگان در سال 

صدور پروانه ، شهرستان اصفهان از نظر ميزان 1۳95در سال دستي رتبه بيست و سوم را در استان داشته است. 

پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی از شهرستان های استان در اين بخش  5۳9کارگاهي با 

پروانه انفرادی رتبه اول و  1610در همين سال شهرستان اصفهان با صدور  .1مجوزی صادر نکرده اند

 اند.پروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7شهرستان دهاقان با صدور 

های در شهرستان تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان چادگان صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 است. ( بيش از صفر بوده4( و کاشان ) 6اصفهان ) 

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر ادستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

طريق  رود و ازی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهن ميآ

وضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان چادگان طي  (1۳2-1)در جدول 

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95دوره 

 ایع دستی شهرستان چادگانهای شناسایی بخش صنتعداد کارت(. 123  -1) جدول

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 0 

1389 0 

1390 0 

1391 54 

1392 6 

1393 0 

1394 0 

1395 0 

 انماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفه                                                           

                                                           
 شهرفريدون و آران و بيدگل، چادگان، سميرم -1 
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 1 های استان اصفهاندستی شهرستانسال اخیرصنایع 5های شناسایی در تعداد مجموع کارت(. 122 -1)نمودار

 بااصفهان شهرستان در اين سال  .صدور کارت شناسايي نداشته است 1۳95شهرستان چادگان در سال 

 کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار گرفته است. 5۳۳صدور 

 خانگی بخش صنایع دستی تعداد مشاغل

 1۳90-1۳95تعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان چادگان طي دوره  (124-1)در جدول 

 ارائه شده است.

 تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان بخش صنایع دستی شهرستان چادگان(. 124  -1) جدول

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 65 

1391 ۸ 

1392 ۳ 

1393 6 

1394 4 

1395 ۳ 

 ازدهمي رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 



   199/ چادگانسند توسعه شهرستان 

 
 

در اين  .بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي پشتيبان بوده است، شهرستان چادگان در 1۳95در سال 

باالترين جايگاه را در استان تيبان پش خانگي مشاغل 2و مستقل مشاغل خانگي  79اصفهان با  شهرستانسال، 

 داشته است.

شهرستان های استان فاقد مشاغل  سايربه استثنای شهرستان اصفهان   1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 123 -1)نمودار

 ای برگزارشده در شهرستانهتعداد نمایشگاه

-1) د. جدولباشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميبرگزاری نمايشگاه

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95ان طي دوره دستي در شهرستان چادگصنايع های عرضهتعداد نمايشگاه (125

 صنایع دستی در شهرستان چادگان هایها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 125  -1) جدول

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 1 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 1 

1392 ۳ 

1393 2 
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 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1394 4 

1395 ۳ 

 نهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

، شهرستان چادگان از نظر تعداد نمايشگاه و بازارچه های صنايع دستي رتبه نهم را در استان 1۳95در سال 

نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته است و  16در اين سال شهرستان اصفهان با داشته است. 

نايع و بازارچه در بخش ص های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاهشهرستان

 .انددستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 124 -1)نمودار

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

يافت تسهيالت های عامل جهت دربه بانكهای بخش صنايع دستي که عداد طرحت (126-1)در جدول 

ارائه  1۳90-1۳95شده در شهرستان چادگان طي دوره چنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 شده است. 

 شهرستان چادگان صنایع دستیشده شده و اعتبارات جذبتعداد طرح ها معرفی(. 126  -1) جدول

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 65 2700 

1391 70 1500 

1392 20 700 
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 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1393 0 0 

1394 6 ۳00 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
 1های استان اصفهانشهرستان در بخش صنایع دستی سال اخیر 5 یشدهمجموع اعتبارات جذب(. 125 -1)نمودار

ه بدستي برای دريافت تسهيالت تان چادگان هيچگونه طرحي در بخش صنايع ، در شهرس1۳95در سال 

بيشترين تعداد طرح طرح  15تيران و کرون و لنجان با های شهرستان 1۳95در سال  .بانك معرفي نشده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در  12220معرفي شده به بانك ها و شهرستان اصفهان با  جذب 

 .انددستي را در استان داشتهصنايعبخش 

 گردشگری و میراث فرهنگی -16 -1
که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

افرتي ای مسهتوسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری به فعاليت

ها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آن

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در  جهت

 (127-1)در جدول  است. ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهشهرستان

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳95تعداد گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به  شهرستان چادگان طي دوره 

                                                           
 اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان -1
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 یافتگان در مدارس شهرستان چادگانتعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان(. 127  -1) جدول

 سال
مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 9۳7 10600 0 

1386 1019 11100 0 

1387 11۳2 11625 0 

1388 1191 10655 0 

1389 1251 1509 21۸ 

1390 1۳64 16۸2 22۸ 

1391 1946 1290 ۳0۸ 

1392 217۳ 154۸ 554 

1393 2۳25 1695 916 

1394 ۳2۳4 196۸ 1251 

1395 265۳ 2565 1756 

 پانزدهم بيست و يکم هفدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

نفر( وکمترين تعداد  15202۸، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان)1۳95در سال 

نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  ۳51آباد )های مبارکه و نجفمربوط به شهرستان

ين بويهای نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان ۳14596نيز بيشترين تعداد مربوط به شهرستان اصفهان)

يافته در مراکز آموزش و ، بيشترين مسافر اسکان1۳95است. در سال نفر(  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان دهاقان ) ۸5۳477ان اصفهان)پرورش متعلق به شهرست

 بوده است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 126 -1)نمودار

 
 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 127 -1)نمودار

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری مينيز از جمله شکلگردی بوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

در  باشد.معنای اين نوع گردشگری ميبهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور 

 59در اين سال شهرستان خور و بيابانك با شهرستان چادگان فاقد مرکز بوم گردی مي باشد.  1۳95سال 

های تيران و نفر  باالترين جايگاه را در استان داشته است و شهرستان 2267مرکز بوم گردی و ظرفيت 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار  -2
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د و بويين و مياندشت فاق شهر و ميمهآباد، شاهينشهر، فالورجان، مبارکه، نجفکرون، چادگان، خميني

 اند.گردی بودهمرکز بوم

 
 1395در سال  گردی شهرستانهای استان اصفهانتعداد مراکز بوم(. 128 -1)نمودار

 وضعیت واحدهای اقامتی

های مختلف است که از مهمترين آن ها مراکز ها، خدمات و زيرساختي از فعاليتصنعت گردشگری تلفيق

. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني ندباشمياقامتي و هتل ها 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالبه ميهمانان و مسافران مي

 دهد. تشکيل مي

مربوط به 1۳95در سال   )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان(های استانطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

 های آران و بيدگل، برخوار، بويين واقامتگاه و کمترين تعداد مربوط به شهرستان 99شهرستان اصفهان با  

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد صفر مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

  .باشدمي

 دفاتر خدمات گردشگری شهرستان چادگان

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

 هایتواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

  واقع شود. 
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دفتر  1۳1اصفهان با  شهرستان 1۳95باشد. در سال شهرستان چادگان فاقد دفتر خدمات گردشگری مي

، تيران بويين مياندشت هایخدمات گردشگری در باالترين جايگاه قرار گرفته است.  هم چنين شهرستان

 فاقد دفاتر خدمات گردشگری شهروکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدون

 اند.بوده

 راهیواحدهای پذیرایی بین

ي به مسافرين ارائه شود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، ها عالوه بر خدمات پذيرايمجتمعن کنند. در ايمي

 بنزين و ... نيز وجود دارد. محل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 .، فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده انداز جمله شهرستان چادگان استان 1شهرستان 16، 1۳95در سال 

 مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته است. 4هين شهر و ميمه با در اين سال شهرستان شا

 کمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

 .گذرانندبردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95ن طي دوره های شهرستان چادگا( تعداد کمپينگ12۸-1جدول)

 های شهرستان چادگانتعداد کمپینگ(. 128  -1) جدول

 کمپینگ سال
1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 ۳ 

1393 4 

1394 5 

1395 5 

 ي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگ

                                                           
آباد، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان، برخوار، شهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون ، خميني شهر، نجفدهاقان، خوانسار ، فريدون -1

 بويين ومياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل



   چادگانسند توسعه شهرستان / 206

 

آباد، های نجفاشته است و شهرستاندکمپينگ رتبه اول را در استان  1۳شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 

 شهر و فالورجان فاقد کمپينگ بوده اند.خميني

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایدر آن يك، چند يا مجموعهشود که ق 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.برداری تحت بهرهشهرستان چادگان فاقد مناطق نمونه گردشگری  1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه دربندی رايج دو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت دستهفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 شوند.بندی مي

در  1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره تعداد جاذبه های گردشگری شهرستان چادگان براساس سطح گونه

 ارائه شده است. (129-1)جدول 

 های گردشگری شهرستان چادگانجاذبه(. 129  -1) جدول

 جاذبه های طبیعی سال
های جاذبه

 تاریخی فرهنگی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1385 ۳ 10 2 

1386 ۳ 10 2 

1387 ۳ 10 2 

1388 ۳ 10 2 

1389 ۳ 10 2 

1390 ۳ 10 2 

1391 ۳ 10 2 

1392 ۳ 10 2 

1393 ۳ 10 2 

1394 ۳ 10 2 

1395 ۳ 10 ۳ 

 5 54/0 05/1 سهم ازاستان )درصد(
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شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6طبيعي شهرستان فريدونشهر با ی ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با اذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

، 1۳95جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  5فالوجان با شهرستان تاريخي فرهنگي رتبه اول و 

را در استان داشته است و شهرستان های جاذبه رتبه اول  12اصفهان با شهرستان نظر جاذبه انسان ساخت  از

ت آباد فاقد جاذبه انسان ساخنجف  ، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان وآران و بيدگل، دهاقان، شهرضا

 اند.بوده

 
 1395استان اصفهان در سال های های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 129 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 130 -1)نمودار

 دهد.دشگری شهرستان چادگان را نشان مينام برخي از جاذبه های گر (1۳0-1)جدول 
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 های گردشگری شهرستان چادگانعناوین برخی جاذبه(. 130  -1) جدول

 -های تاریخیجاذبه

 رهنگیف

، آهنگر قبر کاوه، خانة دکتر صالحي، خانة انالويي، پل تاريخي اورگان، امامزاده اسماعيل

مقبرة  ،مسجد جامع شهر چادگان، مجسمة شير سنگي، مسجد قديمي پنج تن، قبرستان

 ، امامزاده عبداهلل بن زياد

 دهکدة تفريحي زاينده رود ساختهای انسانجاذبه

 رودخانه، سدّ و درياچة زاينده رود، کوهداالندرّة  های طبیعیجاذبه

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

و دسترسي به اين جاذبه ها را نشان مي دهد.  چادگانهای گردشگری شهرستان ( وضعيت جاذبه11-1نقشه )

و روستايي  های شهریسکونتگاهجايي که شرق شهرستان شمال و شمال تقريبا تمامي جاذبه های طبيعي در 

های اصلي و فرعي هستند که . به عالوه اين قسمت از شهرستان به دور از راهوجود دارند شوندنمي ديده

  کند.ها را با مشکل مواجه ميدسترسي به اين جاذبه

 

 
 



 

 
 

 چادگانردشگری شهرستان های گپذیری جاذبهپراکنش و دسترسی(. 11 -1)نقشه
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 تعداد شاغلین بخش گردشگری

غلين . بيشترين شاآورده شده استچادگان  تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان (1۳1-1)در جدول 

 باشد.آباد )صفر( مينجف مترين شاغلين مربوط به شهرستان( و ک2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 چادگان گردشگری شهرستانتعداد شاغلین بخش (. 131  -1) جدول

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 5 

1389 5 

1390 5 

1391 5 

1392 5 

1393 6 

1394 ۸ 

1395 10 

 دوازدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
13951در سال  های استان اصفهانلین بخش گردشگری شهرستانتعداد شاغ(. 131 -1)نمودار

                                                           
 اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان  -1



 

 
 

صل دومف  

 گذاری و برنامه توسعههدف

ان های کلي توسعه شهرستپس از بررسي وضعيت شهرستان چادگان در ابعاد مختلف، الزم است جهت

ذيل  رنيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکو

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

هت نيل به اهداف استان و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف ج

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 با ساير شهرستانهای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان توسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان چادگان در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان 

ها و مقايسه گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)اصفهان در قالب نقاط قوت و ضعف

تبيين و چادگان های کلي شهرستان های استان در ابعاد مختلف، جهتبا ساير شهرستانچادگان شهرستان 

ها و در انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژه

باشد از وظايف کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميار که تضمينداقدامات 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. 



 

 

 تباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهانچادگان در ارشهرستان  ویژگی های -1 -2
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

w             
فنی و حرفه ای و کاردانش بیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم 

 از استان در رشته های مربوط به بخش هنر

  s           
پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول پسرانه 

 و متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش پسرانه دولتی

  w           

سطه دوم نظری دخترانه باال بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متو

و پسرانه، متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش دخترانه و استثنایی 

 دولتی

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقاطع ابتدایی و متوسطه دوم 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

   w           پوشش تحصیلی تقریبا نامناسب در مقطع متوسطه اول 

    w          استثناییپوشش نامناسب دانش آموزان 

     s       s پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی 

  s           پایین بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی 

  s           باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  s           در کالس فیزیکی مدارس دولتی پایین بودن تراکم دانش آموزان 

  w           عدم استفاده بهینه از کالس های فیزیکی موجود در مدارس دولتی 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در رشته های 

 بخش کشاورزی

w  w           
ن فنی دولتی به مربیا باال بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی

 متخصص

s      s       سرانه باالی آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال 
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 ویژگی های بخش آموزش عمومی     

   w           کل ساله و بیشتر6پایین بودن نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت 

   s  s        
وضعیت مناسب زیرساخت های آموزشی)آزمایشگاه و سالن ورزشی( در 

 تیمدارس دول

   w  w        وضعیت نامناسب سرانه کتابخانه در مدارس دولتی 
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 ویژگی های بخش آموزش عالی     

   s   s     s وزش عالی پیام نوروجود مرکز آم 

 وجود دانشجویان تنها در رشته علوم انسانی            

           s وجود دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w            نبود دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

     s     s  مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه پیام نور 

 s    s       وجود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در زیرنظام پیام نور 

     s  s  s s  پیام نور  مناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w متخصص پایین پزشک سرانه 

     w w    عدم برخورداری از بیمارستان 

    w       ایدو پایگاه اورژانس شهری و جادهبرخورداری از 

   s      s پایین تر 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        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد پایین تر بودن 

 s s        ری های دستگاه تنفس از متوسط استانبیما از ناشی مرگ درصد بودن پایین تر 

  s        استان متوسط از غیرعمد )غیرترافیکی( حوادث از ناشی درصد مرگ بودن پایین تر 

 w w        بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان باالتر 

  s s       ن حول تولد از متوسط استانپایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دورا 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

       s  s باال بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 
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 ویژگی های بخش تریبت بدنی     

    s 

نفر است( و رتبه ی سیزدهم استان  11638نفر) همین رقم برای استان  6496رای وجود هر مکان ورزشی ب

 نبه بعد، نفرات بیشتری به ازای هر مکا مسیزدهاخص)در سایر شهرستان های رتبه های از نظر این ش

 ورزشی وجود دارد(.

 s   s 
درصد از جمعیت  63/0درصد از مساحت استان و  11/1درصد از اماکن ورزشی استان و  14/1دارا بودن 

 استان

  w  w  درصد از جمعیت استان 63/0درصد از ورزشکاران استان و  23/0از اماکن ورزشی استان و  14/1دارا بودن 

  s   
درصد پروژه های  70/3) 1395های نیمه تمام ورزشی در سال استان از نظر تعداد پروژه دوازدهمجایگاه 

 نیمه تمام استان(
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         ی بخش فرهنگیهاویژگی

      w    سینماعدم وجود 

    w   w w عدم وجود گالری 

       s  هاسرانه باالی سمن 

     s s  s هنری -سرانه باالی موسسات فرهنگی 

 w     w w  های آزاد هنریعدم وجود آموزشگاه 

      s   تابخانهسرانه باالی ک 

      w   عدم وجود موزه 

  s s      سرانه متوسط مسجد 

   w      ن بقاعسرانه پایی 
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 های بخش اجتماعیویژگی     

 w       بهزیستی مجتمع دو بودن دارا 

s      s s یباال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیست 

   s    s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      s  پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w ن مرکز آسیب های اجتماعیفقدا 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 w   w  w w فقدان مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 

 w     w  تعداد پایین مراکز مشاوره حضوری 

 s   s  s   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد دودارابودن 

s       s  امام خمینیباال بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد 

      s  پایین تر بودن نرخ طالق از متوسط استان 

      s  باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن بودن تعداد سرقت 
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 اهداف                        

 

 

 ش صنعت و معدنبخگی های ویژ

 

                                                         

w       w w های با فناوری برتر و باالتر از متوسط عدم وجود کارگا 

s       s s ینعدم وجود صنایع با فناوری پای 

   s s     تعداد متناسب شهرک های صنعتی 

  w w w     های صنعتیبردار در شهرکحدهای بهرهعدم وجود وا 

  w w w     های صنعتیهای نامناسب شهرکزیرساخت 

  w w w      برداری های توسعه و مجوز بهرهمجوز طرح پایینتعداد 

w       w w های بزرگعدم وجود کارگاه 

w       w w  های متوسطکارگاهپایینتعداد بسیار 

   w w     پایینبسیار  تنوع صنعتی 

      w    معادنپایینتعداد 

      s   وجود معادن مصالح ساختمانی 
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 های بخش کشاورزیویژگی     

 s          
درصد اراضی کشاورزی  11/6 جایگاه سوم استان از لحاظ دارا بودن اراضی کشاورزی)

 درصد از مساحت استان( 11/1استان در کنار دارا بودن 

 s          
درصد از مساحت  11/1درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  61/6دارا بودن 

 استان

 s          
مساحت درصد از  11/1درصد از اراضی باغی استان در کنار دارا بودن  79/2دارا بودن 

 استان 

s           
درصد از مساحت استان  11/1درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  16/1دارا بودن 

 )تماما مراتع ییالقی(

s           
-می یکدرصد مرتع این شهرستان( از مراتع درجه  55قسمت اعظم مراتع شهرستان)

 باشند.

        s   
درصد از محصوالت زراعی دیم  78/31اغی دیم و درصد از محصوالت ب92/27تولید 

 استان در این شهرستان
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 های بخش کشاورزیویژگی     

        w   
 11/6درصد از محصوالت کشاورزی) رتبه یازدهم استان( در کنار دارا بودن  46/3تولید 

 درصد از اراضی کشاورزی

        w   
راضی درصد از ا 79/2درصد محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن  57/0تولید 

 باغی استان

        w   رتبه آخر استان( و زراعی  تر از استان در بخش باغی)ینپایی زمین وری نهادهبهره 

       s    ای رشد مثبت و باالتر از استان در سطوح زیر کشت بارانی و قطره 

       s    
درصد  61/6را بودن درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار دا 2/9دارا بودن 

 از اراضی زراعی استان

      w w w   
 79/2ای استان در کنار دارا بودن درصد از اراضی تحت آبیاری قطره 17/2دارا بودن 

 درصد از اراضی باغی استان

      s     
درصد  63/0درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   70/2دارا بودن  

 ه پانزدهم استان از لحاظ شاغلین بخش کشاورزی()رتبجمعیت استان

   w        (8/1( از استان)27/1تر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان) پایین 
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 های بخش کشاورزیویژگی     

  s  s       
درصد از   11/6های استان در کنار دارا بودن درصد از جمع نهاده 88/2برخورداری از 

 اراضی کشاورزی استان

         s   درصد از اراضی زراعی استان  61/6از اراضی زراعی در کنار دارا بودن درصد  4/6بیمه 

         w  
 درصد از اراضی باغی 79/2ای باغات علی رغم دارا بودن  درصد از پوشش بیمه 22/1

 استان

          s درصد استان(  89/4ی ششم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه 

          w مرغ درصد از مرغ گوشتی استان و عدم تولید  تخم 2/0ید تول 

          w تراز متوسط استانی )رتبه آخر(سرانه تولید گوشت مرغ پایین 

     s     s )سرانه باالتر پرورش ماهی شهرستان از استان )رتبه اول استان 

          s 
درصد از استخرهای پرورش  06/1درصد از ماهی استان و دارا بودن  88/11تولید  

 ماهی استان

          s  درصد از عسل استان و سرانه تولید عسل باالتر از استان 54/0تولید 
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 ویژگی های بخش بازرگانی      

   w w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور 

 جمعیت شهرستان از کل استاناز مبدأ استان نسبت به سهم 

    w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان

  w w     فروشی فعال در شهرستانعدم تنوع واحدهای عمده 

s s s s     
ه سهم ب بیشتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت

 خانوارهای شهرستان از کل استان
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 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

w w w w w w استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور همراه اول نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور رایتل نفوذ ضریب بودن پایین تر 

s s s s s s استان کل انهسر از همراه تلفن های سایت سرانه بودن باالتر 

w w w w w w های پورت سرانه پایین تر بودن ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 

s     s روستایی و شهری پستی تعداد باالی واحدهای 

s     s تعداد باالی دفاتر ICT  نسبت به جمعیت روستایی روستایی 

w     w سبت به جمعیت شهری شهرستاننشهری  ارتباطی خدمات تعداد پایین دفاتر 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن تر پایین 

  w   w تاناس از میانگین تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان تر بودنپایین 
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 ویژگی های بخش انرژی          

   s s s   درصد از جمعیت استان  63/0درصد از مساحت و 11/1درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  19/0مصرف 

 ها باالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش      * 

   s s   تر بودن مصرف سرانه بنزین  شهرستان از استان نپایی 

   w w   عدم مصرف بنزین سوپر در شهرستان 

   s s   تر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استاننپایی 

  w w w w  ه نفت سفید شهرستان از استانباالتر بودن مصرف سران 

  s s s s  تر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استاننپایی 

 استان معمولی درصد از بنزین 52/0های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین 42/1دارا بودن     * *   

 s  s s    درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 73مصرف 
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 ویژگی های بخش انرژی          

w    w   رف سرانه برق  باالتر از متوسط استان مص 

      s  درصد از جمعیت استان 63/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  27/0مصرف 
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 ویژگی های بخش حمل و نقل     

s        s   s 
 درصد از مساحت 11/1درصد از راه های استان در کنار  3دارا بودن 

 استان

s        s s  s 
شاخص راه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط استانی و رتبه  دوم 

 استان از لحاظ این شاخص

 *     *      
جا درصد از مسافران جابه 4/0درصد از سفرهای درون استانی و  63/0

 استاندرصد جمعیت  63/0و   1395شده درون استانی در سال 
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 ویژگی های بخش حمل و نقل     

           w 

درصد از بار جابجا شده  009/0شده برون استانی و  جااز بار جابه 027/0

درصد از  63/0درصد از مساحت استان و  11/1درون استانی در کنار 

 جمعیت استان

           w 

 059/0باالتر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشور) 

 004/0)به سایر نقاط کشور استان( نسبت به بار خروجی از شهرستان

 درصد استان(
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 ع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیصنای -13 -2-1

ی 
ت ها

ی داخلی و خارجی به استان با رونق فعالی
ب سرمایه ها

جذ

ی
گردشگر

 

ارتق
ی سطح توانایی

ا
ت 

ی دفاتر خدما
ها

ب گردشگران 
ی در جذ

گردشگر

خارجی
 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ی سطح کیفی اقامتگاه
ارتقا

ی عمومی گردشگری
ها

 

توسعه نظ
ام کارآ

مد توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

ت نسبی فرهنگی
مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 
 

                                                                    

 اهداف                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی

 
  

w  w        برداریتحت بهره نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w        عدم وجود دفاتر خدمات گردشگری 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

مشخص است اين ( مشخص شده است. همانگونه که 1-2در نمودار ) چادگان بررسي ابعاد توسعه شهرستان

 بخشهای اقتصادی در ميان بخشمشخصا  پايين تر از متوسط استان قرار دارد.در تمامي بخش ها شهرستان 

های اقتصادی مانند ساير بخش و شهرستان برخوردار است توسعه در اينکمترين از صنعت و معدن 

های اجتماعي نيز بخش يان بخشدر م. ندبا متوسط استان فاصله ای بسيار داربازرگاني نيز  و گردشگری

وزش عمومي ، اجتماعي و آمبخش فرهنگي اماتربيت بدني از فاصله زيادی با متوسط استاني برخورداراست 

ست. در ميان بخشا نسبت به متوسط استان اگرچه جايگاه پايين تری دارد اما به متوسط استان بسيار نزديك

ر کل کمترين فاصله را تا متوسط استاني دارد و د ترتيبو صنايع دستي به  های اقتصادی بخش کشاورزی

  پايين تر از متوسط استان قرار دارد.  چادگانشهرستان نيز اقتصاد 
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 در بخش های مختلف چادگان وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

دگان، فريدن، فريدونشهر و بويين و مياندشت از بطور کلي وضعيت شهرستان های غربي استان اعم از چا

های تر فعاليتم شکل نگرفته است و بيشيك الگو پيروی مي کند. در اين مناطق به درستي توسعه صنعتي عا

های کشاورزی است. نکته مهم در اين زمينه آن است که اين فعاليت های اين منطقه بر اساس فعاليت

وت افزا در منطقه شکل نگرفته است. استفاده ار فناوری های سنتي و با کشاورزی نيز به نحو مطلوب و ثر

ندان ادی چطبيعي بسيار غني وضعيت اقتص بهره وری بسيار کم باعث شده است عليرغم اقليم مناسب و منابع

مطلوب نباشد. اين وضعيت اقتصادی دور از استانداردها نيز به دنبال خود وضعيت نه چندان مناسب اجتماعي 

 ،ادیدر بخش های اقتصچادگان برجسته ترين ويژگي شهرستان توسعه جمعيتي را همراه داشته است.  و

ودار مآن به شمار مي رود که در مقايسه با ساير شهرستان ها در رتبه های مياني قرار دارد. نکشاورزی بخش 

ر ميان د يسه مي نمايد.مقادر بخش کشاورزی ( وضعيت اين شهرستان را با ساير شهرستان های استان 2-2)

هرستان از رتبه باالتری نسبت به اين ش و فريدونشهر فريدنچادگان همسايگان غربي همسايگان شهرستان 

 .هستند و همسايه شرقي يعني تيران و کرون نيز وضعيت مناسبتری در بخش کشاورزی داردبرخوردار 

اغات و به دليل بهره وری پايين ب دگانچاهمانگونه که پيشتر نيز اشاره شد وضعيت کشاورزی شهرستان 

کند که اتکا شده به اين فعاليت را ارائه نمي اراضي زراعي توليد محصولي متناسب با اراضي تخصيص داده

به کشت ديم يکي از داليل قابل توجه مي تواند تلقي گردد. به همين دليل توسعه بخش کشاورزی الزم 

ره وری باال انجام شود. محصوالت ارگانيك کشاورزی با برند است بر اساس محصوالت پربازده و با به

ن يك نمونه موفق مي تواند از جهتمنطقه و شهرستان چادگان و همچنين کشت گياهان دارويي به عنوا

های توسعه کشاورزی شهرستان باشد. پرورش آبزيان بصورت ارگانيك به عنوان يك فعاليت پربازده در 

 ي تواند در توسعه شهرستان مورد توجه  قرارگيرد. شهرستان شناخته شده که م
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 و شهرستان های استان اصفهان(. شاخص توسعه کشاورزی شهرستان چادگان 2-2نمودار)

ظر مي رسد. ناز ديگرسو وضعيت بخش صنايع دستي شهرستان در ميان ساير بخش های اقتصادی قويتر به 

ارائه مي نمايد. اگرچه نسبت به  صنايع دستيبخش  ای را ميان شهرستان ها در( مقايسه۳-2نمودار )

وال ويژگيارد اما صنايع دستي معمهمسايگان وضعيت توسعه صنايع دستي شهرستان وضعيت پايين تری د

های بومي و محلي منحصر به فردی را در خود جای داده است اين رقابت مي تواند يك رقابت تقويت 

منطقه باشد. بطور کلي منطقه غرب استان به دليل بکر بودن نسبي کننده همکاری ميان شهرستان های اين 

نسبت به ساير مناطق استان مي تواند جايگاه معرفي زندگي بومي و محلي باشد. به همين دليل بطور کلي 

تواند عرصه جديدی از فعاليت اقتصادی ائه سبك زندگي سنتي اين منطقه ميسرمايه گذاری بر معرفي و ار

ستان به همراه آورد. صنايع دستي نيز يکي از همين جنبه های بومي و سنتي است که در کنار را برای شهر

 ساير بخش ها باعث ارتقا و توسعه اقتصادی شهرستان و منطقه خواهد شد. 
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 و شهرستان های استان اصفهان چادگانشهرستان  صنایع دستیشاخص توسعه (. 3-2نمودار)

گي بخش گردشگری است که مي تواند جهت توسعه شهرستان مورد ديگر بخش ياری دهنده اين ويژ

استفاده قرار گيرد. اگر چه وضعيت فعلي گردشگری شهرستان در مقايسه با ساير شهرستان ها بسيار نازل 

است، پتانسيل های گردشگری شامل وجود جاذبه های گردشگری، دسترسي مناسب و امنيت در شهرستان 

رکن اساسي ديگر شامل اقامتگاه ها و خدمات دهندگان گردشگری در اين  وجود دارد اما دو چادگان

شهرستان وجود ندارند. بنابراين توجه وافر به توسعه اين دو رکن مي تواند توسعه گردشگری را در کنار 

 توسعه صنايع دستي به محور و رکن توسعه شهرستان تبديل نمايد.  

 
 و شهرستان های استان اصفهان چادگان تانشاخص توسعه گردشگری شهرس(. 4-2نمودار)
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توجه به مالحظات فرهنگي در حوزه توسعه گردشگری نيز از موارد بسيار مهم و اساسي است. با توجه به 

پايين بودن زيرساخت های فرهنگي شهرستان الزم است در کنار توسعه بخش گردشگری نسبت به تقويت 

 ردشگران و خدمات مورد نياز ايشان به ساکنين شهرستان کهزيرساخت ها و ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به گ

 قسمت قابل توجهي نيز روستايي مي باشند نيز ارائه شود.

مي تواند مورد توجه جدی قرار گيرد بخش بازرگاني است.  چادگانبخش ديگری که در توسعه شهرستان 

عاليت های خدمات بازرگاني در توسعه دهنده فوجود توليدات کشاورزی و دامي در اين منطقه مي تواند 

   منطقه و شهرستان باشد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان چادگانبازرگانی شهرستان شاخص توسعه (. 5-2نمودار)

مياين شهرستان با همراهي ساير شهرستان های منطقه ( مشخص شده است. 5-2اين ويژگي در نمودار )

ت خود وضعيمراکز عمده خريد و فروش محصوالت از نظر اقتصادی توسعه انبارها و سردخانه ها و با تواند 

  را بهبود دهد.

بخش ديگر اقتصادی که در مقايسه با استان از سطح بسيار پاييني برخوردار است بخش صنعت و معدن 

ه هرستان های استان را ببا ساير ش چادگانمقايسه ای از وضعيت شهرستان ( 6-2)شهرستان مي باشد. نمودار

 بندی قراگرفته است.در کنار ساير همسايگان در انتهای جدول رده  چادگانکشد. شهرستان وير ميتص

های شديدا صنعتي در استان باعث جذب کليه فعاليت های صنعتي به مناطق مرکزی و مراکز وجود شهرستان

اشته ع محفوظ دلودگي های اين صناين های لبه مرز استان را از گزند آاصلي جمعيت شده است و شهرستا

 است. بنابراين گسترش صنعتي در اين شهرستان ها بايد با دقت الزم انجام شود.  
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قه باشد در اين منط تکيه بر صنايعي که تکميل کننده ارزش افزوده محصوالت بخش کشاورزی شهرستان و

اير ن و سشود. همچنين صنايع با آاليندگي بسيار اندک برای توسعه در اين شهرستابخش توصيه مي

 شهرستان های مشابه پيش بيني شده است. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان چادگانشاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان (. 6-2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: چادگانتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،با توجه به بررسي ها

قتصادی عنوان سرمايه اصلي توسعه احفظ و نگاهداشت ذخاير طبيعي و بافت های روستايي بکر به  -1

 چادگانشهرستان 

يو ... ( با توجه به ويژگ مزرعه)گردشگری چشم انداز،  عشايری -کشاورزیتوسعه گردشگری  -2

متناسب  با کيفيتو کمپينگ های های منحصر به فرد منطقه و راه اندازی مراکز اقامتي روستايي 

  منطقهبا پتانسيل 

ای منطقه به عنوان محرک ساير بخش ه و بومي صوالت صنايع دستيشناسايي و توسعه توليد مح -۳

 مرتبط مانند گردشگری و بازرگاني

شهرستان با توجه به قابليت توسعه محصوالت  و دامي ايجاد برند ويژه محصوالت کشاورزی -4

 و گياهان دارويي  ارگانيك

و طراحي و ايجاد ايجاد واحدهای صنعتي با فناوری باال مبتني بر محصوالت کشاورزی هدف  -5

 خوشه های صنعتي بر اساس ويژگي های منطقه
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تقويت فعاليت های بازرگاني و خدمات حمل و نقل از طريق راه اندازی مراکز نگهداری کاال  -6

 )انبار و سردخانه( به منظور مبادله کاالهای مناطق غربي به استان اصفهان و بالعکس 

 عامل اصلي افزايش مهارت نيروی کارارتقای آموزش های فني و حرفه ای به عنوان  -7

ای معتبر ا دانشگاه هايجاد ارتباط موثر و وسيع بدانشگاه شهرستان از طريق  ارتقای سطح کيفي -۸

 استان و راه اندازی رشته های مرتبط با ويژگي های منطقه 

 ايجاد زيرساختهای فيزيکيو  شناسايي و حمايت از فعاليت های فرهنگي و هنری بومي منطقه -9

 هنگي با مشارکت مردم و بخش خصوصيفر

تامين نيازهای خدمات اجتماعي از طريق راه اندازی مرکز آسيب های اجتماعي، مرکز مشاوره  -10

 ژنتيك و ترک اعتياد

توسعه گلخانه ها و کشت گياهان دارويي متناسب با اقليم منطقه جهت افزايش بهره وری آب در  -11

 بخش کشاورزی

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستانها، چالشتوانمندی -3 -2

 آموزش عمومی  -1 -2-3

 هاچالش -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا 

 یو کاردانش از استان در رشته ها یو حرفه ا يسهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فن نيشتريب 

 مربوط به بخش هنر

 دخترانه و پسرانه، متوسطه دوم یوز به معلم در مقطع متوسطه دوم نظربودن نسبت دانش آم باال 

 يدولت ييو کاردانش دخترانه و استثنا یو حرفه ا يفن

 نامناسب در مقطع متوسطه اول  بايتقر يليتحص پوشش 

 يينامناسب دانش آموزان استثنا پوشش 

 يموجود در مدارس دولت يکيزيف یاز کالس ها نهياستفاده به عدم 

 متخصص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یو حرفه ا يبودن نسبت کارآموزان فن باال 

 کل شتريساله و ب6 تيدر جمع یو شهر ييروستا یبودن نرخ باسواد نييپا 

 ينامناسب سرانه کتابخانه در مدارس دولت تيوضع 
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 هاتوانمندی -ب

 و  يم فنپسرانه و متوسطه دومتوسطه اول  ،ييبودن نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع ابتدا نييپا

 يو کاردانش پسرانه دولت یحرفه ا

 و متوسطه دوم ييمناسب در مقاطع ابتدا يليتحص پوشش 

 يمدارس دولت ريبودن تراکم دانش آموزان در کالس دا نييپا 

 يسازمان دولت یبه واحدها يبودن نسبت دانش آموزان دولت نييپا 

 يدولت دانش آموز در مدارس یبودن سرانه فضا باال 

 يمدارس دولت يکيزيبودن تراکم دانش آموزان در کالس ف نييپا 

 یبخش کشاورز یاز استان در رشته ها يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب 

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن یباال سرانه 

 يولت( در مدارس ديو سالن ورزش شگاهي)آزمايآموزش یها رساختيمناسب ز تيوضع 

 راهبردهای عملياتي -ج

راه اندازی مجتمع های آموزشي شبانه روزی در نقاط روستايي شهرستان به منظور جلوگيری از  -

 هدررفت سرمايه و پوشش حداکثری دانش آموزی

ايجاد تشويق و انگيزه جهت جلب دانش آموزان در مقاطع تحصيلي باالتر با هدف افزايش نرخ  -

 ي شهرستانباسوادی خصوصا نقاط روستاي
بکارگيری مربيان متخصص فني و حرفه ای خصوصا در رشته های مورد نياز منطقه شامل خدمات،  -

 کشاورزی و دامداری
 شناسايي و پوشش دانش آموزان با نيازهای خاص  -
بکارگيری معلمين متخصص در مقاطع مختلف تحصيلي و ايجاد تعادل در نسبت دانش آموز به  -

 معلم شهرستان
 انه های اشتراکي مدارس به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه در دانش آموزانايجاد کتابخ -

 آموزش عالی -2 -2-3

 هاچالش -الف

 يتخصص یارشد و دکتر ينبود دانشجو در مقاطع کارشناس 
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 هاتوانمندی -ب

 نور اميپ يوجود مرکز آموزش عال 

 يتنها در رشته علوم انسان انيدانشجو وجود 

 يدر مقطع کارشناس انيدانشجو وجود 

 نور اميدر دانشگاه پ يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا مناسب 

 نور اميپ رنظاميدر ز اريبا مرتبه استاد يعلم اتيعضو ه وجود 

 نور اميپ بودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

 آموزشي پژوهشي منطقه و شهرستان همگام سازی آموزش عالي شهرستان با نياز های -
 اجتماعي منطقه و شهرستان -راه اندازی مراکز پژوهشي مرتبط با ويژگي های اقليمي -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 هاچالش -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا 

 مارستانياز ب یبرخوردار عدم 

 از متوسط استان يعروق يلبق یها یمارياز ب 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

 تر بودن مرگ نوزادان و کودکان از متوسط استان نييپا 

 رها از متوسط استاناز سرطان ها و تورمو يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 دستگاه تنفس از متوسط استان یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 ( از متوسط استانيکيرترافي)غ رعمدياز حوادث غ يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 شهرستان از استان تيشهرستان از استان نسبت به سهم جمع شدگان مهيبودن سهم ب باال 
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 راهبردهای عملياتي -ج

 از طريق فرهنگسازی عمومي ارتقای بهداشت و سالمت  -
 افزايش سطح خدمات بهداشتي درماني با جلوگيری از هدررفت سرمايه -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 هاچالش -الف

  درصد از  6۳/0درصد از ورزشکاران استان و  2۳/0استان و  ياماکن ورزشاز  14/1دارا بودن

 استان تيجمع

 هاتوانمندی -ب

 زدهميس ینفر است( و رتبه  116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم 6496 یبرا يوجود هر مکان ورزش 

 یه ازاب یرشتيبه بعد، نفرات ب زدهميس یرتبه ها یشهرستان ها ريشاخص)در سا نياستان از نظر ا

 وجود دارد(. يهر مکان ورزش

 درصد از  6۳/0درصد از مساحت استان و  11/1استان و  يدرصد از اماکن ورزش 14/1بودن  دارا

 استان تيجمع

 درصد پروژه  70/۳) 1۳95در سال  يتمام ورزش مهين هایدوازدهم استان از نظر تعداد پروژه گاهيجا

 تمام استان( مهين یها

 تيراهبردهای عمليا -ج

 توسعه ورزش همگاني و قهرماني با توجه به وجود زيرساخت های مناسب -
 جلوگيری از توسعه به رويه فضاهای ورزشي بدون کارکرد مطلوب -

 فرهنگی -5 -2-3

 هاچالش -الف

 گالری و موزهنمايعدم وجود س ، 

 یآزاد هنر هایوجود آموزشگاه عدم 

 هاتوانمندی -ب

 هاسمن یالسرانه با 

 یهنر -يموسسات فرهنگ یباال سرانه 
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 کتابخانه یباال سرانه 

 متوسط مسجد سرانه 

 راهبردهای عملياتي -ج

 خداثو ا راه اندازی مراکز مختلف فرهنگي مانند موزه های روستايي با توجه به مزيت های منطقه -

 سالن های اجتماعات چندمنظوره
 وريت بخش خصوصيراه اندازی آموزشگاه های آزاد هنری با مح -

 اجتماعی -6 -2-3

 هاچالش -الف

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب نييپا 

 ياجتماع یها بيمرکز آس فقدان 

 كيمرکز مشاوره ژنت فقدان 

 سرپرست ياز کودکان ب یمرکز نگهدار فقدان 

 یمراکز مشاوره حضور نييپا تعداد 

 هاتوانمندی -ب

  يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر یخانوارهاباال بودن تعداد 

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها باال 

 يستيبهز یمناسب کودکان بدسرپرست از سو پوشش 

 نيمناسب معلول پوشش 

 کودک یبودن تعداد مهدها باال 

 اديدو مرکز مشاوره و ترک اعت دارابودن 

 ينيامداد امام خم تهيبودن تعداد افراد تحت پوشش کم باال 

 تر بودن نرخ طالق از متوسط استان نييپا 

 بودن نرخ ازدواج از متوسط استان باالتر 

 بودن بودن تعداد سرقت نييپا 
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 راهبردهای عملياتي -ج

 ارائه خدمات اجتماعي به کليه نقاط شهرستان با توجه به حمعيت روستايي قابل توجه شهرستان -
 گسترش خدمات به روستاها افزايش تعداد مربيان مهدکودک و -
افزايش خدمات بهزيستي و توانمندسازی بصورت غيرمتمرکز به کليه سکونتگاه های شهری و  -

 روستايي
 راه اندازی مراکز مشاوره ژنتيك و آسيب های اجتماعي  -

 صنعت و معدن -7 -2-3

 هاچالش -الف

 التر از متوسطبرتر و با یبا فناور هایاهعدم وجود کارگ 

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یوجود واحدها عدم 

 يصنعت هاینامناسب شهرک هایرساختيز 

 برداریتوسعه و مجوز بهره هایطرح مجوز نييپا تعداد  

 بزرگ هایوجود کارگاه عدم 

 متوسط یهاکارگاه نييپا اريبس تعداد 

 نييپا اريبس يصنعت تنوع 

 معادن نييپا تعداد 

 هادیتوانمن -ب

 نييپا یبا فناور عيعدم وجود صنا 

 يصنعت یمتناسب شهرک ها تعداد 

 يمعادن مصالح ساختمان وجود 

 راهبردهای عملياتي -ج

 جلوگيری از توسعه صنايع با فناوری پايين و آالينده در شهرستان با توجه به ويژگي های اقليمي -
 التارتقای سطح فناوری صنايع موجود از طريق آموزش و اعطای تسهي -
 راه اندازی صنايع با فناوری باال و مکمل بخش های با مزيت شهرستان و منطقه -
ارتقای زيرساخت های شهرک های صنعتي موجود و حمايت از راه اندازی واحدهای صنعتي در  -

 شهرک های صنعتي 
 جلوگيری از شکل گيری و توسعه معادن آسيب زننده به منابع طبيعي منطقه -
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 کشاورزی -8 -2-3

 هاچالش -الف

 درصد  11/6استان( در کنار دارا بودن  ازدهمي) رتبه یدرصد از محصوالت کشاورز 46/۳ ديتول

 یکشاورز ياز اراض

 استان يباغ يدرصد از اراض 79/2استان در کنار دارا بودن  يدرصد محصوالت باغ 57/0 ديتول 

 يو زراع ير بخش باغاز استان د ترنييپا نيزم ینهاده وریبهره   

 22/1 استان يباغ يدرصد از اراض 79/2رغم دارا بودن   يباغات عل ایمهيدرصد از پوشش ب 

 (۸/1( از استان)27/1شهرستان)  ونيزاسيمکان بيبودن ضر ترنييپا 

 هاتوانمندی -ب

 در  استان یکشاورز يدرصد اراض 11/6) یکشاورز يسوم استان از لحاظ دارا بودن اراض گاهيجا

 درصد از مساحت استان( 11/1کنار دارا بودن 

 استان در  ميد يدرصد از محصوالت زراع 7۸/۳1و  ميد يدرصد از محصوالت باغ92/27 ديتول

 شهرستان نيا

 در کنار دارا بودن استان  يباغ يدرصد از اراض 79/2 و يزراع يدرصد از اراض 61/6بودن  دارا

 درصد از مساحت استان 11/1

 باشند¬يم كيشهرستان( از مراتع درجه  نيدرصد مرتع ا 55مراتع شهرستان)اعظم  قسمت. 

 ایو قطره يکشت باران ريمثبت و باالتر از استان در سطوح ز رشد  

 يدرصد از اراض 61/6استان در کنار دارا بودن  يباران یاريتحت آب يدرصد از اراض 2/9بودن  دارا 

 استان يزراع

 استان  يزراع يدرصد از اراض 61/6در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض 4/6 مهيب 

 يدرصد از اراض  11/6استان در کنار دارا بودن  هایدرصد از جمع نهاده ۸۸/2از  یبرخوردار 

 استان یکشاورز

 درصد استان(  ۸9/4ششم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان)  یرتبه 

 گوشت  دياز لحاظ تول ازدهميد( و رتبه  درص 91/1استان) ريش ديشانزدهم تول  رتبه

 درصد( 67/۳قرمزاستان)

 شهرستان از استان )رتبه اول استان( يباالتر پرورش ماه سرانه 

 استان يپرورش ماه یدرصد از استخرها 06/1استان و دارا بودن  يدرصد از ماه ۸۸/11  ديتول 

 استانعسل باالتر از  ديدرصد از عسل استان و سرانه تول 54/0 ديتول 
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 راهبردهای عملياتي -ج

ارتقای بهره وری آب و زمين با توجه به سهم قابل توجه شهرستان در توليد محصوالت زراعي و  -

 باغي
 حفظ نقش شهرستان به عنوان يکي از مهمترين منابع توليد محصوالت کشاورزی و دامي استان -
 شود.  بر منابع آبي و طبيعيجلوگيری از توسعه فعاليت های کشاورزی و دامداری که باعث فشار  -
 توسعه پرورش آبزيان و زنبور عسل ضمن ارائه آموزش های الزم  -
 شکل دهي زنجيره ارزش افزوده توليد محصوالت کشاورزی و دامي در منطقه و شهرستان -
 ايجاد مراکز پرورش دام و طيور نوين با توجه به موقعيت اقليمي  -
 بزيان ارگانيك با توجه به ويزگي های طبيعي منطقهتوسعه محصوالت کشاورزی، دامي، طيور و آ -

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی -9 -2-3

 هاچالش -الف

 انيعدم وجود هنرجو 

 شاغل انيوجود هنرجو عدم 

 يدست عيدر بخش صنا نييپا اشتغال 

 يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم 

 ييکارت شناسا نييپا تعداد  

 یپروانه انفراد نييپا عدادت  

 يکارگاه ديتول هایپروانه نييپا تعداد 

 بانيپشت يوجود مشاغل خانگ عدم 

 و هتل آپارتمان ريوجود هتل و مهمانپذ عدم 

 گردیوجود مراکز بوم عدم 

 راهينيوجود مرکز ب عدم 

 و داخلي يگردشگر خارج نييپا تعداد 

 آموزش و پرورش نيمسافر نييپا تعداد 

 يفرهنگ -يخيتار هایجاذبه نييپا تعداد 

 یبخش گردشگر نيشاغل نييپا تعداد 

 یبردارتحت بهره یوجود مناطق نمونه گردشگر عدم 

 یوجود دفاتر خدمات گردشگر عدم 



   چادگانسند توسعه شهرستان / 24۸

 

 هاتوانمندی -ب

 يدست عيصنا هایاهشگينما یتعداد باال 

 مستقل يمناسب مشاغل خانگ تعداد 

 يدست عصناي در شده اعتبارات جذب یباال مقدار 

 يعيطب یجاذبه ها یباال تعداد 

 ساخت جاذبه انسان یباال تعداد 

 نگيکمپ یباال تعداد 

 راهبردهای عملياتي -ج

 توسعه گردشگری کشاورزی و عشايری -
ايجاد زيرساخت های الزم توسعه گردشگری کشاورزی مانند اقامتگاه های بومگردی، رستوران  -

 های روستايي و ...
 محصوالت داری با پيشينه موجود در شهرستان توسعه صنايع دستي منطقه خصوصا -
راه اندازی جشنواره های متعدد مرتبط با ويژگي های منطقه مانند برداشت محصول، غذا، رودخانه  -

 و ...
 راه اندازی دفاتر بومي ارائه دهنده خدمات گردشگری -
 راه اندازی بازارچه های محصوالت بومي و صنايع دستي در زمان های مشخصي از سال -
 با هدف شناساندن ويژگي های شهرستان و جلب گردشگر برندسازی محصوالت بومي منطقه  -

 حمل و نقل -10 -2-3

 هاچالش -الف

 027/0 در کنار  يدرصد از بار جابجا شده درون استان 009/0و  يجا شده برون استاناز بار جابه

 استان تيز جمعدرصد ا 6۳/0درصد از مساحت استان و  11/1

 ييو هوا يليحمل و نقل ر بهره مندی از عدم 
  دور بودن بسياری از مناطق شهرستان از کريدورهای ملي و بين المللي 
 ياستان( نسبت به بار خروج 059/0نقاط کشور)  ريبه شهرستان از سا یبودن نسبت بار ورود باالتر 

 درصد استان( 004/0نقاط کشور) رياز شهرستان به سا
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 هاتوانمندی -ب

 شاخص نيو رتبه  دوم استان از لحاظ ا يراه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط استان شاخص 

 6۳/0 در سال  يجا شده درون استاندرصد از مسافران جابه 4/0و  يدرون استان یدرصد از سفرها

 استان تيدرصد جمع 6۳/0و   1۳95

 شرکت  كي ینفر به ازا ۳2479در شهرستان)  یبربه شرکت مسافر تيبودن نسبت جمع تر نييپا

 (یشرکت مسافربر كي ینفر به ازا ۳9090( نسبت به استان) یمسافربر

 راهبردهای عملياتي -ج

توانمندسازی جامعه محلي در ارئه خدمات حمل و نقل مربوط به محصوالت توليد شده در  -

 شهرستان
 ورودی و خروجي تقويت شرکت های حمل و نقل شهرستان در جابجايي بار -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 هاچالش -الف

 استان نيانگينفوذ تلفن ثابت از م بيتر بودن ضر نييپا 

 استان نيانگينفوذ اپراتور همراه اول از م بيتر بودن ضر نييپا 

 استان نيانگياز م تلينفوذ اپراتور را بيتر بودن ضر نييپا 

 یتر بودن سرانه پورت ها نييپا ADSL شده توسط مخابرات از سرانه استان رهيدا 

 شهرستان یشهر تينسبت به جمع یشهر يدفاتر خدمات ارتباط نييپا تعداد 

 از سرانه استان يتر بودن سرانه مرسوالت پست نييپا 

 استان نيانگياز م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م ترنييپا 

 هاتوانمندی -ب

 تلفن همراه از سرانه کل استان یها تيباالتر بودن سرانه سا 

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها یباال تعداد 

 دفاتر  یباال تعدادICT ييروستا تينسبت به جمع ييروستا  

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها باالتر 
 

 



   چادگانسند توسعه شهرستان / 250

 

 راهبردهای عملياتي -ج

 کيفي فناوری اطالعات و ارتباطات در اقصي نقاط شهرستان توسعه کمي و -
 پرهيز از هدررفت سرمايه در توسعه فيزيکي زيرساخت ها -

 انرژی -12 -2-3

 هاچالش -الف

 سوپر در شهرستان نيعدم مصرف بنز 

 شهرستان از استان ديبودن مصرف سرانه نفت سف باالتر 

 از متوسط استان سرانه برق  باالتر مصرف 

 هاتوانمندی -ب

  درصد از  6۳/0درصد از مساحت و 11/1استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب 19/0مصرف

 استان تيجمع

 شهرستان از استان   نيبودن مصرف سرانه بنز تر نييپا 

 بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان تر نييپا 

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما تر نييپا 

 یدرصد از برق شهرستان در بخش کشاورز 7۳ مصرف 

 استان تيدرصد از جمع 6۳/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  27/0 مصرف 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ه سکونتگاه های دور از شبک ای نوين تجديدپذير در تامين نيازهای انرژیاستفاده از فناوری ه -

 

 


