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 109 .................. 1393 سال در یاقتصاد تیفعال هر در( درصد) ستانده به واسطه مصرف نسبت(. 66 -1)جدول

 سهم و( الیر ونیلیم)یاقتصاد عمده یها بخش کیتفک به دنیفر شهرستان افزوده ارزش(. 67 -1)جدول

 110 ...................................................................................... (درصد)شبخ هر در استان افزوده ارزش کل از شهرستان

(درصد) استان و دنیفر شهرستان افزوده ارزش کل از یاقتصاد یها بخش از کیهر سهم(. 68 -1)جدول
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 در اه تیفعال نیا  سهم به دنیفر شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 69 -1)جدول

 116 ......................................................................................................................................................... استان افزوده ارزش
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 اه تیفعال نیا  سهم به دنیفر شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 70 -1)جدول

 117 ................................................................... 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال در کشور افزوده ارزش در

 119 ......................................................... دنیفر شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع بلغم(. 71 -1)جدول

 121 ...................................... یفناور سطح کیتفک به دنیفر شهرستان یصنعت یها کارگاه سهم(. 72 -1)جدول

 122 ................................................................................ دنیفر شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 73 -1)جدول

 123 ............................................................................ دنیفر شهرستان یصنعت یشهرکها رساختیز(. 74 -1)جدول

 124 ..................................... دنیفر شهرستان در روین تعداد کیتفک به یصنعت یها کارگاه تعداد(. 75 -1)جدول

 در توسعه یطرحها مجوز و یبرداربهره مجوز س،یتأس جواز یدارا یصنعت یکارگاهها تعداد(. 76 -1)جدول

 125 ............................................................................................................................................................. دنیفر شهرستان

 127 ................................................................. دنیفر شهرستان تیفعال نوع کیتفک به عیصنا سهم(. 77 -1)جدول

 128 ................................................................... دنیفر شهرستان یبردار بهره حال در معادن تعداد(. 78 -1)جدول

 130 .................................................. ها آن یاقتصاد یها شاخصه و دنیفر شهرستان معادن انواع(. 79 -1)جدول

 136 ............. (درصد)استان از شهرستان سهم و( هکتار)دنیفر شهرستان باغات و یزراع یاراض(. 80 -1)جدول

 138 ....................................................................................... (هکتار)دنیفر شهرستان در مراتع سطح(. 81 -1)جدول

 140 ......................................................................... دنیفر شهرستان یباغ و یزراع محصوالت دیتول(. 82 -1)جدول

 142 ........................ (هکتار در تن) دنیفر شهرستان یکشاورز بخش در نیزم ینهاده یوربهره(. 83 -1)جدول

 144 ................................................... (هکتار)دنیفر شهرستان در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 84 -1)جدول

 145 .............................................................................. دنیفر شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 85 -1)جدول

 146 ........................................................ دنیفر شهرستان در یکشاورز بخش ونیزاسیمکان بیضر(. 86 -1)جدول

 148 ........................................................................... دنیفر شهرستان در یکشاورز یهانهاده عیتوز(. 87 -1)جدول

 شهرستان در یعیطب منابع و زراعت باغات، ور،یان،طیدام،آبز امور یامهیب پوشش ریز سطح(. 88 -1)جدول

 149 ................................................................................................................................................................................ دنیفر

 151 .......................... دنیفر شهرستان در نیسنگ و سبک دام تعداد و ریش و قرمز گوشت دیتول(. 89 -1)جدول

دنیفر شهرستان در گذارتخم و یگوشت مرغ ینهیزم در هاآن دیتول و یبرداربهره یواحدها(. 90 -1)جدول
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 155 ..................................................................... دنیفر شهرستان در آنها دیتول و التیش یواحدها(. 91 -1)جدول

 156 ....................................................... دنیفر شهرستان در عسل دیلتو و عسل زنبور یکلن تعداد(. 92 -1)جدول

 158 ........................................................................................دنیفر شهرستان در یدامپزشک امکانات(. 93 -1)جدول

 رد شهرستان سهم و( هزارتن)کشور نقاط سایر به دنیفر شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 94 -1)جدول

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



 

 د

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 سهم و( تن هزار)اصفهان استان نقاط سایر به دنیفر شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 95 -1)جدول

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

 ناستا از شهرستان سهم و( تن هزار) مبدأ عنوان به دنیفر شهرستان از شده جابجا کاالی میزان(. 96 -1)جدول

 164 ............................................................................................................................... کاالیی گروه 9 تفکیک به( درصد)

 جمعیت سهم به اصفهان استان مبدأ از یارسال کاالهای کل از دنیفر شهرستان سهم نسبت(. 97 -1)جدول

 166 .................................................................................................................... اصفهان استان جمعیت کل از شهرستان

 استان های فروشی عمده کل از شهرستان سهم و دنیفر شهرستان های فروشی عمده تعداد(. 98 -1)جدول

 ISIC ..................................................................................................................................... 167 رقمی سه کد تفکیک به

(درصد)استان صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و دنیفر شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 99 -1)جدول
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 168 ...................... اصفهان استان و دنیفر شهرستان سطح در ههمرا و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 100 -1)جدول

 استان و دنیفر شهرستان در تلیرا و  اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS تعداد(. 101 -1)جدول

 171 .................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط اصفهان

 172 .............................. (نفر 1000 هر یازا به) اصفهان استان و دنیفر شهرستان BTS سرانه(. 102 -1)جدول

 172 ................................................. استان و دنیفر شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 103 -1)جدول

 سهم و دنیفر شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت تعداد(. 104 -1)جدول

 173 ............................................................................................... 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان

( درصد)شهرستان سهم و ییروستا و یشهر کیتفک به  دنیفر شهرستان یپست یواحدها عدادت(. 105 -1)جدول

 175 ........................................................................................... 1385-1395 دوره یط استان یپست یواحدها کل از

 اصفهان استان و دنیفر شهرستان در یشهر یارتباط خدمات و ییروستا ICT دفاتر تعداد(. 106 -1)جدول

 176 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

 4000 هر یازا به) اصفهان استان و دنیفر شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 107 -1)جدول

 176 .................................................................................................................................................................................... (نفر

 اناصفه استان و دنیفر شهرستان در( نفر هر یازا به مرسوله)یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 108 -1)جدول

 178 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

 شهرستان در( درصد)یونیزیتلو و ییویراد تالیجید یهاشبکه یهافرستنده یتیجمع پوشش(. 109 -1)جدول

 179 ..................................................................................................................... 1389-1395 دوره یط استان و دنیفر

 کیتفک به دنیفر شهرستان در( مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)یعیطب گاز مصرف سرانه(. 110 -1)جدول

 180 ........................................................................................................................................................... مختلف یهابخش

 183 ......................................................................... دنیفر شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 111 -1)جدول
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 188 ........................................................ دنیفر شهرستان در ینفت یفرآورده شش مصرف زانیم(. 112 -1)جدول

 189 ................................................................ دنیفر شهرستان CNG گاهیجا و نیبنز پمپ تعداد(. 113 -1)جدول

 هر یازا به ساعت لوواتیهزارک)دنیفر شهرستان مختلف یهابخش در برق یسرانه مصرف(. 114 -1)جدول

 192 ............................................................................................................................................................ (درصد و مشترک

 193 ................................................ دنیفر هرستانش مختلف یهابخش در برق نیمشترک تعداد(. 115 -1)جدول

 195 . دنیفر شهرستان مختلف یبخشها در( مشترک هر یازا به مترمکعب)آب سرانه مصرف(. 116 -1)جدول

 197 ................................................... دنیفر شهرستان مختلف یهابخش در آب تانشعابا تعداد(. 117 -1)جدول

 198 ........................................................... (لومتریک)دنیفر شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 118 -1)جدول

 200 .............................................................. دنیفر شهرستان یبرا راه ییربنایز یشاخصها مقدار(. 119 -1)جدول

 202 ............................................................. دنیفر شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 120 -1)جدول

 203 .................................دنیفر شهرستان( مورد هزار)یاستان درون یشده اجابج مسافر تعداد(. 121 -1)جدول

 204 ..............................................................دنیفر شهرستان( مورد هزار)یاستان برون سفر تعداد(. 122 -1)جدول

 205 ................................. دنیفر شهرستان( مورد هزار)یاستان برون یشده جابجا مسافر دتعدا(. 123 -1)جدول

 206 .............................. دنیفر شهرستان( هزارتن)یاستان درون و برون یشده جابجا بار زانیم(. 124 -1)جدول

 208 ....................................................................................... دنیفر شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 125 -1)جدول

 209 ............................................ دنیفر شهرستان یدست عیصنا جیرا یربومیوغ یبوم یهارشته(. 126 -1)جدول

 210 ...................................................................... دنیفر شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 127 -1)ولجد

 211 ................................................................ دنیفر شهرستان یدستعیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 128 -1)جدول

 212 ....................... دنیفر شهرستان یدست عیصنا یانفراد و یکارگاه دیتول یها پروانه دادتع(. 129 -1)جدول

 213 ............................................. دنیفر شهرستان یدست عیصنا بخش ییشناسا یکارتها تعداد(. 130 -1)جدول

 214 ................ دنیفر شهرستان یدست عیصنا بخش بانیپشت و مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 131 -1)جدول

 215 ......................................دنیفر شهرستان در یدست عیصنا یهابازارچه و هاشگاهینما تعداد(. 132 -1)جدول

دنیفر شهرستان یدست عیصنا بخش در شدهجذب اعتبارات و شدهیمعرف یها طرح تعداد(. 133 -1)جدول
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 218 .............. دنیفر هرستانش مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گردشگران تعداد(. 134 -1)جدول

 220 ..................................................................................... دنیفر شهرستان یگردبوم مراکز تعداد(. 135 -1)جدول

 221 .................................................................................... دنیفر شهرستان یاقامت یواحدها تعداد(. 136 -1)جدول

 222 ................................................................ دنیفر شهرستان یراهنیب ییرایپذ یواحدها تعداد(. 137 -1)جدول

 223 .......................................................................................... دنیفر شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 138 -1)جدول

 224 ...................................................................................... دنیفر شهرستان یگردشگر یهاجاذبه(. 139 -1)جدول
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 227 .................................................................... دنیفر شهرستان یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 141 -1)جدول
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 18 ........................ 1385-1395 دوره یط اصفهان استان و دنیفر شهرستان تیجمع تراکم روند(. 1 -1)نمودار

 19 ......... 1385-1395 دوره یط استان با دنیفر شهرستان ریم و مرگ و  تولد خام نرخ سهیمقا(. 2 -1)نمودار

 21 ..........................1385-1395 دوره یط استان با دنیفر شهرستان در ینیشهرنش نرخ سهیمقا(. 3 -1)نمودار

 الس در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید با دنیفر هرستانش خانوار بعد سهیمقا(. 4 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................... 22 
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 23 .......................................................................................................................................................................... 1395 سال

 23 ..... 1395 و 1390 ،1385 یسالها در تیجنس برحسب دنیفر شهرستان تیجمع یسن هرم(. 6 -1)نمودار
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 45 ... 1395 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس آموز دانش یفضا سرانه(. 19 -1)نمودار

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

1395 ................................................................................................................................................................................... 45 



 

 س

 

 نمودارهافهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

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

 .............................................................................................................................................................................................. 46 

 48 .................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان راستانداردیغ یدولت مدارس درصد(. 22 -1)نمودار
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 52 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان
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 استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 32 -1)نمودار

 67 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

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

 67 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 69 .............................. (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز مقاله سرانه(. 34 -1)نمودار

 69 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاانشهرست در نور امیپ رنظامیز مقاله سرانه(. 35 -1)نمودار
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 71 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان
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 73 ..........................................................1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان
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 74 .................................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دنیفر

 رد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(. 40 -1)نمودار

 74 ............................................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و انهاشهرست گرید با دنیفر شهرستان
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 شهرستان  در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 41 -1)نمودار

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

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

 75 ................................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با دنیفر

 78 ........... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دنیفر شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 43 -1)نمودار

 رد اصفهان استان کل و  ها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 44 -1)نمودار

 79 .......................................................................................................................................................................... 1394 سال

 82 . 1387 -1394 یها سال یط استان و دنیفر شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 45 -1)نمودار

1386 -1394 یها سال یط استان و دنیفر شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 46 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 82 

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

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

 88 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 48 -1)نمودار

 استان یرستانهاشه در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یمل یهامدال نسبت(. 49 -1)نمودار

 90 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 استان یشهرستانها در( نفر هزار)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یجهان یهامدال نسبت(. 50 -1)نمودار

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

 94 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 51 -1)نمودار

 95 ... 1395 سال در ناصفها استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 52 -1)نمودار

 هدور یط استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با دنیفر شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 53 -1)نمودار
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 104 ........ 1385-1395 دوره یط استان با دنیفر شهرستان در طالق به ازدواج نسبت سهیمقا(. 54 -1)مودارن

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ(. 55 -1)نمودار

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

 سال رد اصفهان استان کل و استان یهاشهرستان گرید با دنیفر شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 56 -1)نمودار
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 هاناصف استان کل و استان یهاشهرستان گرید با دنیفر شهرستان رانهس افزوده ارزش سهیمقا(. 57 -1)نمودار

 108 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و دنیفر شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 58 -1)نمودار
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 یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 59 -1)نمودار

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

 113 1379-1393 دوره یط استان و دنیفر شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم (.60 -1)نمودار

 یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 61 -1)نمودار

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

1379-1393 دوره یط استان و دنیفر شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 62 -1)نمودار

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

 یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 63 -1)نمودار

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

 رد تهایفعال نیا  سهم به دنیفر شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 64 -1)نمودار

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

 ستانا کل و استان یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 65 -1)نمودار

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

 استان کل و استان یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 66 -1)نمودار

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

 122 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(. 67 -1)نمودار

 123 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 68 -1)نمودار

 125 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(. 69 -1)نمودار

 128 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 70 -1)نمودار

 131 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 71 -1)نمودار

 131 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 72 -1)نمودار

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

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

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

 137 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به صفهانا استان یزراع یاراض(. 76 -1)نمودار

 138 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 77 -1)نمودار

 139 ...........................................................................1395 سال در دنیفر شهرستان مراتع تیعوض(. 78 -1)نمودار

 141 ............................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یکشاورز محصوالت(. 79 -1)نمودار

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

 142 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت(. 81 -1)نمودار
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 یشهرستانها یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 82 -1)نمودار

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

 یکشاورز محصوالت یزراع خشب در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 83 -1)نمودار

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

 یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 84 -1)نمودار

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

 146 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 85 -1)نمودار

 تا 1385 یسالها یط در اصفهان نواستا دنیفر شهرستان ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 86 -1)نمودار
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 149 .... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(.  87 -1)نمودار

 151 ............................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول (. 88 -1)ودارنم

 152 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 89 -1)نمودار

 154 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 90 -1)نمودار

 154 .................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(. 91 -1)نمودار

 156 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 92 -1)نمودار

 157 ................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 93 -1)نمودار

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با دنیفر شهرستان مقایسه(. 94 -1)نمودار

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

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با دنیفر شهرستان مقایسه(. 95 -1)نمودار

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

 استان لک و استان یها شهرستان گرید با دنیفر شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 96 -1)نمودار

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

 یاه شهرستان گرید با دنیفر شهرستان در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 97 -1)نمودار

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

 استان یشهرستانها گرید با دنیفر شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 98 -1)نمودار

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

 رگید با دنیفر شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 99 -1)نمودار

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

 گرید با دنیفر شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 100 -1)نمودار

 174 ..................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یهاشهرستان
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 گرید یها شهرستان با دنیفر شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 101 -1)نمودار

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

 ستانا کل و استان گرید یها شهرستان با دنیفر شهرستان در یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 102 -1)نمودار

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

 181 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در گاز کل مصرف(. 103 -1)نمودار

 182 .............................. 1394 سال در اصفهان اناست یشهرستانها در گاز کل یسرانه مصرف(. 104 -1)نمودار

 182 .............................................................. 1394 سال در دنیفر شهرستان گاز  مصرف بیترک(. 105 -1)نمودار

 183 ........................................................... 1394 سال در صفهانا استان گاز نیمشترک کل تعداد(. 106 -1)نمودار

 184 ................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در نیبنز یسرانه مصرف(. 107 -1)نمودار

 185 .............................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در زگانفت یسرانه مصرف(. 108 -1)نمودار

 186 .......................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در کوره نفت یسرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 186 ........................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در دیسف نفت یسرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 187 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در عیما گاز یسرانه مصرف(. 111 -1)نمودار

 190 ......................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان یشهرستانها در برق کل مصرف(. 112 -1)نمودار

 190 .......... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان یشهرستانها در برق یسرانه کل مصرف(. 113 -1)نمودار

 سال اول ماهه نه در دنیفر شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف یبخشها مصرف سهم(. 114 -1)نمودار
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 اول ماهه نه در دنیفر شهرستان در برق نیمشترک تعداد در تلفمخ یبخشها از کیهر سهم(. 115 -1)نمودار

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

 194 ...................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان یشهرستانها برق نیمشترک تعداد(. 116 -1)نمودار

 195 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در آب کل مصرف(. 117 -1)نمودار

 196 .............................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در آب یسرانه کل مصرف(. 118 -1)نمودار

 196 ..................................... 1395 سال در دنیفر شهرستان در  بخش هر در آب مصرف سهم(. 119 -1)نمودار

1395 سال در دنیفر شهرستان در آب نیمشترک تعداد در مختلف یبخشها از کیهر سهم(. 120 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 197 

 198 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها آب انشعابات تعداد(. 121 -1)نمودار

 199 ............................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ یحوزه یراهها (. 122 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به دنیفر شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 123 -1)نمودار

 200 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 201 ....... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت( 124 -1)نمودار
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 201 ...................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان  تیجمع به راه نسبت(. 125 -1)نمودار

 202 ................. 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 126 -1)نمودار

 203 .................. 1395 سال رد دنیفر شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 127 -1)نمودار

1395 سال در دنیفر شهرستان یاستان درون یشده مسافرجابجا تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 128 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 204 

 205 ................ 1395 سال در دنیفر شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا مسه(. 129 -1)نمودار

1395 سال در دنیفر شهرستان یاستان برون یجابجاشده مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 130 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 206 

 207 ........................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(. 131 -1)نمودار

 208 ........................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا (. 132 -1)نمودار

 209 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 133 -1)نمودار

 211 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 134 -1)نمودار

 214 ............... اصفهان استان یشهرستانها ریاخ سال 5 یدستعیصنا ییشناسا یکارتها تعداد(. 135 -1)نمودار

 215 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 136 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 137 -1)نمودار

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

 استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش ریاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع مقدار(. 138 -1)نمودار

 217 .............................................................................................................................................................................. اصفهان

 219 .................................1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یخارج گردشگران تعداد(. 139 -1)نمودار

 219 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد(. 140 -1)نمودار

 220 .................................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یگردبوم مراکز تعداد(. 141 -1)نمودار

 224 .................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 142 -1)نمودار

 225 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 143 -1)نمودار

 227 ................................................. اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 144 -1)نمودار

 251 ................................................ مختلف یها بخش در دنیفر شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 251 ........................... اصفهان استان یها شهرستان و دنیفر شهرستان یکشاورز توسعه شاخص(. 2 -2)نمودار

 252 ................. اصفهان استان یها شهرستان و دنیفر شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 3 -2)نمودار

 253 ............................. اصفهان استان یها شهرستان و دنیفر شهرستان یبازرگان توسعه شاخص(. 4 -2)نمودار

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

 254 .......................... اصفهان استان یها شهرستان و دنیفر شهرستان یگردشگر توسعه شاخص(. 6 -2)نمودار
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    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

رود، اما مشکل ساختاری از آنجا ای به شمار ميريزی ملي و منطقهعه و برنامهآمايش سرزمين اساس توس

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 محدودهيايي دور نموده و نتايج آن را غيرواقعي خواهد ساخت. با کوچكجغراف

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

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

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

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

ه تهيه های زيرمجموعي به تفکيك شهرستانمنظور اجرايي شدن، برششود 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

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

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 راهبردیح استان را به دستورالعملشده در سط

 است. 

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

عه ين طرح با مطالعملياتي از مطالعات آمايش سرزمين استان اصفهان انجام شده است. ا -ترجمان اجرايي

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

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

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

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

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

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

 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 اند، تا ضمن اطالع از جهتتهمجلس شورای اسالمي شهرستان ذيربط نيز حضور داش

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، مرحلهه به واقعيت اجرايي و بومي نزديكباعث شده است راهبردهای تدوين شد

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

ها که با نظرات ارزشمند خود بر غنای اين انهای اجرايي در شهرستمديران 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 ميريزی از اطالعات و دادهرخه برنامهگيری چچرا 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 شهرستانعزيزان در تمامي مراحل جمع

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

ای ي اقتصاد شهری و منطقهدريغ و مداوم تمامي همکاران علمي و اجرايي طرح و اعضای گروه پژوهشبي

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

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

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

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

 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 استان اصفهان در اين طرح نقش کليدی و اساسي داشته است که بر

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

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

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

ي هرچه تان و بالندگريزی اسبرنامه گانههفت مناطقدر قالب  های استان اصفهانتوسعه متوازن شهرستان

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                     

 



 

 

 



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

با مساحتي  فريدنشهرستان  1۳95سال  و طبق سرشماری 1۳95براساس آخرين تقسيمات کشوری در سال 

دهد و از نظر وسعت در رتبه درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي 94/0کيلومترمربع   1009بالغ بر 

کيلومترمربع( وکمترين به شهرستان  22570استان قرار گرفته است. بيشترين وسعت به شهرستان نايين)  بيستم

 97/0نفر و معادل  49۸90، 1۳95در سال  فريدنرد. جمعيت شهرستان کيلومترمربع( تعلق دا176شهر)خميني

معيت باشد. بيشترين جشهرستان استان اصفهان مي پانزدهميندرصد از جمعيت استان است و از اين نظر 

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

 شهرستان هب شمال از و گرفته قرار خوزستان –اصفهان  يراه ارتباط يردر مس يدنن فرشهرستا نفر( است.

 آبادفو نج و کرون تيران هایشهرستان به شرق از چادگان، شهرستان به و جنوب شرق جنوب از ، خوانسار

 2 یشهرستان دارا ينا محدود شده است. فريدونشهر و ياندشتم و ينيبو هاینو از غرب به شهرستا

رود شمالي، ورزق جنوبي، ) داالنکوه، زايندهدهستان 5 شهر)داران و دامنه(،2 ،رود(مرکزی و زنده)بخش

(  موقعيت 1-1نقشه ) .است (آبادی خالي از سکنه ۳5و  سکنه یداراآبادی  ۳0)یآباد65و  بيشه(ورزق، قره

در اين نقشه پراکندگي   هد.دهای استان اصفهان را نشان ميتانبندی شهرسدر تقسيم فريدنشهرستان 

  نيز  نشان داده شده است. و شهر فريدنهای روستايي سکونتگاه



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان فریدن(. موقعیت شهرستان 1 -1نقشه)
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 1395ت کشوری سال براساس تقسیما فریدنمشخصات عمومی شهرستان  (.1 -1جدول)

)درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان شرح  

مربع()کیلومترمساحت  1009 107019 94/0 

 4 50 2 بخش

 ۸7/1 107 2 شهر

 94/۳ 127 5 دهستان

 ۸5/1 ۳514 65 کل آبادی

 06/2 170۳ ۳5 آبادی خالی از سکنه

 1۳94مأخذ: سالنامه آماری سال            

غرب اصفهان واقع شده است. قسمت اعظم آن در  يلومتریک 1۳4در فاصله  ،داران ،تانشهرس ينمرکز ا

ي و منطقه بصورت کوهستان ، اينحوزه آبخيز زاينده رود واقع گرديده است و بر اساس بررسي بعمل آمده

باشد. های مختلف ميمتر با شيب 2200متر و حداقل  ۳۸90تپه ماهور بوده که حداکثر ارتفاع از سطح دريا 

ال در طول س کهیطورشهرستان سرد به ينا یهامعتدل است. زمستان یآب و هوا یدارا يدنشهرستان فر

بلند يبارندگ يزانمعتدل و نسبتا خشك دارد. م یهاتابستان يول شوديم يدهد يخبندانروز  125از  يشب

. باشديم گرادانتيدرجه س ۳/10بلند مدت درجه حرارت  يانگينو م متريليم 6/۳۳5شهرستان  ينمدت ا

 يمالش يجنوب ياو  يغرب يمنطقه سرچشمه گرفته که جهت حرکتشان شرق یهااز کوهستان يزن ييرودها

از نجف آباد را مشروب  يعيوس ياراز جمله رود مرغاب که منطقه بس يزندريرود ميندهبه زا يشترباشد و ب يم

ده و ش يدنوارد فر بختياریرود پس از گذشتن از  يندهزاتوان نام برد. رودخانه  يآبخور سنگ را م ياو 

 يليونم 1450آن معادل  يریآبگ يزانو م يستاس يدندر فر يزرود نينده. سد زايزدريرود ميندهسپس به سد زا

 دهانه چشمه فصلي است. 19۳6دهانه چشمه دائمي و  2900شهرستان فريدن دارای  باشد.يمتر مکعب آب م

ها در بيشترين بارشدهد، النه و طبقات ارتفاعي را نشان ميخطوط هم بارش متوسط سا ( که۳-1)در نقشه

خورد که با حرکت به سمت شرق و در ارتفاعات به چشم مي قسمت غرب و جنوب غربي شهرستان و

ر از بارش، دما و گيری پوشش زمين نيز متاثشکلشود. ها با کاهش روبرو ميشرقي ميزان بارش جنوب

 اين شهرستان(  نشان داده شده است. مراتع متراکم و نيمه متراکم در دامنه کوه های 4-1)در نقشه ارتفاع

نيز  اين شهرستان. اراضي کشاورزی اندای از اين شهرستان را پوشش دادهقسمت عمدهشکل گرفته اند و 

ستان از پوششان های شمالي شهراند و در قسمتعمدتا در مجاورت دو شهر دامنه و داران شکل گرفته

از شيب قابل توجه  فريدن((  نشان مي دهد قسمت عمده شهرستان 5-1نقشه شيب )نقشه )  شود.کاسته مي

   سازد.ها محدود ميهای مختلف را در اين قسمتفعاليتبرخوردارند که 
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 در سال فریدنگاه های جنگلی شهرستان  مساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره(. 2 -1جدول)

 )هکتار(1395

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 65000 0 جنگل طبیعی

 14/0 ۳۳6214 46۸ جنگل دست کاشت

 0 2۸ 0 پارک های جنگلی طبیعی

 29/5 2۸0۳4 14۸2 فضاهای سبز

 0 ۸166 0 ذخیره گاه های جنگلی

 اریماخذ: سالنامه آم      

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

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را  29/5باشد که هکتار مي 14۸2در حدود فريدنشهرستان 

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



 

 

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

 



 

 

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

 



 

 

 فریدن(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 فریدن(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

 باشد. مي بخش آب در شهرستان فريدن های مهم(  نشان دهنده وضعيت شاخص۳-1جدول )

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

 ومتوسط حجم تبخیر 

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(

661۳455/۳16 5/4792 
ش آبي تن عدم تنش آبي )وجود

موضعي و مقطعي(
2/1 

تنش آبي 

شديد
6/۳ باال9594

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

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

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

)میلیون مصارف 

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(
74- 906۳/0- 4- 5261/10 1571774۳401

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

برداری اما مصرف زياد و بهره. شاهده است( قابل م6-1دارد. اين واقعيت در نقشه ) لوبياز نظر سرانه آب تجديدپذير وضعيت مط فريدنهمانگونه که مشخص است شهرستان 

  ( اين واقعيت را مشاهده نمود.7-1که مي توان در نقشه ) ،ه استقرار داد تنش آبي شديددر محدوده با را اين شهرستان فراوان از منابع زيرزميني 



 

 

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

 



 

 

 اصفهاندر محدوده حوزه های آبریز استان  (. وضعیت تنش آبی شهرستان فریدن7 -1نقشه)
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 تحوالت جمعیتی -2 -1

جمعيت شهرستان با  1۳95و  1۳90، 1۳۸5با توجه به نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسکن در سال های 

و با متوسط  1۳90نفر در سال  5۳606به  1۳۸5نفر در سال  54909از درصد   -4۸/0متوسط نرخ رشد ساالنه 

 1۳90-1۳95نفر کاهش يافته است. طي دوره   49۸90به  1۳95در سال درصد  -4۳/1نرخ رشد ساالنه 

وره در همين د قرار دارد. استان بيست و دومجايگاه شهرستان فريدن از نظر نرخ رشد ساالنه جمعيت در 

درصد   -56/1با  ين و مياندشتبوي شهرستان درصد باالترين و  61/۳شهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 1۳95و 1۳90در فاصله بين دو سرشماری  اند.جمعيت استان را در اختيار داشته نرخ رشد ساالنهن تريپايين

درصد  -۸1/2درصد و در مناطق روستايي  15/0متوسط رشد ساالنه جمعيت در مناطق شهری فريدن  

 باشد. مي

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

1395 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 -4۳/1 -4۸/0 49۸90 5۳606 54909 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 -00/1 -15/0 256۸5 27006 27216 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 -۸7/1 -۸0/0 24205 26600 2769۳ شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 15547 15255 1۳56۳ شهرستان

 - - 97/0 10/1 20/1 )درصد( سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 49 5۳ 54 )نفر در کیلومترمربع(تراکم جمعیت

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 15/0 14/0 24444 24262 24096 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 21/0 ۳0/0 12552 1242۳ 122۳6 شهرستان

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 09/0 -04/0 11۸92 11۸۳9 11۸60 شهرستان



   17/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 726۳ 6729 59۳۳ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -۸1/2 -97/0 25446 29۳44 ۳0۸1۳ شهرستان

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

 -07/2 -54/0 1۳1۳۳ 145۸۳ 149۸0 شهرستان

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

 -56/۳ -۳9/1 12۳1۳ 14761 15۸۳۳ شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - ۸26۸ ۸526 76۳0 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران     

مربع نفر در هرکيلومتر  54برابر با  1۳۸5موجود ميزان تراکم جمعيت شهرستان در سال  براساس آمارهای

نفر رسيده که طي اين دوره همواره از نرخ   49به   1۳95و در سال  5۳به  1۳90بوده که اين رقم در سال 

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

تان شهرسدر اين سال رتبه يازدهم را در استان در اختيار داشته است.  1۳95جمعيت، شهرستان فريدن در سال 

های مربع به ترتيب رتبهنفر در هر کيلومتر 2ين با تراکم نايشهرستان و  1۸17شهر با تراکم جمعيت خميني

 اند.اول و آخر را در استان داشته
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 1385-1395روند تراکم جمعیت شهرستان فریدن و استان اصفهان طی دوره (. 1 -1نمودار)

رسيده است.  1۳95در سال  12/17به رقم  1۳۸5در سال  ۸2/22نرخ خام تولد در شهرستان فريدن از رقم 

در اين  .تيار داشته است،  شهرستان فريدن  از نظر نرخ خام تولد، رتبه هفتم استان را در اخ1۳95در سال 

ام نرخ خترين به ترتيب باالترين و پايين ۳۸/11خوانسار با  شهرستان و  49/22فريدونشهر با شهرستان سال 

بوده و در  ۸9/12برابر با  1۳۸5نرخ خام مرگ و مير شهرستان فريدن در سال  اند.تولد را در اختيار داشته

شهرستان فريدن از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در  1۳95سال کاهش يافته است.  در  02/۸به  1۳95سال 

 رتبه آخر را در استان داشته است. 79/۳فالورجان با شهرستان رتبه اول قرار گرفته و 

 نرخ خام تولد و مرگ و میر در شهرستان فریدن و استان اصفهان(. 5 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 12/17 27/24 ۸2/22 شهرستان

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

 02/۸ 76/12 ۸9/12 شهرستان

 مناطق شهری

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

 1۸/17 ۳1/25 6۸/26 شهرستان

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

 95/6 26/10 0۸/10 رستانشه



   19/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

 1395 1390 1385 عنوان

 مناطق روستایی

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

 06/17 41/2۳ ۸0/19 شهرستان

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

 04/9 ۸2/14 09/15 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                 

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

 1395و  1390، 1385های های جمعیتی در  سالشاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 00/49 26/45 ۸۸/4۳ شهرستان

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

 00/51 74/54 12/56 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 21/۳ 51/۳ 05/4 شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 106 102 9۸ شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 2/۸1 ۸/۸0 5/۸1 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 1/50 ۸/7۳ شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 ۳7/۳ 61/۳ 06/4 شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 106 105 10۳ شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 6/۸۸ ۳/۸7 ۸/۸7 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 5/4۳ 7/74 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 0۸/۳ 44/۳ 04/4 شهرستان

 جنسیتینسبت 
 107 106 107 استان

 107 99 95 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7۸/7 4/7۸ استان

 0/74 4/75 6/76 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 5/45 9/55 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                             

در سال  00/49و  1۳90در سال  26/45به  1۳۸5در سال  ۸۸/4۳ميزان شهرنشيني شهرستان فريدن از ميزان 

در  يست و يکم رااز نظر نرخ شهرنشيني رتبه ب 1۳95افزايش يافته است. شهرستان فريدن در سال  1۳95

ا ون بتيران و کرشهرستان درصد بيشترين و  54/9۸شهر با شهرستان خمينيدر اين سال   استان داشته است.

فريدن به لحاظ  شهرستان اند.  در اين سالدرصد کمترين نرخ شهرنشيني را  در استان داشته 15/42

 روستانشيني رتبه چهارم را در استان دارد.



   21/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

 

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

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

و محيط  هشود، بنابراين تحت تاثير اوضاع اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و سياسي جامعها تشکيل ميانسان

در متوسط بعد خانوار  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های سال های گيرد. براساس سرشماریف قرار مياطرا

کاهش يافته  1۳95در سال  21/۳و  1۳90در سال  51/۳،  به 1۳۸5در سال  05/4شهرستان فريدن از  عدد 

(، 72/۳)1۳۸5های الاست. مقايسه بعد خانوار شهرستان با بعد خانوار کل استان که به ترتيب در س

( بيانگر اين موضوع است که اين شاخص همواره بيشتر از شاخص استاني بوده 19/۳)1۳95( و ۳5/۳)1۳90

ها در شهرستان فريدن، بعد خانوار در مناطق است. موضوع مورد توجه ديگر آن است که در طي اين سال

شهرستان فريدن از نظر  1۳95است. در سال شهری همواره  بزرگتر از بعد خانوار در مناطق روستايي بوده 

شهرستان و  ۳4/۳فريدونشهر با  شهرستان بعد خانوار رتبه های يازدهم را در استان داشته است. در اين سال

 به ترتيب بيشترين و کمترين بعد خانوار را در استان دارند.   9۳/2ن با نايي
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 1395و کل استان اصفهان در سال ریدن با دیگر شهرستان های استان ه بعد خانوار شهرستان فمقایس(. 4 -1نمودار)

نرخ باروری عمومي باشد. صلي تغييرات جمعيتي يك جامعه ميمير يکي از عوامل ا باروری در کنار مرگ و

لي که ميزان ، در حاکاهش يافته1/50به  ۸/7۳  ( از1۳۸5-1۳90)ساله 5وره در شهرستان فريدن در يك د

به ميزان  1۳۸5در سال  1/4۸کاهش نرخ باروی عمومي استان در طي اين دوره بسيار کمتر بوده و از ميزان 

دهد که ميزان باروری مناطق شهری ه مناطق شهری با روستايي نشان ميرسيده است. مقايس 1۳90در سال  44

باروری مناطق شهری کمتر از مناطق روستايي ميزان  1۳90بيشتر از مناطق روستايي و در سال  1۳۸5در سال 

 بوده است.

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

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

ام تولد و تفاوت مرگ و مير زنان و مردان در سنين خاصي باشد. با توجه در هنگ جنسيتيمهاجرت، نسبت 

است که بيشتر از نسبت  106برابر با  1۳95شهرستان در سال  جنسيتيبه آمارهای استخراج شده نسبت 

اين نسبت طي دوره  شودمشاهده مي (6-1)همچنين همانگونه که در جدولباشد. ( مي10۳استان) جنسيتي

ان در رتبه چهارم است جنسيتيشهرستان فريدن از نظر نسبت  1۳95فزايش يافته است. در سال ا 1۳95-1۳۸5

  99 جنسيتينسبت  خوانسار باشهرستان و  106 جنسيتينسبت  فالورجان با شهرستان در اين سال .قرار دارد

 اند.استان داشتهرا در  جنسيتيترين نسبت به ترتيب باالترين و پايين



   2۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

 

شهرستان فریدن با دیگر شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال  جنسیتیمقایسه نسبت (. 5 -1نمودار)

1395 

های سني مختلف است. معيتي، هرم سني جمعيت برحسب گروهيکي از مباحث مهم در بحث ساختار ج

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

هرم سني جمعيت شهرستان فريدن به تفکيك زن  (6-1) در نمودار .است جمعيت از سني مختلف هایرده

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5و مرد و در سال های 

 
 1395و  1390، 1385های در سال تجنسیحسب فریدن برهرم سنی جمعیت شهرستان (. 6 -1نمودار)
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مشخص است در طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان فريدن به سوی  (6-1)همانگونه که در نمودار

 20-24و  15-19 شود که توده اصلي جمعيت از گروه سني. مشاهده ميباشدميمندی در حال حرکت سال

 مشاهدهتوان همچنين ميرسيده است.  1۳95ر سال ساله د ۳0-۳4و  25-29به گروه سني  1۳۸5ساله در سال 

 به طور فريدن شهرستان در زنان بيشتر مردان و  و ساله 65 باالی جمعيت ميزان نظر مورد دوره طي که کرد

 است. بوده افزايش حال در مرتب

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

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

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

. تر از کل استان استگيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان فريدن کمميزان جمعيت را در بر مي

ساله و بيشتر با سهم اين گروه سني  65همچنين مشخص است که در سطح شهرستان فريدن سهم گروه سني 

دهنده سالمندی بيشتر شهرستان فريدن نسبت به متوسط در سطح استان اختالف زيادی دارد و اين امر نشان

 استان است.

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

ارائه شده  (7-1)های مهاجرت استان که خالصه آن برای شهرستان فريدن در جدولنتايج ماتريس مطالعه

سيزدهم را ن از نظر تعداد کل مهاجران رتبه شهرستان فريد 1۳۸5-1۳90دهد که طي دوره است، نشان مي

کمترين  نفر( و 2۳۳25۳)ار مهاجران مربوط شهرستان اصفهاني اين دوره بيشترين آمدر استان داشته است. ط

، از مابهبحث دی زماني موردر دورهباشد. ميزان خالص مهاجرت نفر( مي 1771)مربوط به شهرستان دهاقان

ن در بدوآيد شده از شهرستان بدست ميالتفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج 



   25/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

محل  اند و نيز مهاجراني که استاننظر گرفتن مهاجراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفته

نفر  125ميزان خالص مهاجرت شهرستان فريدن  1۳۸5-1۳90اقامت قبلي آنها نامعلوم بوده است. دردوره 

 بوده است.

 1390-1395و  1385-1390ان فریدن طی دوره های مهاجرت شهرست(. 7 -1جدول)

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 490۳ کل مهاجران

 - ۳726 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد 

شده یا خارج 

 شده از شهرستان

 - 520 کل مهاجران وارد شده

 - 516 ها استان سایر از شده وارد

 - 4 کشور خارج زا شده وارد

 - ۳91 شده از  شهرستان خارج مهاجران

 - 125 خالص مهاجرت

 مأخذ: مرکز آمار ايران  

 

 

 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

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

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

 سال

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

 و کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

ختر د

 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

۸9- ۸۸ 1۸0۸ 1۸9۳ ۳701 96/0 1160 1۳25 24۸5 ۸۸/0 1415 1۸14 ۳229 7۸/0 222 545 767 41/0 4605 5577 101۸2 ۸۳/0 - 

90- ۸9 1797 1۸5۸ ۳655 97/0 11۳7 1241 2۳7۸ 92/0 1197 100۸ 2205 19/1 21۳ 469 6۸2 45/0 4۳44 4576 ۸920 95/0 ۳9/12- 

91- 90 1742 1۸۳7 ۳579 95/0 1072 1160 22۳2 92/0 1024 ۸59 1۸۸۳ 19/1 201 446 647 45/0 40۳9 4۳02 ۸۳41 94/0 49/6- 

92- 91 2102 220۸ 4۳10 95/0 67۸ 765 144۳ ۸9/0 954 799 175۳ 19/1 20۸ 466 674 45/0 ۳942 42۳۸ ۸1۸0 9۳/0 9۳/1- 

9۳- 92 215۳ 225۳ 4406 96/0 654 6۸۸ 1۳42 95/0 911 790 1701 15/1 2۳9 4۳9 67۸ 54/0 ۳957 4170 ۸127 95/0 65/0- 

94- 9۳ 2117 22۸۸ 4405 9۳/0 641 6۳۸ 1279 00/1 910 705 1615 29/1 194 410 604 47/0 ۳۸62 4041 790۳ 96/0 76/2- 

95- 94 2204 2۳72 4576 9۳/0 ۸9۸ 941 1۸۳9 95/0 5۸0 ۳6۳ 94۳ 60/1 15۳ ۳79 5۳2 40/0 ۳۸۳5 4055 7۸90 95/0 16/0- 

96- 95 2257 2454 4711 92/0 927 971 1۸9۸ 95/0 52۸ ۳۸۳ 911 ۳۸/1 154 ۳27 4۸1 47/0 ۳۸66 41۳5 ۸001 9۳/0 41/1 

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

                                                      
 آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آورده شده است. - 1



   27/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

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

 1۳95 -96روندی نزولي داشته و در سال  1۳۸۸-94های آموزان شهرستان فريدن طي سالتعداد کل دانش

نفر بوده و در سال   ۸920، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي تعداد کل دانشکمي افزايش يافته است. 

 آموزان در شهرستان فريدن طياست.  متوسط رشد ساليانه کل دانشنفر کاهش يافته  ۸001به  1۳95 -96

آموزان طي اين باشد که روند کلي دانشدرصد بوده و اين بدين معني مي -76/1،  1۳۸9-95های سال

ي آموزان استان اصفهان طوسط رشد ساليانه دانشدوره با کاهش همراه بوده است. اين در حالي است که مت

 درصد بوده است. 92/0اين دوره، 

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

 



 يدنتوسعه شهرستان فرسند / 2۸

 

عيت دانش آموزی در مقطع ابتدايي (  افزايش قابل توجه جم9-1الزم 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

 1۳۸9 -90در سال تحصيلي  95/0آموزان شهرستان فريدن از دختر به پسر کل دانش جنسيتيشاخص نسبت 

در مقطع ابتدايي و متوسطه اول)به استثنای  1۳۸۸ -95های طي سال رسيده است. 1۳95-96در سال  9۳/0به 

آموزان پسر از دختر بيشتر بوده است. در مقطع متوسطه دوم نظری)به استثنای ( تعداد دانش1۳9۳ -94سال 

ای و آموزان دختر از پسر بيشتر بوده و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه( تعداد دانش1۳۸۸ -۸9سال 

ه بيشتر اند و اين بدين معني است کآموزان پسر از دختر پيشي گرفتهبا تفاوت زيادی تعداد دانشکاردانش 

و  ني و حرفه ایدختران در مقطع متوسطه دوم در شاخه نظری و پسران برای ورود به بازار کار در شاخه ف

 کنند.کاردانش تحصيل مي

 -95 هایزان شهرستان فریدن از کل استان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سالسهم دانش آمو(. 9 -1جدول)

 )درصد(1388

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 1/1۳ 1/29 1/41 1/70 1/2۸ 

90- 89 1/12 1/22 1/2۸ 1/56 1/21 

91- 90 1/09 1/14 1/15 1/4۸ 1/14 

92- 91 1/09 1/10 1/10 1/۳4 1/11 

93- 92 1/0۸ 1/05 1/0۸ 1/29 1/09 

94- 93 1/06 1/02 1/02 1/19 1/05 

95-94 1/06 0/9۸ 0/9۸ 1/07 1/0۳ 

96- 95 1/06 1/00 0/92 1/0۳ 1/0۳ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

روندی  1۳۸۸ -95استان اصفهان طي سال های آموزان نشداآموزان شهرستان فريدن از سهم کل دانش

درصد در سال تحصيلي  0۳/1 به 1۳۸9-90درصد در سال تحصيلي  21/1نزولي داشته است. اين مقدار از 

استان اصفهان  آموزاندانش آموزان شهرستان فريدن ازرسيده است. بنابراين سهم کل دانش 1۳95 -96

 کاهش يافته است.

 

 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 شهری روستایی

سهم دانش آموز 

شهری از 

 کل)درصد(

 شهری وستاییر

سهم دانش آموز 

شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش آموز 

شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش آموز 

شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش آموز 

شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 2006 1695 45/۸0 1279 1206 4۸/5۳ 746 24۸۳ 76/90 0 767 100/00 40۳1 6151 60/41 

90- 89 1945 1710 46/79 11۸6 1192 50/1۳ 571 16۳4 74/10 0 6۸2 100/00 ۳702 521۸ 5۸/50 

91- 90 1۸62 1717 47/97 110۸ 1124 50/۳6 ۳51 15۳2 ۸1/۳6 0 647 100/00 ۳۳21 5020 60/1۸ 

92- 91 2262 204۸ 47/52 67۸ 765 5۳/01 257 1496 ۸5/۳4 0 674 100/00 ۳197 49۸۳ 60/92 

93- 92 2279 2127 4۸/2۸ 574 76۸ 57/2۳ 277 1424 ۸۳/72 0 67۸ 100/00 ۳1۳0 4997 61/49 

94- 93 2261 2144 4۸/67 542 7۳7 57/62 26۸ 1۳47 ۸۳/41 0 604 100/00 ۳071 4۸۳2 61/14 

95-94 2۳67 2209 4۸/27 7۸0 1059 57/59 54 ۸۸9 94/27 0 5۳2 100/00 ۳201 46۸9 59/4۳ 

96-95 2۳۸9 2۳22 49/29 ۸0۸ 1090 57/4۳ 14 ۸97 9۸/46 0 4۸1 100/00 ۳211 4790 59/۸7 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

آموزان داشته است. سهم دانشدرصد افزايش  ۸7/59به  1۳95 -96درصد و در سال  50/5۸، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي ن شهری شهرستان فريدن از کل دانشآموزاسهم دانش

در مقطع متوسطه  1۳۸۸ -95های های متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ای و کاردانش بيشتر از مقاطع ابتدايي و متوسطه اول مي باشد. طي سالشهری از کل دانش آموزان در مقطع

تواند ناشي از نزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل نکرده است.  اين امر مي صيلآموزی در مدارس روستايي شهرستان فريدن تحدوم فني و حرفه ای و کاردانش دانش

رتبه  بيست و يکم را به خود  1۳95 -96آموز شهری از کل در سال شهرستان فريدن از لحاظ درصد دانشدر شهرها در مقاطع باالتر و يا نبود مدرسه در اين مقاطع در روستاها باشد.  

درصد( تعلق دارد.10/5۳درصد( و کمترين به شهرستان چادگان)67/9۸ص داده است. بيشترين درصد به شهرستان خميني شهر)اختصا



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۳0

 

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

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

 )درصد(1388-95های طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری ییروستا شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88 ۳/97 0/61 4/۸5 0/72 5/77 1/15 0/00 1/72 4/46 0/۸7 

90- 89 ۳/۸7 0/62 4/62 0/70 5/02 1/02 0/00 1/5۸ 4/21 0/۸0 

91- 90 4/56 0/59 5/5۳ 0/64 4/26 0/9۸ 0/00 1/51 4/76 0/76 

92- 91 4/74 0/59 5/26 0/65 ۳/5۳ 0/9۸ 0/00 1/۳6 4/64 0/75 

93- 92 4/6۸ 0/59 4/76 0/66 4/07 0/95 0/00 1/۳2 4/55 0/74 

94- 93 4/72 0/5۸ 4/75 0/64 4/24 0/۸9 0/00 1/22 4/5۸ 0/71 

95-94 4/75 0/5۸ 4/61 0/62 1/7۳ 0/96 0/00 1/10 4/49 0/6۸ 

96-95 4/75 0/59 4/67 0/6۳ 0/46 0/9۳ 0/00 1/06 4/47 0/6۸ 

 اصفهان  ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان       

درصد  21/4استان اصفهان از آموزان روستايي دانشآموزان روستايي شهرستان فريدن از هم کل دانشس

آموزان شهری است. سهم کل دانشرسيده  1۳95 -96درصد در سال  47/4به  1۳۸9-90در سال تحصيلي 

درصد در  6۸/0به  1۳۸9-90درصد در سال  ۸0/0استان اصفهان از آموزان شهری دانششهرستان فريدن از 

کاهش يافته است. 1۳95-96سال 



 

 

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

 سال

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی
ی و متوسطه دوم فنی و حرفه ا

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

آموز سهم دانش

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

آموز سهم دانش

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

آموز سهم دانش

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

آموز سهم دانش

دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88     0  

90- 89        0   

91- 90        0   

92- 91        0   

93- 92  0     0   

94- 93        0   

95- 94        0   

96- 95  0     0   

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان    

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

ای هآموزی در مدارس غيردولتي تحصيل نکرده است. همچنين در سالدر مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش، دانش 1۳۸۸ -95های باشد. طي سالتحصيلي قابل مشاهده مي

 -96آموزان  در سال آموز دولتي از کل دانششهرستان فريدن از لحاظ سهم دانش باشد.دارس غيردولتي در مقطع ابتدايي صفر ميتعداد دانش آموز در م 1۳95 -96و  1۳92 -9۳

د به شهرستان درصد( و کمترين درص 100ين و مياندشت، خوانسار، خور و بيابانك و سميرم)بيشترين درصد به شهرستان های بوي رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. 1۳95

  درصد(تعلق دارد. 25/7۸اصفهان)



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۳2

 

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

ان فریدن از استان اصفهان به تفکیک مقاطع سهم دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی شهرست(. 13 -1جدول)

 )درصد(1388-95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88 1/2۳ 0/25 1/۳7 0/4۸ 1/4۸ 1/24 1/79 0/00 1/۳6 0/۸5 

90- 89 1/24 0/05 1/۳1 0/41 1/۳4 0/90 1/64 0/00 1/۳0 0/۳۸ 

91- 90 1/21 0/04 1/24 0/۳0 1/22 0/67 1/57 0/00 1/24 0/2۸ 

92- 91 1/22 0/0۳ 1/20 0/۳0 1/1۸ 0/61 1/42 0/00 1/2۳ 0/2۳ 

93- 92 1/24 0/00 1/14 0/29 1/15 0/72 1/۳7 0/00 1/21 0/24 

94- 93 1/2۳ 0/0۸ 1/1۳ 0/14 1/11 0/5۳ 1/26 0/00 1/19 0/19 

95- 94 1/24 0/15 1/0۸ 0/1۸ 1/01 0/۸9 1/14 0/00 1/17 0/27 

96- 95 1/۳0 0/00 1/10 0/21 0/99 0/57 1/09 0/00 1/20 0/12 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 ۳0/1استان اصفهان از آموزان مدارس دولتي دانشآموزان مدارس دولتي شهرستان فريدن از سهم دانش

ست که رسيده و اين حاکي از آن ا 1۳95-96درصد در سال   20/1به  1۳۸9-90درصد در سال تحصيلي 

باشد. اين روند در بين ل کاهش ميي استان اصفهان در حاآموزان دولتسهم شهرستان فريدن از دانش

 شود.آموزان غيردولتي نيز ديده ميدانش



   ۳۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

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

 1389-95های ی سالدر شهرستان فریدن و سهم آن ها از استان اصفهان ط

 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 2۳/۸5 1/2۳ 51/07 1/۳7 17/74 14/50 7/۳4 0/۸9 

91- 90 24/۳۸ 1/14 5۸/64 1/50 1۳/27 10/70 ۳/70 0/46 

92- 91 2۸/46 1/17 ۳9/95 1/12 16/97 9/50 14/62 1/۳9 

93- 92 22/76 0/۸4 49/04 1/1۸ 14/10 9/۳2 14/10 1/1۳ 

94- 93 22/00 0/71 45/00 1/05 24/00 1۳/71 9/00 0/91 

95- 94 27/60 0/74 42/۸0 0/۸6 1۸/40 10/02 11/20 0/96 

96- 95 2۸/۳6 0/90 45/59 0/9۳ 14/92 ۸/79 11/1۳ 0/70 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان فريدن بيشتر ورود دانش 1۳۸9 -95در سال های 

ان به بخش هنر نسبت به ساير آموزعت بوده است. درصد ورود اين دانشهای مربوط به بخش صندر رشته

آموزان متوسطه دوم فني و بيشترين سهم ورود دانش 1۳95-96صيلي باشد. در سال تحها کمتر ميبخش

کشاورزی وکمترين سهم ورود دانش حرفه ای و کاردانش شهرستان فريدن از استان اصفهان در بخش

 آموزان از استان اصفهان در بخش هنر بوده است.

های رستان فریدن )نفر( و سهم آن از استان اصفهان)درصد( طی سالتعداد دانش آموزان استثنایی شه(. 15 -1جدول)

95- 1388 

 سال

 کل پسر دختر
 یجنسیتنسبت 

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 1۳ 0/70 2۳ 0/۸9 ۳6 0/۸1 0/57 

90- 89 14 0/6۳ 2۸ 0/۸۳ 42 0/75 0/50 

91- 90 16 0/69 ۳1 0/94 47 0/۸4 0/52 

92- 91 19 0/99 2۸ 0/9۸ 47 0/99 0/6۸ 

93- 92 17 0/۸5 27 0/90 44 0/۸۸ 0/6۳ 

94- 93 1۳ 0/67 25 0/۸۳ ۳۸ 0/77 0/52 

95- 94 15 0/۸0 24 0/۸1 ۳9 0/۸1 0/6۳ 

96- 95 17 0/9 26 0/۸۸ 4۳ 0/۸9 65/0 

 و پرورش استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش 



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۳4

 

 -96نفر در سال  4۳به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال تحصيلي  ۳6آموزان استثنايي شهرستان فريدن از تعداد دانش

آموزان استثنايي پسر از دختر همواره تعداد دانش 1۳۸۸ -95های تحصيلي افزايش يافته است. در سال 1۳95

آموزان تثنايي شهرستان فريدن از کل دانشوزان اسآمفريدن بيشتر بوده است. سهم دانش در شهرستان

درصد  ۸9/0به  1۳95-96درصد بوده و در سال  ۸1/0، 1۳۸۸ -۸9استثنايي استان اصفهان در سال تحصيلي 

 افزايش يافته است.

معلمان  یلی)نفر( و سهم کلتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی شهرستان فریدن به تفکیک مقطع تحص(. 16 -1جدول)

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

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 

فنی و حرفه ای 

 و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

              89- 88 

              90- 89 

              91- 90 

              92- 91 

              93- 92 

              94- 93 

              95- 94 

              96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

نفر در  495به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  5۳2در شهرستان فريدن از  رسمي پيماني دولتي لمانکل مع تعداد

در مقطع ابتدايي و متوسطه دوم نظری)به استثنای  1۳۸۸ -95های کاهش يافته است. طي سال 1۳95 -96سال 

حرفه ای و  ( تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي زن از مرد و در مقطع متوسطه دوم فني و1۳۸۸ -۸9سال 

ان فريدن شهرسترسمي پيماني دولتي کاردانش تعداد معلمان مرد از زن بيشتر بوده است. سهم کل معلمان 

درصد در سال  65/1به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  72/1استان اصفهان از  معلمان رسمي پيماني دولتي از

 کاهش يافته است. 1۳95 -96



   ۳5/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

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

 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  24/17آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان فريدن از نسبت دانش

است. اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال افزايش يافته  1۳95 -96در سال  12/22به  1۳۸۸

آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان فريدن در براين نسبت تعداد دانشمي باشد. بنا ۳4/27، 1۳95 -96

رتبه   1۳95 -96باشد. شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت در سال ابتدايي از استان اصفهان کمتر ميمقطع 

 -96آموز دولتي ابتدايي نسبت به معلم در سال صاص داده است. کمترين تعداد دانشختيازدهم را به خود ا

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

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

1395) 

 



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۳6

 

در  57/16آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان فريدن  از نسبت دانش

 -96کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  0۸/11به  1۳۸۸ -۸9سال 

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

 1۳95 -96باشد. شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت در سال اول از استان اصفهان کمتر ميمقطع متوسطه 

( 95/6مربوط به شهرستان نطنز)  1۳95 -96رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت در سال 

 ( نفر مي باشد. 6۸/45يشترين مربوط به شهرستان  لنجان)و ب

در  ۳0/1۳آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان فريدن از نسبت دانش

رسيده که تقريبا تغييری نيافته است. اين نسبت در استان  1۳95 -96در سال  1۳/1۳به  1۳۸۸ -۸9سال 

آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش مي 74/26، 1۳95 -96اصفهان در سال 

باشد. شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت شهرستان فريدن در مقطع متوسطه اول از استان اصفهان کمتر مي

انه آموز دولتي پسرصاص داده است. کمترين تعداد دانشرتبه پنجم را به خود اخت  1۳95 -96در سال 

به شهرستان  ( و بيشترين مربوط 5۸/6مربوط به شهرستان نطنز)  1۳95 -96متوسطه اول نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( نفر مي4۸/61لنجان)

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

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  10به  1۳۸۸ -۸9در سال  66/29

آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان  فريدن بنابراين نسبت تعداد دانشباشد. مي 12/14، 1۳95 -96

  1۳95 -96باشد. شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت در سال در مقطع دوم نظری از استان اصفهان کمتر مي

آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم نظری صاص داده است. کمترين تعداد دانشم را به خود اخترتبه چهار

بوط به شهرستان  ( و بيشترين مر10/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( مي۸9/۳۳لنجان)

 10/20نظری شهرستان فريدن از  آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دومنسبت دانش

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  7۳/14به  1۳۸۸ -۸9در سال 

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

باشد. شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت در سال تر ميدر مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان کم

آموز دولتي پسرانه متوسطه صاص داده است. کمترين تعداد دانشرتبه سيزدهم را به خود اخت 1۳95 -96

بوط به شهرستان  ( و بيشترين مر41/4مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96دوم نظری نسبت به معلم در سال 

  باشد.( مي52/۳2لنجان)

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

کاهش يافته است. اين نسبت در  1۳95 -96در سال  06/9به  1۳۸۸ -۸9در سال  10/11شهرستان فريدن از 

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



   ۳7/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

ای و کاردانش تقريبا با استان اصفهان برابر است. دخترانه شهرستان فريدن در مقطع دوم فني و حرفه

صاص داده است. کمترين رتبه هشتم را به خود اخت  1۳95 -96شهرستان فريدن از لحاظ اين نسبت در سال 

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

 ( مي باشد. 72/21( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)66/5مربوط به شهرستان نطنز)

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

کاهش يافته است. اين نسبت در  1۳95 -96در سال  79/7 به 1۳۸۸ -۸9در سال  67/12شهرستان فريدن از 

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

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

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد  1۳95 -96ن نسبت در سال فريدن از لحاظ اي

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

 باشد. ( مي1۸/۳1بوط به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مر10/4به شهرستان نطنز)

)نفر(  شهرستان فریدن و سهم کل معلمان از استان لمان رسمی پیمانی دولتی استثناییتعداد مع(. 18 -1جدول)

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

 شهرستان فریدن سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   7 ۳ 4 89- 88 

   7 2 5 90- 89 

   5 1 4 91- 90 

   1۳ ۳ 10 92- 91 

   10 ۳ 7 93- 92 

   7 1 6 94- 93 

   6 1 5 95- 94 

   ۸ 1 7 96- 95 

 هانماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصف                                         

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

1388   

 سال شهرستان فریدن استان اصفهان

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۳۸

 

 سال شهرستان فریدن استان اصفهان

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                       

 -96نفر در سال  ۸به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  7استثنايي شهرستان فريدن از  دولتي معلمان رسمي پيماني

لمان رسمي مع شهرستان فريدن ازاستثنايي  دولتي رسمي پيمانييافته است. سهم معلمان  افزايش 1۳95

آموز رصد افزايش يافته است. نسبت دانشد ۸4/0درصد به  ۸0/0استان اصفهان از  استثنايي دولتي پيماني

تان اصفهان باشد و اين نسبت در اسمي ۳۸/5، 1۳95 -96فريدن در سال  به معلم مدارس استثنايي شهرستان

 1۳95 -96آموز استثنايي شهرستان فريدن در سال يجه در ازای يك معلم، تعداد دانشاست. در نت 06/5

باشد. از اين لحاظ شهرستان فريدن رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. تقريبا با استان اصفهان برابر مي

 ( تعلق دارد.40/1۳گلپايگان) ( و بيشترين به شهرستان۳6/2کمترين نسبت به شهرستان نطنز)

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95

 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

 



   ۳9/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

و اين پوشش برای  9925/0ر شهرستان فريدن د 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

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

در   1۳94 -95باشد. شهرستان فريدن از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال اصفهان بيشتر مي

( کمترين ميزان 971۳/0( بيشترين و شهرستان برخوار)9979/0دون شهر)رتبه نهم قرار دارد. شهرستان فري

 اند.را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  9252/0در شهرستان فريدن  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

فريدن  ناست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در شهرستا 9۳75/0برای استان اصفهان 

باشد. شهرستان فريدن از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال از استان اصفهان کمتر مي

( کمترين ميزان و شهرستان گلپايگان ۸767/0در رتبه يازدهم قرار دارد. شهرستان سميرم) 1۳94 -95

 اند.( را به خود اختصاص داده959۳/0بيشترين ميزان)

و اين پوشش  7015/0در شهرستان فريدن  1۳94 -95مقطع متوسطه دوم در سال پوشش تحصيلي واقعي 

فريدن  ناست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در شهرستا 7620/0برای استان اصفهان 

باشد. شهرستان فريدن از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال از استان اصفهان کمتر مي

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

 ( تعلق دارد.6569/0به شهرستان فالورجان)

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

 يم تحت پوشش قرارليزان کمتری از کودکان الزم التعشود و اين بدين معنا است که مواقعي کمتر مي

 گرفته اند. اين روند در استان هم قابل مشاهده است. 

 
 (1394 -95پوشش تحصیلی واقعی مقطع ابتدایی در شهرستان های استان اصفهان )(. 14 -1نمودار)
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 (1394 -95پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه اول در شهرستان های استان اصفهان )(.15 -1نمودار)

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

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و حرفه 

 ای و کاردانش
 استان کل

89- 88 15/67 19/1۸ 1۳/۸2 16/۳2 15/94 

90- 89 1۸/01 19/01 20/10 15/16 1۸/44 

91- 90 15/64 1۸/۸6 20/62 14/۳۸ 17/19 



   41/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و حرفه 

 ای و کاردانش
 استان کل

92- 91 1۸/69 17/75 17/67 15/67 1۸/02 

93- 92 16/50 17/۳5 19/77 15/07 17/04 

94- 93 16/56 16/55 19/76 15/10 16/96 

95- 94 17/40 17/۳ 17/47 14/۳۸ 17/1۳ 

96- 95 21/51 1۸/90 21/97 17/1۸ 20/57 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

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

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

آموزان در کالس داير . تراکم دانشباشد مي آموزش کيفيت بر موثر عوامل از يکي و است آموزیدانش

نفر در کالس  1۳/17به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي نفر در کالس  44/1۸مدارس دولتي شهرستان فريدن از 

جمعيت  1۳۸9 -94های رسيده و اين حاکي از آن است که در سال 1۳94 -95در سال تحصيلي 

 های داير مدارس دولتي کاهش يافته است. شهرستانتعداد کالس نسبت بهفريدن آموزی در شهرستان دانش

. 1آموزان در کالس مدارس دولتي رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده استفريدن از نظر تراکم دانش

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

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

                                                      
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1
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باشد. در نتيجه ميزان تراکم شهرستان نفر در کالس مي ۸0/22کالس داير مدارس دولتي استان اصفهان

 باشد.ياين سال از استان اصفهان کمتر مفريدن در 

های لطی سا تعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان فریدن(. 22 -1جدول)

95- 1388 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 4۳ ۳۳ 20 5 101 2/2۸ 

90- 89 4۳ ۳1 21 5 100 2/25 

91- 90 42 ۳1 20 5 9۸ 2/۳۳ 

92- 91 4۳ 29 21 5 9۸ 2/29 

93- 92 44 2۸ 19 5 96 2/27 

94- 93 44 2۸ 21 5 9۸ 2/۳0 

95- 94 4۳ 29 ۸ 5 ۸5 2/05 

96- 95 4۳ 27 6 6 ۸2 2/01 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 -96واحد در سال  ۸2به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  101واحدهای سازماني دولتي شهرستان فريدن از تعداد 

کاهش يافته است. سهم واحدهای سازماني دولتي شهرستان فريدن از کل واحدهای سازماني دولتي  1۳95

يافته  کاهش 1۳95-96درصد در سال  01/2به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال تحصيلي  2۸/2استان اصفهان از 

 است.

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 ۸4 7۳ 11۸ 15۳ 90 

90- 89 ۸5 74 96 1۳6 ۸6 

91- 90 ۸5 70 ۸7 129 ۸۳ 

92- 91 100 4۸ 77 1۳5 ۸1 

93- 92 100 46 ۸0 1۳6 ۸2 

94- 93 99 45 71 121 79 



   4۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

95- 94 104 62 9۸ 106 ۸9 

96- 95 110 69 1۳6 ۸0 96 

 نماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفها               

نفر بر واحد سازماني   ۸6آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان فريدن از نسبت کل جمعيت دانش

افزايش يافته است. بدين معنا که در اين  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني در سال  96به  1۳۸9 -90در سال 

. همين نسبت برای استان اصفهان در اندآموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 96سال در هر واحد سازماني 

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

 نکنند از استان اصفهان کمتر مي باشد. از اين لحاظ شهرستان فريددولتي در شهرستان فريدن تحصيل مي

ين و خود اختصاص داده است. شهرستان بوياستان اصفهان به  هایرتبه يازدهم را در بين شهرستان

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

 آخر قرار دارند.

 
 (1395 -96ولتی در شهرستان های استان اصفهان)نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمانی د(. 18 -1نمودار)
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در کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان فریدن و سرانه فضای دانش آموز طی 1تراکم دانش آموزان (. 24 -1جدول)

 1388 -95های سال

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش

 ربع بر نفر(آموز)مترم

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 ۸514۸ 5۸7   
90- 89 ۸57۸7 614   
91- 90 ۸6190 6۳1   
92- 91 ۸6610 64۸   
93- 92 ۸6644 650   
94- 93 ۸6644 650   
95- 94 ۸6644 650   
96- 95 ۸6795 656   

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

نفر در کالس در سال  12/14تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان فريدن از 

که نسبت به تراکم  رسيده است 1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  04/12به 1۳۸9 -90تحصيلي 

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

مترمربع بر نفر در  99/10به  1۳۸9-90مترمربع بر نفر در سال   ۸9/9مدارس دولتي شهرستان فريدن نيز از 

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

آموز در سال ن فريدن از لحاظ سرانه فضای دانشباشد. شهرستا( بيشتر ميمترمربع بر نفر 11/7) 96-1۳95

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

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

رتبه هشتم را در بين شهرستان 1۳95-96کالس فيزيکي شهرستان فريدن در سال باشد. از لحاظ تراکم درمي

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

 ( تعلق دارد.نفر در کالس 92/6ين و مياندشت)دار به شهرستان بوي( و کمترين مقنفر در کالس 10/27ر)شه

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

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

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

 استان اصفهان شهرستان فریدن سال

89- 88   

90- 89   

91- 90   

92- 91   

93- 92   

94- 93   
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 استان اصفهان شهرستان فریدن سال

95-94   

96- 95  

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

 5۸/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  9۸/0ي در مدارس دولتي شهرستان فريدن از ضريب بهره وری فضای آموزش

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

رين ( بيشت09/1شهر)( کمترين مقدار و شهرستان خميني5/0ين و مياندشت)شهرستان بوي 1۳95 -96سال 

بيشتر باشد نشانگر کمبود فضای آموزشي  يكاند. هر چه شاخص فوق از ود اختصاص دادهمقدار را به خ

دهنده اين است که از کالس فيزيکي مدارس است. مقدار زير يك نيز نشانو دو نوبته بودن تعدادی از 

وری فضای آموزشي مدارس دولتي در شهرستان شاهين شهر و جود استفاده نشده است. ضريب بهرهمو

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

 شده است.

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

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

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

 15050/7 204 62۳6/05 تخریبی

 2019۳/۳4 16۳ 5574/42 دارای حداقل شرایط استحکام

 1۸617/1 240 7466/04 نیاز به مقاوم سازی

  داره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: ا               

 



   47/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

کالس نيازمند 240کالس تخريبي،204های مدارس دولتي شهرستان فريدن،  ، از بين کالس1۳95در سال 

درصد از مساحت زيربنای  94/27باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي16۳مقاوم سازی و

درصد دارای حداقل  49/۳7ند مقاوم سازی و درصد نيازم 56/۳4مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت زيربنای  ۳5/1شرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان فريدن 

ان های استهفدهم در بين شهرستانمدارس دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و رتبه 

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

 اند.استان اصفهان به خود اختصاص دادههای بيشترين مقدار را در بين شهرستاندرصد 

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

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس تیجه ارزیابی ستادن

 1/74 2/19 2/0۸ تخریبی

حداقل شرایط استحکامدارای   1/2۳ 1/۳4 1/2۳ 

 1/26 1/69 1/56 نیاز به مقاوم سازی

 ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان             

ربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را درصد از مساحت زي 74/1، شهرستان فريدن 1۳95در سال 

صد در ۳1/۳۸به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان فريدن با 

. شهرستان آران و بيدگل 1های استان اصفهان به خود اختصاص داده استرتبه هفدهم را در بين شهرستان

درصد  74/57ين و مياندشت با دولتي غيراستاندارد و شهرستان بوي درصد کمترين ميزان مدارس ۳6/19با 

اند. درصد مدارس دولتي غيراستاندارد استاندارد را به خود اختصاص دادهبيشترين ميزان مدارس دولتي غير

 درصد بوده است. ۸1/۳2، 1۳95استان اصفهان در سال 

                                                      
 .مربوط به کمترين درصد مدارس دولتي غيراستاندارد مي باشداول رتبه  - 1
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 1395در سال  های استان اصفهانرس دولتی غیراستاندارد شهرستاندرصد مدا(. 22 -1نمودار)



 

 

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

 سال

سهم شهرستان از  کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی

 استان)درصد(
 خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت

 خدمات کشاورزی صنعت
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

89- 88    

90 -89    

91- 90    

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95    

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه

درصد  ۸9/0باشد که مترمربع مي 900،  1۳95بت در سال يك مرکز ثابت بوده است.  زيربنای فضای آموزشي مرکز ثا 1۳95فريدن در سال  تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان

آموزش فني و  آموزشي مراکز ثابتربنای فضای اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان فريدن از لحاظ زي

د( و کمترين مربوط درص 27/40رتبه بيست و دوم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان) 1۳95حرفه ای غيررسمي در سال 

صنعت و کشاورزی بسيار کمتر از کارآموزان مرد مي  شود در کل مراکز آموزشي درصد کارآموزان زن در بخشاهده ميباشد. همان طور که مشمي درصد(44/0ين و مياندشت)به شهرستان بوي

در بخش  درصد، 44/1، 1۳95-96ت در سال باشد. در بخش خدمات درصد کارآموزان زن بسيار بيشتر از کارآموزان مرد است. سهم کارآموزان شهرستان فريدن از استان اصفهان در بخش صنع

باشد.درصد مي ۳۳/1درصد و در بخش خدمات  46/2کشاورزی 

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

 1388 -95های ساعت بر مربی( طی سال

 

 تان اصفهان ای اسماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                 

هزار  11/10نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان فريدن از 

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  0۳/1۳به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

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

زشي ان ساعت آموفني و حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان فريدن در ازای هر نفر مربي متخصص، ميز

های رتبه دوم را در بين شهرستان 1۳95 -96باشد. شهرستان فريدن از اين لحاظ در سال از استان کمتر مي

 9۸/10مربوط به شهرستان سميرم) 1۳95 -96سبت در سال استان اصفهان کسب کرده است.کمترين اين ن

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

فاقد  1۳95 -96ن و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال )شهرستان بويي

 کارآموز دولتي بوده است(

 کل مرد زن سال

89- 88    

90- 89    

91- 90    

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95   



   51/ عه شهرستان فريدنسند توس

 

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

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

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

 1395و  1390، 1385های سال

 شهرستان فریدن استان اصفهان
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46  90/17  42/۸  ۸2/92  1395 

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

به  1۳۸5ساعت در سال  11/۸5سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان فريدن از 

 1۳95کاهش يافته است. اين مقدار در سال  1۳95ساعت در سال  90/17و  1۳90ساعت در سال  14/۳9

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

شهرستان  1۳95از استان اصفهان بيشتر است. از اين لحاظ در سال  1۳95غيررسمي شهرستان فريدن در سال 

های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان مربوط به شهرستان يدن رتبه پنجم را در بين شهرستانفر

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

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

(1395اصفهان)



 

 

 1395و  1390، 1385های ساله و بیشتر شهرستان فریدن)درصد( در سال6نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت (. 31 -1جدول)

 های آماریاخذ: سالنامهم

باشد که درصد مي 16/۸1برابر  1۳95در سال درصد و  79/۸0برابر  1۳90درصد، در سال  49/۸1برابر  1۳۸5ساله و بيشتر شهرستان فريدن در سال 6نرخ باسوادی در جمعيت 

ساله و بيشتر روستايي شهرستان فريدن 6بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت  با افزايش همراه 1۳90نسبت به سال  1۳95با کاهش و در سال  1۳۸5نسبت به سال  1۳90در سال 

افزايش يافته است. همواره نرخ باسوادی در  1۳90نسبت به سال  1۳95ساله و بيشتر شهری شهرستان فريدن در سال 6کاهش و در جمعيت  1۳90نسبت به سال  1۳95در سال 

است که در مقايسه با شهرستان فريدن در   9۳/۸9برابر  1۳95ن بيشتر از زنان مي باشد. نرخ باسوادی استان اصفهان در سال ساله و بيشتر شهرستان فريدن در مردا6جمعيت 

له و بيشتر سا6از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95باشد. شهرستان فريدن در سال يابيم که نرخ باسوادی در شهرستان فريدن در اين سال از نرخ باسوادی استان کمتر ميمي

( و پايين11/9۳شاهين شهر و ميمه)مربوط به شهرستان  1۳95های استان اصفهان کسب کرده است. باالترين نرخ باسوادی در سال به بيست و يکم را در بين شهرستانکل رت

باشد.( مي10/7۸رستان بويين و مياندشت)ترين مربوط به شه

 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

اسوادی در جمعیت نرخ ب

 ساله و بیشتر شهری6

ساله 6سواد در جمعیت تعداد با

 و بیشتر کل

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 11417 10444 21۸61 7۸/۸2 ۸9/70 64/76 10196 9114 19۳10 ۳2/91 1۳/۸4 7۸/۸7 2161۳ 1955۸ 41171 60/۸6 50/76 49/۸1 

1390 10721 9299 20020 92/۸1 10/69 42/75 10106 ۸999 19105 21/90 25/۸4 ۳0/۸7 20۸27 1۸29۸ ۳9125 74/۸5 ۸1/75 79/۸0 

1395 9502 7426 1692۸ 72/۸0 96/66 04/74 10۳9۸ 9090 194۸۸ 11/92 95/۸4 6۳/۸۸ 19924 1652۸ ۳6452 27/۸6 74/75 16/۸1 
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 (1395های استان اصفهان)ساله و بیشترشهرستان6نرخ باسوادی کل در جمعیت (. 25 -1نمودار)

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

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 نفر( بر

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

1395 10۸9/49 0/14 ۳76/04 0/05 ۳ 

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

بع بر نفر است که مترمر 14/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان فريدن در سال 

باشد. شهرستان ( کمتر ميمترمربع بر نفر 16/0نسبت به سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

 1۳95های استان اصفهان در سال شگاه مدارس دولتي در بين شهرستانفريدن از لحاظ سرانه مساحت آزماي

و مياندشت  نت آزمايشگاه به شهرستان بوييمساح رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه

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

( مترمربع بر نفر 07/0باشد که از سرانه استان)مترمربع بر نفر مي 05/0ان فريدن در مدارس دولتي شهرست

های استان خانه مدارس دولتي در بين شهرستانستان فريدن از لحاظ سرانه مساحت کتابباشد. شهرکمتر مي

در رتبه بيست و دوم قرار دارد. بيشترين سرانه مساحت کتابخانه به شهرستان  1۳95اصفهان در سال 

ورزشي ( تعلق دارد. تعداد سالن 0( و کمترين به شهرستان مبارکه)نزديك به مترمربع بر نفر 17/0خوانسار)

سالن  يكآموز دانش 26۳۳باشد و به ازای هر سالن مي ۳، 1۳95مدارس دولتي شهرستان فريدن در سال 

ي مدارس دولتهای استان اصفهان قرار دارد)تانورزشي وجود دارد و از اين لحاظ در رتبه دهم در بين شهرس

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



   55/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

سبت در شهرستان خوانسار . اين نباشند(فاقد سالن ورزشي مي 1۳95ين در سال های مبارکه و نايشهرستان

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

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

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

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95
 1395تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان فریدن بر حسب نوع مراکز آموزش عالی در سال (. 33 -1جدول)

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

 0 91 0 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 44۳ 02 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 0 ۳14 0 غیرانتفاعی

                                                      
شکده علوم دانو  شهر و ميمه()شهرستان شاهينصفهان بدون دانشگاه صنعتي مالك اشترهای دولتي استان اتمامي 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. 1۳95اطالعات اين سه مرکز در  مرکز اصفهان ثبت شده است. در مرکز خوانسار از سال  شند.باميبا مرکز اصفهان 

 اشد.بمي  شهر و ميمه(اطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهين - ۳
 سسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است.اطالعات دانشگاه ها و مو -4

 

 



   57/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

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

 19/1 16۸ 2 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                  

درصد از مراکز آموزش عالي  19/1آموزش عالي وجود دارد و دانشگاه و مرکز دو در شهرستان فريدن 

 استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

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

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 

                                                      
 



 

 

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

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه

                                                      
 اند.رار گرفتهق هنر و معماری های فني و مهندسي، کشاورزی و دامپزشکي، علوم انساني وبه ترتيب در گروهها اطالعات آنسازی جهت يکسان های تحصيلي دانشگاه جامع علمي کاربردی عبارتند از: صنعت، کشاورزی، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر کهگروه - 1

 گروه         

 تحصیلی        

 

 سال 

    

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

 دختر پسر

نسبت  

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت  

 جنسیتی

ه ر بدخت

 پسر

 دختر پسر

نسبت  

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت  

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت  

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت  

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 0 0 27۸ 24۸ 0 0 4۸۳ 46 0 0 - 761 294 1055 

1386 ۸ 5 276 2۳۳ 1 0 00/0 ۳16 ۳2 0 0 - 601 270 ۸71 44/17-  

1387 14 14 294 ۳57 0 0 219 4۸ 0 0 - 527 419 946 61/۸  

1388 29 46 ۳۸1 ۳25 0 0 415 90 0 0 - ۸25 461 12۸6 94/۳5  

1389 ۳4 59 ۳۳9 404 5 7 46۳ 110 0 0 - ۸41 5۸0 1421 50/10  

1390 ۳5 ۸5 415 5۳7 2 5 ۳67 109 0 0 - ۸19 7۳6 1555 4۳/9  

1391 44 99 570 656 2 4 47۸ 121 2۳ 12 1117 ۸92 2009 02/29  

1392 27 75 57۸ 60۳ 1 ۳ 51۸ 104 ۸1 2۸ 1205 ۸1۳ 201۸ 45/0  

1393 25 60 520 502 1 ۳ 525 77 102 ۳6 117۳ 67۸ 1۸51 2۸/۸-  

1394 15 40 4۳4 400 1 2 440 5۸ ۸5 ۳1 975 5۳1 1506 64/1۸-  

1395 1۳ 27 421 ۳۳1 1 2 41۸ 54 ۸1 29 9۳4 44۳ 1۳77 57/۸-  



   59/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

ل نفر در سا 1۳77به  1۳۸5نفر در سال  1055تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن از 

تعداد کل دانشجويان شهرستان فريدن  1۳۸6 -92های ، در سال1۳۸5 -95های است. طي سال رسيده 1۳95

تحصيلي فني  هایدر گروه 1۳۸5 -95های روندی صعودی و بعد از آن روندی نزولي داشته است. در سال

کشاورزی و  های تحصيليو مهندسي و هنر و معماری تعداد دانشجويان پسر از دختر و در گروه

( تعداد دانشجويان دختر 1۳۸6( و علوم پايه)به استثنای سال 1۳۸7و  1۳۸6های دامپزشکي)به استثنای سال

دانشجويي در گروه علوم پزشکي تحصيل نکرده است.  1۳۸5 -95های از پسر بيشتر بوده است.  در سال

 60/0، 1۳۸5ان اصفهان در سال سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن از دانشجويان است

 تغييری نيافته است.  1۳95درصد بوده و در سال 

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

سهم دانشجويان  کنند.دانشجويان شهرستان فريدن در دو زيرنظام آزاد اسالمي و پيام نور تحصيل مي

نسبت به  1۳95های آزاد اسالمي استان اصفهان در سال دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان فريدن از دانشگاه

اصفهان  های پيام نور استانکاهش و سهم دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان فريدن از دانشگاه 1۳۸5سال 

 ست.افزايش يافته ا 1۳۸6نسبت به سال  1۳95در سال 
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 1395درصد دانشجویان شهرستان فریدن بر حسب زیرنظام در سال (. 30 -1نمودار)

درصد در دانشگاه  6۳/64پيام نور و درصد دانشجويان در دانشگاه ۳7/۳5، 1۳95در شهرستان فريدن در سال 

 کنند.آزاد اسالمي تحصيل مي

 )نفر( 1385 -95تعداد دانشجویان شهرستان فریدن بر حسب زیرنظام طی سال های(. 35 -1جدول)

 زیرنظام    

   

 سال

 پیام نور آزاد اسالمی

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 761 294 1055 0 0 0  

1386 576 211 7۸7 25 59 ۸4  

1387 477 290 767 50 129 179  

1388 701 1۸1 ۸۸2 124 2۸0 404  

1389 6۳0 141 771 211 4۳9 650  

1390 54۳ 14۸ 691 276 5۸۸ ۸64  

1391 761 210 971 ۳56 6۸2 10۳۸  

1392 925 214 11۳9 2۸0 599 ۸79  

1393 912 177 10۸9 261 501 762  

1394 74۸ 14۳ ۸91 227 ۳۸۸ 615  

1395 756 1۳4 ۸90 17۸ ۳09 4۸7  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه             

 



   61/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 1385 -95ی طی سال های تعداد دانشجویان شهرستان فریدن بر حسب مقطع تحصیل(. 36 -1جدول)

 سال

 کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 564 179 74۳ 197 115 ۳12 

1386 ۳۸1 95 476 220 175 ۳95 

1387 205 ۸1 2۸6 ۳22 ۳۳۸ 660 

1388 ۳7۸ ۳۳ 411 447 42۸ ۸75 

1389 211 17 22۸ 6۳0 56۳ 119۳ 

1390 41 1۳ 54 77۸ 72۳ 1501 

1391 157 ۳5 192 960 ۸57 1۸17 

1392 ۳61 69 4۳0 ۸44 744 15۸۸ 

1393 405 79 4۸4 76۸ 599 1۳67 

1394 ۳2۸ 6۸ ۳96 647 46۳ 1110 

1395 ۳۳7 64 401 597 ۳79 976 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه               

نفر  401به  1۳۸5نفر در سال  74۳تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن از 

نفر در سال  976به  1۳۸5نفر در سال  ۳12ن از کاهش و در مقطع کارشناسي تعداد دانشجويا 1۳95در سال 

افزايش يافته است.  سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن از استان اصفهان در سال  1۳95

 در مقطع کارداني کاهش و در مقطع کارشناسي افزايش يافته است. 1۳۸5نسبت به سال  1۳95
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  1395درصد دانشجویان شهرستان فریدن بر حسب مقطع تحصیلی در سال (. 31 -1نمودار)

در مقطع دانشجويان درصد  12/29، 1۳95ها و مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن در سال در دانشگاه

دانشجويي در مقاطع  1۳۸5 -95های در سال کنند.درصد در مقطع کارشناسي تحصيل مي ۸۸/70کارداني و 

ای در مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن تحصيل رشد، دکتری تخصصي و دکتری حرفهکارشناسي ا

 نکرده است.

 
 

 



 

 

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

 گروه تحصیلی          

 سال   

 جمع فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی هنر و معماری

 سهم از استان شهرستان سهم از استان شهرستان سهم از استان شهرستان سهم از استان شهرستان سهم از استان شهرستان

1385           

1386          

1387          

1388          

1389          

1390          

1391          

1392          

1393           

1394           

1395           

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                        

افزايش يافته است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش  1۳95نفر در سال  16به  1۳۸5نفر در سال  ۸موزش عالي شهرستان فريدن از تعداد اعضای هيات علمي مراکز آ

عيات علمي تغييری نيافته است. سهم اعضای  1۳۸5باشد که تقريبا نسبت به سال درصد مي 17/0، 1۳95عالي شهرستان فريدن از مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال 

ه علوم های هنر و معماری و فني و مهندسي کاهش و در گرودر گروه 1۳۸5 -95های مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن از مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال

 کاهش يافته است. 1۳90نسبت به سال  1۳95انساني افزايش يافته است. در گروه علوم پايه نيز در سال 
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تعداد اعضای هیات علمی و مدرسان مراکز آموزش عالی شهرستان فریدن)نفر( بر حسب زیرنظام طی (. 38 -1جدول)

 1385 -95های سال

 زیرنظام          آزاد اسالمی پیام نور

 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس سال    

0 0 47 

 

۸ 

 

1385 

1۸ 

 

0 45 

 

۸ 

 

1386 

20 

 

1 

 

45 

 

۸ 

 

1387 

2۳ 

 

1 

 

42 

 

9 

 

1388 

40 

 

1 

 

46 

 

9 

 

1389 

۳6 

 

1 

 

54 

 

12 

 

1390 

44 

 

1 

 

54 

 

12 

 

1391 

5۸ 

 

1 

 

62 

 

14 

 

1392 

61 

 

1 

 

۸5 

 

14 

 

1393 

65 

 

1 

 

5۸ 

 

15 

 

1394 

56 

 

1 

 

54 

 

15 

 

1395 

 عالي استان اصفهان مراکز آموزشها و ماخذ: دانشگاه                      

نفر در  15به  1۳۸5نفر در سال  ۸در دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان فريدن تعداد اعضای هيات علمي  از 

 1۳95نفر در سال  54به  1۳۸5نفر در سال   47و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه نيز از  1۳95سال 

نفر  1ای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان فريدن تعداد اعض 1۳۸7 -95های افزايش يافته اند. در سال

افزايش يافته  1۳95نفر در سال  56به  1۳۸6نفر در سال  1۸مي باشد و مدرسان حق التدريس اين دانشگاه از 

های شهرستان فريدن مربي ، مرتبه علمي تمامي اعضای هيات علمي دانشگاه1۳۸5 -95های است. در سال

 بوده است.

 



 

 

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

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

رستانشه استان شهرستان استان سال       شهرستان استان شهرستان استان 

     -   1385 

     -   1386 

     -   1387 

     -   1388 

     -   1389 

        1390 

        1391 

        1392 

        1393 

        1394 

        1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                                                     

های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحصيلي علوم عضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان فريدن و استان اصفهان بر حسب گروه( نسبت تعداد دانشجو به ا۳9-1)در جدول

راکز آموزش عالي شهرستان کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي م 1۳95در سال  ۳۳/125به  1۳۸5در سال  26۳انساني اين نسبت از 

رسيده است. در گروه تحصيلي هنر  1۳95در سال  59به  1۳۸5در سال  ۸0/105کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  ۳به  1۳90در سال  7فريدن از 

های تحصيلي در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است.ت. نسبت فوق در تمامي گروهافزايش يافته اس 1۳95در سال  110به  1۳91درسال  ۳5و معماری اين نسبت از
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نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان فریدن و استان اصفهان بر (. 40 -1جدول)

 1385 -95حسب زیرنظام طی سال های 

 زیرنظام         آزاد اسالمی پیام نور

 شهرستان استان شهرستان استان سال    

 -   1385 

 -   1386 

    1387 

    1388 

    1389 

    1390 

    1391 

    1392 

    1393 

    1394 

    1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                             

 ۳۳/59، 1۳95دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان فريدن در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي

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

های استان رتبه چهاردهم را در بين شهرستان 1۳95به اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال 

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

آزاد  های( تعلق دارد.)دانشگاه2۳/19به شهرستان گلپايگان) 1۳95( و کمترين نسبت در سال 2۳/1۳6کرون)

 فاقد هيات علمي بوده است( 1۳95در سال و خوانسار سميرم  هایاسالمي شهرستان

که است   4۸7، 1۳95به اعضای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان فريدن در سال  نسبت تعداد دانشجو

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

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

( تعلق 75/۳۸به شهرستان مبارکه) 1۳95آخر را به خود اختصاص داده است. کمترين اين نسبت در سال 

 دارد. 
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های استان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. 32 -1نمودار)

 (1395اصفهان)

 
 (1395های استان اصفهان)نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 33 -1نمودار)
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 -95های در مراکز آموزش عالی شهرستان فریدن بر حسب زیرنظام طی سال 1سرانه مقاله(. 41 -1جدول)

 )تعداد به نفر(1385

م نورپیا  زیرنظام      آزاد اسالمی 

 شهرستان استان شهرستان استان سال

 -   1385 

 -   1386 

    1387 

    1388 

    1389 

    1390 

    1391 

    1392 

    1393 

    1394 

    1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                         

باشد که از سرانه مقاله مي 7۳/0، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه آزاداسالمي شهرستان فريدن در سال 

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

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

آران  در شهرستان ( تعلق دارد. نسبت فوق12/0( و کمترين به شهرستان برخوار)76/۳آباد)شهرستان نجف

 و بيدگل صفر مي باشد.

های باشد که از سرانه مقاله دانشگاهمي 00/0، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستان فريدن در سال 

های برخوار، چادگان، شهرضا و مبارکه ( کمتر است. نسبت فوق در شهرستان11/۳پيام نور استان اصفهان)

( تعلق ۳0/0( وکمترين نسبت به شهرستان نايين)96/7ين ميزان به شهرستان اصفهان)نيز صفر مي باشد. بيشتر

 دارد. 

 

 

 

 

                                                      
 محاسبه شده است. به اعضای هيات علمي مقاله نسبت سرانه - 1
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 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. 34 -1نمودار)

 
 (1395های استان اصفهان)نظام پیام نور در شهرستانسرانه مقاله زیر(. 35 -1نمودار)
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آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی مراکز آموزش عالی  1سرانه فضای(. 42 -1جدول)

 )مترمربع بر نفر(1385 -95شهرستان فریدن بر حسب زیرنظام در سال های 

 سال

آموزشی و 

 کمک آموزشی

فاهی و ر

 فرهنگی
 استان کل کل شهرستان تربیت بدنی

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور

آزاد 

 2اسالمی

پیام 

 نور

1385 - - - - - - - - 

1386 - - -  - 

1387 - - -  - 

1388 - - -  - 

1389 - - -  -  

1390 - - - -  

1391 - - - - 

1392 - - - - 

1393 - - - - 

1394 - - - - 

1395 - - -  - 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه             

رستان فريدن هسرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه پيام نور ش

باشد. مترمربع بر نفر(کمتر مي 55/2)نفر است که نسبت به سرانه استان مترمربع بر ۳۳/1، 1۳95در سال 

شهرستان(  24های استان اصفهان)شهرستان فريدن از نظر سرانه فضای دانشگاه پيام نور در بين  شهرستان

يام نور به های پن سرانه فضای دانشگاهرتبه بيست و سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزا

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

 تعلق دارد.

                                                      
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
 موزشي، رفاهي و)آموزشي و کمك آاطالعاتي در مورد فضا  و واحد جوشقان قالي شهرستان کاشان فريدنشهرستان  اسالمي دانشگاه آزاد - 2

ه افرهنگي و تربيت بدني(، دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي و رفاهي و فرهنگي و دانشگ

 .آزاد  اسالمي واحد نطنز  اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي خود را  ارائه نکرده اند
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م پیام نور در سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظا(. 36 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

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

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

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  اناتامک

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

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

 نشان مي دهد.  1۳94-1۳۸5

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

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

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

استان  از

 )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 2۳ 42/2 17 09/2 ۳ 97/0 2 54/1 ۳02 69/2 

1386 24 54/2 12 41/1 ۳ 9۸/0 1 72/0 ۳0۸ 65/2 

1387 29 10/۳ 15 7۳/1 5 62/1 1 ۸۳/0 ۳11 65/2 

1388 2۸ 0۸/۳ 16 74/1 ۳ 0۳/1 0 00/0 ۳2۸ 60/2 
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 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

استان  از

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1389 26 75/2 19 76/1 4 54/1 1 9۳/0 ۳۳1 62/2 

1390 24 40/2 19 ۸5/1 6 21/2 0 00/0 ۳۳۸ ۳0/2 

1391 27 ۳۸/2 21 69/1 5 61/1 0 00/0 ۳۸1 51/2 

1392 25 25/2 21 ۸9/1 ۸ ۳7/2 2 ۳۳/1 ۳66 ۳۸/2 

1393 1۳ 15/1 21 62/1 ۳ 90/0 2 41/1 2۸7 ۸۳/1 

1394 17 40/1 20 40/1 2 60/0 2 ۳2/1 ۳06 ۸۳/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

سهم شهرستان فريدن از نظر تعداد پزشکان  1۳94مشخص است، در سال  ( 4۳-1در جدول) همانگونه که

سرانه پزشکان و پيراپزشکان  (44-1)و پيراپزشکان استان طي دوره مورد نظر کاهش يافته است. در جدول

 ر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. شهرستان فريدن به ازای ه

در اين  .شهرستان فريدن از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه سيزدهم را در استان داشته است 1۳94در سال 

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

 رتبه را در استان دارند. 

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

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

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان تاناس شهرستان استان شهرستان

1385 42/0 21/0 ۳1/0 1۸/0 05/0 07/0 04/0 0۳/0 50/5 46/2 

1386 44/0 20/0 22/0 1۸/0 05/0 07/0 02/0 0۳/0 64/5 52/2 

1387 5۳/0 20/0 2۸/0 19/0 09/0 07/0 02/0 0۳/0 72/5 51/2 

1388 52/0 19/0 ۳0/0 19/0 06/0 06/0 00/0 0۳/0 06/6 66/2 

1389 4۸/0 20/0 ۳5/0 22/0 07/0 05/0 02/0 02/0 15/6 ۸4/2 

1390 45/0 21/0 ۳5/0 21/0 11/0 06/0 00/0 02/0 ۳1/6 01/۳ 

1391 51/0 2۳/0 40/0 25/0 09/0 06/0 00/0 02/0 21/7 09/۳ 

1392 4۸/0 22/0 40/0 22/0 15/0 07/0 04/0 0۳/0 0۳/7 09/۳ 

1393 25/0 2۳/0 41/0 26/0 06/0 07/0 04/0 0۳/0 59/5 1۳/۳ 

1394 ۳4/0 24/0 40/0 2۸/0 04/0 07/0 04/0 0۳/0 05/6 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم ماخذ: دانشگاه          



   7۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان فریدن (. 37 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره 

 
ان شهرست(. مقایسه سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در 38 -1نمودار)

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

در اين  .فريدن به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه سوم را در استان داشته استشهرستان  1۳94در سال 

ه آخر تخصص رتببدون پزشك م ن و مياندشتشهرستان بوييرتبه اول و  46/0با سرانه  نشهرستان ناييسال 

 اند.را در استان داشته



 توسعه شهرستان فريدنسند / 74

 

 
سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 39 -1نمودار)

 1385-1394فریدن و کل استان اصفهان طی دوره 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 40 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال فریدن با دیگر شهرستانشهرستان 

ين سال در ا .در استان داشته است ار نوزدهمرتبه فريدن از نظر سرانه دندانپزشك شهرستان ، 1۳94در سال 

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

استان دارند. در اين سال شهرستان فريدن به لحاظ سرانه پيراپزشك نيز در جايگاه چهارم استان قرار گرفته 

به ترتيب جايگاه اول و آخر را در  27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7انه شهرستان اردستان با سر .است

 استان دارند.



   75/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان فریدن و (. 41 -1نمودار)

 1385-1394کل استان اصفهان طی دوره 

 
 شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 42 -1ر)نمودا

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

هرستان اعي را در شاطالعات کمي نيروی انساني شاغل در مديريت درمان تأمين اجتم ( 45-1) جدول

 دهد. فريدن نشان مي



 توسعه شهرستان فريدنسند / 76

 

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

 1385-1395دوره 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک عمومی

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

ستان سهم شهر

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 ۳ 99/1 1 04/2 1 1۳/۳ ۸ 57/0 

1386 4 ۳4/2 1 92/1 1 70/2 7 49/0 

1387 2 06/1 1 75/1 1 94/2 7 47/0 

1388 2 0۸/1 1 72/1 1 70/2 ۸ 5۳/0 

1389 2 09/1 1 79/1 1 6۳/2 7 46/0 

1390 2 0۸/1 1 ۸2/1 0 00/0 ۸ 5۳/0 

1391 2 05/1 1 ۸2/1 0 00/0 ۸ 51/0 

1392 2 0۳/1 1 ۸2/1 0 00/0 9 52/0 

1393 ۳ 50/0 1 0 0 00/0 10 5۸/0 

1394 2 0۳/1 1 72/1 0 00/0 7 42/0 

1395 2 99/0 1 67/1 1 ۸9/1 ۸ 4۸/0 

 تاناس درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

در طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي و پيراپزشکان شاغل در تأمين اجتماعي شهرستان فريدن از 

کل پزشکان و پيراپزشکان استان طي دوره مورد بررسي کاهش يافته است. الزم به ذکر است که طي دوره 

 ده است.ل نبومورد بررسي در مديريت درماني تأمين اجتماعي شهرستان فريدن، پزشك متخصصي شاغ

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

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

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره فريدن  بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه عال، مراكز بهداشتی درمانی روستایبهداشت ف هایتعداد خانه(. 46 -1جدول)

 1385-1394بهداشتی شهری شهرستان فریدن طی دوره 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد
سهم شهرستان 

 از استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

 سهم شهرستان

 )درصد(از استان

1385 51 ۸9/7 - - - - - - 



   77/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد
سهم شهرستان 

 از استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

سهم شهرستان 

 )درصد(از استان
 تعداد

 سهم شهرستان

 )درصد(از استان

1386 51 ۸9/7 - - - - - - 

1387 51 44/۸ - - - - - - 

1388 50 55/۸ - - - - - - 

1389 47 20/۸ 9 57/9 5 54/2 4 6۳/1 

1390 47 20/۸ 9 57/9 5 54/2 4 66/1 

1391 47 20/۸ 9 2۳/10 5 4۸/2 4 6۳/1 

1392 26 64/4 9 2۳/10 5 4۸/2 4 65/1 

1393 26 66/4 5 6۸/5 2 99/0 2 ۸1/0 

1394 26 65/4 5 62/5 2 ۸۸/0 2 75/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

 تان فريدن فاقد مرکز تسهيالت زايماني بوده است. درالزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرس

بهداشت فعال، مراکز بهداشتي و درماني)روستايي و شهری( و  هایدرصد از کل خانه 06/۳، 1۳94سال 

اند و از اين نظر شهرستان فريدن در رتبه تان در شهرستان فريدن قرار داشتههای بهداشتي شهری اسپايگاه

خور و شهرستان مرکز رتبه اول و  259اصفهان با مجموع شهرستان در اين سال  .دسيزدهم استان قرار دار

 اند.مرکز رتبه آخر را در استان داشته 1۳بيابانك با 

اد يت مالکيت، تعدتعداد موسسات درماني فعال شهرستان فريدن به تفکيك وضع (47-1)در جدول

 زای هر هزار نفر ارائه شده است.های ثابت به اها و همچنين سرانه تختهای ثابت آنتخت

 موجود در شهرستان فریدن بر حسب وضعیت مالکیت ثابت های تخت و موسسات درمانی فعال(. 47 -1جدول)

 سال

وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 سایر خصوصی
 

 جمع کل

سهم شهرستان 

از کل استان 

 )درصد(

رانه تخت                  س

) به ازای هر هزار 

 نفر جمعیت(

 موسسه
تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 استان شهرستان

1385 1 ۸2 0 0 0 0 1 ۸2 54/1  12/1  49/1  60/1 

1386 1 ۸0 0 0 0 0 1 ۸0 54/1  10/1  46/1  57/1 

1387 1 ۸4 0 0 0 0 1 4۸  61/1  14/1  54/1  57/1 



 توسعه شهرستان فريدنسند / 7۸

 

 سال

وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 سایر خصوصی
 

 جمع کل

سهم شهرستان 

از کل استان 

 )درصد(

رانه تخت                  س

) به ازای هر هزار 

 نفر جمعیت(

 موسسه
تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 استان شهرستان

1388 1 ۸4 0 0 0 0 1 ۸4 67/1  17/1  55/1  51/1 

1389 1 ۸2 0 0 0 0 1 ۸2 61/1  12/1  52/1  52/1 

1390 1 ۸2 0 0 0 0 1 ۸2 59/1  09/1  5۳/1  54/1 

1391 1 ۸2 0 0 0 0 1 ۸2 59/1  10/1  55/1  51/1 

1392 1 102 0 0 0 0 1 102 59/1  02/1  57/1  61/1 

1393 1 102 0 0 0 0 1 102 59/1  0۸/1  99/1  ۸۸/1 

1394 1 102 0 0 0 0 1 102 56/1  06/1  02/2  ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:            

ر سال دشهرستان فريدن از نظر تعداد تخت های ثابت، رتبه يازدهم استان را در اختيار دارد. 1۳94در سال 

ين و بويتخت( و شهرستان های برخوار،  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94

 اند.انك فاقد موسسه درماني فعال بودهن وخور و بياب، چادگامياندشت

 .)به ازای هر هزار نفر( رتبه چهارم را در استان داردان فريدن از نظر سرانه تخت ثابت ، شهرست1۳94در سال 

 تخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشته است.  14/۳کاشان با سرانه شهرستان در اين سال 

 
 1385-1394سرانه تخت ثابت در  شهرستان فریدن و کل استان اصفهان طی دوره (. 43 -1نمودار)

 



   79/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان فریدن با دیگر شهرستان ها  و کل استان اصفهان در سال (. 44 -1نمودار)

1394 

سهم شهرستان از استان را نشان ماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان فريدن و انواع مراکز در( 4۸-1)جدول

 دهد. مي

)درصد( طی ان فریدن و سهم شهرستان از استاندر شهرست تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 48 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 نبخشیمرکز توا دیالیز داروخانه آزمایشگاه

 موسسات

 - تشخیصی

 ای هسته درمانی

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 استان 

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 استان 

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 استان 

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 استان 

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 استان 

1385 4 1۳/1 7 27/1 1 00/5 ۳ 44/1 ۳ ۸2/1 

1386 5 22/1 5 ۸1/0 1 ۳5/4 ۳ 16/1 ۳ 67/1 

1387 5 20/1 5 7۸/0 1 00/4 ۳ 0۸/1 4 6۳/1 

1388 5 20/1 5 76/0 1 70/۳ ۳ 9۸/0 4 06/2 

1389 5 20/1 5 74/0 1 70/۳ 2 01/1 4 06/2 

1390 5 16/1 6 72/0 1 2۳/۳ 2 5۸/0 4 91/1 

1391 5 16/1 6 ۸1/0 1 0۳/۳ 2 52/0 ۳ ۸2/1 

1392 4 17/0 4 79/0 1 0۳/۳ 2 52/0 2 ۳0/1 

1393 4 9۳/0 4 51/0 1 ۸6/2 2 52/0 2 ۸۸/0 

1394 4 ۸9/0 4 50/0 1 70/2 2 49/0 2 ۸2/0 
 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم ماخذ: دانشگاه                        



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۸0

 

خور و بيابانك در رتبه هجدهم شهرستان از نظر تعداد آزمايشگاه به همراه  1۳94شهرستان فريدن در سال 

 ين و مياندشتهای بويشهرستانآزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .استان قرار دارد

شهرستان فريدن به لحاظ تعداد  1۳94اند. در سال در استان داشتهآزمايشگاه رتبه آخر را  يكبا  و چادگان 

ان شهرستدر اين سال  .ين در جايگاه نوزدهم استان قرار داردهای سميرم و نايشهرستانداروخانه به همراه 

 دوو فريدونشهر تنها با ، چادگان ن و مياندشتبوييهای داروخانه رتبه اول و شهرستان 411اصفهان با 

مرکز دياليز باالترين  1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94اند.  در سال در استان داشته داروخانه رتبه های پاياني را

فريدن تنها شهرستان های استان از جمله . در اين سال بخش اعظم شهرستانرتبه را در استان داشته است

و چادگان فاقد مرکز دياليز بوده ين و مياندشتبويهای برخوار، . شهرستانمرکز دياليز هستند يكدارای 

برخوار و سميرم های شهرستان، از نظر تعداد مرکز توانبخشي به همراه 1۳94اند. شهرستان فريدن در سال 

اول را در استان دارد و  مرکز رتبه 207اصفهان با شهرستان در اين سال  .در رتبه هجدهم استان قرار دارد

اند. هشهر نيز فاقد مرکز توانبخشي بود، چادگان ، خور و بيابانك و فريدونين و مياندشتبويهای انشهرست

خور تان شهرسدرماني هسته ای به همراه  –فريدن از نظر تعداد موسسات تشخيصي شهرستان ، 1۳94در سال 

درماني  -موسسه تشخيصي يكشهرستان  با  هشتدر اين سال  .و بيابانك در رتبه پانزدهم استان قرار دارد

ای هدرماني هست -موسسه تشخيصي 14۳اصفهان با شهرستان های پاييني استان قرار دارند و ای در رتبههسته

مرکز سي  يك، شهرستان فريدن دارای 1۳95. در سال به خود اختصاص داده استرتبه اول را در استان 

 تي اسکن نيز بوده است. 

 فوریت ها و حوادث پزشکی اطالعات کمی مربوط به مرکز

ای شهرستان فريدن طي دوره بيمارستاني شهری و جادهژانس پيشهای اورتعداد پايگاه (49-1)جدول

 دهد.ميرا نشان  1۳۸5 -1۳94

 1385-1394تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان فریدن طی دوره (. 49 -1جدول)

 ایپایگاه های جاده یگاه های شهریپا سال

1385 1 0 

1386 1 0 

1387 1 0 

1388 1 0 

1389 1 0 

1390 1 0 

1391 1 0 

1392 1 0 

1393 1 0 



   ۸1/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 ایپایگاه های جاده یگاه های شهریپا سال

1394 1 1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                  

پايگاه  دوای شهرستان فريدن بيمارستاني شهری و جادهژانس پيشاور هایکل پايگاهتعداد  1۳94در سال 

های پاياني ر در رتبهو از اين نظ دهدهای استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 42/1بوده که اين تعداد، 

 ن و مياندشتهای بوييشهرستانرتبه اول و پايگاه  ۳9شهرستان اصفهان با  استان قرار داشته است. در اين سال

شهرستان فريدن  اند. طي  دوره مورد بررسيگاه رتبه آخر را در اختيار داشتهپاي يكو خوانسار با مجموع 

 پايگاه امداد هوايي و موتوری و اتوبوس آمبوالنس بوده است.فاقد اتاق فرمان، 

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

 (50-1)د بررسي قرار گرفته است. در جدولهای اصلي بخش سالمت موراخصدر اين بخش تعدادی ازش

ارائه شده  1۳۸6-1۳94های مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان فريدن طي دوره ميزان شاخص

 است. 

 ن و استان اصفهان های مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان فریدمیزان شاخص(. 50 -1جدول)

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 0/16 ۳/11 - - - - 

1387 4/10 ۸/9 - - 4/1۸ 9/15 

1388 ۳/7 1/۸ - - 2/16 6/1۳ 

1389 ۳/1۳ 7/۸ 7/15 ۸/11 6/19 9/1۳ 

1390 4/6 7/7 0/12 1/11 6/1۳ 9/12 

1391 9/۳ 2/7 4/9 ۸/9 6/12 9/11 

1392 2/14 ۸/6 4/16 7/9 6/19 ۸/9 

1393 2/10 6/6 6/1۳ 5/9 9/16 1/11 

1394 0/14 1/6 0/16 ۸/۸ 0/17 ۳/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                   

از نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماه، در جايگاه اول قرار گرفته در حالي  1۳94در سال شهرستان فريدن 

 دان زيريکماه نداشته است.خوانسار هيچ مرگي در نوزاشهرستان که در اين سال 



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۸2

 

 
 1387 -1394میزان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان فریدن و استان طی سال های (. 45 -1نمودار)

فريدن به لحاظ ميزان مرگ کودکان زير يکسال در رتبه سوم استان قرار گرفته شهرستان ، 1۳94در سال 

 در مرگ به ازای هزار تولد زنده 7/2خوانسار با  شهرستانو  ۳/20دهاقان با  تان شهرسدر اين سال  .است

 اند.به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشتهکودکان زير يکسال 

 
 1386 -1394در شهرستان فریدن و استان طی سال های  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 46 -1نمودار)

 .استان قرار گرفته است سومسال در رتبه  5فريدن از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان ، 1۳94در سال 

کودکان مرگ به ازای هزار تولد زنده در  7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال 

 اند.به ترتيب در رتبه اول و آخر استان قرار گرفتهسال  5زير 



   ۸۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1387 -1394در شهرستان فریدن و استان طی سال های  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 47 -1ودار)نم

ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان فريدن و کل استان اصفهان  (51-1)جدول

نشان داده شده است که درسطح  ( 51-1)جدولدهد. همچنين در نشان مي 1۳92-1۳94را طي دوره زماني 

عامل چه ميزان  ۸شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

بوده است.



 

 

 1392-1394های (. تعداد و درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان فریدن و استان اصفهان طی سال51 -1جدول)

 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 

 شده ذکر

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 17/16 ۳۸ 25/17 2966 5۳/16 60 9۸/14 2774 20/16 69 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 ۸5/40 96 14/4۸ ۸276 ۸0/4۳ 159 60/44 ۸261 50/۳۸ 164 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 55/2 6 46/2 42۳ 20/2 ۸ ۸6/2 5۳0 76/۳ 16 (غیرترافیکی)عمدغیر ادثحو

 9۸/6 1246 2۳/7 17 65/6 114۳ 6۸/4 17 76/5 ۳74 10/6 26 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 ۸1/6 16 09/7 1219 6۸/4 17 96/5 401 29/۳ 14 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 5۳/5 1۳ 02/۳ 520 6۸/4 17 7۳/1 12۸ 52/۳ 15 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 1۳/2 5 ۸4/2 4۸۸ 96/4 1۸ ۸7/1 ۸5 46/4 19 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 72/1۸ 44 54/12 2156 46/1۸ 67 24/22 2025 1۸/24 10۳ شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:



   ۸5/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

که مشخص است از بين اين علل مرگ،  طي اين دوره بيشترين سهم در سطح شهرستان فريدن همانگونه 

از نظر درصد مرگ ناشي از  1۳94. شهرستان فريدن در سال بيماری های قلبي عروقي بوده است مربوط به

بيشترين درصد مرگ ناشي از  در همين سال .ه استرا در استان داشتها و تومورها رتبه شانزدهم سرطان

برخوار با شهرستان ن متعلق به درصد و کمتري 79/21شهرستان سميرم با ها و تومورها مربوط به سرطان

های قلبي به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماریشهرستان فريدن  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14

 شهرستان درصد و 5۸/62ين با شهرستان نايدر اين سال  .ار داشته استجايگاه چهاردهم استان قرعروقي در 

های اول و آخر را در استان عروقي به ترتيب رتبه های قلبيدرصد مرگ ناشي از بيماری 27/27ا نطنز ب

های دستگاه تنفس در رتبه از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری ،1۳94اند. شهرستان فريدن در سال داشته

سميرم با شهرستان درصد و  74/12گلپايگان با شهرستان در همين سال . استان قرار گرفته استسيزدهم 

 های دستگاه تنفسبه لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماریاول و آخر را  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0

شهرستان فريدن  از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان ها و تومورها در 1۳94اند. با توجه به آمار سال داشته

امل مهم در های  قلبي عروقي و عالئم و حاالت بدتعريف شده، سومين عمانند سطح استان بعد از بيماریه

 اند.مرگ و مير افراد بوده

تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان فريدن ( 52-1)در جدول

 رائه شده است. ا 1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره 

)در صدهزار جمعیت( در شهرستان فریدن و استان اصفهان طی میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی(. 52 -1جدول)

 1392-1394های سال

 استان شهرستان سال

1392 92/49 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 74/46 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 21/29 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                  

مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در  (52-1)همانطور که از جدول

 1۳94ال يکي در ساست. شهرستان فريدن از نظر مرگ ناشي از حوادث تراف کاهش يافتهشهرستان فريدن 

  92/4اصفهان با شهرستان و   61/6۸خور و بيابانك با  . شهرستاندر جايگاه دوازدهم استان قرار داشته است

 اند.ناشي از حوادث ترافيکي را داشته مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۸6

 

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ل )خدمات درماني سابق(،  اداره کحت پوشش اداره کل بيمه سالمتاصلي و تبعي( ت)تعداد بيمه شدگان

تان طي سان و عشاير شهرستان فريدن و کل اق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييتأمين اجتماعي و صندو

  ارائه شده است. (5۳-1)در جدول  1۳۸5-1۳95دوره 

-1395در شهرستان فریدن طی دوره  به تفکیک نوع بیمه سهم بیمه شدگان تحت پوشش تعداد و (. 53 -1جدول)

1385 

 نوع بیمه    

 

 

 سال

اداره کل بیمه 

 سالمت
 اداره کل تامین اجتماعی

ق  بیمه صتدو

اجتماعی کشاورزان، 

 یان و عشایرروستای

 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

هرستان سهم ش

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 72575 10/4 - - - - - - 

1386 7۳۸10 96/۳ 22۳52 16/1 - - - - 

1387 72797 7۸/۳ 24970 21/1 - - - - 

1388 66042 61/4 26۳11 17/1 - - - - 

1389 65119 6۳/4 29227 26/1 - - - - 

1390 746۳7 01/5 ۳299۸ ۳4/1 - - - - 

1391 74176 0۳/5 ۳7426 4۳/1 - - - - 

1392 50050 57/۳ ۳9907 46/1 - - - - 

1393 ۳77۸5 2۳/2 22450 04/1 20۳1 10/1 62266 54/1 

1394 ۳754۸ 22/2 22650 05/1 2154 12/1 62۳52 55/1 

1395 ۳6547 22/2 22900 05/1 2275 14/1 61722 57/1 

 استان يان و عشايروق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايصندمأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و 

درصد  55/1، سهم شهرستان فريدن از کل بيمه شدگان استان 1۳94با توجه به اطالعات موجود در سال 

م اصفهان با داشتن سه شهرستان دارد. در اين سال است که از اين لحاظ رتبه چهاردهم استان را در اختيار

رصدی رتبه د 46/0خور و بيابانك با سهم شهرستان درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9

 اند.آخر را در استان داشته



   ۸7/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  9152به ازای هر ريدنفدر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  45۳5اين 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  1۸ ، 1۳95در سال  فريدن شهرستاننفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي  116۳۸

از درصد  5/2 فريدن دهند. شهرستاندرصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي ۸2ورزشي روباز و 

الزم به ذکر  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 5۸/0و باشد اماکن ورزشي استان را دارا مي

از م)در جايگاه ششنفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد،  است اين شهرستان از لحاظ ميزان

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان  (54-1)شهرستان( استان قرار دارد. جدول بين بيست و چهار

با توجه به اينکه قسمت عمده اماکن ورزشي شهرستان  دهد.و استان نشان مي فريدنورزشي را در شهرستان 

دمت باال برخوردار بوده و فرسوده مي باشند، عمال استحکام و قابليت الزم جهت فعاليت های ورزشي از ق

 را ندارند. 

 فریدنتعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان (. 54 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز سرپوشیدهاماکن ورزشی 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

21004 ۸1۳91 9152 16696 

1386 205۳2 79652 910۸ 16۳24 

1387 1۸29۳ 74۳۳1 7769 146۸0 

1388 1659۸ 67۸16 4920 1۳۳۳5 

1389 151۸2 66۸41 4۸97 12۳72 

1390 14۳09 65056 ۳574 11729 

1391 14617 6۳152 ۳52۳ 11۸69 

1392 1۳9۳1 57۸29 47۳5 11226 

1393 14225 5907۸ 466۸ 11465 

1394 142۸4 59656 4601 11524 

1۳95 14۳44 61697 45۳5 116۳۸ 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مأخذ:                  

 



 توسعه شهرستان فريدنسند / ۸۸

 

 
 1395در سال  های استان اصفهان(. تعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان48 -1نمودار)

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 غيرسازمانزشکاران سازماندارد ور

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

، در (55-1)اطالعات جدولباشد. بر اساس محاسبه ميباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

 417ها مرد و نفر از آن 965اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  1۳۸2بخش ورزش به طور کلي 

ها زن بوده است. با توجه به اطالعات موجود، درصد آن ۳0ها مرد و درصد آن 70اند. به عبارتي نفر زن بوده

يافتهدرصد از کل ورزشکاران سازمان5۸/0گيرد و بر مي درصد جمعيت استان را در97/0فريدن  شهرستان

 درخود جای داده است. 1۳94ی استان را در سال 

درصد از ورزشکاران زن استان در  ۳9/0درصد از ورزشکاران مرد استان و  7۳/0الزم به ذکر است که 

ها ن سالنگين در طي ايکنند. تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميامي فعاليتشهرستان فريدن 

درصد رشد مثبت  و در مجموع تعداد  67/۸ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  ، درصد رشد منفي -94/2

ر . الزم به ذکانده طور ميانگين رشد منفي داشتهدرصد ب -41/0ها ورزشکاران اين شهرستان در طي اين سال

-1)درصد رشد داشته است. جدول 6۸/۳ن ميانگي است که در استان اصفهان، مجموع ورزشکاران به طور

تعداد ورزشکاران شهرستان فريدن و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران استان اصفهان را نشان  (55

 دهد.مي



   ۸9/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 ی شهرستان فریدنیافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 55 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 1386 1۳54 17/1 ۳22 49/0 1676 92/0 

1387 149۸ 

 
 

24/1 ۳29 52/0 1۸27 99/0 

1388 1۳22 9۳/0 ۳۸۸ 5۳/0 1710 ۸0/0 

1389 1172 ۸5/0 44۳ 55/0 1615 74/0 

1390 1447 04/1 ۸51 ۸9/0 229۸ 9۸/0 

1391 1229 ۸4/0 5۸9 56/0 1۸1۸ 72/0 

1392 1۳20 99/0 607 ۸۳/0 1927 ۸۳/0 

1393 96۳ 6۸/0 ۳94 ۳6/0 1۳57 54/0 

1394 965 7۳/0 417 ۳9/0 1۳۸2 5۸/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 5 به 1۳90عنوان در سال  16ن شهرستان از عناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران اي

 فريدن های ملي استان در شهرستاندرصد از مدال ۳2/0رسيده است. به اين ترتيب  1۳95عنوان در سال 

ر سال دالمللي نيز تعداد عناوين کسب شده توسط ورزشکاران اين شهرستان در سطح بينکسب شده است. 

شهرستان را ورزشکاران های جهاني استان درصد از مدال ۸۸/2 اين سال،در  ، سه عنوان بوده است.1۳9۳

به تعداد ورزشکاران سازمان  مليی از نظر تعداد مدال کسب شده، 1۳94در سال اند. کسب کرده فريدن

شهرستان استان( قرار دارد. از  17استان )از بين  دوازدهمدر رتبه  (96/7)يافته)هر هزار نفر(  اين شهرستان

يافته)هر هزار نفر( شهرستان آران و بيدگل باالترين های ملي به تعداد ورزشکاران سازمانمدالنظر نسبت 

زار يافته)هر ههای جهاني به تعداد ورزشکاران سازمان( را کسب کرده است. از نظر نسبت مدال07/50رتبه)

 .1ست( رتبه اول را کسب نموده ا42/۸، شهرستان تيران و کرون)1۳94نفر( نيز در سال 

 المللی ورزشکاران شهرستان فریدنعناوین کسب شده کشوری و بین(. 56 -1جدول)

 سال
 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

1390 16 1170 ۳7/1 - 5۸ - 

                                                      
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، ی جهاني شهرستانهای کسب شدهات مربوط به مدالاطالع 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.  1۳95نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال  فريدونشهر، گلپايگان و
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 سال
 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

1391 4 10۸7 ۳7/0 - 7۸ - 

1392 ۳ 1155 26/0 - 124 - 

1393 11 1271 ۸7/0 ۳ 104 ۸۸/2 

1394 11 15۳۳ 72/0 - 1۸۳ - 

1395 5 15۳9 ۳2/0 - 125 - 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانماخذ: 

کاران آورده های جهاني به تعداد ورزشهای ملي و مدالنسبت تعداد مدال (، 50-1( و )49-1)در نمودارهای

 شده که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهانهر هزار نفر( در شهرستانیافته)های ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 49 -1نمودار)

 1394در سال 
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 های استان اصفهانیافته)هزار نفر( در شهرستانهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 50 -1نمودار)

 1394در سال 

تمام بخش ورزشي در شهرستان فريدن، تعداد های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

 هایرسيده است. از لحاظ بيشترين تعداد پروژه 1۳95 عدد در سال 5به  1۳۸7عدد در سال  ۸ها از اين پروژه

از بين  )هفدهمجايگاه در لنجان  های سميرم وتمام بخش ورزشي، شهرستان فريدن به همراه شهرستاننيمه

گيرد. های نيمه تمام استان را در بر ميدرصد از پروژه 09/۳بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد، که 

پروژه و  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال روژهبيشترين تعداد پ

-1)پروژه است . نتايج شاخص مذکور در جدول 2با  و دهاقان نطنز هایشهرستان کمترين آن مربوط به

 ارائه شده است. (57

 ورزشی شهرستان فریدنتمام بخش های نیمهتعداد پروژه(. 57 -1جدول)

 های نیمه تمامپروژه سال

 سهم از استان) درصد( تعداد در شهرستان
1387 ۸ 94/۳ 

1388 5 57/۳ 

1389 5 99/2 

1390 7 97/2 

1391 4 55/2 

1392 6 6۸/۳ 

1393 4 ۳۸/2 

1394 ۳ 10/2 

1395 5 09/۳ 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانماخذ: 
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 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشکارآفريني و تاثيرگذاری روبهقوی  هایوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

هنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در انديشمندان فر

ی پيشينه)ی مناسبات اقتصادی، اجتماعينندهکهای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

، یی قوای 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

سي است. از اين رو برر شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هيت بنها در سطح شهرستان اهمی آها 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

 ماها،عنوان سين چهارگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 های آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه است. آموزشگاه

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95فريدن طي دوره تعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (5۸-1)جدول

 تعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان فریدن(. 58 -1جدول)

 سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

رهنگی ف

 هنری

 هکتابخان هاسمن

1385 0 0 0 - 6 

1386 0 0 0 - 6 

1387 0 0 0 - 6 

1388 0 1 1 - 6 

1389 0 1 1 - 6 

1390 0 1 1 - 6 

1391 0 2 1 - 6 

1392 0 2 1 19 6 

1393 0 2 1 1۳ 4 

1394 1 ۳ 1 1۳ 4 
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 سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

رهنگی ف

 هنری

 هکتابخان هاسمن

1395 1 4 1 14 4 

 ۸0/0 ۸0/2 02/0 ۸0/0 20/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 پانزدهم پنجم سيزدهم هفتم پنجم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

ی آن است که در شهرستان فريدن يك سينما وجود دارد که دهندهتعداد سينماهای شهرستان فريدن نشان

های نمايش و االترين سرانه تاالر تئاتر، سالنب 1۳95در سال باشد. مي 20/0نفر جمعيت برابر 10000در 

در . 1( است0۳/0)اصفهان( و کمترين سرانه متعلق به شهرستان 2۸/0سينماها مربوط به شهرستان دهاقان) 

 ت. استان قرار گرفته اس هفتمشهرستان فريدن از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه  1۳95سال 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميی موزهسومين دسته از اماکن هنر

شهرستان فريدن فاقد موزه شهرستان استان از جمله  172فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بررسي 

 ( است. 6۸/0)نه موزه  متعلق به شهرستان نطنزاند. باالترين سرابوده

،  بيشترين تعداد 1۳95باشد. در سال فريدن فاقد گالری و نگارخانه مي انطي دوره مورد بررسي شهرست

 .۳عدد(  است 12)به شهرستان اصفهان گالری و نگارخانه استان متعلق

در ارتقای وضعيت فرهنگي  سزاييهکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

 يزدهمسجايگاه  ظر سرانه موسسات فرهنگي هنری در رستان فريدن از ن، شه1۳95در سال ها دارند. شهرستان

. طي اين دوره رتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است

گي هر فاقد موسسات فرهنن و مياندشت و فريدونشبويي ،های خوانسار، خور و بيابانك، اردستانشهرستان

 اند.نری بودهه

کند که مستقيماً بخشي از معنای خود، به سازماني اشاره مي ترين)سمن( در کلينهادمردم سازمان

دِ مردم و قوای حاکم و عنوان واسطه بين فردْ فرشود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

سمن فعال در شهرستان فريدن وجود داشته است. در اين  14، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

 تان داشته است. فريدن از نظر سرانه سمن رتبه پنجم را در اسشهرستان سال، 

                                                      
يين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1 

 باشند.يفاقد سينما م
های خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن، شهرستان -2

 .باشندفريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد فاقد موزه مي

 است.ن، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتههای اصفهادر اين دوره فقط در شهرستان -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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ا در باالبردن هی 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

( 0۳/2دهاقان) هایشهرستاندر همين سال  .داشته است را در استان پانزدهمفريدن از نظر سرانه کتابخانه رتبه 

آخر را  رتبه 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2و خور وبيابانك)

 در استان داشته اند.

 

 

 1395رستان های استان اصفهان در سال نفر( کتابخانه در شه 10000سرانه )به ازای هر (. 51 -1نمودار)

 اماکن مذهبی

شود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي باشد و ثانيا گروه هايي گفته ميبه مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

 باشد.مي

نشان داده شده  (59-1)در جدول 1۳۸5-1۳95فريدن طي دوره به اماکن مذهبي شهرستان  اطالعات مربوط

 است.

 تعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان فریدن(. 59 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 112 10 

1386 114 10 

1387 114 10 

1388 115 10 
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 بقاع متبرکه مسجد سال

1389 117 10 

1390 11۸ 10 

1391 120 10 

1392 12۳ 10 

1393* ۸5 5 

1394 9۳ 5 

1395 97 5 

 20/2 66/29 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 نهم ششم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                                

 به دليل جدا شدن شهرستان بويين و مياندشت از شهرستان فريدن بوده است. 1۳9۳سال از کاهش تعداد مسجد و بقاع *           

تعداد بقاع متبرکه در اين دو سال  رسيده است. 1۳0، به 1۳97و در سال  116، تعداد مسجد به 1۳96در سال 

 ( بوده است.5ثابت)

ميان در ششم را  که از اين نظر رتبهبوده  66/29در شهرستان فريدن برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان های استان اصفهان داشته است در اين سال شهرستان

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000نه )به ازای هر سرا(. 52 -1نمودار)

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

در  .، شهرستان فريدن از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه نهم استان قرار گرفته است1۳95شوند. در سال مي

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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های اول و به ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14با سرانه  شهرستان اردستان همين سال

 اند.آخر را در استان داشته

 اجتماعی -1-7-2

 امور اجتماعی بهزیستی 

 در طي دوره دهد.ت مربوط به امور اجتماعي بهزيستي در شهرستان فريدن را نشان مياطالعا (60-1)جدول

ر سال د مورد برررسي تعداد خانوارهای های مستمری بگير اجتماعي در شهرستان فريدن کاهش يافته است.

 .مستمری بگير اجتماعي رتبه بيست و سوم را در استان دارد یشهرستان فريدن از نظر تعداد خانوارها 1۳95

های اول و خانوار رتبه 96با يين و مياندشت بوشهرستان خانوار و  2127 با اصفهان شهرستان در اين سال

 اند. آخر را در استان داشته

از کل خانوارهای مستمری بگير توانبخشي استان نيز کاهش فريدن سهم شهرستان ، 1۳90-1۳94طي دوره 

شهرستان فريدن از  نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه پانزدهم  1۳94يافته است. در سال 

 1۳7خور و بيابانك با  شهرستان جايگاه اول وخانوار  59۸1. شهرستان اصفهان با ه استرا در استان داشت

 خانوار جايگاه آخر را در استان دارند.

مهدهای کودک استان  تعداد مهدهای کودک و سهم شهرستان فريدن از کل 1۳95تا  1۳۸5طي سال های 

های استان در شهرستان مهدکودک درصد از 06/2، 1۳95افزايش و سپس کاهش يافته است. در سال 

 است.  در همين دوره تعداد به خود اختصاص دادهفريدن قرار داشته و از اين نظر رتبه دوازدهم را در استان 

درصد از کل کودکان  ۳6/1، 1۳95سال در  .کودکان مهدهای کودک شهرستان نيز نوسان داشته است

که از اين نظر جايگاه سيزدهم را در استان داشته است.  اندودک استان در شهرستان فريدن بودههای کمهد

افزايش  1۳95نفر در سال  41به  1۳۸5نفر در سال  16تعداد مربيان مهدهای کودک شهرستان فريدن از 

فريدن در رتبه  شهرستان باشد و از اين لحاظکل مربيان استان مي درصد از 26/1يافته است که اين تعداد 

 گرفته است. چهاردهم استان قرار



 

 

 *1385-1395امور اجتماعی بهزیستی شهرستان فریدن طی دوره (. 60 -1جدول)

 سال

خانوارهای 

بگیر ریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

بگیر ریممست

 توانبخشی

 مهدهای کودک
کودکان 

 مهدهای کودک

مربیان  مهد 

 کودک

کودکان بد 

 سرپرست

تعداد معلولین 

 ششحت پوت

مراکز مشاوره 

 حضوری

مراکز مشاوره و 

 ترک اعتیاد

 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(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 دادتع

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 1۸7 55/2 - - 7 9۳/0 24۸ 70/0 16 4۸/0 1۳ 60/2 ۸69 1۸/2 - - - - 

1386 205 50/2 - - 10 ۳4/1 ۳57 00/1 17 52/0 14 75/2 1041 2۳/2 - - - - 

1387 25۸ 5۳/2 - - 11 47/1 ۳69 0۳/1 19 5۸/0 12 ۳9/2 1124 15/2 - - - - 

1388 249 52/2 - - 14 ۸2/1 264 72/0 22 67/0 14 75/2 1199 05/2 - - - - 

1389 249 5۳/2 - - 22 9۳/2 670 ۸1/1 ۳9 22/1 14 79/2 1267 01/2 - - - - 

1390 242 46/2 476 ۳4/۳ 22 14/۳ 679 97/1 40 ۳0/1 10 00/2 1۳09 99/1 1 79/1 2 ۳9/۳ 

1391 2۳۸ 42/2 476 15/۳ 24 4۳/۳ 71۸ 92/1 42 ۳2/1 14 66/2 1۳40 00/2 1 27/1 2 17/2 

1392 2۳1 ۳6/2 504 ۳2/۳ 20 79/2 65۳ 6۳/1 ۳۸ 16/1 1۳ 54/2 9۸۸ 47/1 0 00/0 ۳ 56/2 

1393 1۳۸ 4۳/1 ۳9۸ 1۳/2 1۸ 54/2 472 ۳5/1 4۸ 51/1 14 69/2 999 4۳/1 1 90/0 ۳ 65/2 

1394 1۳6 42/1 ۳95 09/2 19 61/2 500 ۳4/1 50 59/1 14 75/2 1041 41/1 1 49/0 2 52/1 

1395 141 50/1 - - 15 06/2 47۳ ۳6/1 41 26/1 14 60/2 1054 ۳4/1 - - - - 

 باشد.بويين و مياندشت از شهرستان فريدن مين شهرستان به بعد، تغييرات قابل توجه به دليل جدا شد 1۳9۳*از سال    استان بهزيستي کل مأخذ: اداره                  



 تان فريدنتوسعه شهرسسند / 9۸

 

اند و از اين نظر در تان فريدن تحت پوشش بهزيستي بودهکودک بد سرپرست در شهرس 14، 1۳95در سال 

به خود کودک جايگاه اول را  192اصفهان با شهرستان در اين سال  .رتبه يازدهم استان قرار داشته است

 است. اختصاص

 .شهرستان فريدن از نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه هفدهم را در استان دارد 1۳95در سال 

علول رتبه م 4۳5بويين و مياندشت با  شهرستانمعلول رتبه اول و   ۳0904اصفهان با  شهرستان در اين سال

 اند.آخر را در استان داشته

های پاياني و از اين نظر در رتبهضوری بوده مرکز مشاوره ح يك، دارای 1۳94شهرستان فريدن در سال 

مرکز مشاوره رتبه نخست را دارد و شهرستان  145اصفهان با شهرستان در اين سال  .استان قرار داشته است

مرکز مشاوره و ترک اعتياد در شهرستان  دو، 1۳94برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. در سال 

مرکز رتبه  5۳ا اصفهان ب . شهرستاناني استان قرار گرفته استهای ميظر در رتبهکه از اين نفريدن فعال بوده 

 اند.هتياد رتبه آخر را در استان داشتبدون داشتن مرکز مشاوره و ترک اع ين و مياندشتشهرستان بوياول و 

بيماعي، مرکز نگهداری از کودکان های اجتشهرستان فريدن فاقد مرکز آسيبطي دوره مورد بررسي 

 سرپرست و مرکز مشاوره ژنتيك  بوده است.

 امور اجتماعی کمیته امداد

تعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني در شهرستان فريدن طي  (61-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

یت کمیته امداد امام خمینی در شهرستان فریدن و سهم این شهرستان تعداد خانوار و افراد مورد حما(. 61 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳07۸ 50/۳ ۸104 ۳1/4 

1386 ۳1۸۳ 49/۳ ۸204 22/4 

1387 ۳۳61 55/۳ ۸450 29/4 

1388 ۳294 40/۳ 7774 95/۳ 

1389 ۳261 4۸/۳ 7277 97/۳ 

1390 5556 ۳2/6 11540 92/6 

1391 5۸71 5۳/6 12129 26/7 

1392 ۳512 67/۳ 71۸4 01/4 



   99/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1393 ۳570 64/۳ 7۳90 05/4 

1394 ۳69۳ 74/۳ 7۳5۸ 09/4 

1395 ۳620 ۸۳/۳ 6716 2۸/4 

 استان خميني امام امداد ذ: کميتهمأخ                         

 .را در استان داردرد حمايت کميته امداد رتبه هشتم ، از نظر تعداد خانوار مو1۳95شهرستان فريدن در سال 

نوار رتبه آخر خا 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال 

م  تر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد در اين سال شهرستان فريدن رتبه هفاند. از نظرا در استان داشته

نفر رتبه آخر  926خور و بيابانك با  شهرستان نفر رتبه اول و 4۳2۸1اصفهان با  را در استان دارد. شهرستان

 اند. را در استان داشته

 های مهم اجتماعیشاخص

و استان اصفهان ارائه شده  م در سطح شهرستان فريدنجتماعي مههای ابرخي  شاخص (62-1)در جدول

است.



 

 

 *1385-1395های اجتماعی مهم در شهرستان فریدن طی دوره وضعیت شاخص(. 62 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 624 607 440 565 11۳6 11۸5 664 717 712 1270 1125 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 206 194 179 157 157 15۳ 14۳ 14۳ 1۳4 111 204 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 زار نفر()به ازای هر ه

 کل
 5/12 0/12 6/۸ ۸/10 5/21 1/22 ۳/12 2/1۳ 1/1۳ 2/2۳ 5/20 شهرستان

 ۳/7 6/7 ۸/7 ۸/۸ 5/9 4/10 7/10 0/11 7/11 9/10 4/10 استان

 شهری
 9/15 6/15 7/9 1/1۳ 5/۳7 ۸/4۸ 1/27 9/2۸ 9/2۸ 1/52 9/45 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
 2/9 7/۸ 5/7 ۸/۸ 9/7 0۳/0 ۳/0 6/0 4/0 5/0 6/0 شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 نرخ طالق

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 1/4 ۸/۳ 5/۳ 0/۳ 0/۳ ۸/2 7/2 6/2 5/2 0/2 7/۳ 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
 4/5 7/5 4/5 2/5 4/6 ۳/6 9/5 9/5 5/5 6/4 5/۸ 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
 9/2 1/2 7/1 1/1 04/0 0/0 0/0 6/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/0 4/0 4/0 ۳/0 ۳/0 1/1 1/1 1/1 0/1 ۸/0 6/0 استان

 نسبت ازدواج به طالق

 لک
 0/۳ 1/۳ 5/2 6/۳ 2/7 7/7 6/4 0/5 ۳/5 4/11 5/5 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
 9/2 7/2 ۸/1 5/2 ۸/5 7/7 6/4 9/4 2/5 ۳/11 4/5 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
 2/۳ 2/4 ۳/4 2/۸ 0/224 * * * * * * شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 مردان

 کل
 5/2۸ ۳/2۸ 4/27 2/27 6/26 5/26 4/26 2/26 1/26 1/26 ۸/25 شهرستان

 4/29 9/2۸ 5/2۸ 0/2۸ 6/27 5/27 ۳/27 1/27 1/26 9/26 ۸/26 استان

 شهری
 7/2۸ 1/29 ۳/27 2/2۸ ۸/26 5/26 ۳/26 ۳/26 1/26 1/26 ۸/25 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
 0/2۸ 9/26 5/27 9/25 5/25 15 6/۳0 ۳/2۳ 1/24 1/2۳ 9/2۳ شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

اج ازدو سن میانگین

 زنان

 کل
 4/2۳ 4/2۳ 0/22 9/22 ۳/22 ۳/22 22 1/22 2/22 9/21 22 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 2/24 4/24 7/2۳ 9/2۳ 6/22 ۳/22 22 1/22 2/22 1/21 1/22 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 2/29 1/22 2/22 6/21 0/21 5/16 1/2۳ 1/17 6/20 2/1۸ 7/17 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
 ۸/۳2 6/۳1 0/۳1 ۸/۳1 5/۳1 ۸/۳0 2/۳1 ۸/29 5/29 1/۳0 5/۳1 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
 7/۳۳ 5/۳2 5/۳1 ۳/۳2 5/۳2 ۸/۳0 2/۳1 ۸/29 5/29 1/۳0 5/۳1 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

 

 1/۳1 ۸/29 7/29 9/29 ۸/۳۳ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 6/۳۳ 2/۳4 2/۳4 0/۳۳ 0/۳4 1/۳۳ 4/۳4 9/۳۳ 1/۳4 6/۳2 ۸/۳2 استان

 کل طالق زنان سن میانگین
 5/27 6/27 0/27 2/27 9/26 ۸/26 1/25 25 1/24 4/26 1/26 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 2/2۸ 4/2۸ 5/27 ۳/27 9/26 ۸/26 1/25 25 1/24 4/26 1/26 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

 

 ۳/26 4/25 7/25 2/24 0/۳۳ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 7/2۸ 2/2۸ ۳/2۸ ۸/27 1/2۸ 0/29 2/29 ۸/2۸ ۸/2۸ 1/27 0/27 استان

 اقتصادی مشارکت نرخ

 )درصد(زنان

 ۳/9 - - - - 7/9 - - - - 6/10 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 1 تعداد

 0/0 99/0 0/0 0۸/2 0/0 0/0 0/0 50/2 52/1 0/0 ۸5/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 205 244 ۳15 ۳۸7 ۳۸2 ۳77 19۳ 95 66 45 ۳1 تعداد

 40/0 45/0 59/0 72/0 ۸7/0 97/0 59/0 ۳9/0 ۳5/0 ۳0/0 19/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 1 ۳ 4 1 2 2 - - - - - تعداد

 51/0 69/1 07/2 72/0 20/1 29/1 - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

 ستانا انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره               

باشد.های فريدن و بويين و مياندشت ميآمار فوق مربوط به تجميع شهرستان*



   10۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

کاهش يافته است.  1۳95در سال  5/12به نرخ  1۳۸5در سال  5/20م نرخ ازدواج در شهرستان فريدن از رق

 شهرستان در اين سال .رتبه دوم را در استان دارد 1۳95از نظر نرخ ازدواج شهرستان فريدن در سال 

رتبه آخر را در استان داشته  6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و رتبه اول  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج  

 است.

 است. در سالاز نرخ طالق استان باالتر بوده  نرخ طالق شهرستان فريدن طي دوره مورد بررسي همواره

دهاقان ان شهرستدر اين سال  داشته است. ر رتبه سوم استان قرار، شهرستان فريدن از نظر نرخ طالق د1۳95

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳با نرخ طالق 

 
مقایسه نرخ ازدواج و نرخ طالق شهرستان فریدن با نرخ ازدواج و نرخ طالق کل استان طی دوره (. 53 -1نمودار)

1395-1385 

در اين سال   .ز نظر نسبت ازدواج به طالق در رتبه پانزدهم قرار گرفته استفريدن اشهرستان ، 1۳95در سال 

 5/0 دهاقان با نسبت ازدواج به طالق شهرستانرتبه اول و  15۸1شهرستان شهرضا با نسبت ازدواج به طالق 

 اند.رتبه آخر را در استان داشته



 توسعه شهرستان فريدنسند / 104

 

 
 1385-1395دواج به طالق در شهرستان فریدن با استان طی دوره مقایسه نسبت از(. 54 -1نمودار)

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج ( 62-1)همانگونه که از اطالعات جدول

، شهرستان فريدن از نظر ميانگين 1۳95زنان در سطح شهرستان فريدن و استان در حال افزايش است. در سال 

شاهين شهر و ميمه با ميانگين سن شهرستان در اين سال  .ر رتبه هجدهم استان قرار داردسن ازدواج مردان د

انگين سن ازدواج ترين ميسال پايين 2/27 ميانگين سن آران و بيدگل با شهرستان باالترين و سال 4/۳0

انزدهم را در شهرستان فريدن به لحاظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه ش 1۳95اند. در سال مردان را داشته

شهرستان باالترين و سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .استان داشته است

 اند. ن ازدواج زنان را در استان داشتهترين ميانگين سسال پايين ۸/21 ميانگين سن چادگان با

در اين  .رتبه شانزدهم استان قرار دارد فريدن به لحاظ ميانگين سن طالق مردان درشهرستان ، 1۳95در سال 

ميانگين  چادگان باشهرستان سال برای مردان رتبه اول و  ۳/42سال شهرستان شهرضا با ميانگين سن طالق 

فريدن از نظر ميانگين سن طالق  شهرستان ،1۳95اند. در سال سال رتبه آخر را در استان داشته 5/20 سن

سال برای زنان  0/4۳شهرضا با ميانگين سنشهرستان در همين سال  .داردزنان در رتبه هفدهم استان قرار 

 اند.سال رتبه آخر را در استان داشته 7/1۸ ميانگين سن چادگان باشهرستان رتبه اول و 

، 1۳95کاهش يافته است. در سال  1۳۸5-1۳95نر خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان فريدن طي دوره 

ر اين سال د .رخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه شانزدهم استان قرار داشته استشهرستان فريدن از نظر ن

شهر با نرخ مشارکت شهرستان خمينيدرصد رتبه اول و  4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهرستان 

 ادتعد ، شهرستان فريدن از نظر1۳95در سال  اند.درصد رتبه آخر را در استان داشته 6/7اقتصادی زنان 

 خودکشي در رتبه های پاياني استان قرار داشته است.لحاظ تعداد سرقت در رتبه هفدهم و به 



   105/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده اند، کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، د.آينمي 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  10د. به فرد شوگفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي بگيری يا حقوق و مزد اشتغال دارای( باشد کار فاقد مرجع،

 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 حقوق بگيری و مزد تصور به کار جستجوی

های  و جمعيت مردان در سالساله و بيشتر شهرستان فريدن کاهش يافته  10طي دوره مورد بررسي جمعيت 

 بيشتر از زنان بوده است.  1۳95و  1۳90

، 1۳۸5ای در سال ه جنسيتبه تفکيك  اطالعات مربوط به جمعيت فعال شهرستان فريدن (6۳-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90

 ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان فریدن 10جمعیت (. 63 -1جدول)

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن ردم کل زن مرد کل

1385 47417 2۳۳۸6 240۳1 1779۳ 152۳5 255۸ 14941 1۳099 1۸42 2۸52 21۳6 716 

1390 4556۳ 22۸25 227۳۸ 17۸29 1562۸ 2201 15762 1۳9۸۸ 1774 2067 1640 427 

1395 41726 21462 20264 16691 14۸15 1۸76 14۳44 12۸۸۸ 1456 2۳47 1927 420 

 ايرانمأخذ: مرکز آمار                  

تعداد شاغلين  1۳۸5-1۳90مشخص است در شهرستان فريدن طي دوره  (6۳-1)همانطور که در جدول

تعداد شاغلين کاهش و بيکاران افزايش يافته  1۳90-1۳95افزايش و تعداد بيکاران کاهش و بين سال های 

 است. 

استان اصفهان در سالفريدن و کل  ساله و بيشتر در شهرستان 10نرخ بيکاری جمعيت ( 64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 
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 در سطح شهرستان فریدن و استان اصفهان جنسیتساله و بیشتر به تفکیک  10نرخ بیکاری جمعیت (. 64 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 0۳/16 02/14 99/27 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 59/11 49/10 40/19 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 06/14 01/1۳ ۳9/22 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

نرخ بيکاری در شهرستان فريدن  1۳95و  1۳۸5های مشخص است طي سال ( 64-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان فريدن از نظر نرخ بيکاری 1۳95کمتر از استان بوده است. در سال  1۳90ز استان و در سال بيشتر ا

شهرستان آران درصد باالترين و  09/1۸لنجان با  شهرستان در اين سال. رتبه چهارم را در استان داشته است

 اند.ين نرخ بيکاری را در استان داشتهتردرصد پايين 94/5و بيدگل با

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 55 -1مودار)ن
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 1395های استان و کل استان اصفهان در سال بیکاری شهرستان فریدن با دیگر شهرستان مقایسه نرخ(. 56 -1نمودار)

 افزوده ارزش

 ستانده ارزش افزوده ناخالص برابر با ارزش .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزش افزوده، ارزش

ارزش افزوده ( 65-1)در جدول است. توليد در استفاده مورد واسطه ای مصارف ارزش منهای ناخالص

 زوده استان طي دورهشهرستان فريدن و کل استان به قيمت جاری و سهم اين شهرستان از کل ارزش اف

 ارائه شده است. 1۳9۳-1۳79

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393ارزش افزوده شهرستان فریدن طی دوره (. 65 -1جدول)

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1379 ۳75757 ۳۸795952 97/0 

1380 4۳52۳4 4۳99۸067 99/0 

1381 526۳15 55476۳01 95/0 

1382 6۸۸471 7۳97۳۳65 9۳/0 

1383 75۳۸44 1006۳4۳27 75/0 

1384 962۸99 119507942 ۸1/0 

1385 1070767 14۳4۳254۸ 75/0 

1386 1692547 192765900 ۸۸/0 

1387 16107۸0 2۳475657۸ 69/0 

1388 174۸۳16 24۳0۸۳615 72/0 
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 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1389 214۳150 ۳0۳7۳7646 71/0 

1390 5۳25552 41۸791۸۸5 27/1 

1391 ۳۳52165 514012105 65/0 

1392 5662629 6715۳5719 ۸4/0 

1393 6145۳7۳ 762415۳4۳ ۸1/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                                      

مشخص است که طي دوره مورد بررسي سهم ارزش افزوده شهرستان  (65-1)ولبراساس اطالعات جد

، ارزش افزوده سرانه شهرستان فريدن 1۳9۳در سال  فريدن از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

، 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. در سال  ۸/151)ه که از سرانه ارزش افزوده استانميليون ريال بود 7/119

تان شهرسدر اين سال  .ان فريدن از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه يازدهم را در استان داشته استشهرست

ميليون  2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان و   ۸/627شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه 

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهريال به ترتيب رتبه

 
های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان ه سرانه شهرستان فریدن با دیگرمقایسه ارزش افزود(. 57 -1نمودار)

1393 

 مصرف واسطه و ستانده

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآش کليه کاالها و خدماتي که در فرمصرف واسطه به ارز

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق مييده يا تغيير شکل ميو به مصرف رس
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 کاالها ارزش به .رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارندعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

 ستانده گيرد،مورد استفاده ديگران قرار مي و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا

 شود.در توليد، کاال يا خدمتي حاصل ميشود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده مى گفته محصول يا

های اقتصادی شهرستان فريدن و صرف واسطه به ستانده در هريك از فعاليتنسبت م (66-1)در جدول

بت مصرف واسطه به ستانده در ، هر چند نس1۳9۳در سال  ارائه شده است. 1۳9۳استان اصفهان در سال 

طه به ستانده ، اما نسبت مصرف واسريدن بيشتر از کل استان بودههای اقتصادی در شهرستان فنيمي از فعاليت

دهد که در شهرستان فريدن نسبت استان بوده است. اين امر نشان ميکل در شهرستان فريدن کمتر از کل 

 .سطه کمتری صورت گرفته استبه کل استان برای هر واحد توليد، مصرف وا

 1393نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال (. 66 -1جدول)

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 25/۳9 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 76/66 صنعت و معدن

 ۳1/9 ۸4/12 از طبیعیتأمین آب، برق و گ

 44/56 49/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸9/4۸ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 ۸1/2۸ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 01/6۳ های مالیگریواسطه

 ۸9/17 59/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 64/1۸ و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 50/14 66/10 آموزش

 65/14 71/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 74/۳0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                               

 ی عمده اقتصادیارزش افزوده به تفکیک بخش ها

بندی کرد. در اورزی، صنعت و خدمات دستهتوان در قالب سه بخش عمده کشفعاليت های اقتصادی را مي

های عمده اقتصادی شهرستان فريدن و سهم هر بخش از کل ارزش ارزش افزوده بخش ( 67-1)جدول

 افزوده شهرستان ارائه شده است.
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 )میلیون ریال( و سهم شهرستان ازن به تفکیک بخش های عمده اقتصادیارزش افزوده شهرستان فرید (.67 -1جدول)

 )درصد(کل ارزش افزوده استان در هر بخش

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم شهرستان 

 از استان

1379 140005 ۸4/۳ 450۸7 29/0 190665 97/0 

1380 16520۳ 0۳/4 49165 ۳1/0 220۸66 92/0 

1381 202۳۸0 20/4 6۳57۸ ۳0/0 260۳57 ۸9/0 

1382 ۳24592 6۸/4 61929 20/0 ۳01950 ۸4/0 

1383 2۸۸029 ۸5/۳ 94۸۳6 20/0 ۳7097۸ ۸0/0 

1384 ۳9064۳ 1۸/4 105922 20/0 466۳۳5 ۸۳/0 

1385 ۳90۸41 19/۳ 1۳0260 21/0 549666 79/0 

1386 ۸۳4099 90/4 154۸60 1۸/0 70۳5۸۸ 79/0 

1387 50۳56۸ 01/۳ 25۳600 24/0 ۸5۳612 77/0 

1388 5۳4156 2۳/۳ 224157 2۳/0 990002 77/0 

1389 72۸264 5۳/۳ ۳224۸4 24/0 1092402 74/0 

1390 659۳66 2۳/۳ 44292۸ 21/0 422۳259 2۸/2 

1391 9۸7921 07/۳ 59۸459 25/0 17657۸5 74/0 

1392 2۸9۸591 ۳۸/5 707۸97 22/0 2056140 71/0 

1393 275۳1۸5 1۸/4 ۸62004 25/0 25۳01۸۳ 72/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                     

تان کاهش های صنعت و خدمات اسهرستان فريدن از ارزش افزوده بخش، سهم ش1۳79-1۳9۳طي دوره 

ر سال د ارزش افزوده بخش کشاورزی استان افزايش يافته است. سهم فريدن ازيافته است. طي همين دوره 

در اين  .، شهرستان فريدن از نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه يازدهم را در استان داشته است1۳9۳

شهرستان ن ريال رتبه اول و ميليو ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده  شهرستان سال در بخش کشاورزی

 اند.ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته 267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده 

در  .، شهرستان فريدن از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه هفدهم را در استان داشته است1۳9۳در سال  

شهرستان ميليون ريال و   114۳۳25۳7ده شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوشهرستان اين سال در بخش صنعت 

 اند. و آخر را در استان داشته اول هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده 

، شهرستان فريدن به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه هجدهم استان قرار گرفته 1۳9۳در سال 

ميليون ريال در جايگاه  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده هرستان شدر اين سال در بخش خدمات  .است
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 اند.ريال رتبه آخر را در استان داشتهميليون  1276407با ارزش افزوده  ن و مياندشتبوييشهرستان اول و 

هرستان فريدن و های عمده اقتصادی از ارزش افزوده شسهم ارزش افزوده هر يك از بخش (6۸-1)جدول

 دهد.شان مياستان را ن

 سهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان فریدن و استان )درصد((. 68 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 26/۳7 ۳9/9 00/12 05/40 74/50 56/50 

1380 96/۳7 ۳1/9 ۳0/11 ۳6/۳6 75/50 ۳2/54 

1381 45/۳۸ 6۸/۸ 0۸/12 49/۳۸ 47/49 ۸2/52 

1382 15/47 ۳7/9 00/9 77/41 ۸6/4۳ ۸6/4۸ 

1383 21/۳۸ 44/7 5۸/12 24/46 21/49 ۳2/46 

1384 57/40 ۸1/7 00/11 94/44 4۳/4۸ 24/47 

1385 50/۳6 54/۸ 17/12 14/4۳ ۳۳/51 ۳2/4۸ 

1386 2۸/49 ۸4/۸ 15/9 14/45 57/41 02/46 

1387 26/۳1 14/7 74/15 65/45 99/52 21/47 

1388 55/۳0 ۸0/6 ۸2/12 21/40 6۳/56 99/52 

1389 9۸/۳۳ 79/6 05/15 6۸/44 97/50 54/4۸ 

1390 ۳۸/12 ۸7/4 ۳2/۸ 92/50 ۳0/79 21/44 

1391 47/29 26/6 ۸5/17 00/47 6۸/52 74/46 

1392 19/51 02/۸ 50/12 92/4۸ ۳1/۳6 06/4۳ 

1393 ۸0/44 64/۸ 0۳/14 56/45 17/41 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                      

سهم بخش کشاورزی از کل ارزش  1۳79-1۳9۳مشخص است طي دوره  (6۸-1)لهمانگونه که در جدو

صنعت و خدمات از کل ، سهم بخش 1۳9۳افزوده در شهرستان فريدن بيشتر از استان بوده است. در سال 

 ارزش افزوده در شهرستان فريدن کمتر از استان بوده است.

، شهرستان فريدن از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه سوم 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

 اند. های اول و آخر را در استان داشتهبه ترتيب رتبه 06/2
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 1379-1393سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزودة شهرستان فریدن و استان اصفهان طی دوره (. 58 -1نمودار)

 
رزش افزوده در شهرستان فریدن با دیگر شهرستان های استان و مقایسه سهم بخش کشاورزی از کل ا(. 59 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

، رتبه بيستم را در استان داشته 1۳9۳شهرستان فريدن از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

درصد  ۳6/6سهم سميرم با شهرستان درصد و  ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان در اين سال  .است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهبه ترتيب رتبه
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 1379-1393سهم بخش صنعت از کل ارزش افزودة شهرستان فریدن و استان طی دوره (. 60 -1نمودار)

 
افزوده در شهرستان فریدن با دیگر شهرستان های استان و  مقایسه سهم بخش صنعت از کل ارزش(. 61 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

، شهرستان فريدن به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه پانزدهم را در استان 1۳9۳در سال 

شاهين شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم  شهرستان در اين سال .داشته است

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته درصد 6۳/14شهر و ميمه با سهم 
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 1379-1393سهم بخش خدمات از کل ارزش افزودة شهرستان فریدن و استان طی دوره (. 62 -1نمودار)

 
کل ارزش افزوده در شهرستان فریدن با دیگر شهرستان های استان و  مقایسه سهم بخش خدمات از(. 63 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

 های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان فريدن به سهم ايننسبت سهم هر يك از فعاليت( 69-1)جدول

اقتصادی در  دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليتدر ارزش افزوده استان را نشان ميها فعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استان باشد نشان يكشهرستان فريدن بيشتر از 

 است.



   115/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

مشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان فريدن در سطح استان در ( 69-1)همانگونه که در جدول

های تنها در فعاليتتان فريدن ، شهرس1۳9۳مزيت بوده است. در سال های اقتصادی فاقد اکثر فعاليت

داری، ماهيگيری، ساختمان، هتل و رستوران، مستغالت، کرايه و خدمات کسب کشاورزی، شکار و جنگل

 و کار، و بهداشت و مددکاری اجتماعي مزيت داشته است.



 

 

 استان افزوده ارزش در ها این فعالیت  سهم ن فریدن بهشهرستا افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت نسبت سهم(. 69 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 25/5 47/6 76/4 57/2 0۳/5 52/4 ۳9/4 59/5 29/4 21/5 15/5 04/5 44/4 0۸/4 97/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 19/1 4۳/1 95/0 4۳/0 29/0 05/0 11/0 09/0 ۳0/0 2۸/0 ۳0/0 24/0 24/0 2۳/0 2۳/0 ماهیگیری

 04/0 0۳/0 05/0 02/0 04/0 04/0 07/0 04/0 07/0 07/0 07/0 06/0 0۸/0 09/0 09/0 صنعت و معدن

 59/0 5۸/0 72/0 ۳4/0 5۸/0 ۸4/0 92/0 61/0 64/0 60/0 ۸6/0 ۸0/0 06/1 14/1 27/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 42/1 09/1 44/1 72/0 ۳7/1 12/1 27/1 92/0 96/0 90/0 01/1 ۸4/0 ۸6/0 ۸6/0 92/0 ساختمان

 92/0 ۸7/0 11/1 56/0 95/0 92/0 95/0 74/0 ۸6/0 ۸1/0 ۸9/0 7۳/0 7۳/0 72/0 75/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 20/1 14/1 ۳۸/1 ۸۳/0 ۸4/1 59/1 64/1 29/1 55/1 49/1 2۸/1 92/0 90/0 ۸6/0 ۸0/0 هتل و رستوران

 ۳5/0 15/0 22/0 10/0 2۳/0 19/0 1۸/0 27/0 ۳5/0 ۳0/0 22/0 ۳۸/0 ۳۸/0 62/0 64/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 50/0 59/0 ۸۳/0 52/0 99/0 1۳/1 11/1 95/0 15/1 19/1 2۸/1 10/1 29/1 25/1 40/1 های مالیگریواسطه

 14/1 12/1 4۸/1 71/0 ۳9/1 41/1 50/1 20/1 ۳9/1 27/1 40/1 16/1 17/1 16/1 22/1 ت، کرایه و خدمات کسب و کارمستغال

 96/0 9۳/0 2۳/1 64/0 26/1 25/1 ۳۳/1 06/1 26/1 1۳/1 1۸/1 9۳/0 ۸۸/0 ۸2/0 ۸0/0 و خدمات شهری اداره امور عمومی

 99/0 01/1 ۳2/1 29/19 ۳2/1 ۳۸/1 54/1 25/1 55/1 59/1 92/1 ۳2/1 70/1 5۳/1 7۸/1 آموزش

 ۳9/1 27/1 75/1 ۸9/0 62/1 64/1 7۳/1 27/1 56/1 ۸4/1 5۸/1 40/1 5۸/1 49/1 91/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 56/0 52/0 69/0 ۳6/0 7۳/0 77/0 ۸۳/0 67/0 ۸1/0 74/0 79/0 64/0 62/0 59/0 59/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                



   117/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

شهرستان فريدن به سهم اين های اقتصادی در ارزش افزوده نسبت سهم هر يك از فعاليت( 70-1)در جدول

ارائه شده است. در اينجا نيز اگر رقم بدست آمده برای  1۳9۳ها در ارزش افزوده کل کشور در سال فعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح کشور باشد نشان يكاقتصادی بيشتر از  هر فعاليت

 است.

 رزشا در ها این فعالیت  سهم شهرستان فریدن به افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت نسبت سهم(. 70 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 60/۳ 5۸/1 24/4 21/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 ۳۳/0 09/0 04/0 01/0 ماهیگیری

 05/0 02/0 06/0 0۸/0 صنعت و معدن

 ۸2/0 57/0 ۳4/1 2۳/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 65/1 70/0 ۳6/1 01/1 ساختمان

 7۸/0 67/0 97/0 ۸6/0 یل نقلیه و کاالهاعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسا

 14/1 76/0 ۸0/1 02/1 هتل و رستوران

 ۳۳/0 09/0 ۳4/0 65/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 2۳/0 ۳۳/0 ۸1/0 19/1 های مالیگریواسطه

 0۳/1 55/0 19/1 17/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 95/0 59/0 0۳/1 7۳/0 و خدمات شهری اداره امور عمومی

 ۸6/0 ۳5/16 56/1 91/1 آموزش

 40/1 61/0 64/1 01/2 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 45/0 ۳0/0 90/0 57/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مأخذ: مرکز  آمار ايران      

يت های کشاورزی، ، شهرستان فريدن در فعال1۳9۳مي توان استدالل کرد که در سال ( 70-1)از نتايج جدول

داری، ساختمان، هتل و رستوران، مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار، بهداشت و شکار و جنگل

 مددکاری اجتماعي در سطح کشور مزيت داشته است.
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 شارز در هااین فعالیت  سهم شهرستان فریدن به افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت نسبت سهم(. 64 -1نمودار)

 1393استان و کشور در سال  افزوده

ارزش افزوده که از بوده ميليون ريال  ۳/426، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان فريدن 1۳9۳در سال 

، از نظر ارزش 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. شهرستان فريدن در سال  5/512)شاغلين در سطح استان

ه با ارزش شهر و ميمدر اين سال شهرستان شاهين .ن در رتبه دهم استان قرار گرفته استافزوده سرانه شاغلي

به ميليون ريال 4/27۸شهر با ارزش افزوده سرانه شاغلين و شهرستان خميني 0/2122افزوده سرانه شاغلين 

 1اند.های  اول و آخر را در استان داشتهترتيب رتبه

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان  شاغلین شهرستان فریدن با دیگر مقایسه ارزش افزوده سرانه(. 65 -1نمودار)

 1393در سال 

 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1



   119/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 میزان سپرده نزد بانک ها

در  ای باشد.نشان دادن ميزان پس انداز در هر جامعهواند شاخص مناسبي برای تهای بانکي مي ميزان سپرده

 نواع سپرده ها در بانك های شهرستان فريدن و کل استان اصفهان ارائه شده است. مبلغ ا( 71-1)جدول

 مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان فریدن(. 71 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد 

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 ریال(سرانه سپرده )هزار 

 استان شهرستان

1385 427215 62/0 77۸0 15111 

1386 52۳202 54/0 9574 21167 

1387 5۳9272 49/0 9916 2۳467 

1388 729104 5۳/0 1۳471 2۸944 

1389 92099۸ 55/0 17099 ۳4976 

1390 11099۸0 5۳/0 20706 4۳195 

1391 1504464 56/0 2۸471 54224 

1392 14۸0177 52/0 2۸417 57169 

1393 220979۳ 59/0 4۳0۳9 7464۸ 

1394 ۳111091 57/0 61469 107۳75 

 ماخذ: مرکز آمار ايران         

به  مربوط، همچنين به دليل عدم امکان تفکيك، آمار  اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند. *

 باشد.يدن ميهای بويين و مياندشت و فرشهرستان

ش يافته است. های استان کاههای نزد بانكي سهم شهرستان فريدن از کل سپردهطي دوره مورد بررس

مشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك ها در شهرستان فريدن  (71-1)همانطور که در جدول

هم ها رتبه دوازده سپرده نزد بانك، شهرستان فريدن از نظر سران1۳94کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

شهرستان هزار ريال رتبه اول و  16150۳اصفهان با سرانه  شهرستان در اين سال .را در استان داشته است

 اند.ريال رتبه آخر را در استان داشتههزار  22۸۸6با سرانه  ين و مياندشتبوي
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ه سپرده نزد بانک ها در شهرستان فریدن با دیگر شهرستان های استان و کل استان در مقایسه سران(. 66 -1نمودار)

 1394سال 

 صنعت و معدن  -9 -1

 صنعت -1-9-1

ی عوامل برای هايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهی فعاليتصنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهکردن نيازهای مصرفي، واسطهبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.بخش از نظر شاخص

 ي،في)شامل صنايع مواد غذايي و آشاميدنتوان صنايع شهرستان فريدن را در سه گروه مصربه طور کلي مي

محصوالت  و )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد موادایتوليد منسوجات(، صنايع واسطه

اختار صنايع بندی کرد. سيك( تقسيمون)شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترایشيميايي( و سرمايه

 باشد.مي يباالتر از متوسط استانع با تکنولوژی پيشرفته در آن ای است که سهم صنايشهرستان به گونه

های صنعتي ه تفکيك سطح فناوری از کل کارگاههای صنعتي بسهم هر نوع از کارگاه( 72-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95شهرستان فريدن طي دوره 



   121/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 ستان فریدن به تفکیک سطح فناوری سهم کارگاه های صنعتی شهر(. 72 -1جدول)

 سال

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری برتر

 )درصد(

کارگاه های 

 صنعتی با فناوری

 باالتر از متوسط

 )درصد(

ارگاه های ک

صنعتی با فناوری 

 تر از متوسطپایین

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری پایین

 )درصد(

1385 52/9 76/4 19/76 52/9 

1386 ۳۳/۸ 16/4 75 5/12 

1387 40/7 70/۳ 77/77 11/11 

1388 ۸9/6 44/۳ ۸6/75 79/1۳ 

1389 ۳7/9 125/۳ 75/6۸ 75/1۸ 

1390 ۳7/9 125/۳ 75/6۸ 75/1۸ 

1391 ۳7/9 125/۳ 75/6۸ 75/1۸ 

1392 ۳7/9 125/۳ 75/6۸ 75/1۸ 

1393 09/9 0۳/۳ 66/66 21/21 

1394 ۸2/۸ 94/2 70/64 52/2۳ 

1395 ۸2/۸ 94/2 70/64 52/2۳ 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 پانزدهم هفتم هجدهم دهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                         

وساني ن فريدن باشد که سهم صنايع با فناوری باال در شهرستانی اين ميدهنده( نشان72-1نتايج جدول)

بيشترين مقدار خود را داشته است. سهم صنايع با فناوری پايين نيز روند  1۳92تا  1۳۸9و در سال  بوده

 است.ای را در پيش گرفتهفزاينده

 تان اصفهان عبارت است، سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي اس1۳95در سال 

درصد،  10های صنعتي با فناوری باالتر از متوسط ، کارگاهدرصد ۸/7برتر  های صنعتي با فناوریاز: کارگاه

 6/۳۳های صنعتي با فناوری پايين درصد و کارگاه 6/4۸تر از متوسط های صنعتي با فناوری پايينارگاهک

 درصد. 
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 1395صفهان در سال سهم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های استان ا(. 67 -1نمودار)

 های صنعتیشهرک

را نشان مي 1۳۸5-1۳95دن طي دوره های صنعتي مصوب در شهرستان فريتعداد شهرک (7۳-1)جدول

 دهد.

 تعداد شهرک های صنعتی شهرستان فریدن(. 73 -1جدول)

 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 

1396 1 7۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                                         

 



   12۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. شهرک 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 

 
 1395تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (. 68 -1نمودار)

 دهد. صنعتي شهرستان فريدن را نشان مي هایهای اقتصادی شهرکزيرساخت (74-1)جدول

 های صنعتی شهرستان فریدنیرساخت شهرکز(. 74 -1جدول)

 سال
آب         

 ()لیتر بر ثانیه

برق   

 )مگاوات(

زمین قابل 

 )هکتار(واگذاری

1385 0 0 0 

1386 0 0 0 

1387 0 0 6/19 

1388 0 ۳ 6/19 

1389 6/۳ ۳ 6/19 

1390 6/۳ ۳ 6۳/21 

1391 6/۳ ۳ 6۳/21 

1392 6/۳ ۳ 6۳/21 

1393 6/۳ ۳ 6۳/21 

1394 6/۳ ۳ 6۳/21 

1395 6/۳ ۳ 6۳/21 

1396 6/۳ ۳ 6۳/21 

 بيست و يکم يست و يکم بيست ودوم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                          
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اضالب فريدن فاقد تصفيه خانه فالزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرک های صنعتي شهرستان 

های صنعتي شهرستان های شهرکدهنده روند ثابت زيرساخت( نشان74-1)نتايج جدولباشند. مي و گاز

فيهها زيرساختي) مانند تصقسمت سايرباشد درحالي که در فريدن در زمين قابل واگذاری، برق و آب مي

اشد. ببردار در شهرک صنعتي نيز صفر ميداد واحدبهرهچنين تعهم باشد.خانه فاضالب و گاز( موجود نمي

 1۳۸5-1۳95نيرو طي دوره  های صنعتي شهرستان فريدن را به تفکيك تعداد(  تعداد کارگاه75-1جدول)

 دهد.نشان مي

 تعداد کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان فریدن(. 75 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 5 24/0 ۸0 

1386 7 ۳0/0 106 

1387 10 ۳۸/0 156 

1388 11 ۳۸/0 176 

1389 12 ۳9/0 219 

1390 12 ۳6/0 219 

1391 12 ۳5/0 219 

1392 12 ۳۳/0 219 

1393 12 ۳4/0 242 

1394 1۳ ۳2/0 242 

1395 1۳ ۳1/0 242 

1396 17 96/0 ۳57 

 نوزدهم نوزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                             

تان شهرساند. الزم به ذکر است که تعداد کمي از واحدهای فوق اقدام به راه اندازی و يا فعاليت گرديده

  .نفر مي باشد 50، فاقد کارگاه بيش از 1۳95سال فريدن در 
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 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از (. 69 -1نمودار)

ين تعداد شاغلين در ا نفر و به لحاظ 10-49های بين رستان فريدن از نظر تعداد کارگاه، شه1۳95در سال 

های صنعتي دارای جواز تعداد کارگاه (76-1)در جدول ها رتبه نوزدهم را در استان داشته است.نوع کارگاه

د و افراد شاغل و ای اين شهرستان به تفکيك تعداهای توسعهبرداری و هم چنين طرحتاسيس، مجوز بهره

 است.شدهگذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايههم

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 76 -1جدول)

 شهرستان فریدن

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
 تعداد

 اشتغال

 )نفر(

 اریگذسرمایه

 )میلیون ریال(
 تعداد

 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(

1385 47 790 157570 1 9 650 5 540 4۸950 

1386 54 15۳6 6۳2500 4 21 2600 0 0 0 

1387 41 126۸ 566600 ۳ 50 17500 0 0 0 

1388 1۳ 2۸2 26967۳ ۳ 44 20566 1 7 4000 

1389 21 447 6۳5۳00 ۳ 20 11۸00 0 0 0 

1390 7 166 42600 0 0 0 1 6 2100 

1391 ۳ 52 2۸400 0 0 0 1 20 5000 

1392 1 12 5500 0 0 0 0 0 0 

1393 4 62 42500 1 ۳ 2۳00 0 0 0 

1394 4 46 49000 1 ۸ 71۸0 0 0 0 



 توسعه شهرستان فريدنسند / 126

 

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
 تعداد

 اشتغال

 )نفر(

 اریگذسرمایه

 )میلیون ریال(
 تعداد

 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(

1395 7 9۸ 77۳۳0 0 0 0 0 0 0 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان            

ی روند کاهشي اين شهرستان در تعداد هرسه نوع مجوزتاسيس ايجادی و نشان دهنده (76-1)نتايج جدول

الزم به ذکر است که آمارها با توجه به محدوده جغرافيايي شهرستان  .باشدميهای توسعه برداری و طرحبهره

 ت.تهيه شده اس که شامل دو شهرستان فريدن و بويين و مياندشت بوده توامان 1۳92تا  1۳۸5های در سال

 تعداد صنایع مختلف در شهرستان فریدن

-1۳95طي دوره   های شهرستان فريدنهای هر گروه صنعتي از کل کارگاهسهم کارگاه( 77-1)جدول

 دهد. را نشان مي 1۳۸5

 



 

 

 سهم صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان فریدن(. 77 -1جدول)

 سال

صوال
سایر مح

ت کانی غیر فلزی
ک 

ک و پالستی
ت از الستی

صوال
مح

 

ت
ت منسوجا

ساخ
 

دباغی
-

چرم
-

ف
کی

-
چمدان

-
ش

کف
 

ت غذایی و آشامیدنی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاههای برقی

آال
 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

استخراج سایر معادن
 

ت
صل از نف

ک و فرآورده های حا
ک

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 90/61 2۸/14 0 0 76/4 0 76/4 52/9 0 76/4 21 

1386 ۳۳/5۸ 66/16 0 16/4 16/4 0 16/4 ۳۳/۸ 0 16/4 24 

1387 55/55 22/22 0 70/۳ 70/۳ 0 70/۳ 40/7 0 70/۳ 27 

1388 17/55 6۸/20 44/۳ 44/۳ 44/۳ 0 44/۳ ۸9/6 0 44/۳ 29 

1389 50 75/1۸ 25/6 12/۳ 25/6 12/۳ 12/۳ 25/6 0 12/۳ ۳2 

1390 50 75/1۸ 25/6 12/۳ 25/6 12/۳ 12/۳ 25/6 0 12/۳ ۳2 

1391 50 75/1۸ 25/6 12/۳ 25/6 12/۳ 12/۳ 25/6 0 12/۳ ۳2 

1392 50 75/1۸ 25/6 12/۳ 25/6 12/۳ 12/۳ 25/6 0 12/۳ ۳2 

1393 4۸/4۸ 1۸/1۸ 06/6 0۳/۳ 09/9 0۳/۳ 0۳/۳ 06/6 0 0۳/۳ ۳۳ 

1394 05/47 64/17 ۸۸/5 94/2 ۸2/۸ 94/2 94/2 ۸۸/5 94/2 94/2 ۳4 

1395 05/47 64/17 ۸۸/5 94/2 ۸2/۸ 94/2 94/2 ۸۸/5 94/2 94/2 ۳4 

1396 15 75/۳ 0 25/1 75/5۳ 75/۸ 0 10 5 5/2 ۸0 

 9120 27/1 ۳6/0 9۸/6 1۳/2 ۳6/2 2۳/5 25/0 2۸/2۳ ۸7/9 52/25 95استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



 ريدنتوسعه شهرستان فسند / 12۸

 

استان  را درنوزدهم فعال بوده و از اين نظر رتبه فريدن  نوع صنعت مختلف در شهرستان 10، 1۳95در سال 

( مشخص است که بيشترين تمرکز صنايع در اين شهرستان در 77-1)های جدولته است. باتوجه به دادهداش

 شاميدني است. ايي و آسه گروه صنعتي محصوالت کاني غير فلزی، محصوالت الستيکي و پالستيکي و غذ

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 70 -1نمودار)

 معدن -1-9-2

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  فريدنتعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان  (7۸-1)جدول 

 تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان فریدن(. 78 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 1 

1386 1 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 2 

1392 2 

1393 2 

1394 5 

1395 6 

1396 4 



   129/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 تعداد معادن شهرستان سال

 هفدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                                       

فريدن رتبه شهرستان اند و از اين نظر ادن استان در شهرستان فريدن بودهدرصد از مع ۸/0، 1۳95در سال 

 هفدهم را در استان داشته است. 

مانند ها های اقتصادی آنجزييات انواع معادن موجود در شهرستان فريدن و شاخصه (79-1)در جدول

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.سرمايه ،ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 انواع معادن شهرستان فریدن و شاخصه های اقتصادی آن ها(. 79 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی گهای تزیینیسن

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم از 

سرمایه 

گذاری 

استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم 

سرمایه 

گذاری از 

ستان ا

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

ذخیره 

 قطعی

1385 0 0 0 0 0 0  1 4920 9 100000 420۳ 9۳/4 ۳2/20 

1386 0 0 0 0 0 0 0 1 4920 9 100000 420۳ 26/۳ ۳2/20 

1387 0 0 0 0 0 0 0 1 4920 9 100000 420۳ 09/2 ۳2/20 

1388 0 0 0 0 0 0 0 1 4920 9 100000 420۳ ۳0/1 ۳2/20 

1389 0 0 0 0 0 0 0 1 4920 9 100000 420۳ 11/1 ۳2/20 

1390 0 0 0 0 0 0 0 1 4920 9 100000 420۳ 99/0 ۳2/20 

1391 1 46۸ 11 10000 4901 ۳5/0 ۳6/21 1 4920 9 100000 420۳ 76/0 ۳2/20 

1392 1 46۸ 11 10000 4901 ۳5/0 ۳6/21 1 4920 9 100000 420۳ 7۳/0 ۳2/20 

1393 1 46۸ 11 10000 4901 25/0 ۳6/21 1 4920 9 100000 420۳ 6۳/0 ۳2/20 

1394 1 46۸ 11 10000 4901 21/0 ۳6/21 4 74۳۳ 24 ۳21500 10۸72 47/1 25/4۳ 

1395 1 46۸ 11 10000 4901 21/0 ۳6/21 5 ۸2۳۳ 26 426500 1۳1۸1 5۸/1 ۸0/51 

رتبه در استان در 

 1395سال 
 - چهاردهم شانزدهم پانزدهم دهمپانز - - چهاردهم پانزدهم پانزدهم چهاردهم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



   1۳1/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

يدن برداری شهرستان فری اين است که تعداد معادن مصالح ساختماني در حال بهرهدهندهبررسي آمار نشان

و در  دهودر طول دو سال گذشته روند افزايشي داشته در حالي که تعداد معادن غير فلزی و فلزی  صفر ب

 .است برداری قرار گرفتهيني در شهرستان فريدن مورد بهرههای تزياولين معدن سنگ 1۳91سال 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن غیرفلزی شهرستان(. 71 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال صالح ساختمانی شهرستانتعداد معادن م(. 72 -1نمودار)

 



  ان فريدنسند توسعه شهرست/ 1۳2

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ینی شهرستانهای تزیتعداد معادن سنگ(. 73 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان(. 74 -1نمودار)

  ( آورده شده است. ۸-1)در نقشهشهرستان فريدن  صنايع و معادنپراکنش 



 

 

 ن شهرستان فریدن( پراکنش صنایع و معاد8 -1)نقشه

 



  ان فريدنسند توسعه شهرست/ 1۳4

 

 کشاورزی -10 -1

ابع آبي سطحي و شه مننق( آورده شده است. اين 9-1)در نقشه فريدنپراکنش اراضي کشاورزی شهرستان 

گونه که مشخص است قسمت عمده زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همان

کشاورزی نيز در اين  هایها و چاهچشمههای کشاورزی در حاشيه رودخانه ها واقع شده است که زمين

اند شده اين شهرستان گستردههای کشاورزی اين شهرستان در سراسر زميننواحي بيشتر به چشم مي خورد. 

ها به دی زمينبنبا تقسيم کشاورزیبخش  در. ها در نواحي جنوبي بيشتر از نواحي شمالي استاما تراکم آن

سطح زير کشت محصوالت زراعي شهرستان فريدن در سال  راضي زراعي،دو قسمت اراضي باغي و ا

بودن از نظر دارا  فريدن است. شهرستانه بودهکتار  60/5۸1هکتار و محصوالت باغي  4/۳1712، 1۳94

يست باز نظر ميزان باغات جايگاه آخر) از بيست و چهار شهرستان( در استان واراضي زراعي، جايگاه چهارم)

های بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستانباشد. و چهارم( استان را دارا مي

شهرستان هکتار( و بيشترين اراضي باغي استان در  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸اصفهان)

درصد از  77/0درصد از اراضي زراعي استان و  4۸/6شهرستان فريدن  هکتار( قرار دارند. 4/2216۳سميرم)

. در بر دارداراضي باغي استان را 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیرتباط با منابع آبدر افریدن های کشاورزی شهرستان (. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)

 
 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۳6

 

درصد از اراضي  05/12درصد از اراضي زراعي، آبي و  95/۸7، 1۳94بررسي اطالعات موجود در سال طبق 

درصد اراضي باغي، ديم هستند. آمار  17/0درصد اراضي باغي، آبي و  ۸۳/99زراعي، ديم و در اين سال 

 آمده است. (۸0-1) در جدولدن فريو اطالعات اراضي موجود شهرستان 

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(اراضی زراعی و باغات شهرستان فریدن(. 80 -1جدول)

 سال

 باغات اراضی زراعی

مجموع کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

ز سهم ا

 استان
 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

1385 06/29292 76/6 ۸9/4560 70/7 ۳۳۸5۳ 92/291 42/0 62/1 0۳/0 5/29۳ 5/۳4146 

1386 05/2۸255 45/6 22/۳۸20 7۸/6 ۳/۳2075 76/405 57/0 4۸/1 0۳/0 2/407 5/۳24۸2 

1387 ۸7/2۸211 46/6 ۳9/۳724 21/7 ۳/۳19۳6 16/629 ۸0/0 ۳4/1 0۳/0 5/6۳0 ۸/۳2566 

1388 05/27721 ۳9/6 67/۳۸20 ۳0/7 7/۳1541 01/507 62/0 01/1 0۳/0 50۸ 7/۳2049 

1389 05/27721 ۳9/6 67/۳۸20 ۳0/7 7/۳1541 25/4۸9 62/0 02/1 0۳/0 ۳/490 ۳20۳2 

1390 92/27720 ۳9/6 67/۳۸20 ۳0/7 6/۳1541 0۳/51۸ 62/0 06/1 0۳/0 1/519 7/۳2060 

1391 07/27957 ۳9/6 67/۳۸20 ۳2/7 7/۳1777 5۸/5۸2 7۳/0 16/1 04/0 7/5۸۳ 5/۳2261 

1392 69/27919 40/6 40/۳۸20 ۳2/7 1/۳1740 60/591 7۳/0 00/0 00/0 6/591 7/۳22۳1 

1393 279۳4 40/6 40/۳۸20 ۳2/7 4/۳1754 60/545 77/0 00/0 00/0 6/545 ۳2۳00 

1394 27۸92 ۳۸/6 40/۳۸20 ۳2/7 4/۳1712 60/5۸0 ۸0/0 00/1 04/0 6/5۸1 ۳2294 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (75-1)نمودار

ان را از لحاظ دارا بودن اراضي ، شهرستان فريدن جايگاه چهارم استشودمشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94کشاورزی در سال 



   1۳7/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی(اراضی کشاورزی(. 75 -1نمودار)

 
 1394ها در سال تفکیک شهرستان اراضی زراعی استان اصفهان به(. 76 -1نمودار)

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۳۸

 

 
 1394ها در سال اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 77 -1نمودار)

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

 ، ايجاد اشتغال و تأميند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاکتوانبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95های پروتئيني ايفا کند. شهرستان فريدن)طبق آمار سال نيازهای کشور در زمينه فرآورده

 54/67ها مراتع ييالقي هستند. از جمع اين مراتع، باشد که صد درصد آنهکتار مرتع مي ۸۸/1620۳2دارای 

درصد مراتع درجه دو و صفر درصد مراتع درجه سه هستند. در کل  46/۳2مراتع درجه يك، ها درصد آن

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي 60/2مراتع شهرستان فريدن 

 )هکتار(در شهرستان فریدنسطح مراتع (. 81 -1جدول)

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو رجه یکمراتع د مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 16۳0۳5 60/6 0 00/0 109970 ۸6/15 5۳065 57/1 0 00/0 

1386 162740 59/6 0 00/0 109970 ۸6/15 52970 57/1 0 00/0 

1387 162590 59/6 0 00/0 109690 ۸6/15 52900 57/1 0 00/0 

1388 162۳7۳ 59/6 0 00/0 1094۳9 91/15 529۳4 5۸/1 0 00/0 

1389 162۳7۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 529۳4 5۸/1 0 00/0 

1390 162۳۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 52۸94 5۸/1 0 00/0 

1391 1620۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 52594 5۸/1 0 00/0 

1392 1620۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 52594 5۸/1 0 00/0 



   1۳9/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو رجه یکمراتع د مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1393 1620۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 52594 5۸/1 0 00/0 

1394 1620۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 ۸۸/5259۳ 5۸/1 0 00/0 

1395 1620۳۳ 26/6 0 00/0 1094۳9 91/15 ۸۸/5259۳ 5۸/1 0 00/0 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان            

 1۳95فريدن در سال  مراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان نسبت (7۸-1)همچنين در نمودار

 مشخص شده است.

 
 1395هرستان فریدن در سال وضعیت مراتع ش(. 78 -1نمودار)

( و ديم و آبيدرصد از محصوالت باغي) 51/0، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

ر شود و اين دديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان فريدن توليد ميدرصد از محصوالت زراعي) 27/9

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار  4۸/6درصد از اراضي باغي و  77/0حالي است که اين شهرستان 

 -01/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان فريدن در طي سال

ها به طور متوسط درصد رشد منفي داشته و کاهش يافته و محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال

به  1۳94تا  1۳۸5های باغي آبي شهرستان فريدن نيز در طي سالرشد داشته است. ميزان محصوالت  ۸1/20

درصد رشد داشته و محصوالت باغي ديم آن به صفر رسيده است. بررسي جايگاه  25/7طور متوسط 

ی دوم استان در توليد محصوالت زراعي دهنده رتبهشهرستان فريدن در توليدات کشاورزی نشانکشاورزی 
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 5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با ن در توليدات باغي ميی بيست و دوم استاو رتبه

تن توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در  7042تن و شهرستان خور و بيابانك با 

 خور و بيابانكشهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با شهرستان استان را دارند. همچنين 

حصوالت کنند. از مجموع متن، به ترتيب بيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي 1455با 

، صد در صد به صورت آبي هستند. همچنين مجموع محصوالت زراعي 1۳94باغي شهرستان فريدن در سال 

 (۸2-1)جدول درصد ديم هستند. آمار و اطالعات مربوط به اين بخش در ۳۳/0درصد آبي و  67/99نيز 

 آمده است.

 شهرستان فریدن باغیتولید محصوالت زراعی و (. 82 -1جدول) 

 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 

 اناست

 )درصد(

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

1385 ۸2/467440 99/9 ۳۸/1951 09/5 2/469۳92 2/2752 46/0 6/117 41/۸ ۸/2۸69 472262 

1386 29/۳50412 57/7 11۸4 ۳1/5 ۳/۳51596 ۸6/176۸ ۳1/0 112 41/۸ 9/1۸۸0 2/۳5۳477 

1387 02/249652 60/7 71/440 15/۳ 7/250092 77/1۳6۳ 45/0 ۸2/101 41/۸ 6/1465 ۳/25255۸ 

1388 9۳/251۳116 90/۸ 51/1۳07 74/5 4/252624 14/1516 49/0 ۸4/۳9 ۳7/16 1556 4/2541۸0 

1389 64/2۳6994 ۸1/6 ۸۸/1495 52/5 5/2۳۸49 ۸7/197۸ 49/0 04/54 ۳7/16 9/20۳2 4/24052۳ 

1390 25/22۸172 61/7 2/7۳۳ 75/4 4/22۸905 0۳/2259 49/0 97/۳۸ ۳7/16 229۸ 4/2۳120۳ 

1391 7/25۳190 52/7 61/1660 60/6 ۳/254۸51 2/۳511 61/0 129 05/22 2/۳640 5/25۸491 

1392 29۳77۸ 19/9 2990 77/1۳ 29676۸ 04/1626 29/0 00/0 00/0 1626 29۸۳94 

1393 6/2659۳۳ ۳4/۸ 1۳0۳ 91/6 6/2672۳6 51/2۸10 44/0 00/0 00/0 5/2۸10 1/270047 

1394 ۳1۳669 ۳0/9 10۳2 15/5 ۳14701 51/2627 51/0 00/0 00/0 5/2627 5/۳17۳2۸ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          

( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی)زراعي و باغي (79-1)نمودار

اين نمودار شهرستان فريدن جايگاه سوم استان را از لحاظ توليد محصوالت کشاورزی  طبق. دهدنشان مي

 در اختيار دارد.



   141/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1394ها در سال محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 79 -1نمودار)

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان محصوالت زراعی(. 80 -1نمودار)
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 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 81 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

يا ه داده)ب وری به صورت نسبت ستاندههای بهرهی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخصدر بخش کشاورز

ان استی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

ن ميی زدهد که بيشترين  و کمترين بازدهي نهادهنشان مي 1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال اصفهان 

تن در  26/2تن در هکتار( و خوانسار) 22/14های برخوار)در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستان

تن توليد محصوالت کشاورزی در هکتار، در جايگاه هفتم  ۸262/9باشد. شهرستان فريدن با هکتار( مي

 استان قرار دارد.
 ی زمین در بخش کشاورزی شهرستان فریدن )تن در هکتار(هوری نهادبهره(. 83 -1جدول)

 سال
 بهره وری کل بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 9579/15 427۸/0 ۸656/1۳ 4279/9 4706/72 7764/9 ۸۳05/1۳ 

1386 401۸/12 ۳099/0 9616/10 ۳594/4 9215/75 61۸6/4 ۸۸21/10 

1387 ۸492/۸ 11۸۳/0 ۸۳10/7 1676/2 9215/75 ۳245/2 7244/7 

1388 0659/9 ۳422/0 0092/۸ 9904/2 4711/۳9 0629/۳ 9۳0۸/7 

1389 549۳/۸ ۳915/0 5611/7 0447/4 ۸۸۸۳/52 1465/4 50۸۸/7 

1390 2۳10/۸ 1919/0 257۳/7 ۳60۸/4 ۸746/۳6 4270/4 2114/7 

1391 0564/9 4۳46/0 019۸/۸ 0269/6 5۳۸4/111 2۳60/6 9۸76/7 

1392 522۳/10 7۸26/0 ۳499/9 74۸5/2 - 74۸5/2 2292/9 

1393 5201/9 ۳411/0 4157/۸ 1512/5 - 1512/5 ۳606/۸ 

1394 245۸/11 2701/0 92۳6/9 5255/4 - 5177/4 ۸262/9 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانماخذ: 



   14۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

تان های اسکشاورزی برای شهرستان توليد کل محصوالتی زمين در نهاده وریيگاه بهرهجا (۸2-1)نمودار

 دهد.اصفهان را نشان مي

 
های میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 82 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
-میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 83 -1نمودار)

 1394های استان اصفهان در سال 
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های محصوالت کشاورزی شهرستانمیزان محصول در هکتار( در بخش باغی ی زمین)وری نهادهبهره(. 84 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

های آبياری تأثير به سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي بدون شك شيوه

درصد به  24/5۸درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  ۸۳/40، 1۳94دارد. در شهرستان فريدن، در سال 

شود. الزم به ذکر است که ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 92/0و   شکل آبياری غرقابي

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره

ای و قطره در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و انددرصد رشد داشته 51/7درصد و -72/۳درصد، 45/۸

 اند.درصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10به ترتيب 

 )هکتار(های مختلف آبیاری اراضی در شهرستان فریدنشیوه(. 84 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی تحت 

 اری بارانییآب

اری سهم آبی

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

از کل  ایقطره

های شیوه

آبیاری اراضی 

 انشهرست

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 ۸2/56۳7 27/19 7۳/2۳472 25/۸0 41/140 4۸/0 

1386 ۸1/6۳1۸ 19/22 77/21999 27/77 12/151 5۳/0 

1387 ۸6/7100 5۸/24 26/21622 ۸6/74 ۸2/161 56/0 

1388 44/7450 46/26 9۳/205۳6 94/72 ۳0/167 59/0 

1389 14/۸611 19/۳1 17/1۸۸22 1۸/6۸ ۳7/172 62/0 
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 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی تحت 

 اری بارانییآب

اری سهم آبی

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

از کل  ایقطره

های شیوه

آبیاری اراضی 

 انشهرست

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1390 2۳/9۳۸2 95/۳۳ ۳5/1۸074 41/65 74/177 64/0 

1391 56/1017۳ 65/۳5 91/1۸177 69/6۳ ۸4/1۸۸ 66/0 

1392 16/10716 70/۳۸ 47/16776 5۸/60 61/199 72/0 

1393 7۳/10991 60/۳۸ 0۳/172۸5 69/60 ۸4/202 71/0 

1394 59/11625 ۸۳/40 ۸1/165۸۳ 24/5۸ 20/26۳ 92/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان            

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  20/1نسبت جمعيت شهرستان فريدن به کل جمعيت استان اصفهان، 

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت  97/0به  1۳94

درصد در  22/4بوده که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان فريدن به کل شاغلين اين بخش در استان از 

ور به ط فريدن غلين بخش کشاورزی در شهرستانرسيده است. شا 1۳94درصد در سال  09/4به  1۳۸5سال 

درصد رشد داشته اما با اين حال، نسبت شاغلين کشاورزی  07/1، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

نفر از جمعيت شاغل اين شهرستان در بخش  7457، 1۳94شهرستان به استان کاهش يافته است. در سال 

لحاظ شاغلين بخش کشاورزی اين شهرستان در جايگاه دهم  باشند،که ازکشاورزی مشغول به فعاليت مي

 ۳۳162از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد شاغل در بخش کشاورزی) .استان اصفهان قرار دارد

 نفر( کمترين شاغالن بخش کشاورزی را دارا هستند. 1920ن)شهرستان نايي نفر( و

 ین بخش کشاورزی در شهرستان فریدنشاغل(. 85 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 6777 22/4 

1386 6۸49 22/4 

1387 692۳ 21/4 

1388 6997 21/4 

1389 7071 20/4 

1390 7147 1۸/4 

1391 722۳ 16/4 
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 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1392 7۳01 14/4 

1393 7۳79 11/4 

1394 7457 09/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                        

 
 1394های استان اصفهان در سال شاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 85 -1نمودار)

ست. در اورزی االت کشآاسب بخار در هکتار( ماشينی استفاده از توان)دهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

در شهرستان  اند.ترين ضريب مکانيزاسيون بودهنهای سميرم وکاشان دارای پاييشهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در طي  1۳94ل در سا 61/1به  1۳۸5در سال  ۸/0فريدن ضريب مکانيزاسيون از 

از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه  فريدن درصدی همراه بوده است. شهرستان 47/10ها با رشد اين سال

 يازدهم استان اصفهان قرار دارد.

 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان فریدن(. 86 -1جدول)

 سال
 نیزاسیون بخش کشاورزیضریب مکا

 متوسط استان شهرستان

1385 ۸/0 ۸5/0 

1386 02/1 9۳/0 

1387 17/1 1 

1388 24/1 25/1 
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 سال
 نیزاسیون بخش کشاورزیضریب مکا

 متوسط استان شهرستان

1389 ۸۸/0 ۳7/1 

1390 44/1 42/1 

1391 4۸/1 5۸/1 

1392 4۸/1 64/1 

1393 57/1 72/1 

1394 61/1 ۸/1 

 زمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمأخذ: سا                                                 

 .روند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان فريدن قابل مشاهده است (۸6-1)در نمودار

تا  1۳۸5های ضريب مکانيزاسيون کشاورزی در استان اصفهان در طي سال شودطور که مشاهده ميهمين

 رخ داده 1۳90تا  1۳۸۸های نواساناتي در طي سال روندی صعودی داشته اما در شهرستان فريدن 1۳94

 است.

 
 1394تا  1385های ضریب مکانیزاسیون شهرستان فریدن واستان اصفهان در طی سالروند تغییر (. 86 -1نمودار)

فيت ميت و کيشده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کهای کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 96/2095۸مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان فريدن، در سال محصوالت صورت مي

درصد آن بذر،  ۳۸/1کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده است که 

های درصد نهاده 9۸/2ده ی توزيع شدرصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده ۸0/19درصد سم و  ۸2/7۸
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ها شامل ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالتوزيع شده

رشد داشته و در مجموع به طور درصد  -2۸/۳و  -6۳/1، 56/1۳د به ترتيب به طور ميانگين بذر، سم و کو

های کشاورزی توزيع شده در استان، ع نهادهدرصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجمو -54/2ميانگين 

تر از لحاظ توزيع بذر در استان در استان قرار دارد و به طور جزئي سيزدهمدر جايگاه  فريدن شهرستان

. بيشترين استان قرار دارد ششمجايگاه نهم استان، توزيع سم در جايگاه پانزدهم و توزيع کود نيز در جايگاه 

تن(  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595در شهرستان اصفهان)  شده در استانبذر توزيع

تن( و کمترين آن مربوط به شهرستان  ۸7۸66بوده است. بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفهان)

( 5۳/24۸01)کود در استان در شهرستان اصفهان تن( بوده است. و در نهايت بيشترين توزيع 4550خوانسار)

اين آمار و اطالعات را برای  (۸7-1)جدول باشد.تن( مي 19/55۳ن) شهرستان نايين آن مربوط به و کمتري

 دهد.ارائه مي 1۳94تا  1۳۸5های سال

 های کشاورزی در شهرستان فریدنتوزیع نهاده(. 87 -1جدول)

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 د(درص)

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 40/2۸0 50/4 07/19217 74/2 7065 49/4 

1386 91/292 50/4 6۳/1907۸ 74/2 0۸/6۸14 49/4 

1387 21/۳0۳ 50/4 0۸/1۸702 74/2 690۳ 49/4 

1388 21/264 50/4 06/1۸667 74/2 5904 49/4 

1389 ۳5/20۳ 50/4 26/1۸11۸ 74/2 45/4977 49/4 

1390 ۸0/557 10/6 ۳4/17۸4۸ 74/2 44/2۸05 49/4 

1391 222 ۸1/2 ۳9/16746 74/2 ۳7/۳707 49/4 

1392 ۳2۸ 90/5 5۳/16197 74/2 ۸0/۳5۳۸ 49/4 

1393 ۳15 ۳۸/4 5۸/15919 74/2 25/4444 49/4 

1394 290 50/۳ 16520 74/2 96/414۸ 49/4 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مأخذ:                     

را  1۳94ی استان اصفهان در سال هاشده در شهرستانهای کشاورزی توزيعمجموع نهاده (۸7-1)نمودار

 دهد.نشان مي
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 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده (. 87 -1نمودار)

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

ه به خصوص در سالياني ک کشاورزی نيز احتمالي در آينده است. اين نوع روش انتقال ريسك در بخش

 تغيير (۸۸-1)جدول است. هايي همراه بودهبا پيشرفت گرددی غالب بر شرايط جوی ميخشکسالي، پديده

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

  1۳94تا  1۳۸5دهد. در شهرستان فريدن ميزان امور دامي که از سال نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که تحت درصدی،  ۳1/22با رشد به طور متوسط اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

اراضي زراعي  درصدی و ۸1/7ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهپوشش بيمه

درصدی روبرو  26/۳۸درصدی و  96/2۸طور ميانگين با رشد ها بهو باغي شهرستان نيز در طي همين سال

تحت پوشش   1۳94تا  1۳۸5که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال  بوده اند. الزم به ذکر است

ای تعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی،  ۸4/19به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهبيمه

ن اراضي زراعي و باغي استا ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالقرار گرفته

 اند.درصدی روبرو بوده 21/۳درصدی و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهنيز در طي همين سال

 *ای امور دام،آبزیان،طیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان فریدنسطح زیر پوشش بیمه(. 88 -1جدول)

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
)قطعه(طیور آبزیان) هکتار(  زراعت)هکتار( باغات)هکتار( 

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 4۸04 6۸/1  00/0  - 46۳9۳2 ۸۸/0  94/67  26/0  27/۸9۸2  07/5  - - 
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 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
)قطعه(طیور آبزیان) هکتار(  زراعت)هکتار( باغات)هکتار( 

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1386 552۸ 6۸/1  00/0  - 472750 ۸۸/0  9۸/66  26/0  44/57۳4  07/5  - - 

1387 95۳7 6۸/1  00/0  - ۳04074 51/0  20/7۸  26/0  69/۳917  07/5  - - 

1388 2۸14 1۳/1  00/0  - 5002۸0 ۸۳/0  ۸5/1۸  0۸/0  ۳0/1277  25/1  - - 

1389 5020 45/1  00/0  - 6۸19۳9 99/0  15/24  10/0  25/22۸5  15/2  - - 

1390 ۸2۳4 57/2  00/0  - ۸6152۸ 00/1  91 ۳7/0  9999 ۸۸/6  - - 

1391 11000 72/2  00/0  - 6012۸1 74/0  67 2۸/0  102۳4 1۸/7  - - 

1392 ۸991 ۳9/1  00/0  - 626۳79 ۸1/0  09/4۸  16/0  64/5094  95/5  - - 

1393 12۳21 7۳/1  00/0  - ۸5۸945 06/1  106 ۳0/0  7020 59/5  - - 

1394 10952 29/1  00/0  - 56529۸ 75/0  19/142  44/0  ۸0/62۸1  0۸/5  - - 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                 

 باشد.های فريدن و بويين و مياندشت ميآمار فوق مربوط به تجميع شهرستان*

درصد از  75/2رصد از گوشت قرمز و د 60/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

گوشت قرمز  از لحاظ توليد فريدن عث شده تا شهرستانشود که باشير استان در شهرستان فريدن توليد مي

ی چهاردهم استان قرار بگيرد. اين درحاليست که  ی سيزدهم و از لحاظ توليد شير در رتبهاستان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از  5۸/۳درصد از دام سبك و  44/5اين شهرستان 

ان قرار ی دهم استی پنجم استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبهلحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

يد آدارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به دست مي

است. همچنين شهرستان خور و  1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666ترتيب  که به

تن( استان را دارد. توليد گوشت قرمز  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳بيابانك، کمترين توليد شير)

درصد  5۸/9درصد و توليد شير  22/4به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در شهرستان فريدن در طي سال

ها به طور ميانگين به به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال

 اند. درصد رشد داشته -02/۳و  27/0ترتيب 



   151/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 تولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان فریدن(. 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( تن()زگوشت قرم

گوشت 

 قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

واحد 

 دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 96/159۸ 20/۳ 79/14۸4۳ 47/2 21529۳ 00/6 27411 ۸2/5 0066/0 5415/0 

1386 ۸5/175۸ 1۸/۳ 11/16619 47/2 199704 55/5 26۳44 69/5 007۸/0 6۳09/0 

1387 ۳5/1910 1۸/۳ 51/17۸76 47/2 207010 55/5 26922 69/5 00۸2/0 6640/0 

1388 5۸/1755 57/۳ 1۳/1۸۸21 51/2 199۳1۸ 55/5 27۳41 69/5 0077/0 6۸۸4/0 

1389 1۳/1۸7۳ 60/۳ 29/24224 99/2 214۸10 55/5 27۳41 42/5 0077/0 ۸۸60/0 

1390 2۸/2010 60/۳ 17/26296 00/۳ 1۸6712 5۸/4 ۳0۸2۳ ۸5/5 0092/0 ۸5۳1/0 

1391 ۳۳/20۸2 42/۳ 92/29440 00/۳ 15۸614 70/۳ ۳4۳04 24/6 010۸/0 ۸5۸2/0 

1392 41/2190 4۸/۳ 5۸/۳1447 12/۳ 15۳497 59/۳ 15021 02/۳ 01۳0/0 09۳6/2 

1393 2۳۳۸ 60/۳ ۳75۸0 ۳۳/۳ 1۸11۸5 46/4 1541۳ 2۸/۳ 0119/0 4۳۸2/2 

1394 01/22۸9 60/۳ 51/۳2260 75/2 20۸۸72 44/5 15۸05 5۸/۳ 0102/0 0411/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان           

هد. دشت قرمز را در شهرستان فريدن در استان اصفهان نشان ميی گوجايگاه توليد سرانه (۸۸-1)نمودار

توليد سرانه، در جايگاه  بيست و يکم استان قرار  0102/0همانطور که مشخص است، شهرستان فريدن با 

 دارد.

 
 1394 های استان اصفهان در سالتولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان (. 88 -1نمودار)
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هد. دی شير را در شهرستان فريدن در استان اصفهان نشان ميجايگاه توليد سرانه (۸9-1)همچنين نمودار

 استان قرار شانزدهمتن توليد سرانه شير، در جايگاه  0411/2همانطور که مشخص است، شهرستان فريدن با 

 دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال ه شیر در شهرستانتولید سران(. 89 -1نمودار)

 65/1152توليد با  يگوشت یواحد مرغدار 11یدارا شهرستان فريدن 1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

درصد  61/0اين شهرستان  .تن توليد تخم مرغ داشته است 12/11واحد مرغداری تخمگذار،  1تن بوده و  با 

درصد از توليدات مرغداری گوشتي استان  75/0ي استان را در اختيار دارد  و از واحدهای مرغداری گوشت

درصد از  01/0ذار استان، گهای مرغداری تخمدرصد از واحد 57/0با دارا بودن  رساند ورا به توليد مي

 اناست يورط يداتتول يگاهجا مقايسه را به خود اختصاص داده است. 1۳94توليدات تخم مرغ استان در سال 

ت ی بيسو رتبه گوشت مرغ يدرا در تولنوزدهم استان  رتبه 1۳94سال  در  فريدن که شهرستان يدهدنشان م

واحد  25۳و دوم را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن 

تن توليد مرغ  22565تان با مرغداری گوشتي، بيشترين واحد مرغداری گوشتي در استان  و شهرستان اردس

واحد  6ر با دارا بودن فريدونشه گوشتي، بيشترين توليد مرغ گوشتي در استان را داشته است. البته شهرستان

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را  ۳05مرغداری، و توليد 

از لحاظ دارا بودن تعداد واحد مرغداری تخمگذار  نزدهمشادر جايگاه  فريدن دارا است. همچنين شهرستان

کاشان با شهرستان قرار دارد. در اين مورد  1۳94ی نوزدهم توليد تخم مرغ در استان در سال و رتبه

ه ، چادگان، خور و بيابانك، دهاقان و مبارکن و مياندشتهای بوييشهرستانتن توليد تخم مرغ و  ۸۸/16۳۳2

 به ترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند.  توليد گوشت مرغ در شهرستان بدون توليد تخم مرغ



   15۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

درصد رشد و توليد تخم مرغ هم به طور متوسط  ۸6/6به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها در طي سال فريدن

 درصد رشد داشته است. 2۳/21

 گذار در شهرستان فریدنی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهو تولید آنبرداری واحدهای بهره(. 90 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  مرغ گوشتی

 مرغ

میزان تولید )

به تعداد 

 واحد(

سرانه تولید  گذارمرغ تخم

 تخم مرغ

میزان تولید )

به تعداد 

 واحد(

 میزان تولید تعداد واحد میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 6 41/0 17/965 ۸۸/0 ۸6/160 2 ۸0/1 26 05/0 1۳ 

1386 9 61/0 60/1105 ۸۸/0 96/120 2 75/1 7۸/29 05/0 ۸9/14 

1387 10 61/0 94/642 51/0 71/65 2 67/1 10۳ 15/0 50/51 

1388 9 54/0 95/10۸۳ ۸۳/0 44/120 2 61/1 97/10۸ 15/0 49/54 

1389 9 54/0 22/1۳54 99/0 47/150 2 57/1 94/114 15/0 47/57 

1390 24 ۳7/1 09/1455 00/1 6۳/60 1 76/0 27/11۸ 15/0 27/11۸ 

1391 12 66/0 5۳/11۳6 74/0 71/94 1 65/0 9۸ 12/0 9۸ 

1392 12 67/0 07/1264 ۸1/0 ۳4/105 1 6۸/0 9۸/117 1۳/0 9۸/117 

1393 11 59/0 12/1604 06/1 ۸۳/145 1 6۳/0 9۸/122 1۳/0 9۸/122 

1394 11 61/0 65/1152 75/0 79/104 1 57/0 12/11 01/0 12/11 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                 

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سيلهسرانه توليد گوشت مرغ، که به و (90-1)طبق جدول

کاهش يافته است و در اين  1۳94تن در سال  79/104به  1۳۸5تن در سال  ۸6/160شود، از نشان داده مي

جايگاه هفتم استان قرار دارد. همچنين سرانه در سال شهرستان فريدن از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ 

تن  1۳ز شود، اگذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخملهمرغ، که به وسيتوليد تخم

کاهش يافته است و در اين سال شهرستان فريدن از لحاظ سرانه  1۳94تن در سال  12/11به   1۳۸5در سال 

 استان قرار دارد. نوزدهم جايگاهدر توليد تخم مرغ 
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 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 90 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانی تولید تخمسرانه(. 91 -1نمودار)

درصد از  4۸/0واحد(،  ۳درصد از استخرهای استان)  5۳/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان فريدن، در سال

 ستانا شيالت يداتتول يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه25توليد ماهي استان يعني به ميزان 

و اين  کسب کردهماهي  پرورشرا در هفدهم استان رتبه  1۳94سال  در فريدن  که شهرستان دهدينشان م

تخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بيشترين استان را در دارا بودن تعداد اس نوزدهمی درحالي است که رتبه

استخر پرورش ماهي در  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم)

استخر( و  227)پرورش ماهي در شهرستان اصفهانجايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر 

ن فريد. پرورش ماهي در شهرستان است به ثبت رسيده استخر( 1ك)خور و بيابانشهرستان کمترين آن در 



   155/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

درصد و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور  05/67به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال

ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي)ميزان درصد رشد داشته است. نکته -96/0ها ميانگين در اين سال

افزايش يافته است.  1۳94تن در سال  ۳۳/۸به  1۳۸5تن در سال  1۳/۳ر پرورش ماهي( از توليد به تعداد استخ

ی يازدهم استان را به خود اختصاص رتبه 1۳94در سال فريدن ی پرورش ماهي شهرستان از لحاظ سرانه

 داده است.

 فریدنها در شهرستان واحدهای شیالت و تولید آن(. 91 -1جدول)

 سال

میزان سرانه پرورش ماهی) میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

تولید به تعداد استخر 

 پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 ۳ 71/0 4/9 ۳2/0 1۳/۳ 

1386 2 46/0 4 12/0 00/2 

1387 1 24/0 5/۳ 11/0 50/۳ 

1388 0 00/0 2 06/0 - 

1389 2 4۳/0 12 ۳0/0 00/6 

1390 5 96/0 41 ۸0/0 20/۸ 

1391 4 70/0 5۳ 92/0 25/1۳ 

1392 9 12/1 60 47/1 67/6 

1393 7 1۳/1 4۸ 96/0 ۸6/6 

1394 ۳ 5۳/0 25 4۸/0 ۳۳/۸ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال  يدنفر ی پرورش ماهي شهرستانجايگاه سرانه (92-1)نمودار

 دهد.مي
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 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستانسرانه(. 92 -1نمودار)

کلني(،  117۸5های زنبور عسل استان)درصد از کلني 66/1، با دارا بودن 1۳94شهرستان فريدن، در سال

 يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 0۸/5۳د عسل استان يعني به ميزان درصد از تولي19/2

از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور  1۳94سال  در  فريدن که شهرستان دهدينشان م استان عسل يداتتول

توجه  ابلی قاز لحاظ توليد عسل در جايگاه هشتم استان اصفهان قرار دارد. نکته ی دهم وعسل در رتبه

تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آآنکه شهرستان نجف

تان اند. توليد عسل در شهرسن هيچ توليدی از عسل نداشتههای فالورجان و نايياستان قرار دارد وشهرستان

های زنبور عسل به طور د و تعداد کلنيدرص 49/12به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها فريدن در طي سال

از لحاظ  فريدن درصد رشد داشته است. . الزم به ذکر است که شهرستان 72/19ها ميانگين در اين سال

 ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه هشتم استان قرار دارد.ی توليد عسل)سرانه

 اد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان فریدنتعد(. 92 -1جدول)

 سال

 میزانی تولید عسل)سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

تولید به تعدادکلنی زنبور 

 عسل

) 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 ۳120 71/0 ۸۳/2۸ 79/0 0092/0 

1386 6252 21/1 6۸/49 05/1 0079/0 

1387 6۳22 2۳/1 72۸/۳۳ 77/1 005۳/0 

1388 592۸ 17/1 671/۳9 46/1 0067/0 

1389 72۳4 1۸/1 29/47 92/1 0065/0 

1390 72۳4 1۸/1 255/54 1۸/1 0075/0 
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 سال

 میزانی تولید عسل)سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

تولید به تعدادکلنی زنبور 

 عسل

) 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1391 10412 60/1 20/52 10/1 0050/0 

1392 12501 70/1 01/69 96/1 0055/0 

1393 12/14001 70/1 42/9۳ 45/2 0067/0 

1394 117۸5 66/1 0۸/5۳ 19/2 0045/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستانسرانه (9۳-1)نمودار

 
 1394اصفهان در سال ی تولید عسل در شهرستان های استان سرانه(. 93 -1نمودار)

صي ها به اين بخش، مراکز تخصدر نهايت، به منظور افزايش توليدات دامي و جلوگيری از رسيدن بيماری

ا ايفا ر يهای دامپزشکي نقشي برجسته و مهمها و آزمايشگاههای دامپزشکي، داروخانهاعم از کلينيك

ه بعد از استفادشکي داشته که از آن سال به يك آزمايشگاه دامپز 1۳92تا سال  فريدن کنند. شهرستانمي

های دامپزشکي استان در اين بهره بوده است. الزم به ذکر است که تعداد آزمايشگاهاين آزمايشگاه بي

شکي های دامپزدرصد رشد داشته و کاهش يافته است. همچنين تعداد کلينيك -60/۳ها به طور ميانگين سال

درصدی  ۳۳/1با رشد  1۳95تا  1۳90های عدد رسيده که در طي سال 5به  1۳95اين شهرستان در سال 

های درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه 55/12ها در استان به طور ميانگين در اين سال وروبرو بوده 

های دامپزشکي در ثابت بوده است. تعداد داروخانه 4ها در عدد دامپزشکي اين شهرستان در طي اين سال

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و  02/0ها به طور ميانگين طي اين سال استان در
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به طور ميانگين  1۳95تا  1۳90های نفر بوده که در طي سال 11، 1۳95در سال فريدن غير دولتي شهرستان 

صد رشد داشته و در ۸۳/1ها درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال 2

 بيشتر از استان بوده است.  فريدن رشد تعداد دامپزشکان در شهرستان

 امکانات دامپزشکی در شهرستان فریدن(. 93 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 کلینیک دامپزشکی

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک دولتی

دامپزشک 

دولتیغیر  

 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 1 57/۳ 5 ۸5/4 4 45/۳ 1 72/1 9 71/2 
1391 1 4 6 05/4 4 ۳۳/۳ 2 ۸2/2 9 69/2 
1392 1 4 6 92/۳ 4 ۳۳/۳ 2 99/2 9 6۳/2 
1393 0 00/0 5 1۳/۳ 4 ۳6/۳ 2 90/2 9 4۸/2 
1394 0 00/0 6 4۳/۳ 4 42/۳ 2 90/2 9 74/2 
1395 0 00/0 5 ۸1/2 4 45/۳ 2 ۸2/2 9 55/2 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان          

-1)های شهری و روستايي در نقشهي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاهاستقرار واحدهای صنعتي و اراض

جنوب شرقي شهر داران و در  فريدنشده است. همانگونه که مشخص است شهرک صنعتي ( آورده 10

يشتر در غرب شهر داران به چشم ميصنعتي بی شهری قرار دارد اما تجمع واحدهای خارج از محدوده

نعتي های صکه عمده فعاليت قرارگرفته اند هر دو شهر دامنه و داراناراضي کشاورزی نيز در نزديك  خورد.

  نمايند.و کشاورزی را در شهر داران متمرکز مي



 

 

 فریدن های کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10 -1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 فریدنجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

ريدن از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده از به منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان ف

های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگاه مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

ستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان و همچنين سهم هر شهر

 داده شده است. 

 ای به کل کشوریدن در جمع کاالی ارسال شده جادهسهم شهرستان فر

مجموع کاالی ارسال شده از شهرستان فريدن به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  (94-1)در جدول

تا  1۳۸5کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال های اين شهرستان در مجموع 

 برآورد شده است. 1۳95

)هزارتن( و سهم شهرستان در جمع شهرستان فریدن به سایر نقاط کشورمیزان کاالی ارسال شده از (. 94 -1جدول)

 )درصد(نقاط کشور استان اصفهان به سایر کاالی ارسال شده از

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

45/0 7/24422 1/109 1385 

۳4/0 ۸/2710۳ 0/92 1386 

42/0 ۸/2710۳ 0/115 1387 

۳1/0 7/290۳7 7/۸9 1388 

۳4/0 0/۳0705 5/10۳ 1389 

26/0 9/۳1247 ۳/۸2 1390 

29/0 1/۳1۸۳۳ 0/9۳ 1391 

۳5/0 ۳/۳1011 5/107 1392 

۳5/0 ۸/۳1111 2/110 1393 

۳5/0 9/29۸76 4/105 1394 

۳9/0 0/2۸2۳2 2/110 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                     
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کل کشور  ای بهاز ميزان کاالهای ارسال شده جادههمانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان 

طي اين دوره باالترين سهم  يافته است. کاهش 1۳95در سال درصد  ۳9/0به  1۳۸5در سال درصد  45/0از 

،  شهرستان فريدن از نظر ميزان کاالی ارسال شده 1۳95بوده است. در سال  1۳۸5شهرستان مربوط به سال 

هزارتن  2/1چادگان با شهرستان سال در اين  .هجدهم استان را در اختيار داشته است به خارج استان رتبه

اند. الزم سالي به ساير نقاط کشور را داشتههزارتن بيشترين کاالی ار 6/۸972اصفهان با شهرستان کمترين و 

تبه بندی در ر، اين شهرستان ين و مياندشتبويبه ذکر است که به دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 لحاظ نشده است.

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال مقایسه شهرستان فریدن با دیگر شهرستان(. 94 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 سهم شهرستان فریدن در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده

ين )درون استان( و سهم استان فريدن به مقصد استان اصفهانده از شهرميزان کاالی ارسال ش( 95-1)جدول

 دهد.را ارائه مي 1۳95تا  1۳۸5ال های شهرستان در جابجايي درون استاني برای س

در  شهرستان)هزار تن( و سهم فریدن به سایر نقاط استان اصفهانمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 95 -1جدول)

 )درصد(ی ارسال شده به سایر نقاط استانجمع کاال

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

15/0 1/11۳17 16/17 1385 

15/0 5/12447 99/1۸ 1386 
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 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

21/0 4/1۳۳۸6 99/27 1387 

1۸/0 2/1۳۸29 ۳5/25 1388 

06/0 2/1۳60۳ 75/۸ 1389 

06/0 ۸/125۸2 70/7 1390 

07/0 9/12440 ۸5/۸ 1391 

0۸/0 ۳/1252۸ ۳4/10 1392 

10/0 ۸/117۸9 52/11 1393 

07/0 9/11۳6۸ 49/7 1394 

15/0 6/105۳0 77/15 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                         

بوده است.  1۳۸7ارسال شده به ساير نقاط استان مربوط به سال باالترين سهم شهرستان فريدن از کل کاالی 

، شهرستان فريدن از نظر ميزان کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه نوزدهم را در استان 1۳95در سال 

هزار تن کاالی  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان در اين سال  .داشته است

اند. الزم به ذکر است که و آخر استان را در اختيار داشته اول هایساير نقاط استان به ترتيب رتبه ارسالي به

 ه است.در رتبه بندی لحاظ نشد، اين شهرستان ين و مياندشتبويبه دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال دیگر شهرستان مقایسه شهرستان فریدن با(. 95 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 
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 میزان کاالی جابجا شده از شهرستان فریدن به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی

به تفکيك  مبدأ نشهرستا عنوان به شهرستان فريدن ای هجاد یشده جابجا کاالی ميزان (96-1)در جدول

مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم  اين جدولهمانگونه که از  است. شده ارائه کااليي گروه 9

 فريدن به ساير نقاط مربوط به کشاورزی و معدني ساختماني بوده است.شهرستان کاالی ارسال شده از مبدأ 

 .رزی رتبه ششم را در استان داشته است، شهرستان فريدن از نظر حجم ارسال کاالهای کشاو1۳95در سال 

سال کاالی آران و بيدگل بدون ارشهرستان تن و هزار 2/1454شهرستان اصفهان با حجم  در اين سال

 اند. های اول و آخر را در استان داشتهکشاورزی به ترتيب رتبه

چادگان، خور های رستانشهتن کاالی فلزی باالترين و هزار 7/507۳شهرستان مبارکه با ارسال  ، 1۳95سال 

ترين جايگاه را در استان همي در ارسال کاالهای فلزی پايينو بيابانك، فريدن و فريدونشهر  بدون داشتن س

 اند.شتهدا



 

 

 گروه کاالیی 9)درصد( به تفکیک  میزان کاالی جابجا شده از شهرستان فریدن به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان(. 96 -1جدول)

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک

متفرقه و خرده 

 بار
 جمع

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ش
ان

ست
هر

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

1385 5/102  6/4  0/0  0/0  1/4 0۳/0  6/15  1/2  9/2  2/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 0/0  0/0 0/0  0/125  4/0  

1386 0/10۳  1/4  0/0  0/0  ۳/4  0۳/0  ۳/11  1/1  7/2  2/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  4/121  ۳/0  

1387 ۸/1۳0  4/5  0/0  0/0  4/10  06/0  ۸/1  2/0  0/2  2/0  0/0  0/0  5/0  2/0  4/0  1/0  0/0  0/0  0/146  4/0  

1388 ۸/116  1/5  0/0  0/0  7/4  0۳/0  2/1  1/0  1/2  2/0  0/0  0/0  0/0  0/0  4/0  1/0  0/0  0/0  1/125  ۳/0  

1389 6/105  6/4  0/0  0/0  0/۳  02/0  ۳/1  1/0  4/2  2/0  0/0  0/0  0/0  0/0  6/0  1/0  0/0  0/0  9/112  ۳/0  

1390 1/۸4  ۳/2  0/0  0/0  1/5  0۳/0  4/1  1/0  9/1  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  5/0  1/0  0/0  0/0  0/9۳  2/0  

1391 6/92  5/۳  0/0  0/0  0/4  02/0  0/1  1/0  7/1  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ۳/0  05/0  0/0  0/0  7/99 2/0  

1392 4/90  7/2  0/0  0/0  2/21  1/0  1/1  1/0  7/1  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  6/0  1/0  7/0  2/0  7/115  ۳/0  

1393 7/101  5/۳  0/0  0/0  4/14  1/0  ۸/0  1/0  9/1  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  7/0  1/0  0/0  0/0  5/119  ۳/0  

1394 1/101  5/۳  0/0  0/0  ۸/5  04/0  0/1  1/0  9/2  2/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ۳/0  1/0  0/0  0/0  2/111  ۳/0  

1395 0/125  4/4  0/0  0/0  6/5  04/0  ۸/0  04/0  ۸/4  ۳/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  2/1۳6  ۳/0  

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
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معدني ساختماني رتبه نوزدهم را در استان ، شهرستان فريدن از نظر حجم ارسال کاالهای 1۳95در سال 

ا تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول رهزار ۳/22۸7 اصفهان با ارسالشهرستان در اين سال  . داشته است

ل های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسادر اختيار داشته است و شهرستان

شهرستان فريدن  به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك،  1۳95ند. در سال اکاالهای معدني ساختماني نداشته

هزارتن در جايگاه نخست  9/64۳اصفهان با شهرستان در اين سال  .رتبه بيست و يکم را در استان داشته است

 چادگان سهمي در ارسال صنايع سبك نداشته است. شهرستان قرار گرفته و 

در . آالت رتبه شانزدهم را در استان داشته استم ارسال ماشينان فريدن از نظر حجشهرست 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، هزارتن حائز رتبه اول است و شهرستان 5/494شهرستان اصفهان با ارسال اين سال 

 اند.سهمي در ارسال ماشين آالت نداشتهفريدونشهر و چادگان 

ول استان را تن کاالهای شيميايي رتبه اهزار 0/55۸0شهر و ميمه با ارسال شاهين شهرستان ، 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، چادگان، دهاقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر  سهمي در ارسال داشته است و شهرستان

 اند.نداشته کاالهای شيميايي

ست و را در استان داشته اتن کاغذ و چوب رتبه اول هزار ۸/191شهرستان اصفهان با ارسال ، 1۳95در سال 

در ارسال کاغذ و های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر شهرستان

 اند. چوب سهمي نداشته

نخست استان  تن چرم و پوشاک در جايگاهزاره 9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

 يابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهميهای چادگان، خوانسار، خور و بقرار دارد و شهرستان

 اند. در ارسال اين نوع کاالها نداشته

ه تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خردهزار 1/۳41شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال  

ارسال اين نوع در  های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهميبار استان داشته است و شهرستان

 اند.کاالها نداشته

نسبت سهم شهرستان فريدن از هر گروه کاالهای ارسالي از مبدأ استان اصفهان به سهم  ( 97-1)در جدول

جمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. اگر نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي 

بوده  ستان فريدن در اين گروه کااليي دارای مزيت نسبيباشد مي توان استنتاج کرد که شهر يكبزرگتر از 

 است.  
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نسبت سهم شهرستان فریدن از کل کاالهای ارسالی از مبدأ استان اصفهان به سهم جمعیت شهرستان (. 97 -1جدول)

 از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار

چرم و 

 پوشاک

کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت

صنایع 

 سبک

معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

0/0  0/0  0/0  0/0  15/0  72/1  0۳/0  0/0  ۸2/۳  1385 
0/0  0/0  0/0  0/0  16/0  9۳/0  02/0  0/0  45/۳  1386 
0/0  10/0  21/0  0/0  16/0  14/0  05/0  0/0  46/4  1387 
0/0  0۸/0  0/0  0/0  17/0  11/0  02/0  0/0  47/4  1388 
0/0  09/0  0/0  0/0  17/0  11/0  01/0  0/0  10/4  1389 

0/0  06/0  0/0  0/0  09/0  0۸/0  02/0  0/0  11/2  1390 

0/0  04/0  0/0  0/0  12/0  0۸/0  02/0  0/0  2۸/۳  1391 
15/0  12/0  0/0  0/0  14/0  0۸/0  12/0  0/0  62/2  1392 
0/0  12/0  0/0  0/0  14/0  06/0  09/0  0/0  40/۳  1393 
0/0  06/0  0/0  0/0  25/0  07/0  04/0  0/0  51/۳  1394 
0/0  0/0  0/0  0/0  ۳5/0  05/0  04/0  0/0  5۳/4  1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

های عاليتدر ف طي دوره مورد نظر شهرستان فريدن نسبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را به ترتيب

تان فريدن نسبت به جمعيت خود سشهر 1۳95الت و صنايع سبك داشته است. در سال کشاورزی، ماشين آ

 در توليدات کشاورزی مزيت داشته است. 

 واحدهای عمده فروشی

کل( )فروش بدون تغيير شازرگاني، عبارت است از فروش مجددهای بعمده فروشي به عنوان يکي از بخش

روشان يا فکنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

گروه سه رقمي  ششبه   ISICواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای کنند.

 اند.تقسيم بندی شده

 کاری اع عمده فروشان به صورت حق العمل:  همه انو511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 : عمده فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 
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 اه: ساير عمده فروشي519کد 

ي دوره ط بندی فوق وهای موجود در شهرستان فريدن و سهم شهرستان از استان بر اساس طبقهعمده فروشي

 باشد. مي (9۸-1)به صورت جدول 1۳95-1۳92

 کتعداد عمده فروشی های شهرستان فریدن و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به تفکی(. 98 -1جدول)

 ISICکد سه رقمی 

 سال
 512کد 

 درصد(در استان) شهرستان سهم تعداد

1392 1 66/0 

1393 1 57/0 

1394 1 49/0 

1395 1 42/0 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                                                                    

)عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات 512های با کد شيوره مورد بررسي صرفاً عمده فرودر د

زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات( در شهرستان فريدن فعاليت داشته و در طول دوره مورد بررسي 

تان در شهرستان فريدن های اسدرصد از کل عمده فروشي 09/0، 1۳95سهم آن کاهش يافته است. در سال 

تان شهرسدر اين سال  .فريدن در رتبه آخر استان قرار گرفته استشهرستان از اين نظر اند و قرار داشته

 ها را در استان داشته است.درصد باالترين تعداد عمده فروشي 99/40اصفهان با 

 اصناف

های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي از بخش

 ارائه شده است. ( 99-1)ازکل واحدهای صنفي استان در جدولن فريدن و سهم اين شهرستان صنفي شهرستا

 )درصد(هرستان از کل واحدهای صنفی استانتعداد واحدهای صنفی شهرستان فریدن و سهم ش(. 99 -1جدول)

 )درصد(در استانشهرستان سهم  فیتعداد واحدهای صن سال

1385 10 52/0  

1386 ۸5 56/0  

1387 240 ۸4/0  

1388 ۳۸6 ۸7/0  

1389 506 ۸7/0  

1390 612 ۸4/0  

1391 760 ۸۸/0  
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 )درصد(در استانشهرستان سهم  فیتعداد واحدهای صن سال

1392 9۳6 92/0  

1393 10۸۸ 92/0  

1394 1764 26/1  

1395 1905 1۸/1  

1396 1914 1/04 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                    

ای داشته و سهم واحدهای صنفي شهرستان فريدن رشد فزاينده واحدهای طي دوره مورد بررسي تعداد

شهرستان فريدن  از  1۳95است. در سال  يافته فزايشاصنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان 

 612۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه شانزدهم را در استان داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751مياندشت با و ن بويي شهرستانو 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

باشد. ميهای مخابراتي آن از مهمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار  پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 ابت و همراهتلفن ث

 داده نشان اصفهان استانشهرستان فريدن و سطح  در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (100-1)در جدول

استخراج شده است. ضريب نفوذ تلفن  1۳۸5-1۳95. آمار ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره است شده

در سطح  1۳91 -1۳95و اپراتور رايتل طي دوره   1۳۸5-1۳95همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 شهرستان و استان ارائه شده است

 ن اصفهانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان فریدن و استا(. 100 -1جدول)

 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 ۳0/22 11/۳۸ 49/9 00/2۸ - - 

1386 00/26 15/۳9 50/14 0۳/42 - - 

1387 54/27 9۳/۳9 40/۳1 ۸0/55 - - 
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 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1388 9۸/2۸ 74/40 77/۳2 12/61 - - 

1389 9۸/2۸ ۳2/41 47/۳4 09/69 - - 

1390 ۳۸/29 17/42 6۳/۳5 66/76 - - 

1391 45/29 02/4۳ 96/۳4 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 ۳۳/۳0 67/44 20/۳5 06/۸6 00/0 00/0 

1393 90/۳0 65/45 20/۳5 62/90 00/1 00/۳ 

1394 ۳1/۳2 16/46 64/۳6 72/۸۸ 00/4 00/۸ 

1395 ۳1/۳2 60/46 49/42 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. *

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان فريدن  و کل استان اصفهان افزايش طي دوره مورد نظر ضريب 

دهنده آن نشان يب نفوذ تلفن ثابت در استانيافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان با ضر

 بن بوده است.  از نظر ضريتر از ضريب نفوذ استاضريب نفوذ در سطح شهرستان پايين است که در هر سال

نطنز با شهرستان در اين سال  .رتبه آخر را در استان دارد 1۳95فريدن در سال  شهرستان فوذ تلفن ثابتن

 باالترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان داشته است.  91/9۳ضريب نفوذ 

 
ان با دیگر شهرستان های استان و کل استان اصفهمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان فریدن (. 96 -1نمودار)

  1395در سال 
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 .، شهرستان فريدن از نظر ضريب نفوذ اپراتور همراه اول رتبه دوازدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

باالترين و  44/271هايي از فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با شهرستان خوانسار)شامل بخشدر اين سال 

در اند. ط به اپراتور همراه اول را داشتهضريب نفوذ تلفن همراه مربو ترينپايين 42/2۳برخوار با  شهرستان

اهينهای چادگان و ششهرستان، شهرستان فريدن به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل به همراه 1۳95سال 

درصد باالترين و شهرستان ۳7ن با ناييشهرستان در اين سال  .شهر و ميمه در رتبه سيزدهم استان قرار دارد

فوذ تلفن رايتل را ترين ضريب ندرصد پايين 2ريدونشهر و نطنز با های، تيران و کرون، خور و بيابانك، ف

 اند. دراستان داشته

 
 دیگر شهرستان های استانمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در شهرستان فریدن با (. 97 -1نمودار)

  1395و کل استان اصفهان در سال 

 
تان و کل های اسمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور رایتل( در شهرستان فریدن با دیگر شهرستان(. 98 -1نمودار)

 1395استان اصفهان در سال 
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(  در BTS)اندازی سايت های تلفن همراه راه و نصب ،همراه تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رايتل  BTSتعداد  مراکز  (101-1)نقاط مناسب است. در جدول

 تلفن در سطح شهرستان فريدن و استان اصفهان ارائه شده است.

اپراتورهای همراه اول  و رایتل در شهرستان فریدن و استان اصفهان  نصب شده توسط BTSتعداد (. 101 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 15 645 ۳۳/2 - - - 

1386 ۸ 11۳۳ 71/0 - - - 

1387 9 1۳10 69/0 - - - 

1388 10 1۳۸1 72/0 - - - 

1389 12 1444 ۸۳/0 - - - 

1390 14 1516 92/0 0 9 0 

1391 16 1669 96/0 0 9 0 

1392 24 1۸54 29/1 0 56 0 

1393 1۸ 1۸7۳ 96/0 0 112 0 

1394 16 1929 ۸۳/0 1 167 60/0 

1395 16 1۸99 ۸4/0 1 174 57/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت                 

های خور و بيابانك و دهاقان همراه با شهرستانهمراه اول  BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان فريدن  در سال 

سايت رتبه اول و   ۸۳7اصفهان با شهرستان در اين سال  رتبه بيستم را در استان به خود اختصاص داده است.

، شهرستان فريدن از 1۳95اند. در سال ايت رتبه آخر را در استان داشتهس  ۸بويين و مياندشت  با  شهرستان 

فهان با  اصشهرستان  در اين سال .سميرم در رتبه پاياني قرار داردشهرستان رايتل به همراه  BTSنظر تعداد 

۸2  BTS ور ، اپرات1۳95)الزم به توضيح است تا سال يتل جايگاه اول را در استان داردنصب شده توسط را

به ازای هر هزار  BTSسرانه مراکز  (102-1جدول) شهرستان ايستگاهي نداشته است(. 6رايتل همچنان در 

 دهد. هرستان فريدن و کل استان نشان مينفر را در ش
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 نفر( 1000شهرستان فریدن و استان اصفهان )به ازای هر  BTSسرانه (. 102 -1جدول)

 استان نشهرستا سال

1385 27/0 14/0 

1390 26/0 ۳1/0 

1395 ۳4/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت        

 شهرستاندر اين سال . رتبه نوزدهم استان را داشته است  BTSفريدن به لحاظ سرانه شهرستان ، 1۳95در سال 

های اول و آخر به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه BTSرکز م 2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ين با ناي

 اند.را در استان داشته

 
نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان فریدن با دیگر  BTSمقایسه سرانة (. 99 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

تعداد روستاهای ( 10۳-1)ي و گسترش اينترنت دارد. در جدولتلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيم

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95دارای ارتباط تلفني در شهرستان فريدن و استان اصفهان طي دوره 

 و استان روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان فریدن(. 103 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 69 1700 06/4 
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 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1386 65 16۸2 ۸6/۳ 

1387 69 1704 05/4 

1388 72 17۳۳ 15/4 

1389 76 1726 40/4 

1390 76 171۸ 42/4 

1391 74 1745 24/4 

1392 29 1546 ۸۸/1 

1393 29 15۸1 ۸۳/1 

1394 29 15۸1 ۸۳/1 

1395 29 15۸1 ۸۳/1 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت                    

 شبکه

داير  ADSLهای ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتهای مهم در زيرساخت اينترنت پر سرعت يکي از

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.شده شاخص مناسبي برای بررسي زيرساخت

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

 لنامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تباد

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های ( 104-1)در جدول  .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 برات در شهرستان فريدن ارائه شده است.شرکت مخا

در شهرستان فریدن و سهم شهرستان از سط شرکت مخابرات دایر شده تو ADSLتعداد پورت های (. 104 -1جدول)

 1388-1395استان )درصد( طی دوره 

 سهم شهرستان از استان )درصد( تعداد سال
 هر هزار نفر(سرانه پورت دایر شده )به ازای 

 استان شهرستان

1388 22 2۳/1 41/0 ۳۸/0 

1389 ۳0 44/0 56/0 40/1 

1390 ۸۸7 06/1 55/16 22/17 

1391 1565 ۸5/0 62/29 24/۳7 

1392 1609 6۳/0 ۸9/۳0 65/51 

1393 ۳026 76/0 94/5۸ 54/79 
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 سهم شهرستان از استان )درصد( تعداد سال
 هر هزار نفر(سرانه پورت دایر شده )به ازای 

 استان شهرستان

1394 ۳۸99 ۸1/0 04/77 44/95 

1395 4۳65 ۸۳/0 49/۸7 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت              

در شهرستان فريدن رشد چشمگيری داشته است. با اين  ADSLطي دوره مورد بررسي تعداد پورت های  

اند و از اين استان در اين شهرستان داير شده ADSLدرصد از پورت های  ۸۳/0، تنها 1۳95وجود در سال 

درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  . شهرستانه استفريدن رتبه هفدهم را در استان داشت شهرستان نظر

 ترين جايگاه را در استان دارند.درصد( باالترين و پايين 4۳/0) 2271چادگان با شهرستان 

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان فريدن در سال 

 59/5۸سميرم با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با ستان شهردراين سال  .هفدهم استان قرار داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
نار شهرستان فریدن با دیگر شهرستدایر شده توسط شرکت مخابرات د ADSLمقایسه سرانة پورت (. 100 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست :از عبارتند را ارائه مي دهد که

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه يری،تصو پست دوقبضه،
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 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 تعداد و سرانه واحدهای پستی

های مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در تي يکي از شاخصتعداد واحدهای پس

 تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان فريدن ارائه شده است.  (105-1)جدول

از ( )درصدیک شهری و روستایی و سهم شهرستانتعداد واحدهای پستی شهرستان فریدن  به تفک(. 105 -1جدول)

 1385-1395کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

م شهرستان از واحدهای پستی سه

 )درصد(استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 41 ۳ ۳۸ 52/5 ۳7/1 25/7 

1386 57 4 5۳ 76/5 59/1 1۸/7 

1387 55 5 50 ۳1/5 50/1 11/7 

1388 51 6 45 75/4 40/1 99/6 

1389 51 6 45 ۸4/4 ۳۳/1 29/7 

1390 5۳ 6 47 ۸7/4 0۸/1 ۸2/۸ 

1391 51 6 45 7۳/4 09/1 47/۸ 

1392 42 6 ۳6 9۳/۳ 06/1 14/7 

1393 ۳9 6 ۳۳ 67/۳ 07/1 59/6 

1394 ۳9 6 ۳۳ 72/۳ 10/1 59/6 

1395 ۳7 6 ۳1 64/۳ 15/1 2۸/6 

 مأخذ: اداره کل پست استان

شخص است سهم واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان فريدن از م (105-1)همانطور که در جدول

کل واحدهای د از نظر تعدا 1۳95کل واحدهای پستي استان کاهش يافته است. شهرستان فريدن در سال 

ی هاواحد پستي رتبه 5شهرستان خوانسار با و  ۳0۸اصفهان با  . شهرستانپستي رتبه هفتم را در استان دارد

 اند.ر اين سال داشتهاول و آخر را د

روستايي در سطح شهرستان فريدن و  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری و دفاتر  (106-1)در جدول

 سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.
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ن و استان اصفهان طی دوره روستایی و خدمات ارتباطی شهری در شهرستان فرید ICTتعداد دفاتر (. 106 -1جدول)

1395-1385 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 0 * 1 ۸9/0 

1386 0 * 2 ۳۳/1 

1387 24 5۳/5 ۳ 29/1 

1388 24 04/5 4 20/1 

1389 25 15/5 4 0۸/1 

1390 1۳ ۸9/2 ۳ 9۸/0 

1391 1۳ ۸9/2 ۳ 9۸/0 

1392 22 15/6 ۳ 96/0 

1393 22 25/6 ۳ 95/0 

1394 22 ۳2/6 ۳ 95/0 

1395 1۳ 22/4 ۳ 94/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان          

ه هشتم سميرم در رتبشهرستان به همراه  1۳95فريدن در سال  ، شهرستانروستايي ICTاز نظر تعداد دفاتر 

آباد های برخوار، نايين و نجفدفتر در جايگاه نخست و شهرستان 64اصفهان با  . شهرستاناستان قرار دارد

روستايي  ICTخوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دفتر های شهرستان)انددفتر در جايگاه آخر قرار گرفته 2با 

های مياني خدمات ارتباطي شهری در رتبه فاتراز نظر تعداد د 1۳95شهرستان فريدن در سال باشند(. مي

چادگان و های شهرستاندفتر رتبه نخست و  1۳5اصفهان با  شهرستان در اين سال .استان قرار داشته است

 اند.دفتر در رتبه آخر قرار داشته 1ا خور و بيابانك ب

ان استان را نشتان فريدن و کل )کل، شهری و روستايي( در شهرسسرانه واحدهای پستي (107-1)جدول

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  ال مطرح شده توسط کارشناسان ادارهدهد. مطابق رومي

 شود. در نظر گرفته مي

 (نفر 4000سرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان فریدن و استان اصفهان )به ازای هر (. 107 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 99/2 50/0 9۳/4 65/0 22/0 2۳/۳ 
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 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 95/۳ 99/0 41/6 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 97/2 9۸/0 ۸7/4 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان              

نسبت به سال  1۳90پستي در سال مشخص است، سرانه واحدهای ( 107-1)همانگونه که از اطالعات جدول

،  از 1۳95کاهش يافته است. شهرستان فريدن در سال  1۳90نسبت به سال  1۳95افزايش و در سال  1۳۸5

نظر سرانه کل واحدهای پستي، سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب 

 45/0خميني شهر با شهرستان ته است. در اين سال اول، پنجم و هشتم استان را در اختيار داش هایرتبه

 71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95. در سال استکمترين سرانه کل واحدهای پستي را در استان داشته 

ل و آخر استان قرار واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه او 2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و 

ترين سرانه باالترين و پايين ۳6/0وانسار با خشهرستان و   27/9نطنز با رستان شهاند. در همين سال گرفته

 اند.پستي روستايي را در استان داشته واحدهای

 
مقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان فریدن با شهرستان های دیگر استان (. 101 -1نمودار)

 1395ان اصفهان در سال و کل است
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 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

( 10۸-1)باشد. در جدولسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست مي

ن طي تان فريدن و استان اصفها)نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستعداد و سرانه مرسوالت پستي

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95های سال

)مرسوله به ازای هر نفر( در شهرستان فریدن و استان اصفهان طی تعداد و سرانه مرسوالت پستی(. 108 -1)جدول

 1385-1395دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 1۳۳۸06 29/0 44/2 1۳/10 

1386 1۳۳42۸ 29/0 44/2 90/9 

1387 1۳5902 29/0 50/2 0۸/10 

1388 9۳056 ۳0/0 72/1 59/6 

1389 ۸7176 2۸/0 62/1 50/6 

1390 1049۳7 ۳2/0 96/1 ۸۳/6 

1391 650۸5 2۳/0 2۳/1 6۳/5 

1392 106065 40/0 04/2 ۳۸/5 

1393 101۸6۸ ۳4/0 9۸/1 95/5 

1394 ۸۳492 29/0 65/1 6۸/5 

1395 522۳9 ۳2/0 05/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال 

 مأخذ: اداره کل پست استان

مشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان فريدن و استان اصفهان  (10۸-1)همانگونه که از جدول

تر از سطح استان بوده مواره اين نسبت در شهرستان پايينطي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره ه

 .از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه هجدهم را در استان داشته است 1۳95است. شهرستان فريدن در سال 

های اول و مرسوله به ترتيب رتبه ۳27۸بويين و مياندشت با شهرستان و  119۸9۳90اصفهان با شهرستان 

 اند.آخر را در استان داشته

در همين  .ن از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه هفدهم را در استان داشته است، شهرستان فريد1۳95در سال 

ه بويين و مياندشت با سرانشهرستان مرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه  شهرستان سال

 مرسوله به ازای هر نفر  رتبه آخر را در استان دارند. 14/0
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مقایسه سرانه مرسوالت پستی در شهرستان فریدن با شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفهان (. 102 -1نمودار)

 1395در سال 

 میزان دسترسی به شبکه های رادیویی و تلویزیونی دیجیتال صدا و سیما

ی مناسب جهت هاگذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساختهای اخير تمرکز و سرمايهدر سال

های ديجيتال صدا و ای ديجيتال بوده است. ايجاد شبکههتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . تاس شده نشان داده (109-1)ان فريدن و استان اصفهان در جدولشهرست

دن و )درصد( در شهرستان فریهای دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 109 -1جدول)

 1389-1395استان طی دوره 

 سال
 پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 - 67 

1392 - 71 

1393 40 7۸ 

1394 ۸0 ۸4 

1395 95 90 

 ماخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۸0

 

های ديجيتال راديويي و تلويزيوني به ز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده، شهرستان فريدن ا1۳95در سال 

شهرستان ر اين سال د .اصفهان، مبارکه و دهاقان در رتبه چهارم استان قرار داردهای شهرستانهمراه 

های اول و درصدی به ترتيب رتبه 50با پوشش  فريدونشهردرصدی و شهرستان  100شهر با پوشش خميني

 اند.آخر را در استان داشته

 انرژی -13 -1

پايان  ات شهرستان فريدن يعيگاز طب ي و کلصنعتی، تجاري، مصارف خانگ سرانه (110-1)جدول شماره

 دنفري ی کل گاز طبيعي در شهرستان، مصرف سرانهارائه شدهدهد. طبق اطالعات را نشان مي 1۳94سال 

 1۳94سال  يان. مصرف گاز طبيعي در پادرصد رشد داشته است -۳/4به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5از سال 

را به خود اختصاص  استاندرصد مصرف 26/0 متر مکعب بوده که حدود ميليون 51معادل در اين شهرستان 

ی سرانه دهد.شکل ميرا  استان يتدرصد جمع 97/0 حدود شهرستان يتکه جمع يستدر حال ينو ا هداد

مصرف سرانه گاز در باشد، که از لحاظ مکعب ميهزار متر 6/۳معادل  1۳94در سال  مصرف گاز شهرستان

گاز مربوط  یميزان مصرف سرانهشترين بياز بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. جايگاه بيستم)

هزار متر مکعب( و کمترين آن مربوط به شهرستان خور و بيابانك است.   1۳/9۳به شهرستان مبارکه)

گاز طبيعي شهرستان از بين  سرانه بيشترين مصرف 1۳94در سال  (110-1)چنين مطابق اطالعات جدولهم

است. از کل  بودهمکعب مترهزار 7/66ی با سرانه يصنعتمصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش 

درصد در بخش تجاری و  ۸/7 درصد مصرف مربوط به بخش خانگي، 2/۸۸،فريدن مصرف گاز شهرستان

 درصد در بخش صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است.  9/۳

در شهرستان فریدن به تفکیک هر مشترک( ه ازای سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب ب(. 110 -1جدول)

 1های مختلفبخش

 سال

 صنعتی تجاری خانگی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

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)

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

1385 96/5 ۳9/0 ۸9/1۳ 19/0 26/0 ۳4/6 ۳7/0 

1386 77/6 ۳6/0 96/15 16/0 71/0 ۳2/7 ۳4/0 

1387 ۸1/5 ۳0/0 ۳۳/4 06/0 52/0 90/5 2۸/0 

                                                      
، مصرف سرانه گاز بخش صنعتي 1۳92تا  1۳۸5های کنندگان بخش صنعتي از سالدر دسترس نبودن اطالعات مربوط به تعداد مصرفبه دليل  -1

 اين شهرستان محاسبه نشده است. 



   1۸1/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 سال

 صنعتی تجاری خانگی
سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

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)

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

1388 ۳9/5 ۳۳/0 26/2۳ ۸7/0 ۸1/0 ۳1/6 ۳7/0 

1389 66/4 ۳0/0 2۸/5 21/0 29/0 79/4 29/0 

1390 14/4 ۳۳/0 5۸/6 ۳9/0 17/1 42/4 ۳5/0 

1391 ۸7/۳ ۳2/0 42/7 4۳/0 7۸/1 26/4 ۳4/0 

1392 4۳/۳ ۳4/0 05/7 59/0 74/2 ۸۸/۳ ۳۸/0 

1393 54/2 26/0 25/۳ ۳2/0 44/0 6۳/2 26/0 

1394 29/۳ 25/0 ۳0/6 ۳4/0 66/0 55/۳ 26/0 

 از استان اصفهانمأخذ: شرکت گ

 1۳94های استان در سال شهرستانگاز سرانه مصرف  کل و مصرف( 104-1( و )10۳-1)در نمودارهای

 آمده است.

 
 1394های استان اصفهان در سال مصرف کل گاز در شهرستان(. 103 -1نمودار)

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۸2

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی کل گاز در شهرستانمصرف سرانه(. 104 -1نمودار)

 
 1394در سال  ترکیب مصرف  گاز شهرستان فریدن(. 105 -1نمودار)

درصد  ۸6/0کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف 91/0، 1۳94طبق اطالعات موجود در سال 

رار ق فريدن استان در شهرستان صنعتيکنندگان درصد مصرف ۳9/0جاری و کنندگان تاز تعداد مصرف

درصد رشد  9/19و  5/11های خانگي و تجاری  به ترتيب کنندگان گاز در بخشدارند. تعداد مصرف

کنندگان گاز در . الزم به ذکر است که تعداد مصرفاندداشته 1۳94تا  1۳۸5های متوسط در طي سال

 1/10،  2/6ها به طور ميانگين گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي اين سال ،های گاز خانگيبخش

  .درصد رشد داشته است6/1۳و 



   1۸۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 کنندگان گاز در شهرستان فریدنتعداد مصرف(. 111 -1جدول)

 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی

کنندگان تعداد مصرف

 تجاری

کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی

تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 55۳۸ 6۳/0 144 46/0 - - 56۸2 62/0 

1386 650۳ 69/0 1۸۸ 55/0 - - 6691 6۸/0 

1387 6۸۸7 6۸/0 2۳1 61/0 - - 711۸ 6۸/0 

1388 ۸727 ۸1/0 ۳01 72/0 - - 902۸ ۸1/0 

1389 94۳7 ۸2/0 ۳79 ۸2/0 - - 9۸16 ۸2/0 

1390 10۸64 ۸۸/0 456 ۸7/0 - - 11۳20 ۸۸/0 

1391 11900 91/0 5۳9 9۳/0 - - 124۳9 91/0 

1392 1۳975 01/1 709 11/1 - - 146۸4 01/1 

1393 17297 19/1 924 ۳2/1 25 ۳5/0 1۸246 20/1 

1394 1۳6۸6 91/0 6۳5 ۸6/0 ۳0 ۳9/0 14۳51 91/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان

شهرستان خور مشترک، بيشترين و  65۳۸01، شهرستان اصفهان با 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

ين لحاظ در ا رستان فريدن ازاند. شهکمترين تعداد مشترکين گاز را داشتهو بيابانك بدون مشترک گاز 

 جايگاه نوزدهم استان قرار دارد.

 
 1394تعداد کل مشترکین گاز استان اصفهان در سال (. 106 -1نمودار)

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۸4

 

 به اين شکل بوده که مصرف 1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان فريدن طي سال

رسيده است  1۳94مکعب در پايان سال متر 15792به  1۳۸5مترمکعب در سال  6145ان بنزين معمولي از ميز

دهد. مصرف اين درصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي ۸4/0حدود  1۳94که در سال 

درصد رشد داشته است. از بين بيست  72/22،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال فرآورده

گر قرار دارد. از طرف دي معمولي ی هجدهم مصرف بنزيندر رتبهفريدن هار شهرستان استان، شهرستان و چ

ليتر رسيده که به طور ميانگين  02/۳12ليتر به  91/111ها از ی بنزين معمولي در طي اين سالمصرف سرانه

رانه در مصرف س ريدنف از بين بيست و چهار شهرستان استان، شهرستان درصد رشد داشته است. 71/2۳

های تانی بنزين به ترتيب در شهرسی شانزدهم را دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانهبنزين رتبه

 6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانليتر( و کمترين آن 6۸/6۳9ن)ليتر( و نايي 92۳965اصفهان)

در  1۳94به ذکر است که مصرف بنزين سوپر تا سال ليتر( رخ داده است. الزم  54/179( و فالورجان)ليتر

 اين شهرستان وجود نداشته است.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 107 -1نمودار)

مکعب متر 2۳679به  1۳۸5مکعب در سال متر 700۸از ميزان  فريدن شهرستانگاز در چنين مصرف نفتهم

گاز در استان را درصد از مصرف نفت 91/0حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94در پايان سال 

 720779ونشهر با مصرف های اصفهان و فريدی نوزدهم استان قرار دارد. شهرستاندهد و در رتبهتشکيل مي

ها مصرف ين سالاند. در طي ااشتهگاز استان را دکمترين مصرف نفتمترمکعب به ترتيب بيشترين و 576۸و 

ی نفتي در طي ی اين فرآوردهدرصد رشد داشته است. مصرف سرانه 7۸/61اين فرآورده به طور ميانگين  

درصد رشد داشته است. از نظر  9۳/62ليتر رسيده که به طور ميانگين  ۸5/467ليتر به  6۳/127ها از اين سال

در جايگاه يازدهم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت فريدنگاز شهرستان ی نفتمصرف سرانه



   1۸5/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

ليتر( و  0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان) ی آن به ترتيب در شهرستانگاز و مصرف سرانه

 ليتر( بوده است. 56/154شهر)ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)کمترين آن مربوط به شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 108 -1نمودار)

رسيده که در  1۳94مکعب در پايان سال متر 51به  1۳۸5مصرف صفر در سال  کوره از ميزانمصرف نفت

ان قرار استی بيستم ی استان را تشکيل داده و در رتبهکورهدرصد از مصرف نفت 06/0حدود  1۳94سال 

، در جايگاه نفت کوره مکعب مصرفمتر 15۳۸4دارد. الزم به ذکر است که شهرستان اردستان با مصرف

های چادگان، خوانسار، فريدونشهر و فالورجان مصرف نفت کوره ندارند. استان قرار دارد و شهرستان اول

درصد رشد داشته است.  -۳2/2۸مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  1۳94تا  1۳90های سالدر طي 

کاهش يافته که به  1۳94ليتر در سال  01/1به   1۳90در سال  ليتر 42/4ی نفت کوره نيز از مصرف سرانه

هجدهم استان قرار دارد. منفي( داشته است و در جايگاه رشد) -2۸/27ها طور ميانگين در طي اين سال

 است.ليتر مصرف سرانه بوده  60/۳66اردستان با نمربوط به شهرستا نفت کورهبيشترين ميزان مصرف سرانه 

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 1۸6

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 109 -1نمودار)

رسيده است  1۳94مکعب در پايان سال متر 1244به  1۳۸5مترمکعب در سال  ۸025مصرف نفت سفيد از 

دهد و در جايگاه دوازدهم سفيد در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 52/2حدود  1۳94که در سال 

ا هی نفتي به طور ميانگين در طي اين سالاستان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآورده

 5۸/24ليتر به  15/146ها از ی آن نيز در طي اين سالدرصد رشد منفي داشته است. مصرف سرانه -4۳/15

منفي( داشته است. درصد رشد)-71/14به طور ميانگين  هاليتر کاهش يافته و به عبارتي در در طي اين سال

ی نفت سفيد اين شهرستان در جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين مصرف و مصرف از نظر مصرف سرانه

ليتر( و  90/4۳۸ر( و خور و بيابانك)ليت ۸۸75های اصفهان)ی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانسرانه

 ليتر( بوده است. 92/1ليتر( و فالورجان) 97ين و مياندشت)های بويکمترين آن نيز به ترتيب در شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت سفید در شهرستانمصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

 



   1۸7/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 1۳94تن در پايان سال 1۳45 به 1۳۸5تن در سال  1222فريدن از  ايع نيز در شهرستاندرنهايت مصرف گاز م

درصد از مصرف گاز  12/1درصد رشد داشته است و  57/7ها ، که به طور متوسط در طي اين سالرسيده

ست و ن بياز بيهرستان فريدن در جايگاه پانزدهم)دهد. از نظر مصرف گاز مايع، شمايع استان را تشکيل مي

 57/26کيلوگرم به  26/22ها  از ی گاز مايع در طي اين سالچهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه

از لحاظ درصد به طور ميانگين رشد داشته است.  5/۸ها کيلوگرم افزايش يافته و به عبارتي در طي اين سال

بيشترين مصرف يازدهم استان قرار دارد. در جايگاه  1۳94در سال  فريدن مصرف سرانه گاز مايع، شهرستان

تن( و خور و  42569های اصفهان)به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال گاز مايع و مصرف سرانه

 ن و مياندشت با مصرف صفر بوده است.بويي ها مربوط به شهرستانليتر( و کمترين آن 26/114بيابانك)

 
1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 111 -1نمودار)



 

 

 ی نفتی در شهرستان فریدنمیزان مصرف شش فرآورده(. 112 -1جدول)

 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

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 )لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب(ترم)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 26/22 1222 76/0 91/111 6145 4۳/0 0 0 00/0 15/146 ۸025 ۸1/5 6۳/127 700۸ 22/0 0 0 00/0 

1386 1۳/2۳ 1264 ۸0/0 54/115 6۳14 44/0 0 0 00/0 05/146 79۸1 6۸/4 ۸9/129 709۸ 22/0 0 0 00/0 

1387 29/24 1۳21 ۸7/0 95/121 66۳2 45/0 0 0 00/0 46/1۳6 7421 67/5 62/1۳4 7۳21 2۳/0 0 0 00/0 

1388 9۸/24 1۳52 0۳/1 09/129 69۸7 47/0 0 0 00/0 41/129 7004 50/5 57/1۳9 7554 24/0 0 0 00/0 

1389 90/26 1449 0۸/1 7۸/1۳1 709۸ 44/0 0 0 00/0 60/126 6۸19 61/5 26/146 7۸7۸ 25/0 0 0 00/0 

1390 11/46 2472 96/1 1۸/426 22۸46 45/1 0 0 00/0 19/109 5۸5۳ ۸0/5 ۳۸/10۳6 55556 65/1 42/4 2۳7 01/0 

1391 57/26 1404 1۳/1 20/4۳۸ 2۳155 40/1 0 0 00/0 7۸/۳9 2102 51/2 62/11۳1 59796 92/1 22/۳ 170 00/0 

1392 ۸0/17 927 ۸0/0 56/۳21 16749 96/0 0 0 00/0 ۳9/2۸ 1479 06/2 24/5۳1 27671 ۸6/0 ۳1/1 6۸ 00/0 

1393 ۳۸/۳1 1611 ۳7/1 9۳/۳14 16170 ۸7/0 0 0 00/0 29/2۳ 1196 92/1 21/506 25991 79/0 99/0 51 02/0 

1394 57/26 1۳45 12/1 02/۳12 15792 ۸4/0 0 0 00/0 5۸/24 1244 52/2 ۸5/467 2۳679 91/0 01/1 51 06/0 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده



   1۸9/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

ت، چادگان، خوانسار، مياندشو  ينهای بويبه همراه شهرستان فريدنشهرستان  CNGاز نظر تعداد جايگاه 

ايگاه ن خور و بيابانك بدون دارا بودن جن به طور مشترک در جايگاه شانزدهم استان و شهرستاسميرم و نايي

CNG  های درصد از جايگاه ۳1/1د. طبق آمار بدست آمده، ندار جايگاه آخر قراردرCNG  استان در اين

 1۳94عدد در سال  6به  1۳۸5عدد در سال  5شهرستان قرار دارند. هم چنين تعداد پمپ بنزين از تعداد 

، که اين رشد متوسط برای استان د به طور ميانگين رشد داشتهدرص ۸۸/2ها ، که در طي اين سالرسيده

، که در جايگاه پانزدهم استان قرار داراز نظر تعداد پمپ بنزين دفريدن درصد بوده است. شهرستان  66/۳

فريدونشهر با يك جايگاه، بيشترين و شهرستان بنزين و جايگاه پمپ 97در اين مورد شهرستان اصفهان با 

های استان بنزيندرصد از پمپ 14/2بنزين را در استان دارند. الزم به ذکر است د جايگاه پمپکمترين تعدا

-1)فريدن در جدول در شهرستان CNGبنزين و جايگاه در شهرستان فريدن قرار دارند. آمار تعداد پمپ

 ارائه شده است. (11۳

 شهرستان فریدن CNGجایگاه تعداد پمپ بنزین و (. 113 -1جدول) 

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 5 45/2 2 ۸9/1 

1386 5 40/2 2 ۸9/1 

1387 6 71/2 2 ۸2/1 

1388 7 15/۳ 2 71/1 

1389 7 0۸/۳ 2 65/1 

1390 ۸ 42/۳ 4 ۸6/2 

1391 ۸ 29/۳ 4 72/2 

1392 6 4۳/2 2 ۳5/1 

1393 6 ۳4/2 2 ۳۳/1 

1394 6 14/2 2 ۳1/1 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                   

ابر ، تجاری و روشنايي معهای مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتيبخش

هزارکيلووات ۳1/7ی برق مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (114-1)ساس جدولباشد که بر امي

رسيده که به طور ميانگين در طي اين  1۳94ساعت در سال هزار کيلووات ۳7/6به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از مصرف برق  ۸5/0درصد رشد داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان فريدن،  -46/0ها سال

در  1۳94 ی برق در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همتشکيل مي 1۳94در سال استان را 
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بخش کشاورزی  و کمترين آن در بخش خانگي بوده است. همچنين بيشترين رشد مصرف برق مربوط به 

درصد رشد داشته و کمترين رشد مصرف،  ۸7/6ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال عموميبخش 

ند. از نظر ادرصد رشد داشته ۳4/0ها ربوط به بخش خانگي بوده که به طور ميانگين در طي اين سالم

از بين بيست و چهار شهرستان( استان و از نظر فريدن در جايگاه چهاردهم)، شهرستان مصرف کل برق

ه مصرف برق آمار و اطالعات مربوط ب( 114-1)در جايگاه چهارم قرار دارد. جدولی برق مصرف سرانه

 دهد.شهرستان فريدن را گزارش مي

 
 1395سال نه ماه اول های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 112 -1نمودار)

 
 1395سال ول نه ماه اهای استان اصفهان در ی برق در شهرستانمصرف کل سرانه(. 113 -1نمودار)

 



   191/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

نه ماه اول در  کننده برق در شهرستان فريدنهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش( 114-1)در نمودار

 آمده است. 1۳95سال 

 
 1395در نه ماهه اول سال  کننده برق در شهرستان فریدنهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 114 -1نمودار)

 

 



 

 

 و درصد(به ازای هر مشترک های مختلف شهرستان فریدن)هزارکیلووات ساعت ی برق در بخشمصرف سرانه(. 114 -1جدول)

 سال

 کل روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 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 

 72/0 ۸۳/0 ۸5/95 97/۳ 10/0 7۸/1 ۳4/0 - 4۳/1 ۳1/7 16/1 1385 از استان

1386 74/0 77/0 07/109 56/4 11/0 65/2 4۸/0 - 25/1 00/6 24/1 

1387 60/0 56/0 ۸۸/110 7۸/۳ 09/0 61/1 24/0 - 12/1 01/۸ 0۳/1 

1388 61/0 75/0 01/79 ۸2/2 15/0 95/1 ۳1/0 - 24/1 72/6 92/0 

1389 59/0 27/1 7۳/60 64/2 0۸/0 02/2 25/0 - 25/1 14/6 ۸1/0 

1390 56/0 2۳/1 5۳/۸5 ۸۸/2 0۸/0 ۸4/1 ۳0/0 - 2۳/1 0۳/7 95/0 

1391 5۸/0 95/0 09/۸6 06/۳ 09/0 62/1 29/0 - 24/1 91/6 95/0 

1392 54/0 ۸9/0 09/94 41/۳ 0۸/0 75/1 ۳0/0 - 2۳/1 14/7 96/0 

1393 55/0 ۸6/0 62/۸7 04/۳ 07/0 ۸2/1 29/0 - 21/1 ۸9/6 90/0 

1394 55/0 76/0 4۸/7۸ ۸0/2 07/0 72/1 2۸/0 - ۳۸/1 ۳7/6 ۸5/0 

 ۳4/1 07/۸ 24/1 - ۳5/0 69/1 07/0 22/۳4 ۸7/4 0۸/90 9۳/0 26/16 62/0 25/1 1395نه ماه اول سال 

1395 46/1 1۸/1 70/1۸ 7۳/1 70/90 04/6 00/۳5 25/0 9۸/1 ۸6/0 - 94/1 ۳5/۸ 94/1 

1396 4۸/1 1۸/1 00/19 74/1 50/91 02/6 00/۳5 25/0 00/2 ۸9/0 - 96/1 ۳7/۸ 9۳/1 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



   19۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 1۳94در سال مشترک  1۸۳۳4به  1۳۸5مشترک در سال  15۳۳0اد مشترکين برق در شهرستان فريدن از تعد

طي اين  ريدنف دهد. تعداد مشترکين برق شهرستاندرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 76/0رسيده که 

بخش  ربوط بهدرصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق م 50/۳ها به طور ميانگين سال

( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳94سال تا  1۳۸5 سال درصد رشد به طور ميانگين از ۸۸/۳)تجاری

اد ددرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان فريدن از نظر تع ۸0/1عمومي)

با  دارد. شهرستان اصفهاناز بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار مشترکين برق در جايگاه هجدهم)

مشترک، کمترين تعداد مشترک در  10۳02ن و مياندشت با مشترک، بيشترين و شهرستان بويي 1099000

 اند.استان را داشته

 های مختلف شهرستان فریدنتعداد مشترکین برق در بخش(. 115 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 12۸15 04/1 54۸ ۳7/1 771 65/0 71 ۳۳/0 1125 14/1 

1386 19141 46/1 4۸5 1۳/1 ۸16 64/0 ۸2 ۳6/0 11۳1 09/1 

1387 12۳6۳ ۸9/0 507 0۸/1 766 56/0 7۳ ۳0/0 10۳2 9۳/0 

1388 2661 ۸7/0 577 1۳/1 ۸12 55/0 52 2۳/0 1140 92/0 

1389 1۳16۸ ۸6/0 5۳5 01/1 909 57/0 56 25/0 1249 9۳/0 

1390 1۳79۳ ۸5/0 5۳۸ 92/0 9۳۳ 56/0 64 27/0 1۳07 91/0 

1391 14270 ۸4/0 550 ۸5/0 964 54/0 64 27/0 1402 9۳/0 

1392 1461۳ ۸2/0 60۸ ۸5/0 9۳7 51/0 7۳ 2۸/0 144۸ 91/0 

1393 14۸75 ۸0/0 61۳ 79/0 950 49/0 79 29/0 1471 ۸۸/0 

1394 15095 79/0 62۸ 75/0 96۳ 4۸/0 ۸2 29/0 1565 ۸9/0 

نه ماه اول 

 1395سال 
16762 ۸6/0 644 72/0 1۳۸6 6۸/0 ۸9 ۳1/0 1۸۳۳ 01/1 

1396 1699۸ 50/1 7۸0 45/1 14۸4 4۳/4 10۸ 5۳/0 1905 09/1 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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در نه ماهه اول سال  های مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان فریدنسهم هریک از بخش(. 115 -1نمودار)

1395 

 
 1395سال نه ماه اول های استان اصفهان در ین برق شهرستانتعداد مشترک(. 116 -1نمودار)

د که بر باشضای سبز ميهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی و تجاری و فبخش

به  1۳۸5مترمکعب در سال  74/27۳آب مشترکين جمعاً از  یميزان مصرف سرانه (116-1)اساس جدول

درصد رشد)منفي(  -1۳/1ها يده که به طور ميانگين در طي اين سالرس 1۳95مکعب در سال متر 77/19۳

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 52/0داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان فريدن، 

در بخش عمومي و کمترين آن در بخش توليدی  1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم



   195/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

ب آ از نظر مصرف سرانه و ی هجدهمدر رتبه فريدن مصرف کل آب شهرستانتجاری بوده است. از نظر 

 است.  گرفتهنيز اين شهرستان در جايگاه نهم استان قرار 

 های مختلف شهرستان فریدنمکعب به ازای هر مشترک( در بخشمصرف سرانه آب)متر(. 116 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز یتولیدی تجار 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 

 تانشهرس

 از استان

 درصد()

1385 1۳/2۳9 ۳۸/1175 97/402 - - 74/27۳ 

1386 95/206 25/10۸1 61/1۸0 - - 26/2۳0 

1387 ۳۳/195 21/6۸۸ 00/169 06/24 71/207 

1388 67/1۳۸ 15/620 62/144 04/709 52/152 

1389 55/146 ۳7/926 4۸/19۳ - - 04/171 

1390 0۳/240 41/۸۸۳ 09/410 - - 77/271 

1391 27/2۳7 74/1060 4۸/۳6۳ - - 40/275 

1392 04/261 4۸/1259 ۳۸/27۳ ۳۳/6۳4 75/290 

1393 0۸/210 4۳/1۳16 26/269 62/264 71/241 

1394 45/206 74/1440 97/19۳ 60/621 ۳2/2۳۸ 

1395 ۳2/169 54/1112 70/161 - - 77/19۳ 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 117 -1نمودار)
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 1395های استان اصفهان در سال ی آب در شهرستانمصرف کل سرانه(. 118 -1نمودار)

  
 1395ان فریدن در سال سهم مصرف آب در هر بخش  در شهرست(. 119 -1نمودار)

 1۳95مشترک در سال  7469به  1۳۸5مشترک در سال  6710تعداد مشترکين آب در شهرستان فريدن از 

ا هدهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين سالدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 59/0رسيده که 

 د مشترکين آب مربوط به بخش توليدیدرصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعدا 5۳/۳به طور ميانگين 

 -55/0( و کمترين آن مربوط به فضای سبز)1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  16/۸تجاری)

عابات آب د انشدرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان فريدن از نظر تعدا

 ( استان قرار دارد.از بين بيست و چهار شهرستاندر جايگاه بيستم)



   197/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 های مختلف شهرستان فریدنتعداد انشعابات آب در بخش(. 117 -1جدول)

 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

 صد(در)

1385 616۳ 96/0 19۳ 21/1 ۳۳۸ 92/0 16 9۳/۳ 

1386 6420 96/0 201 20/1 ۳52 92/0 17 97/۳ 

1387 690۳ 96/0 216 20/1 27۸ 92/0 1۸ 99/۳ 

1388 9469 99/0 297 ۳0/1 519 92/0 24 ۳۸/4 

1389 9469 99/0 297 27/1 519 92/0 24 91/۳ 

1390 5062 51/0 22۳ ۸9/0 197 ۳2/0 11 76/1 

1391 5276 51/0 2۳5 99/0 22۳ ۳۳/0 11 72/1 

1392 5499 52/0 177 74/0 ۳16 42/0 9 4۸/1 

1393 67۳۳ 62/0 190 7۸/0 4۳2 5۳/0 1۳ 15/2 

1394 6۸14 60/0 199 7۸/0 446 50/0 10 7۳/1 

1395 6۸14 59/0 199 7۸/0 446 50/0 10 7۳/1 

  مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان         

 
 1395در سال  های مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان فریدنسهم هریک از بخش(. 120 -1نمودار)
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 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 121 -1نمودار)

 ل و نقلحم -14 -1

ی و نتيجه باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمرای ميمهمترين زير بخش حمل و نقل، حمل و نقل جاده

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زيربخش مي، از جمله شاخصایسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه داشته و   -6 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال  4۸5 فريدنشهرستان های راه

درصدی روبرو بوده که از   -26/4های شهرستان با رشدکيلومتر رسيده است. طول بزرگراه20۳به 

-55/4های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  ۳۳به  1۳۸5کيلومتر در سال 54

های فرعي و راه رسيده است. راه 1۳95 در سال کيلومتر 44به  1۳۸5کيلومتر در سال  110درصدی از  

 اند. درصد رشد داشته-65/5درصد و -49/5ها به ترتيب روستايي نيز در طي اين سال

 )کیلومتر(ی استحفاظی شهرستان فریدنهای حوزهراه(. 118 -1جدول)

 

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه

 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 54 46/4 110 64/4 40 ۸2/۳ 2۸1 12/5 4۸5 75/4 

1386 61 7۳/4 99 14/4 41 70/۳ 2۸1 05/5 4۸2 62/4 

1387 64 5۳/4 96 94/۳ 41 09/4 2۸1 9۳/4 4۸2 5۳/4 

1388 49 4۸/۳ 106 61/4 41 2۸/4 26۸ 04/5 464 47/4 

1389 4۳ ۸7/2 77 56/۳ 62 12/5 272 92/4 454 20/4 

1390 ۳۸ 50/2 77 ۳9/۳ 59 45/5 271 ۸2/4 445 0۸/4 



   199/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1391 ۳۸ 46/2 77 ۳6/۳ 59 45/5 271 74/4 445 04/4 

1392 ۳۳ 01/2 44 01/2 2۸ 59/2 9۸ 71/1 20۳ ۸4/1 

1393 ۳۳ 96/1 44 05/2 2۸ 65/2 1۳6 0۸/۳ 241 49/2 

1394 ۳۳ 95/1 44 06/2 2۸ 66/2 9۸ 22/2 20۳ 10/2 

1395 ۳۳ 95/1 44 06/2 2۸ 66/2 9۸ 22/2 20۳ 10/2 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

ی های حوزهمجموع راه جايگاه هفدهم استان را در فريدن ، شهرستانشودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه (. 122 -1نمودار)

های های شهرستان فريدن مربوط به راه، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (12۳-1)همچنين طبق نمودار

های ، راهفريدن های شهرستاندرصد از راه 79/1۳، 1۳95در سال  .درصد( بوده است 2۸/4۸ي)روستاي

درصد بزرگراه و صفر درصد آزادراه 26/16های اصلي، های اين شهرستان راهدرصد از راه 67/21، رعيف

 های درون شهریهای حوزه استحفاظي اين شهرستان، راهی راهاند. الزم به ذکر است که در محاسبهها بوده

 اند. در نظر گرفته نشده



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 200

 

 
در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانهای شهرستان فریدن به مجموع راهسهم هریک از راه(. 123 -1نمودار)

1395 

به مساحت گيرد، شاخص راه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي های زير بنايي که در بخشيکي از شاخص

کيلومتر  ۸5/۳، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95در سال فريدن و راه به جمعيت است. شهرستان 

کيلومتر راه داشته است. از نظر راه  07/4راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

ی هم استان و از نظر راه به جمعيت در رتبدر جايگاه هفدهفريدن روستايي به جمعيت روستايي، شهرستان 

راه کيلومتر  12/20مربع از مساحت اين شهرستان هر صد کيلومتريازدهم استان قرار دارد. همچنين به ازای 

 .گرفته استوجود دارد که از اين نظر در رتبه ی پنجم استان قرار 

 نایی راه برای شهرستان فریدنهای زیربمقدار شاخص(. 119 -1جدول)

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐 
 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 12/9 07/4۸ ۸۳/۸ 

1386 21/9 77/47 ۸2/۸ 

1387 ۳0/9 77/47 ۸6/۸ 

1388 96/۸ 99/45 57/۸ 

1389 1۸/9 00/45 4۳/۸ 

1390 24/9 10/44 ۳0/۸ 

1391 50/9 10/44 42/۸ 

1392 54/۳ 12/20 90/۳ 

1393 05/5 ۸9/2۳ 69/4 

1394 74/۳ 12/20 01/4 

1395 ۸5/۳ 12/20 07/4 

 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: 



   201/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1395ایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال نسبت راه روست( 124 -1نمودار)

 
 1395نسبت راه به جمعیت  شهرستان در استان اصفهان در سال (. 125 -1نمودار)

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 202

 

 
 1395هان در سال نسبت راه به مساحت  شهرستان) تراکم راه( در استان اصف(. 126 -1نمودار)

در جايگاه يازدهم استان قرار داشته  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان فريدن در سال  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن مربوط  ۳40است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل در اين هزار مورد بوده است. الزم دو با  ن و مياندشتبوييبه 

 1۳۸5هزار مورد در سال  6/21از  فريدن بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني شهرستانرتبه

درصد رشد  67/۳ها به طور متوسط کاهش پيدا کرده و  در طي اين سال 1۳95هزار مورد در سال  06/12به 

 داشته است .

 تعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدن(. 120 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1385 ۳1/4 ۳۸/۳ 61/1 ۸6/0 69/15 72/4 60/21 ۳4/۳ 

1386 ۳9/4 14/۳ 05/7 6۸/2 00/14 22/4 4۳/25 46/۳ 

1387 79/4 5۸/۳ ۸5/9 74/۳ 7۸/10 ۳2/۳ 42/25 62/۳ 

1388 15/4 99/2 00/10 06/۳ 57/9 97/2 72/2۳ 01/۳ 

1389 51/4 21/۳ 00/12 97/۳ 91/9 17/۳ 42/26 50/۳ 

1390 00/4 ۸6/2 00/۸ ۸2/6 00/6 4۳/1 00/1۸ 66/2 

1391 00/5 64/۳ 00/12 01/4 00/۸ 66/2 00/25 ۳9/۳ 

1392 05/5 60/4 ۳6/9 25/۳ 7۸/5 16/2 20/20 04/۳ 

1393 4۳/5 27/5 02/9 ۸9/2 52/4 21/1 97/1۸ 40/2 

1394 00/1 04/1 00/4 ۳۸/1 00/1 26/0 00/6 77/0 

1395 ۸0/۳ ۸9/۳ 01/5 00/2 25/۳ ۸6/0 06/12 67/1 

 و حمل و نقل جاده ای استاناداره کل راهداری ماخذ:     



   20۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1395استانی شهرستان فریدن در سال  درونسهم وسایل نقلیه در سفرهای (. 127 -1نمودار)

در جايگاه نهم استان  1۳95درون استاني، شهرستان فريدن در سال ی شدهتعداد مسافرجابجا  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين  49۳۸عداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با قرار داشته است. بيشترين ت

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل ۳5شهر با خمينيشهرستان آن مربوط به 

هزار  21/۳90از فريدن ی درون استاني شهرستان بندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهدر اين رتبه

 رسيده است. 1۳95هزار مورد در سال  26/141به  1۳۸5مورد در سال 

 ی درون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدنتعداد مسافر جابجا شده(. 121 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 رصد(د)
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

1385 00/141 6۳/۳ 21/6 ۸۳/0 00/24۳ 52/4 21/۳90 90/۳ 

1386 00/151 40/۳ ۳2/25 56/2 00/21۸ 96/۳ ۳2/۳94 60/۳ 

1387 90/164 9۳/۳ 00/۳6 ۳4/۳ 00/167 11/۳ 90/۳67 56/۳ 

1388 00/142 ۳7/۳ 00/۳6 77/2 00/14۸ 76/2 00/۳26 00/۳ 

1389 00/129 17/۳ 00/40 ۳۳/۳ 00/14۳ 75/2 00/۳12 9۸/2 

1390 00/114 74/2 00/۳۳ 11/7 00/94 ۳9/1 00/241 12/2 

1391 00/1۳2 51/۳ 00/41 29/۳ 00/96 92/1 00/269 69/2 

1392 6۳/121 06/4 14/۳5 0۳/۳ 14/77 71/1 91/2۳۳ 70/2 

1393 55/127 5۳/4 74/۳6 9۳/2 40/59 95/0 6۸/22۳ 16/2 

1394 00/25 9۸/0 00/16 40/1 00/12 19/0 00/5۳ 52/0 

1395 ۸1/۸2 29/۳ 16/19 ۸7/1 29/۳9 64/0 26/141 46/1 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان      

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 204

 

 
 1395ی درون استانی شهرستان فریدن در سال ابجا شدهسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرج(. 128 -1نمودار)

هزار مورد سفر، در جايگاه  02/1با  1۳95تعداد سفر برون استاني، شهرستان فريدن در سال  از نظر شاخص

هزار مورد  269بيستم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

اشد که سفر بفريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستانربوط به  و کمترين آن م

 اند. برون استاني نداشته

 تعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدن(. 122 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

1385 00/2 74/0 01/0 01/0 27/0 66/0 2۸/2 62/0 

1386 00/2 72/0 02/0 02/0 27/0 6۳/0 29/2 57/0 

1387 00/2 7۳/0 0۸/0 07/0 ۳4/0 ۸0/0 42/2 57/0 

1388 00/2 70/0 05/0 04/0 ۳۳/0 72/0 ۳۸/2 52/0 

1389 ۳2/1 45/0 0۳/0 0۳/0 ۳9/0 01/1 74/1 40/0 

1390 00/1 ۳9/0 57/0 1۸/1 55/0 70/0 12/2 55/0 

1391 04/1 ۳6/0 01/0 01/0 19/0 67/0 24/1 29/0 

1392 06/1 ۳۸/0 02/0 02/0 19/0 66/0 27/1 ۳0/0 

1393 95/0 ۳4/0 01/0 01/0 1۳/0 ۳۳/0 09/1 26/0 

1394 00/0 0 00/1 04/1 07/0 15/0 07/1 25/0 

1395 94/0 ۳5/0 00/0 00/0 0۸/0 1۸/0 02/1 25/0 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان        

 



   205/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1395سهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان فریدن در سال (. 129 -1نمودار)

هزار   25با  1۳95ی برون استاني، شهرستان فريدن در سال تعداد مسافر جابجاشده نظر شاخص همچنين از

ن استاني ی برومورد سفر، در جايگاه شانزدهم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده

دگان و آران چاهای شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸مربوط به شهرستان اصفهان با 

 اند.ی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشدهوبيدگل مي

 ی برون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدنتعداد مسافر جابجا شده(. 123 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 رصد(د)
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

1385 00/۳9 59/0 02/0 01/0 00/5 ۸2/0 02/44 59/0 

1386 00/44 61/0 07/0 02/0 64/۳ 62/0 71/47 59/0 

1387 ۳2/41 56/0 29/0 07/0 00/5 ۸6/0 60/46 56/0 

1388 00/۳4 4۸/0 19/0 04/0 00/5 79/0 19/۳9 4۸/0 

1389 00/۳5 50/0 00/1 25/0 ۸۸/4 96/0 ۸۸/40 52/0 

1390 00/۳5 44/0 2۸/2 ۳۳/1 00/۳ ۳1/0 2۸/40 44/0 

1391 00/2۸ 42/0 0۳/0 01/0 00/2 47/0 0۳/۳0 40/0 

1392 56/2۸ 46/0 07/0 02/0 7۸/2 62/0 41/۳1 44/0 

1393 ۳1/26 4۳/0 04/0 01/0 25/2 42/0 60/2۸ 41/0 

1394 00/۸ 14/0 00/4 16/1 00/0 00/0 00/12 1۸/0 

1395 ۸0/2۳ 45/0 01/0 00/0 1۸/1 21/0 00/25 41/0 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان     

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 206

 

 
 1395 ی برون استانی شهرستان فریدن در سالسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 130 -1نمودار)

ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (124-1)اطالعات جدول

 ۸6/64باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از درون استاني و برون استاني مي

بار خروجي از اين  رسيده است. همچنين ميزان 1۳95تن در سال هزار 97/۸6به  1۳۸5تن در سال هزار

رسيده است.  1۳95تن در سال هزار 25/110به  1۳۸5تن در سال هزار10۸ن به ساير نقاط کشور، از شهرستا

 راردر جايگاه هجدهم استان قفريدن ساير نقاط کشور، شهرستان  بهشهرستان  ازاز نظر ميزان بار خروجي 

قاط کشور اين شهرستان در جايگاه شانزدهم دارد و همچنين از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير ن

تن هزار 15ير نقاط استان اصفهان از و سا فريدن همچنين ميزان بار جابجا شده بين شهرستان استان قرار دارد.

ی درون استاني رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95هزار تن در سال  77/15به  1۳۸5در سال 

 زدهم استان قرار دارد.اين شهرستان در جايگاه نو

 تن( شهرستان فریدنی برون و درون استانی)هزارمیزان بار جابجا شده(. 124 -1جدول)

 سال

از  میزان بار ورودی

سایر نقاط 

 کشور)برون استانی(

 میزان بار خروجی به

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی بار جابجا شده

 درون استانی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 ۸6/64 42/0 00/10۸ 45/0 ۸6/172 4۳/0 00/15 1۳/0 

1386 54/6۸ ۳۸/0 00/91 ۳4/0 54/159 ۳6/0 99/1۸ 10/0 

1387 ۸۸/72 ۳۸/0 00/109 41/0 ۸۸/1۸1 40/0 00/25 19/0 

1388 22/71 ۳7/0 00/91 ۳2/0 22/162 ۳4/0 ۳5/25 1۸/0 



   207/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 سال

از  میزان بار ورودی

سایر نقاط 

 کشور)برون استانی(

 میزان بار خروجی به

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی بار جابجا شده

 درون استانی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1389 00/7۳ ۳۳/0 00/104 ۳4/0 00/177 ۳4/0 00/۸ 06/0 

1390 00/1۸1 ۸0/0 27/۸2 27/0 27/26۳ 50/0 00/7 06/0 

1391 00/122 5۳/0 00/92 29/0 00/214 ۳9/0 00/۸ 06/0 

1392 9۳/۸7 ۳۸/0 00/117 ۳۸/0 9۳/204 ۳۸/0 00/9 07/0 

1393 92/150 5۸/0 00/109 ۳5/0 92/259 46/0 00/11 09/0 

1394 09/122 59/0 00/104 ۳5/0 09/226 45/0 49/7 07/0 

1395 97/۸6 4۳/0 25/110 ۳۸/0 22/197 40/0 77/15 15/0 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان   

  
 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار برون استانی در شهرستان(. 131 -1ودار)نم

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 20۸

 

 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان (. 132 -1نمودار)

با کاهش مواجه  1۳95تا سال  1۳۸5ربری داشته که از سال شرکت مساف 2، 1۳95شهرستان فريدن در سال  

در جايگاه چهاردهم استان  فريدن ، شهرستان1۳95بوده است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

نفر جمعيت شهرستان،  24945، به ازای هر 1۳95مشترکاً با چند شهرستان ديگر( قرار دارد. در سال اصفهان)

ی دهم استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت رتبهد داشته)ك شرکت مسافربری وجوي

 نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است.  ۳9090مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

 های مسافربری شهرستان فریدنشرکت(. 125 -1جدول)

 سال
 تعداد شرکت های مسافربری

تعداد بت جمعیت به نس

شرکت مسافربری 

 شهرستان

 داد تع نسبت جمعیت به

شرکت مسافربری 

 )درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان استان

1385 ۳14۳4 

1386 ۳۳721 

1387 ۳۳690 

1388 ۳۳90۸ 

1389 ۳27۳9 

1390 ۳۳419 

1391 ۳4446 

1392 ۳6۳01 

1393 ۳7475 

1394 ۳۸70۸ 

1395 ۳9090 

 ایسازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: 



   209/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ر شهرستاند جمعیت به شرکت مسافربرینسبت (. 133 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

طبيعت  ي وصنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آنها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قوم

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، کاداری، پوشاک سنتي، چاپهای اداری و غيرستي چرمي، بافتهسنتي، صنايع د

يری، صنايع صنايع دستي چوبي و حص سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی،

ابسته به صنايع دستي سنتي و هایدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که گانه تقسيم مي 15های ر اين گروهنوع رشته صنايع دستي د ۳66. در مجموع اندبندی شدهتقسيم

دستي شهرستان های رايج و فعال صنايع رشته (126-1)ر جدولد است. شده در سند آمايش استان آورده

 است. فريدن بيان شده

 های بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان فریدنرشته(. 126 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 صنايع دستي عشايری، قالي بافي

ي، البسة محلي، حجاری سنگ، چهل تکه سراجي سنتي، گليم باف

دوزی، عروسك بافي، زيورآالت سنتي، قالب بافي، چاپ قلمکار، 

های قيمتي و نيمه قيمتي، خاتم سازی، رودوزی سنتي، تراش سنگ

، بطراحي سنتي، قلمزني، مشبك چوب، معرق چوب، منبت چو

 ينه کاری، مينامينياتور، مشبك چوب، تذهيب، آي

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان اداره کلماخذ: 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 210

 

 وضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری در  (127-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95ن  طي دوره شهرستان فريد

 تعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان فریدن(. 127 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 16۸ 

1387 25۸ 

1388 100 

1389 ۸۸ 

1390 75 

1391 69 

1392 0 

1393 0 

1394 106 

1395 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ:                                                            

در شهرستان فريدن هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  1۳95طي سال 

هنرجوی صنايع دستي باالترين  2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95گردشگری آموزش نديده است. درسال 

 رتبه را در استان داشته است.  

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهدستي به منظور يکسانوزش شاغلين صنايعآم

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

و  ع دستي، صنايتوسط سازمان ميراث فرهنگيغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان نفر از شا ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)اند که از اين نظر شهرستانگردشگری تحت آموزش قرار گرفته

ها مانند شهرستان فريدن هيچ فرد شاغل در صنايع شهرستان در سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

 دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است.  

 ین صنایع دستیتعداد شاغل

 شدهداده  نشان 1۳۸5-1۳95وضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان فريدن طي دوره  (12۸-1)در جدول

 است. 



   211/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 دستی شهرستان فریدنتعداد شاغلین بخش صنایع(. 128 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 5 

1388 0 

1389 2 

1390 ۸5 

1391 ۳0 

1392 26 

1393 26 

1394 26 

1395 46 

 ازدهمي 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                      

دستان و های اربه همراه شهرستان فريدن از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستيشهرستان ، 1۳95در سال 

شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .رتبه يازدهم را در استان داشته است نايين

 اند.نفر رتبه آخر را در استان داشته  ۸چادگان با 

 
 13951های استان اصفهان در سال ستانتعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهر(. 134 -1)نمودار

 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 212

 

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

وليد اطالعات مربوط به صدور پروانه ت (129-1)قل دو کارگر ثابت باشند. در جدولاستاندارد و حدا

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95کارگاهي در شهرستان فريدن طي دوره 

 تعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان فریدن(. 129 -1جدول)

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 1 0 

1388 0 0 

1389 0 0 

1390 5 0 

1391 2 0 

1392 2 0 

1393 ۳ 16 

1394 1 2۳ 

1395 ۳ ۳7 

 دوازدهم چهاردهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                      

های کارگاهي و انفرادی در بخش صنايع دستي روانهاز نظر صدور تعداد پ 1۳95ل شهرستان فريدن در سا

، شهرستان اصفهان از نظر ميزان  1۳95در سال به ترتيب رتبه چهاردهم و دوازدهم را در استان داشته است. 

 های استانپروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی از شهرستان 5۳9صدور پروانه کارگاهي با 

پروانه انفرادی رتبه  1610. در همين سال شهرستان اصفهان با صدور 1اندصادر نکرده در اين بخش مجوزی

 اند.پروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7اول و شهرستان دهاقان با صدور 

های اصفهان شهرستاندر  تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان فريدن صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 است. ( بيش از صفر بوده4)( و کاشان6)

                                                      
 شهرو بيدگل، چادگان، سميرم و فريدون آران -1 



   21۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز ا های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگردستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

و از طريق رود ی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

وضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان فريدن طي دوره ( 1۳0-1)در جدول

 نشان داده شده است.   1۳95-1۳۸5

 های شناسایی بخش صنایع دستی شهرستان فریدنتعداد کارت(. 130 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 0 

1386 0 

1387 2 

1388 0 

1389 2 

1390 72 

1391 24 

1392 20 

1393 1 

1394 0 

1395 0 

 ي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگ                                                           
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 1های استان اصفهانسال اخیر شهرستان 5دستی های شناسایی صنایعتعداد کارت(. 135 -1نمودار)

های بسياری مانند کارت شناسايي در اختيار داشته و شهرستان 5۳۳ی اول را شهرستان اصفهان با رتبه

اند. بررسي روند صدور و تمديد بوده 1۳95فريدن فاقد هرگونه کارت شناسايي در سال شهرستان 

به صورت  1۳90ها در سال ی اين است که مقدار اين پروانههای شناسايي اين شهرستان نشان دهندهکارت

 است. جهشي افزايش يافته و در ادامه با روند کاهشي مواجه بوده

 ع دستیتعداد مشاغل خانگی بخش صنای

ارائه  1۳90-1۳95تعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان فريدن طي دوره  (1۳1-1)در جدول

 شده است.

 تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان بخش صنایع دستی شهرستان فریدن(. 131 -1جدول)

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 47 

1391 2۸ 

1392 0 

1393 1۸ 

1394 0 

1395 9 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 



   215/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 ل خانگيفاقد مشاغ مشاغل خانگي مستقل و دارای نه، شهرستان فريدن در بخش صنايع دستي 1۳95در سال 

پشتيبان خانگي مشاغل  2و  مستقل مشاغل خانگي 79اصفهان با شهرستان در اين سال،   .پشتيبان بوده است

 باالترين جايگاه را در استان داشته است.

های استان فاقد مشاغل به استثنای شهرستان اصفهان ساير شهرستان 1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395استان اصفهان در سال  تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های(. 136 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

-1)د. جدولباشعي تبليغات کاالها ميهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوبرگزاری نمايشگاه

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95دن طي دوره دستي در شهرستان فريصنايع های عرضهتعداد نمايشگاه( 1۳2

 های صنایع دستی در شهرستان فریدنها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 132 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 0 

1389 0 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 0 
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 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1394 5 

1395 7 

 سوم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                 

های صنايع دستي رتبه سوم را در استان از نظر تعداد نمايشگاه و بازارچه، شهرستان فريدن 1۳95در سال 

چه در رتبه اول استان قرار گرفته است و نمايشگاه و بازار 16در اين سال شهرستان اصفهان با  .داشته است

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

 .انددستي بوده

 
 1395ن اصفهان در سال های استاه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 137 -1نمودار)

 ایع دستیها در بخش صنشده به بانکی معرفیهاطرح

های عامل جهت دريافت تسهيالت های بخش صنايع دستي که  به بانكتعداد طرح (1۳۳-1)در جدول

ارائه  1۳90-1۳95شده در شهرستان فريدن طي دوره چنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 شده است. 

 شهرستان فریدنصنایع دستی شده در بخش شده و اعتبارات جذبمعرفی یتعداد طرح ها(. 133 -1ل)جدو

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 ۳0 ۸40 

1391 2۳ 720 

1392 12 0 



   217/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1393 11 455 

1394 15 950 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                   

 

 1های استان اصفهانشهرستان بخش صنایع دستی سال اخیر 5ی شدهمقدار مجموع اعتبارات جذب(. 138 -1نمودار)

ي در بخش صنايع دستي برای دريافت تسهيالت  به بانك ، در شهرستان فريدن هيچگونه طرح1۳95در سال 

طرح بيشترين تعداد طرح معرفي  15با لنجان  های تيران و کرون وشهرستان 1۳95در سال  .معرفي نشده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در بخش  12220جذب به بانك ها و شهرستان اصفهان با شده 

 .اندداشته دستي را در استانصنايع

 و میراث فرهنگی گردشگری-16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

افرتي افراد های مستوسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری فعاليت

سال برای  ها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يكآنز محيط دائم زندگي و اقامت خارج ا

ها اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در شهرستانتفريح، تجارت، درمان و 

تعداد  (1۳4-1)است.در جدولبه دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشته

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳95ان داخلي و خارجي وارد شده به  شهرستان فريدن طي دوره گردشگر

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.  -1

 



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 21۸

 

 یافتگان در مدارس شهرستان فریدنتعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان(. 134 -1جدول)

 سال
مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

 گردشگران خارجی گردشگران داخلی

1385 229۸ ۸056 514 

1386 249۸ ۸4۳6 609 

1387 2776 ۸۸۳5 694 

1388 2922 ۸09۸ 557 

1389 ۳06۸ 2515 654 

1390 ۳۳45 2۸0۳ 6۸۳ 

1391 4772 2150 92۳ 

1392 5۳۳0 25۸0 166۳ 

1393 570۳ 2۸25 2747 

1394 79۳1 ۳2۸1 ۳752 

1395 6506 4274 5267 

 دهم بيستم سيزدهم 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 

فر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي ن 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( بوده  192)شهرستان دهاقاننفر( و کمترين تعداد مربوط به  ۸5۳477صفهان)پرورش متعلق به شهرستان ا

 است.

 



   219/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 
 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 139 -1نمودار)

 
 13952استان اصفهان در سال های نتعداد گردشگران داخلی شهرستا(. 140 -1نمودار)

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری ميگردی نيز از جمله شکلبوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

در  باشد.معنای اين نوع گردشگری مي اظت محيط زيست، تبلوربهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حف

در اين سال شهرستان باشد. نفر ظرفيت مي 60رکز بوم گردی با م يكشهرستان فريدن دارای  1۳95سال 

باالترين جايگاه را در استان داشته است و  نفر 2267گردی و ظرفيت رکز بومم 59خور و بيابانك با 

                                                      
 رای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.ب -1

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -2



  سند توسعه شهرستان فريدن/ 220

 

 وشهر و ميمه شاهينآباد، شهر، فالورجان، مبارکه، نجفکرون، چادگان، خمينيهای تيران و شهرستان

  اند.گردی بودهبويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 گردی شهرستان فریدنتعداد مراکز بوم(. 135 -1جدول)

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 0 0 

1389 0 0 

1390 0 0 

1391 0 0 

1392 0 0 

1393 0 0 

1394 1 60 

1395 1 60 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                  

 
 1395در سال  ای استان اصفهانهگردی شهرستانتعداد مراکز بوم(. 141 -1نمودار)

 

 



   221/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 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 باشندمياقامتي و هتل ها 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت گردشگری را تشکيل شود از نظر اشتغالران ميبه ميهمانان و مساف

 دهد. مي

 تعداد واحدهای اقامتی شهرستان فریدن(. 136 -1جدول)

 سال
 مهمانپذیرها هاهتل

 مجموع
 تخت تعداد تخت تعداد

1385 1 40 0 0 1 

1386 1 40 0 0 1 

1387 1 40 0 0 1 

1388 1 40 0 0 1 

1389 1 40 0 0 1 

1390 2 100 2 ۳۳ 4 

1391 2 100 2 ۳۳ 4 

1392 2 100 2 ۳۳ 4 

1393 2 100 2 ۳۳ 4 

1394 2 100 2 ۳۳ 4 

1395 2 100 2 ۳۳ 4 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                   

تان در سال های اسطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه آپارتماني وجود ندارد.هتل در شهرستان فريدن هيچ

و کمترين تعداد مربوط  )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان(اقامتگاه 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95

، دهاقان، شهرهای آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خمينيبه شهرستان

 .باشدفريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد صفر مي

 دفاتر خدمات گردشگری شهرستان فریدن

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

د و حضور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارنهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های تواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميعنوان يك کارگزار تورها بهآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 
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صفهان با اشهرستان اين سال  در باشد.با اين وجود تعداد اين دفاتر در شهرستان فريدن صفر مي واقع شود.

 قرار گرفته است.   خدمات گردشگری در باالترين جايگاه دفتر 1۳1

 راهیواحدهای پذیرایی بین

شود که در طول جاده، خدمات پذيرايي به مسافرين ارائه راهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

جد، مس :خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل ي،ها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعکنند. در ايمي

 بنزين و ... نيز وجود دارد. محل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 راهی شهرستان فریدنی بینتعداد واحدهای پذیرای(. 137 -1جدول)

 راهیی بینواحدهای پذیرای سال

1385 1 

1386 1 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                        

هرستان شاهين در اين سال ش .اندد واحدهای پذيرايي بين راهي بودهاستان، فاق 1شهرستان 16، 1۳95در سال 

 مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته است. 4شهر و ميمه با 

 کمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

دول جگذرانند. يبردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت مهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95ن طي دوره های شهرستان فريدتعداد کمپينگ (1-1۳۸)

                                                      
آباد، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان، برخوار، شهر،  نجفچادگان، تيران وکرون ، خمينيشهر، خور و بيابانك، دهاقان، خوانسار ، فريدون -1

 بويين ومياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل



   22۳/ سند توسعه شهرستان فريدن

 

 های شهرستان فریدنتعداد کمپینگ(. 138 -1جدول)

 کمپینگ سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                        

کمپينگ  1۳در اين سال شهرستان اصفهان با يك کمپينگ داشته است. ، شهرستان فريدن 1۳95در سال 

 اند.شهر و فالورجان فاقد کمپينگ بودهخميني ،آبادنجفهای رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهی جغرافيايي اطالق ميی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگها انگيزههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد که اين جاذبهجاذبه

 شهرستان فريدن فاقد مناطق نمونه گردشگری بوده است. 1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکتقسيم: های گردشگری وجود داردبندی رايج در مورد جاذبهدو نوع تقسيم

المللي و بين ه محلي، مليها به سه دستشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت فرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 شوند.بندی ميدسته

در جدول  1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره تعداد جاذبه های گردشگری شهرستان فريدن براساس سطح گونه

 ارائه شده است. (1-1۳9)
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 های گردشگری شهرستان فریدنجاذبه(. 139 -1جدول)

 های انسان ساختجاذبه های تاریخی فرهنگیجاذبه های طبیعیجاذبه سال

1385 5 7 7 

1386 5 7 7 

1387 5 7 7 

1388 5 7 7 

1389 5 7 7 

1390 5 7 7 

1391 5 7 7 

1392 5 7 7 

1393 5 7 7 

1394 5 7 7 

1395 5 7 7 

 66/11 ۳۸/0 75/1 م ازاستان )درصد(سه

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

 620شهرستان اصفهان با شهرستان ال، اند. در اين ساذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

، از نظر 1۳95اند. در سال اذبه رتبه آخر را در استان داشتهج 5جاذبه تاريخي فرهنگي رتبه اول و فالوجان با 

های آران ر استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول  را د 12اصفهان با  ، شهرستانجاذبه انسان ساخت

 اند.هآباد فاقد جاذبه انسان ساخت بودو نجف فريدونشهر، فالورجان، گلپايگانو بيدگل، دهاقان، شهرضا، 

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 142 -1نمودار)
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 1395 های استان اصفهان در سالهرستانهای طبیعی شتعداد جاذبه(. 143 -1نمودار)

 دهد.ردشگری شهرستان فريدن را نشان ميهای گنام برخي از جاذبه (140-1)جدول

 های گردشگری شهرستان فریدنعناوین برخی جاذبه(. 140 -1جدول)

 فرهنگی -های تاریخیجاذبه

گرد، کليسای سينکوشك عدگان، کوشك گل امير، کليسای غرغن، 

زيارتگاه خويگان، دستکندهای موغان، دستکندهای دامنه، حمام دره 

 بيد، حمام دامنه، خانه ملکي

 ساختهای انسانجاذبه
مردم شناسي داران، آبشار و پارک پرتيکان دامنه، پارک درياچه موزه 

 داران، تپه شهدای گمنام

 های طبیعیجاذبه
اال، دره سياه دامنه، پل اسکندری، پل های واژگون دره بيد بدشت الله

 موغان، سرچشمه درختك

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

د. دهها را نشان ميو دسترسي به اين جاذبه فريدن ستانهای گردشگری شهر( وضعيت جاذبه11-1)نقشه

فرهنگي( در سطح اين شهرستان پراکنده  -ای تاريخيهی شهرستان فريدن)به خصوص جاذبههاتقريبا جاذبه

  اند.واقع شدههای روستايي نزديك به سکونتگاه وهستند 
 

 



 

 

 فریدنهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)
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 تعداد شاغلین بخش گردشگری

ين است. بيشترين شاغل شدهآورده فريدن  گردشگری شهرستان( تعداد شاغلين بخش 141-1)در جدول

 .باشد)صفر( ميآبادنجف مترين شاغلين مربوط به شهرستان( و ک2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 فریدن تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 141 -1)جدول

 تعداد شاغلین سال

1385 5 

1386 5 

1387 5 

1388 5 

1389 15 

1390 15 

1391 15 

1392 15 

1393 15 

1394 15 

1395 15 

 دهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                        

 

 1های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 144 -1نمودار)

 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1



 

 

 



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

 

ان های کلي توسعه شهرستپس از بررسي وضعيت شهرستان فريدن در ابعاد مختلف، الزم است جهت

ور ذيل جا که مطالعه مذکنيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آن

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

نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان  و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب

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 ي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانهای ترکيبي بخشتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان فريدن در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان 

ها و مقايسه گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)قاط قوت و ضعفاصفهان در قالب ن

های کلي شهرستان فريدن تبيين و در های استان در ابعاد مختلف، جهتشهرستان فريدن با ساير شهرستان

ها و انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژه

باشد از وظايف کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميندامات اولويتاق

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه های اجرايي شهرستان به شمار ميمهم و خطير دستگاه

مورد توجه مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 مایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان در ارتباط با اهداف آ فریدنان شهرست ویژگی های -1 -2

 عمومی آموزش -1 -2-1
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش     

 آموزانآموزان شهری از کل دانشپایین بودن درصد دانش          *   

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
بیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفه ای و 

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش کشاورزی

  s           

پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه اول دخترانه 

نه و متوسطه دوم فنی و حرفه ای و پسرانه، متوسطه دوم نظری دخترا

 و کاردانش دخترانه و پسرانه و استثنایی دولتی

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع ابتدایی 

 پوشش تحصیلی نامناسب در مقطع متوسطه دوم             

    s         پوشش تقریبا مناسب دانش آموزان استثنایی 
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ش

پوش
 

ت
نسب

به 
 

ش
دان

 
آموزان

 
دوره
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ت
ساخ
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ساز
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ساز
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آموزشی،

 
ورزشی
 

وتربیتی
 

استان
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ها
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ها
 

ی
صاد

اقت
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دولتی
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شهرستان

 
هایی

 
که
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ش
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ها
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ارتقاو

 
ی

توانمندساز
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آموز

 

فنی
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مهار
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ها
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آموزشی،

 
پژوهشی

 
معلمان

و 
 

مربیان
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استقرار
 

نظام
 

اثر
 

ش
بخ

 
 در

ش
آموز

ی
ها

 
ضمن
 

ت
خدم

 

استقرار
 

نظام
 

ش
سنج

 
ت

صالحی
 

علمی
 

معلمان
 

ی
ارتقا

 
مستمر

 
سطح

 
ت

مشارک
 

خیرین
 

مدرسه
 

ساز
و 

 
ایجاد

 
ساز

 و 

ی
کارها

 
تشویقی
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 عمومی ویژگی های بخش آموزش     

  s            نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتیپایین بودن 

  s           باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  s           پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی 

  w           عدم استفاده بهینه از کالس های فیزیکی موجود در مدارس دولتی 

     w       w باال بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
رفه ای غیررسمی از استان در رشتهبیشترین سهم کارآموزان فنی و ح

 های کشاورزی

s  s           
پایین بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به 

 مربیان فنی متخصص

s      s       الی آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعالسرانه با 

   w           کل ساله و بیشتر6پایین بودن نرخ باسوادی در جمعیت 

   w  w        )وضعیت نامناسب زیرساخت های آموزشی)کتابخانه و آزمایشگاه 

   s  s        وضعیت تقریبا مناسب سالن ورزشی مدارس دولتی 



 

 

 آموزش عالی -2 -2-1

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

 

ی
ت ساز

ش ها با تاکید بر ظرفی
ی پژوهشی سایر بخ

ارتقاء سطح پاسخ گویی به نیازها 
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

 

تعامل هدفمند، فعال و اثرگذ
ی با دانشگاه های داخل و خارج 

ار در حوزه علم و فناور

کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ش 
ت آموزشی با خروجی دان

ت در ارائه خدما
ی از دانشگاه های معتبر و باکیفی

برخوردار

آموختگان ماهر، توانا و متعهد
 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

ت دانشجو 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

در سطح بین المللی
 

ت
ت زیرساخ

تقوی
ش و فناوری

ت پشتیبان پژوه
هاو نظاما

 

ش عالی
ت در آموز

ی کیفی
ی توازن و ارتقا

برقرار
 

هماهنگی بین برن
امه

ش
ی بخ

ش عالی با نیازها
ی آموز

ها
 

ی
صاد

ی اقت
ها

- 
اجتماعی کشور

 

 

 

 اهداف                                    

 

 

 

 

 های بخش آموزش عالیویژگی     

   s        s 
وجود مراکز آموزش عالی پیام نور و آزاد اسالمی)جامع علمی کاربردی پردیس فریدن 

 صفهان می باشد(که دارای کد یکسان با مرکز ا

      s      بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد شهرستان 

           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w            نبود دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

     w     w  
های آزاداسالمی و انشگاهنامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در د

 پیام نور

 
 w    w       

نبود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار، دانشیار و یا استاد در زیرنظام های آزاد اسالمی 

 و پیام نور



 

 

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

 

ی
ت ساز

ش ها با تاکید بر ظرفی
ی پژوهشی سایر بخ

ارتقاء سطح پاسخ گویی به نیازها 
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

 

تعامل هدفمند، فعال و اثرگذ
ی با دانشگاه های داخل و خارج 

ار در حوزه علم و فناور

کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ش 
ت آموزشی با خروجی دان

ت در ارائه خدما
ی از دانشگاه های معتبر و باکیفی

برخوردار

آموختگان ماهر، توانا و متعهد
 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

ت دانشجو 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

در سطح بین المللی
 

ت
ت زیرساخ

تقوی
ش و فناوری

ت پشتیبان پژوه
هاو نظاما

 

ش عالی
ت در آموز

ی کیفی
ی توازن و ارتقا

برقرار
 

هماهنگی بین برن
امه

ش
ی بخ

ش عالی با نیازها
ی آموز

ها
 

ی
صاد

ی اقت
ها

- 
اجتماعی کشور
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 های بخش آموزش عالیویژگی     

w w           آزاد اسالمی نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه 

         w w  
پیام نور)دانشگاه آزاد اسالمی اطالعاتی در مورد  نامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه

 فضا ارائه نکرده است(



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1

ت
تقوی

 
ش

نق
و 

 
وظیفه

 
ت

جمعی
 

هالل
 

احمر
 

استان
 

در
 

ث
حواد

 

 و
سوانح

 

ترویج
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سالم
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ها
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ها
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کم
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های
 

س
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شهری
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بین
 

ی
شهر

 
مطابق

اب 
 

طرح
 

سطح
 

بندی
 

ی
ارتقا

 
ت

مشارک
 

هدفمند
 

خیرین
 

ت
سالم

 

ش
افزای

 
سهم

 
ش

بخ
 

صوصی
خ

 
 در

ت
خدما

 
بستری

 

ی
اجرا

 
طرح

 
ش

پوش
 

همگانی
 

بیمه
 

ت
سالم

 

استقرار
 

نظام
 

ارجاع
و 

 
ک

پزش
 

خانواده
 

ت
ت و سالم

ت بهداش
دسترسی عادالنه به خدما

 

 
 

 اهداف                                                     

 
 
 
 

 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        s s متخصص پزشک باالی  سرانه 

 باالتر بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان *  *       

     s s    سرانه باالی تخت ثابت 

    s       ایجاده دو پایگاه اورژانس شهری وبرخورداری از 

   w      w باالتر بودن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استان 

 متوسط استان بابرابر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی         * * 

 s s        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد بودن پایین تر 

 w w        بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشی مرگ درصد نبود باالتر 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

  s        استان متوسط از )غیرترافیکی(غیرعمد حوادث از ناشی مرگ بودن پایین تر 

 s s         سیستم عصبی از متوسط استانپایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های 

  w w       باالتر بودن درصد مرگ ناشی بیماری های دوران حول تولد از متوسط استان 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ش قهرمانی
ی ورز

پایدارساز
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ی
ارتقا

 
سهم

 
ش

ورز
 

استان
 

 در
ت

عز
و 

 
اقتدار

 
ملی

 

ی
ارتقا

 
همگرایی
و 

 
هماهنگی
 

بین
 

بخشی
 

 در
ش

ورز
 

استان
 

ی
ارتقا

 
سطح

 
سالمتی

و 
 

نشاط
 

اجتماعی
 

مردم
 

استان
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ت بدنیهای بخش تربیویژگی     

  w  w  اندرصد از جمعیت است 97/0درصد از ورزشکاران استان و  58/0درصد از اماکن ورزشی استان و  5/2دارا بودن 

s  s s   1393های جهانی استان در سال درصد از مدال 88/2و  1395های ملی استان در سال درصد از مدال32/0کسب  

 های نیمه تمام استان(درصد پروژه 09/3) های نیمه تمام ورزشیاستان از نظر تعداد پروژه هفدهمجایگاه    *  

  

 

 

 



 

 

 فرهنگی -5 -2-1

ا
یجاد

 
هم
 

افزایی
و 

 
ت

تقوی
 

ت
تعامال

 
میان
 

سازمانی
 

رتبه
 

ی
بند

 
ت

صوال
مح
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ت
خدما

 
فرهنگی

 
درطراز
 

ی
معیارها

 
ملی
 

وجهانی
 

ت
تقوی

و 
 

تحکیم
 

ش
نق

و 
 

ی
کارکردها

 
مسجد

به 
 

عنوان
 

محور
 

اصلی
 

توسعه
 

فرهنگی
 

تعمیق
 

وتوسعه
 

گ
فرهن

 
دینی

 
 در

جامعه
 

ت
تقوی

و 
 

توسعه
 

آیین
و 

 
رسوم

 
دینی،

 
بومی

و 
 

محلی
اب 

 

رویکر
 د

تحکیم
 

ی
پیوندها

 
فامیلی
و 

 
اجتماعی

 

ایجاد
 

تعادل
 

 در
جنبه

 
های

 
عقلی

- 
عاطفی،

 
حزن

و 
 

ی
شاد

 

 و
ی

فرد
- 

اجتماعی
 

آیین
و 

 
رسوم
 

دینی
و 

 
بومی،

 
محلی

 

ت
ضاها با قابلی

ت و ف
ب امکانا

تناس
ها و نیازها

 

ت
ش فعالی

گستر
ش

ی بخ
ها

ی غیردولتی
ها

 

ط فرهنگی
توسعه رواب

- 
ی بین

هنر
المللی

 

  اهداف                        

 

 

 

          ی بخش فرهنگیهاویژگی    

      s s s و آموزشگاه آزاد و سمن سرانه باالی سینما 

    s s s    سرانه ی متناسب کتابخانه و موسسات فرهنگی 

    w   w w عدم وجود گالری 

 w   w  w  w عدم وجود موزه 

  s s      و بقاع سرانه باالی مسجد 

 

 

 



 

 

 اجتماعی -6 -2-1

ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم

 

ش
افزای

 
ب

ضری
 

نفوذ
 

ت
خدما

 

بهزیستی
 

ش
افزای

 
ت

مشارک
 

ش
بخ

 
غیر
 

دولتی
 

نفوذ
 

ت
خدما

 
توانبخشی

 

نفوذ
 

ت
خدما

 
حمایتی

 

کنترل
و 

 
ش

کاه
 

ت
معلولی

 

کنتر
 ل

رشد
 

ب
آسی

 
ی

ها
 

اجتماعی
 

ی
توانمندساز

 
جامعه

 
ت

تح
 

ش
پوش

 

 اهداف                                                 

 

 های بخش اجتماعیویژگی     

 w       بهزیستی مجتمع فقدان 

s      s s باالبودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

   s    s ستی نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استانباالبودن تعداد خانوار های مستمری بگیر توانبخشی بهزی 

      w  تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

 s  s  s  s  نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استانپوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باالبودن تعداد مهدهای کودک 

 s s  s     تعداد مربیان مهدهای کودکباالبودن 

 w     w w فقدان مرکز آسیب های اجتماعی 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 w   w  w w فقدان مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 

 w     w  کمبود مراکز مشاوره حضوری 

 s   s  s   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد دوبرخورداری از 

s       s بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیباال 

      w  باالتربودن نرخ طالق از متوسط استان 

      s  باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن تعداد سرقت 



 

 

 و معدن صنعت -7 -2-1

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

تغییر به س
ب

ت صنایع با آالیندگی و آ
م

بر
ی کمتر

 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

درون
 زا

ت نسبی
نمودن توسعه مبتنی بر مزی

 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تب
دیلی

 

ا
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر 

فزای
ش افز

ارز
وده 

باال
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

                                                         

 

 اهداف                                                  

 

 های بخش صنعت و معدنویژگی     

 

       s s  درصد باالی تعداد واحدهای با فناوری برتر 

w       w w  باالتر از متوسط در ده سال اخیرروند نسبی نزولی درصد واحدهای با فناوری برتر و 

  s s      تعداد مناسب مجوز تاسیس ایجادی 

  w  w     های صنعتیهای نامناسب شهرکزیرساخت 

   w      برداریهای توسعه و مجوز بهرهین مجوز طرحتعداد پای 

w       w w های بزرگعدم وجود کارگاه 

w       w w طهای متوستعداد کم کارگاه 

   w w     ینتنوع صنعتی پای 

 ین معادنتعداد پای   * * *    

 عدم وجود معادن فلزی و غیرفلزی   *      

      s   ینی و مصالح ساختمانیهای تزیوجود معادن سنگ 

  w w      هارشد کم تعداد کارگاه 

 



 

 

 کشاورزی -8 -2-1

ت
حفاظ
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بهره
 

ی
بردار

 
بهی

نه
از 

 
منابع
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طبیعی
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سترها
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تولید

 
ب

درچارچو
 

توسعه
 

پایدار
 

ک شدن اراضی زراعی
ی از کوچ

جلوگیر
 

ش 
و باغی با تکیه بر آموز

و ترویج
  

 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ت
ی پروری

ت آبز
وسعه فعالی

ی کار 
ی نیرو

ش بهره ور
افزای

 

ب و اراضی 
ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
ت متناس

ی کش
اصالح الگو

مستعد
 

ی زمین)اراضی زراعی و باغی(
ش بهره ور

افزای
 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
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 های بخش کشاورزیویژگی     

           
ین بودن اراضی باغی نسبت به سایر نقاط استان)جایگاه  آخر استان از لحاظ دارا بودن پای

 (درصد اراضی باغی استان 77/0،اراضی باغی

         s  
درصد از مساحت  94/0 درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن 48/6دارا بودن 

 بودن اراضی زراعی(استان) رتبه چهارم استان از لحاظ دارا 

 *      s     درصد از اراضی زراعی دیم استان 32/7دارا بودن 

s           
درصد از مساحت استان ، مراتع  94/0درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  60/2دارا بودن 

 تماما ییالقی

s            (از مراتع درجه یک می 54/67قسمت اعظم مراتع شهرستان )باشنددرصد مرتع این شهرستان 

      *  *   
تر از رشد استان و رشد مثبت تولیدات باغی نوپایی آبی رشد منفی تولید محصوالت زراعی

 آبی و باالتر از استان

      s  s   دیم محصوالت زراعی رشد مثبت و باالتر از استان در 

      s  s    درصد از اراضی کشاورزی 72/5درصد از محصوالت کشاورزی در کنار دارا بودن  12/8تولید 
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 های بخش کشاورزیویژگی     

      w  w   
درصد از اراضی  32/7درصد از محصوالت زراعی دیم استان در کنار دارا بودن  15/5تولید 

 زراعی دیم استان

    s  s  s   
ت کشاورزی و جایگاه دوم در تولید محصوالت زراعی جایگاه سوم استان در تولید محصوال

 استان

        s   التر از استان در بخش زراعی ی زمین باوری نهادهبهره 

       s    ای تر از استان در سطوح زیر کشت بارانی و قطرهنرشد مثبت ولی پایی 

       s    
درصد از  48/6ستان در کنار دارا بودن درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی ا 7/18دارا بودن 

 اراضی زراعی استان

      s     
درصد جمعیت  97/0درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و درا بودن  09/4دارا بودن 

 استان

   w        (8/1( از استان)61/1تر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان)ینپای 

   s        
درصد( از رشد ضریب مکانیزاسیون 47/10مکانیزاسون شهرستان) رشد مثبت و باالتر ضریب 

 درصد( 86/8استان) 
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 های بخش کشاورزیویژگی     

  s  s       
درصد از اراضی  72/5های استان در کنار دارا بودن درصد از جمع نهاده 98/2برخورداری از 

 کشاورزی استان

         w   ز اراضی زراعی استان درصد ا 48/6درصد از اراضی زراعی در کنار دارا بودن  08/5بیمه 

         w  44/0 درصد از اراضی باغی استان 77/0ای باغات علی رغم دارا بودن  درصد از پوشش بیمه 

          s درصد استان( 44/5ی پنجم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه 

          s  استان درصد از شیر 75/2درصد از گوشت قرمز و  60/3تولید 

          w  درصد از تخم مرغ استان 01/0درصد از مرغ گوشتی و  75/0تولید 

          s  درصد از عسل استان و سرانه تولید عسل باالتر از استان 19/2تولید 

  w         نبود آزمایشگاه دامپزشکی در شهرستان 

 



 

 

 بازرگانی -9 -2-1
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تسهیل ح

ی
گر

 

ش 
ت های سایر بخ

ط با فعالی
ظ و نگهداری کاال مرتب

ت حف
ش امکانا

گستر

ی
ش کشاورز

صوصا بخ
ی تولیدی خ
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 های بخش بازرگانیویژگی         

   w w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور از مبدأ استان 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان نسبت به 

 ان از استانسهم جمعیت شهرست

      s s  تولید و حمل کاالهای کشاورزی مزیت شهرستان در 

  w w     فروشی شهرستانعدم تنوع در واحدهای عمده 
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 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی    

s     s روستایی و شهری پستی واحدهای باالی تعداد 

w     w نسبت به سهم جمعیت شهرستان شهری ارتباطی خدمات دفاتر پایین تعداد 

s     s دفاتر باالی تعداد ICT روستایی نسبت به سهم جمعیت شهرستان 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن پایین تر 

  s   s ستانا میانگین از تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان باالتر بودن 

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 ضریب بودن ترپایین 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور رایتل نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان کل سرانه از همراه تلفن های سایت سرانه بودن پایین تر 

w w w w w w های پورت سرانه بودن پایین تر ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 
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 های بخش انرژیویژگی              

   * * *  
درصد از جمعیت  97/0مساحت و  درصد از94/0درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  26/0مصرف 

 استان

 هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش      * 

 شهرستان از استان تر بودن مصرف سرانه بنزین معمولی ینپای   * *   

 نبود بنزین سوپر در شهرستان   * *   

 ز استانتر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان انپایی   * *   

 باالتر بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استان  * * * *  

 باالتر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استان  * * * *  

 استان معمولی  درصد از بنزین 84/0های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین 14/2دارا بودن    * *   

 درصد از گاز مایع استان 12/1استان در کنار مصرف  CNGهای صد از جایگاهدر 31/1دارا بودن    * *   

 *  * *   
درصد از برق  80/2یا به عبارت دیگر مصرف از برق شهرستان در بخش کشاورزی) درصد 75مصرف 

 (1394در سال  مصرف شده در قسمت کشاورزی استان در این شهرستان
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 های بخش انرژیویژگی              

 توسط استانمصرف سرانه برق باالتر از م   *    *

 درصد از جمعیت استان 94/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  52/0مصرف  *      
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ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها
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 های بخش حمل و نقلویژگی     

*        *   * 
درصد از مساحت  94/0درصد از راه های استان در کنار  10/2دارا بودن 

 استان

*        *   * 
های روستایی است که به صورت راه های این شهرستاندرصد راه 48

 گیرد.های روستایی استان را در بر میدرصد از راه 22/2

*        * *  * 
تراکم راه( باالتر از متوسط استانی و رتبه پنجم شاخص راه به مساحت)

 استان از لحاظ این شاخص
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ی،
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز
 

ریلی و هوایی
 

ط راه آهن 
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها

شهری
 

ت و حمل و نقل هوشمند ب
ی اطالعا

استفاده از فناور
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صالح قابل بازیاف

ی نوین و م
استفاده از فناوریها
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 های بخش حمل و نقلویژگی     

 s     s      
ان جابهدرصد از مسافر 46/1درصد از سفرهای درون استانی و  67/1

 درصد از جمعیت استان 97/0جا شده درون استانی و 

 w     w      
درصد از مسافران برون  41/0درصد از سفرهای برون استانی و  25/0

 درصد از جمعیت استان97/0ستانی و ا

           w 

هدرصد از بار جاب 15/0جا شده برون استانی و درصد از بار جابه 4/0

 97/0درصد از مساحت استان و  94/0نی در کنار جا شده درون استا

 درصد از جمعیت استان

           w 
 43/0باالتر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشور)

 درصد استان( 38/0درصد استان( نسبت به بار خروجی از شهرستان)



 

 

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ت و 
ش ترانزی

افزای
ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان

ی نق
ارتقا

 

ی،
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز
 

ریلی و هوایی
 

ط راه آهن 
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها

شهری
 

ت و حمل و نقل هوشمند ب
ی اطالعا

استفاده از فناور
ش سفرهای 

ت مورد نیاز، کاه
ی ارائه خدما

را

ش حمل و نقل
ی بخ
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ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

غیر ضرور
ی  

ت ناوگان، برنامه ریز
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
بهبود وضعی

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال برد
گ ساز

و فرهن
ت به حمل و نقل 

ت آن نسب
ن مطلوبی

صی
شخ

 

ت تعیین شده و 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

 
ی

ت در زیرساختها و تعمیر و نگهدار
صالح قابل بازیاف

ی نوین و م
استفاده از فناوریها

را 
ه، راه آهن 

و فرودگاه
 

ی عمده 
ی خطوط، دوخطه کردن محورها

ی مانند بهساز
ی و بار

توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
حمل بار، قطارها

 

ض 
ی راهها، اخذ عوار

ت گذار
ش حمل و نقل استان از طریق قیم

ی توسعه بخ
ب درآمد الزم برا

کس

حمل 
ص آن به استان

صا
ت عادالنه و اخت

بار از صنایع به صور
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 های بخش حمل و نقلویژگی     

       s     

نفر به ازای  24945شرکت مسافربری )جمعیت به تر بودن نسبت ینپای

نفر به ازای یک شرکت  39090یک شرکت مسافربری( نسبت به استان) 

 مسافربری(

  w  w w     w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 

 



 

 

 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1

 و 
 داخلی

ی
 ها

 سرمایه
ب

جذ

ت 
هخارجی به استان با رونق فعالی

ی گردشگری
ا

 

ی سطح توانایی های دفاتر 
ارتقا

ب 
ی در جذ

ت  گردشگر
خدما

گردشگران خارجی
 

ی 
 ماندگار

ت
 مد

ش
افزای

گردشگران خارجی در استان
ی سطح کیفی اقامتگاه 

ارتقا
ی 

ها

عمومی گردشگری
 

توسعه نظام کارآ
مد توزیع صنایع 

دستی
 

ی بالقوه خارجی و 
شناسایی بازارها

دسترسی به آن
ها

 

ش نیر
آموز

ی انسانی ماهر
و

 

صاد کارآ
نظام اقت

مد با رشد مستمر 

ت نسبی فرهنگی
مبتنی بر مزی

 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 اهداف                                                              

 

 

 

 

ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی  

  
      w   یرشاغلعدم وجود هنرجویان شاغل و غ 

       w   ین در بخش صنایع دستیپایاشتغال 

       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 

       w  ی تعداد پایین کارت شناسای 

       w   ین پروانه کارگاهیپایتعداد 

       s   تعداد باالی پروانه انفرادی 

    s s    های صنایع دستیتعداد باالی نمایشگا 

       s  تعداد باالی مشاغل مستقل خانگی 

       s  سال اخیر 5شده در صنایع دستی در مقدار باالی اعتبارات جذب 

  s s      گردیوجود متناسب هتل و مهمانپذیر و مراکز بوم 

s   s      راهیوجود مرکز بین 

s         تعداد باالی گردشگر خارجی 

w         گر داخلیین گردشتعداد پای 

s         های طبیعی باالی جاذبه تعداد 

w         فرهنگی -های تاریخیین جاذبهتعداد پای 

       w   ین شاغلین بخش گردشگریپایتعداد 

w        w عدم وجود مناطق نمونه گردشگری 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

بطور کلي وضعيت توسعه ( مشخص شده است. 1-2در نمودار ) فريدند توسعه شهرستان بررسي ابعا

تر از آن قرار دارد و تنها در بخش صنايع مختلف نزديك متوسط استان و پايينشهرستان در بخش های 

 دستي و فناوری اطالعات از متوسط استان فاصله گرفته است. در دو بخش فرهنگي و کشاورزی نيز با فاصله

اندکي باالتر از متوسط استان قرار دارد و در بخش های آموزش عمومي، بهداشت و درمان، اجتماعي و 

تر از متوسط استان واقع شده است. بخش های صنعت و معدن، تربيت بدني با فاصله اندکي پايين

توسط استاني طح مگردشگری، جمعيتي،آموزش عالي و بازرگاني نيز با اختالف بسيار زياد پايين تر از س

تر است که مي تواند دليل استان پايين متوسطهای اقتصادی در اين مقايسه اغلب از قرار دارند. بخش

های د کالن نيز که مشتمل بر کليه بخشمهاجرت در بخش جمعيتي را به خوبي توضيح دهد. بخش اقتصا

 اقتصادی است از متوسط استاني در جهت پايين فاصله دارد.   

 



   251/فريدنسند توسعه شهرستان 

 

 
 در بخش های مختلف  فریدن وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2ار)نمود

-2آن به شمار مي رود. نمودار ) کشاورزی ،های اقتصادیدر بخش فريدنبرجسته ترين ويژگي شهرستان 

شخص است نمايد. همانگونه که مهای استان مقايسه مياير شهرستان( وضعيت اين شهرستان را با س2

در  گلپايگان، اردستان، نطنز، مبارکه و فريدونشهر اصفهان، سميرم، پس از شهرستان های فريدنشهرستان 

رتبه هشتم توسعه کشاورزی استان قرار دارد. همانگونه که اشاره شد علت عمده ارتقای اين شاخص اراضي 

ابل مز و شير نيز در اين شهرستان قو محصوالت زراعي اين شهرستان است. به عالوه ميزان توليد گوشت قر

  توجه است. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدنشهرستان  کشاورزیشاخص توسعه (. 2 -2نمودار)
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 هایمودارن صنعت و معدن و بازرگانييعني اقتصادی مهم ديگر های به منظور مقايسه اين بخش با بخش 

ها مقايسه شده است. از با ساير شهرستان که در آن وضعيت شهرستان فريدن ائه شدهار( 4-2و )( 2-۳)

های غربي صنعت و معدن بطور کلي در شهرستانر صنعت و معدن کامال مشخص است که بخش نمودا

استان از توسعه چنداني برخوردار نيست زيرا که پنج شهرستان غربي استان در انتهای اين رتبه بندی واقع 

ری هتساير همسايگان از وضعيت بدر مقايسه با  فريدنشهرستان  اند. هرچند که ويژگي صنعت و معدن شده

های منطقه خصوصا بخش های مرتبط با ويژگيگيریبا جهت تواندبرخوردار است اما بطور کلي مي

 کشاورزی ارتقا يابد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدنشهرستان  و معدنصنعت شاخص توسعه (. 3 -2نمودار)

رتبه ست.  ا ( مورد مقايسه قرار گرفته بخش بازرگاني4-2بخش مهم اقتصادی ديگر که در نمودار )

شهرستان فريدن در ميان بيست و چهار شهرستان استان آخرين رتبه است که نشان از ضعف جدی در اين 

مايه ارتقای اين بخش نيز قرار گيرد. توليد نزديك دستی مي تواند زمينه دارد. توليد محصوالت کشاورز

درصد محصوالت زراعي استان به معني پتانسيل قابل توجه برای پيشبرد بخش های صنعت و بازرگاني  ۸به 

مرتبط با اين محصوالت است. بنابراين توجه به توليد محصوالت کشاورزی که بتواند در ارتباط با بخش 

 رگاني ارزش افزوده بيشتری برای شهرستان و منطقه ايجاد نمايد بسيار حائز اهميت است.  صنعت و باز



   25۳/فريدنسند توسعه شهرستان 

 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدنشهرستان  بازرگانیشاخص توسعه (. 4 -2نمودار)

ه در نمودار ک باشدمي بخش صنايع دستي قابل توجه در توسعه شهرستان فريدناز ديگر بخش های مهم و 

بخش  ر ايند رده شده است. اگرچه شهرستان بويين و مياندشتآوبا ساير شهرستان ها ( مقايسه آن 2-5)

دهد اما اين بخش مي تواند عالوه بر جنبه های قابل مزيت های خود را نشان  مي همگام با شهرستان فريدن

 يز به همراه داشته باشد. سرمايه گذاری در راستایاتکای فرهنگي و ميراث فرهنگي، توسعه اقتصادی را ن

احداث کارگاه های صنايع دستي و نظام دهي به فعاليت های اين بخش مي تواند باعث رشد و ترقي آن 

 شود. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدنشهرستان  صنایع دستیشاخص توسعه (. 5 -2نمودار)
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دشگری طبيعي شهرستان فريدن ارتقا يابد، گرخش مهم و اساسي که مي تواند در ارتباط با جاذبه های ديگر ب

را نيز در سطح شهرستان گردی تواند گردشگری بومنهان طبيعي مي آشکار و استفاده از جاذبه های است.

دهد. ن نشان ميهای استااز شاخص گردشگری را ميان شهرستانمقايسه ای ( 6-2. نمودار)توسعه دهد

عليرغم تمامي جاذبه های طبيعي عمده شهرستان های منطقه غربي از توسعه گردشگری کمي برخوردارند. 

جای  ای جلب گردشگران در خودمجموعه شهرستان های غربي بي نظيرترين جاذبه های طبيعي استان را بر

ين استفاده از الگوهای جديد همچنيکديگر در توسعه اين بخش باشند. توانند مکمل اند و ميداده

مرتبط با محصوالت کشاورزی نيز ميگردشگری مانند گردشگری کشاورزی و جشنواره ها و رويدادهای 

   تواند توسعه گردشگری را به همراه داشته باشد.  

 
 ان اصفهانو شهرستان های است فریدنشاخص توسعه گردشگری شهرستان (. 6 -2نمودار)

ی نيز به عنوان يك پشتيبان قابل توجه برای توسعه اقتصادفريدن جمعيتي شهرستان  شاخص های توسعه

ير شهرستان ها نشان داده است. پايين ( اين مقايسه را با سا7-2شهرستان بسيار حائز اهميت است. نمودار )

تواند موفقيت ان های مهم استان مياری از شهرستنسبت به همسايگان و بسياين بخش توسعه يافتگي  بودن

ظ به چالش بکشد. بنابراين لحاشهرستان را برای رسيدن به توسعه ای که مشارکت مردمي را همراه دارد، 

  نمودن راهبردهايي که بتواند توسعه جمعيتي را به همراه داشته باشد بسيار مهم و کليدی است.

 



   255/فريدنسند توسعه شهرستان 

 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدنشهرستان  جمعیتیشاخص توسعه (. 7 -2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: يين جهت اصلي توسعه شهرستان فريدنتع با توجه به بررسي ها،

 )خصوصا مناطق ارزشمند داالنکوه ومنابع طبيعي سرشار و آسيب پذير منطقه از  اکيد حفاظت -1

 ارکت محليگيری از مشبا بهره شهرستان و منطقه يك سرمايه اصلي توسعه  به عنوانگلستانکوه( 

 تدوين الگوهای بهره برداری نوين از مراتع با رويکرد حفظ مراتع و حداکثر نمودن ارزش اقتصادی -2

 شهرستان به بخش تامين کننده مواد اوليه بخش های صنعت و بازرگاني کشاورزی تبديل بخش -۳

ه )گياهان ويژ استفاده از قابليت شهرستان در توليد محصوالت کشاورزی ارگانيك و محصوالت -4

 دارويي و...(

با لحاظ نمودن عدم فشار بر منابع طبيعي منطقه و برندسازی  و محصوالت لبني يتوسعه دام -5

 محصوالت با توجه به ويژه بودن و کيفيت متمايز 

 مبتني بر محصوالت کشاورزی منطقه با فناوری باال و بدون آاليندگي توسعه صنعتي -6

وزه های مويژگي های منطقه ای و راه اندازی با استفاده از  توسعه گردشگری طبيعي و کشاورزی -7

 تخصصي 

و .... ( به عنوان مکمل بخش  محصوالت خاص)جشنواره حمايت از راه اندازی رويدادهای ويژه  -۸

 گردشگری و بازرگاني شهرستان 

حمايت از صنايع دستي بومي و مزيت دار منطقه در جهت تقويت جاذبه های گردشگری و حفاظت  -9

 ز ميراث فرهنگيا

ارتقای فعاليت های بازرگاني با اتکا بر محصوالت صنعتي و کشاورزی منطقه در راستای گسترده   -10

 نمودن بازارهای منطقه ای
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بهره برداری فناورانه از معادن متنوع شهرستان و حمايت از شکل گيری صنايع فرآوری محصول   -11

 ط زيستمرتبط با معادن موجود با رعايت اصول حفاظت از محي

شهرستان با ساير مراکز آموزش عالي با هدف ارتقای کيفي در راستای مراکز آموزش عالي  تعامل  -12

 مسائل منطقه حل 

و تکيه بر توانمندسازی جامعه محلي در راستای پيشگيری از  ارتقای شاخص های توسعه جمعيتي  -1۳

 آسيب های اجتماعي

های مختلف مانند آموزش، بهداشت  جلوگيری از هدررفت سرمايه در توسعه زيرساخت بخش  -14

 و درمان و ... 

توجه به آموزش عمومي )زيرساختي و نرم افزاری( به عنوان رکن توسعه انساني و سرمايه گذاری   -15

 در تامين سرمايه انساني الزم جهت توسعه منطقه ای

بر  يدو تاک با لحاظ دسترسي منطقه ای و درماني توسعه زيرساخت های ارائه خدمات اجتماعي  -16

 نيروی متخصص بومي

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 عمومی آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 پايين بودن آموزش غيردولتي •

 عدم استفاده بهينه از کالس های فيزيکي موجود در مدارس دولتي •

 مدارس دولتي غيراستانداردباال بودن ميزان  •

 ساله و بيشتر کل6پايين بودن نرخ باسوادی در جمعيت  •

 وضعيت نامناسب زيرساخت های آموزشي)کتابخانه و آزمايشگاه( •

 هاتوانمندی -ب

 پايين بودن نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان فني متخصص •

 ي جمعيت فعالسرانه باالی آموزش فني و حرفه ای غيررسم •

 وضعيت تقريبا مناسب سالن ورزشي مدارس دولتي •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه زيرساخت های آموزشي )فيزيکي، تجهيزات( در راستای افزايش کيفيت آموزش -
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 جهت دهي آموزش های فني و حرفه ای به سمت نيازهای بخش های مختلف اقتصادی -

 الیآموزش ع -2 -2-3

 چالش ها -الف

 يتخصص یارشد و دکتر يدانشجو در مقاطع کارشناس نبود •

 نور اميو پ يآزاداسالم یهادر دانشگاه يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا نامناسب •

•  

 نور اميو پ يآزاد اسالم یها رنظامياستاد در ز ايو  اريدانش ار،يبا مرتبه استاد يعلم اتيعضو ه نبود •

 يآزاد اسالم سرانه مقاله در دانشگاهبودن  نامناسب •

 نور اميپ بودن سرانه فضا در دانشگاه نامناسب •

 هاتوانمندی  -ب

 یاکه دار دنيفر سيپرد یکاربرد ي)جامع علمينور و آزاد اسالم اميپ يوجود مراکز آموزش عال  •

 باشد( يبا مرکز اصفهان م کسانيکد 

 ستاندر دانشگاه آزاد شهر انيدرصد دانشجو نيشتريب •

 يدر مقطع کارشناس انيدرصد دانشجو نيشتريب •

 راهبردهای عملياتي -ج

 همکاری مراکز شهرستان با دانشگاه های بزرگ به منظور حل مسائل جامعه محلي -

 تجميع مراکز موجود در شهرستان با هدف اداره اقتصادی و افزايش کيفيت آموزشي -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -فال

 باالتر بودن مرگ و مير نوزادان و کودکان از متوسط استان •

 بيماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشي مرگ درصد بودن باالتر •

 استان متوسط از ترافيکي حوادث از ناشي مرگ بودن باالتر •

 باالتر بودن درصد مرگ ناشي بيماری های دوران حول تولد از متوسط استان •

 هاتوانمندی -ب

 متخصص باالی  پزشك سرانه •

 سرانه باالی تخت ثابت •
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 ایبرخورداری از دو پايگاه اورژانس شهری و جاده •

 استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشي مرگ درصد بودن پايين تر •

 استان متوسط از غيرعمد)غيرترافيکي( حوادث از ناشي مرگ بودن پايين تر •

 گ ناشي از بيماری های سيستم عصبي از متوسط استانپايين تر بودن درصد مر •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ترويج سبك زندگي سالم به منظور پيشگيری از بيماری های با شيوع بيشتر از متوسط استان -

 ارائه خدمات مشاوره و گسترش پايش دوران بارداری به منظور کاهش مرگ و مير نوزادان -

 گيری از گسترش نامتوازن زيرساخت های درماني اداره اقتصادی بخش درمان و جلو -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

 درصد( 5/2درصد در مقابل  5/0سهم کم ورزشکاران در مقايسه با مکان های ورزشي ) •

 فرسوده بودن اماکن ورزشي شهرستان •

 هاتوانمندی -ب

 درصد( 97/0درصد در مقابل  5/2ه سهم جمعيتي )باالتر بودن سهم مکان های ورزشي نسبت ب •

های جهاني استان درصد از مدال ۸۸/2و  1۳95های ملي استان در سال درصد از مدال۳2/0کسب  •

  1۳9۳در سال 

 راهبردهای عملياتي -ج

 فرهنگ سازی در راستای ارتقای تعداد ورزشکاران و استفاده بهينه از فضاهای موجود  -

 ورزشي شهرستان با توجه به فرسوده بودن آنارتقای کيفيت اماکن  -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 یوجود گالر عدم •

 وجود موزه عدم •
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 هاتوانمندی -ب

 و آموزشگاه آزاد و سمن نمايس یسرانه باال •

 يمتناسب کتابخانه و موسسات فرهنگ ی سرانه •

 راهبردهای عملياتي -ج

 بط با ويژگي های منطقه با مشارکت بخش خصوصي ايجاد موزه های مرت -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 بهزيستي مجتمع فقدان •

 تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي نسبت به سهم جمعيت شهرستان از استان •

 فقدان مرکز آسيب های اجتماعي •

 فقدان مرکز مشاوره ژنتيك •

 ز نگهداری از کودکان بي سرپرستفقدان مرک •

 کمبود مراکز مشاوره حضوری •

 باالتربودن نرخ طالق از متوسط استان •

 هاتوانمندی -ب

ستمری بگير اجتماعي   • شي  باالبودن تعداد خانوارهای م سهم ج     و توانبخ سبت به  ستي ن معيت بهزي

 شهرستان از استان

 انپوشش مناسب معلولين نسبت به سهم جمعيت شهرستان از است •

 باالبودن تعداد مهدهای کودک •

 باالبودن تعداد مربيان مهدهای کودک •

 برخورداری از دو مرکز مشاوره و ترک اعتياد •

 باالبودن تعداد افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني •

 باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ا درنظرگرفتن پوشش کامل جمعيت شهرستانتوسعه زيرساخت های ارائه خدمات اجتماعي ب -



 سند توسعه شهرستان فريدن/ 260

 

 

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 روند نسبي نزولي درصد واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسط در ده سال اخير •

 های صنعتيهای نامناسب شهرکزيرساخت •

 برداریهای توسعه و مجوز بهرهتعداد پايين مجوز طرح •

 های بزرگعدم وجود کارگاه •

 های متوسطتعداد کم کارگاه •

 تنوع صنعتي پايين •

 هارشد کم تعداد کارگاه •

 هاتوانمندی -ب

 درصد باالی تعداد واحدهای با فناوری برتر  •

 تعداد مناسب مجوز تاسيس ايجادی •

 های تزييني و مصالح ساختمانيوجود معادن سنگ •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ني بر محصوالت کشاورزی منطقه توسعه صنعتي مبت -

 پايش صنايع موجود در راستای حرکت به سمت آاليندگي کمتر با توجه به ويژگي های منطقه  -

توسعه مبتني بر فناوری بخش معدن و ايجاد صنايع وابسته با هدف اکتساب کل زنجيره ارزش در  -

 شهرستان

 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

 درصد از محصوالت زراعي( 15/5ره وری پايين در توليد محصوالت زراعي ديم )به •

 (۸/1( از استان)61/1تر بودن ضريب مکانيزاسيون شهرستان)پايين •

درصد از پوشش  44/0و  درصد از اراضي زراعي 0۸/5) کم نسبت به محصول و اراضي بيمهسهم  •

  (ای باغاتبيمه
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درصد از تخم مرغ  01/0درصد از مرغ گوشتي و  75/0 ) سهم پايين در توليد مرغ و تخم مرغ •

 (استان

 هاتوانمندی -ب

 رتبه چهارم استان از لحاظ دارا بودن اراضي زراعي •

 از اراضي زراعي ديم استان (درصد ۳2/7) سهم قابل توجه دارا بودن •

ي مدرجه يك  قسمت اعظم از مراتعکه  درصد از مراتع استان ، مراتع تماما ييالقي 60/2دارا بودن  •

 باشد. 

 رشد مثبت و باالتر از استان در محصوالت زراعي ديم •

التر از استان در بخش ی زمين باوری نهادهبهرهو درصد از محصوالت کشاورزی  12/۸توليد  •

 زراعي

 جايگاه سوم استان در توليد محصوالت کشاورزی  •

 درصد از اراضي تحت آبياری باراني استان  7/1۸دارا بودن  •

 درصد از شاغلين بخش کشاورزی  09/4بودن  دارا •

 رشد مثبت و باالتر ضريب مکانيزاسون شهرستان •

 (های استاندرصد از جمع نهاده 9۸/2تکيه کمتر بر استفاده از کود و سموم ) •

 درصد استان( 44/5ی پنجم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان) رتبه •

 رصد از شير استاند 75/2درصد از گوشت قرمز و  60/۳توليد  •

 درصد از عسل استان و سرانه توليد عسل باالتر از استان 19/2توليد  •

 راهبردهای عملياتي -ج

 استفاده از کشت های جايگزين به منظور افزايش بهره وری منابع آب -

را تکميل  ه ارزشرتوجه به توليد محصوالتي که با بخش صنعت شهرستان ارتباط داشته و زنجي -

 نمايد. 

 ه محصوالت ارگانيك و گياهان دارويي با توجه به مزيت اقليمي شهرستان توسع -

 توسعه دام و محصوالت لبني با لحاظ محدوديت ظرفيت منابع طبيعي شهرستان -

 حفاظت از مراتع باکيفيت شهرستان به عنوان سرمايه طبيعي با تدوين الگوهای بهره برداری نوين -
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 با توجه به سهم قابل توجه شهرستان ارتقای بهره وری در توليد محصوالت ديم -

 افزايش سطح پوشش بيمه ای محصوالت کشاورزی -

 توجه به انتخاب روش بهينه آبياری متناسب با محصول و ارزش اقتصادی -

 بازرگانی -9 -2-3

 چالش ها -الف

بت به مبدأ استان نسنقاط کشور از  ريارسال شده به سا یکمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاال •

 شهرستان از کل استان تيسهم جمع

 تينقاط استان نسبت به سهم جمع ريارسال شده به سا یبودن سهم شهرستان در جمع کاال کمتر •

 شهرستان از استان

 شهرستان فروشي¬عمده یتنوع در واحدها عدم •

 هاتوانمندی -ب

  یکشاورز یو حمل کاالها ديشهرستان در تول تيمز •

 دهای عملياتيراهبر  -ج

 توسعه بازرگاني مبتني بر محصوالت منطقه و ايجاد بنگاه های تخصصي  -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -10 -2-3

 چالش ها -الف

 عدم وجود هنرجويان شاغل و غيرشاغل •

 اشتغال پايين در بخش صنايع دستي •

 های صنايع دستيعدم وجود کارگاه •

 پايين کارت شناسايي  تعداد •

 تعداد پايين پروانه کارگاهي •

 تعداد پايين گردشگر داخلي •

 فرهنگي -های تاريخيتعداد پايين جاذبه •

 تعداد پايين شاغلين بخش گردشگری •

 عدم وجود مناطق نمونه گردشگری •
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 هاتوانمندی -ب

 تعداد باالی پروانه انفرادی  •

 های صنايع دستيتعداد باالی نمايشگا •

 الی مشاغل مستقل خانگيتعداد با •

 سال اخير 5شده در صنايع دستي در مقدار باالی اعتبارات جذب •

 گردیوجود متناسب هتل و مهمانپذير و مراکز بوم •

 راهيوجود مرکز بين •

 تعداد باالی گردشگر خارجي •

 های طبيعي تعداد باالی جاذبه •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 جاذبه های کشاورزی گسترش گردشگری مبتني بر منابع طبيعي و  -

 برگزاری رويدادهای مرتبط با ميراث فرهنگي و آداب و رسوم محلي و محصوالت منطقه  -

 افزايش ظرفيت های اقامتي خصوصا اقامتگاه های بومگردی -

آموزش و توانمندسازی مردم محلي جهت پذيرايي از گردشگران و جذب کامل پرداخت  -

 ط تورگردان های محلي گردشگران با راه اندازی تورهای محلي توس

 حمل و نقل -11 -2-3

 چالش ها -الف

درصد از 97/0درصد از مسافران برون استاني و  41/0درصد از سفرهای برون استاني و  25/0 •

 جمعيت استان

نار جا شده درون استاني در کدرصد از بار جابه 15/0جا شده برون استاني و درصد از بار جابه 4/0 •

 درصد از جمعيت استان 97/0درصد از مساحت استان و  94/0

درصد استان( نسبت به بار  4۳/0باالتر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور) •

 درصد استان( ۳۸/0خروجي از شهرستان)

 عدم وجود حمل و نقل ريلي و هوايي •
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 هاتوانمندی -ب

درصد از  46/1درصد از سفرهای درون استاني و  67/1 سهم قابل توجه مسافرين درون استاني •

 درصد از جمعيت استان 97/0جا شده درون استاني و مسافران جابه

 تر بودن نسبت جمعيت به شرکت مسافربری در مقايسه با استانپايين •

 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -2-3

 چالش ها -الف

 نسبت به سهم جمعيت شهرستان شهری ارتباطي خدمات دفاتر پايين تعداد •

 استان سرانه از پستي مرسوالت سرانه بودن پايين تر •

 استان ميانگين از ثابت تلفن نفوذ ضريب بودن پايين تر •

 استان ميانگين از اپراتور همراه اول ضريب بودن پايين تر •

 استان ميانگين از اپراتور رايتل نفوذ ضريب بودن پايين تر •

 استان کل سرانه از همراه تلفن های سايت سرانه بودن يين ترپا •

 استان سرانه از مخابرات توسط شده دايره ADSL های پورت سرانه بودن پايين تر •

 هاتوانمندی -ب

 روستايي و شهری پستي واحدهای باالی تعداد •

 روستايي نسبت به سهم جمعيت شهرستان ICT دفاتر باالی تعداد •

 استان سرانه از پستي واحدهای سرانه بودن باالتر •

 استان يانگينم از تلويزيوني و راديويي ديجيتال های فرستنده جمعيتي پوشش ميزان باالتر بودن •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای نفوذ فناوری های مختلف ارتباطات و اطالعات )اعم از خطوط تلفن و اينترنت( -

 وری اطالعات و ارتباطاتجلوگيری از توسعه بي رويه مراکز فيزيکي فنا -

 

 


