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 و دونشهریفر شهرستان سطح در تیجنس کیتفک به شتریب و ساله 10 تیجمع یکاریب نرخ(. 64 -1)جدول

 103 .................................................................................................................................................... (درصد)اصفهان استان

 ارزش کل از شهرستان سهم و 1379-1393 دوره یط دونشهریفر شهرستان افزوده ارزش(. 65 -1)جدول

 104 .....................................................................................................................................................................استان افزوده

 106 ................... 1393 سال در یاقتصاد تیفعال هر در( درصد)ستانده به واسطه مصرف نسبت(. 66 -1)جدول

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

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

 113 .............................................................................................................................................. استان افزوده ارزش در ها

تیفعال نیا  سهم به دونشهریفر شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 70 -1)جدول

 114 .............................................................. 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال در کشور افزوده ارزش در ها

 116 .................................................. دونشهریفر شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع مبلغ(. 71 -1)جدول

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

 119 ........................................................................ دونشهریفر شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 73 -1)جدول

 120 ................................................................. دونشهریفر شهرستان یصنعت یهاشهرک رساختیز(. 74 -1)جدول

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

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

 122 ..................................................................................................................................................... دونشهریفر شهرستان

 123 ......................................................... دونشهریفر شهرستان تیفعال نوع کیتفک به عیصنا سهم(. 77 -1)جدول

 124 ............................................................دونشهریفر شهرستان یبردار بهره حال در معادن تعداد(. 78 -1)جدول

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

 133 ...... (درصد)استان از شهرستان سهم و( هکتار)دونشهریفر رستانشه باغات و یزراع یاراض(. 80 -1)جدول

 135 ............................................................................... (هکتار)دونشهریفر شهرستان در مراتع سطح(. 81 -1)جدول

 137 ................................................................. دونشهریفر شهرستان یباغ و یزراع صوالتمح دیتول(. 82 -1)جدول

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

 141 ........................................... (هکتار)دونشهریفر شهرستان در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 84 -1)جدول

 142 ...................................................................... دونشهریفر شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 85 -1)جدول

 144 ................................................. دونشهریفر شهرستان در یکشاورز بخش ونیزاسیمکان بیضر(. 86 -1)جدول

 145 ................................................................... دونشهریفر 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

 147 ........................................................................................................................................................................ دونشهریفر

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

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

 153 ................................................دونشهریفر شهرستان در عسل دیتول و عسل زنبور یکلن تعداد(. 92 -1)جدول

 155 ................................................................................ دونشهریفر شهرستان در یدامپزشک امکانات(. 93 -1)جدول

 انشهرست سهم و( هزارتن)کشور نقاط سایر به دونشهریفر ستانشهر از شده ارسال کاالی میزان(. 94 -1)جدول

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

 همس و( تن هزار)اصفهان اناست نقاط سایر به دونشهریفر شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 95 -1)جدول

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

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

 161 ................................................................................................................... کاالیی گروه 9 تفکیک به (درصد) استان

 عیتجم سهم به اصفهان استان مبدأ از ارسالی کاالهای کل از دونشهریفر شهرستان سهم نسبت(. 97 -1)جدول

 162 .................................................................................................................... اصفهان استان جمعیت کل از شهرستان

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

 ISIC.......................................................................................................................... 164 رقمی سه کد تفکیک به استان

 استان صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و ونشهردیفر شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 99 -1)جدول

 164 ..............................................................................................................................................................................(درصد)

 165 .............. اصفهان استان و دونشهریفر شهرستان سطح در همراه و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 100 -1)جدول

 و اصفهان استان و دونشهریفر شهرستان در اول همراه اپراتور توسط شده نصب BTS تعداد(. 101 -1)جدول

 168 ..................................................................................... 1385-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان سهم

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

 169 ..........................................استان و دونشهریفر شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 103 -1)جدول

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

 170 ............................................................................................... 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان

 انشهرست سهم و ییروستا و یشهر کیتفک به دونشهریفر شهرستان یپست یواحدها تعداد(. 105 -1)جدول

 171 ............................................................................ 1385-1395 دوره یط استان یپست یواحدها کل از( درصد)

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

 172 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

 ره یازا به) اصفهان استان و دونشهریفر شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 107 -1)جدول

 173 ........................................................................................................................................................................ (نفر 4000
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 تاناس و دونشهریفر شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله) یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 108 -1)جدول

 174 .................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط اصفهان

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

 176 ........................................................................................................... 1389-1395  دوره یط استان و دونشهریفر

 به فریدونشهر شهرستان در( مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)طبیعی گاز مصرف سرانه (. 110 -1)جدول

 177 ............................................................................................................................................. مختلف هایبخش تفکیک

 178 ................................................................. فریدونشهر شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 111 -1)جدول

 185 .............................................. فریدونشهر شهرستان در نفتی یفرآورده شش مصرف میزان (. 112 -1)جدول

 186 ......................................................... فریدونشهر شهرستان CNG جایگاه و بنزین پمپ تعداد(. 113 -1)جدول

 یازا به ساعت هزارکیلووات)فریدونشهر شهرستان مختلف هایبخش در برق یسرانه مصرف(. 114 -1)جدول

 189 ...................................................................................................................................................... (درصد و مشترک هر

 190 ......................................... یدونشهرفر شهرستان مختلف هایبخش در برق مشترکین تعداد(. 115 -1)جدول

فریدونشهر شهرستان مختلف بخشهای در( مشترک هر یازا به  مکعب متر)آب سرانه مصرف (. 116 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 192 

 194 ............................................ فریدونشهر شهرستان مختلف هایبخش در آب باتانشعا تعداد(. 117 -1)جدول

 196 ................................................... (لومتریک)دونشهریفر شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 118 -1)جدول

 198 ...................................................... دونشهریفر شهرستان یبرا راه ییربنایز یشاخصها ارمقد(. 119 -1)جدول

 200 ..................................................... دونشهریفر شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 120 -1)جدول

 201 ......................... دونشهریفر شهرستان( مورد هزار)یاستان درون یشده جابجا مسافر تعداد. (121 -1)جدول

 202 ...................................................... دونشهریفر شهرستان( مورد هزار)یاستان برون سفر تعداد(. 122 -1)جدول

 203 .......................... دونشهریفر شهرستان( مورد هزار)یاستان برون یشده جابجا مسافر تعداد(. 123 -1)جدول

 204 .................... دونشهریفر شهرستان( تن هزار)یاستان درون و برون یشده جابجا بار زانیم(. 124 -1)جدول

 206 ................................................................................ دونشهریفر شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 125 -1)جدول

 207 .................................... دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا جیرا یربومیوغ یبوم یهارشته(. 126 -1)جدول

 207 .............................................................. دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 127 -1)جدول

 208 ......................................................... دونشهریفر شهرستان یدستعیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 128 -1)جدول

 209 ................ دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا یانفراد و یکارگاه دیتول یها پروانه تعداد(. 129 -1)جدول

 210 ..................................... دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا بخش ییشناسا یکارتها تعداد(. 130 -1)جدول

 211 ............................. دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا بخش مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 131 -1)جدول
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دونشهریفر شهرستان یدست عیصنا بخش در شدهجذب اعتبارات و دهشیمعرف ها طرح تعداد(. 133 -1)جدول
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 215 ...... دونشهریفر شهرستان مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گردشگران تعداد(. 134 -1)جدول

 218 .................................................................................. دونشهریفر شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 135 -1)جدول

 219 .......................................................................... دونشهریفر شهرستان یگردشگر نمونه مناطق(. 136 -1)جدول

 219 .............................................................................. دونشهریفر شهرستان یگردشگر یهاجاذبه(. 137 -1)لجدو

 221 ..................................................... دونشهریفر شهرستان یگردشگر یهاجاذبه یبرخ نیعناو(. 138 -1)جدول

 223 ............................................................ دونشهریفر شهرستان یگردشگر بخش نیشاغل عدادت(. 139 -1)جدول
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 18 ................ 1385-1395 دوره طی اصفهان استان و فریدونشهر شهرستان جمعیت تراکم روند(. 1 -1)نمودار
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 21 .................. 1385-1395 دوره طی استان با فریدونشهر شهرستان در شهرنشینی نرخ مقایسه(. 3 -1)نمودار
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 استان یهاشهرستان در( ساعت)فعال تیجمع یررسمیغ یا حرفه و یفن آموزش سرانه(. 24 -1)نمودار

 52 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان
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95- 1385 .......................................................................................................................................................................... 59 
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 67 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

 شهرستان در یدرمان یداشتبه خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه(. 34 -1)نمودار

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

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه سهیمقا(. 35 -1)نمودار

 70 .....................................................................1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با دونشهریفر

 انشهرست در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه(. 36 -1)نمودار

 70 .......................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دونشهریفر

 رد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(. 37 -1)نمودار

 71 ........................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با دونشهریفر
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 شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 38 -1)نمودار

 71 .......................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دونشهریفر

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 39 -1)نمودار

 72 ........................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با دونشهریفر

 75 .... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و دونشهریفر شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 40 -1)نمودار

 فهاناص استان کل و  ها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 41 -1)نمودار

 75 .................................................................................................................................................................... 1394 سال در

1386 -1394 یها سال یط استان و دونشهریفر شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 42 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 78 

1389 -1394 یها سال یط استان و دونشهریفر شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 43 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 79 

1387 -1394 یها سال یط استان و دونشهریفر شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 44 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 79 

 85 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 45 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر)یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به ملی هایمدال نسبت(. 46 -1)نمودار

 87 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر)یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به جهانی هایمدال نسبت(. 47 -1)نمودار

 87 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 91 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 48 -1)نمودار

 92 ... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه. (49 -1)نمودار

 یط استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با دونشهریفر شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 50 -1)نمودار

 100 ......................................................................................................................................................... 1385-1395 دوره

 یط استان کل طالق به ازدواج نسبت با دونشهریفر شهرستان طالق به ازدواج نسبت سهیمقا(. 51 -1)نمودار

 101 ......................................................................................................................................................... 1386-1395 دوره

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ (.52 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 103 

 فهاناص استان کل و استان یها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 53 -1)نمودار

 104 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 استان کل و استان یها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 54 -1)نمودار

 105 .................................................................................................................................................. 1393 سال در اصفهان
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 دوره یط اصفهان استان و دونشهریفر شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 55 -1)نمودار

1393-1379 .................................................................................................................................................................. 109 

 شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 56 -1)نمودار

 109 ....................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان کل و استان یها

1379-1393 دوره یط استان و دونشهریفر شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 57 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 110 

 یاه شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 58 -1)نمودار

 110 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و دونشهریفر شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 59 -1)نمودار

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

 یها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان در افزوده ارزش کل از دماتخ بخش سهم سهیمقا(. 60 -1)نمودار

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

 در تهایلفعا نیا  سهم به دونشهریفر شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 61 -1)نمودار

 115 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 کل و استان یها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 62 -1)نمودار

 116 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 کل و استان یها شهرستان گرید با دونشهریفر شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 63 -1)نمودار

 117 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در استان

 119 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با ینعتص یها کارگاه سهم(. 64 -1)نمودار

 120 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(. 65 -1)نمودار

 122 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(. 66 -1)نمودار

 124 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 67 -1)نمودار

 128 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 68 -1)نمودار

 128 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 69 -1)نمودار

 129 ............................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 70 -1)نمودار

 129 ............................................... 1395 سال در فهاناص استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 71 -1)نمودار

 134 ........ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(. 72 -1)نمودار

 134 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 73 -1)نمودار

 135 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 74 -1)نمودار

 136 ................................................................... 1395 سال در دونشهریفر شهرستان مراتع تیوضع(. 75 -1)دارنمو
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 138 ........................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یکشاورز محصوالت (. 76 -1)مودارن

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

 139 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت(. 78 -1)نمودار

 یهاشهرستان یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 79 -1)نمودار

 140 ...................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان استان

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

 140 ............................................................................................................ 1394 سال در اصفهان استان یهاشهرستان

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

 141 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 143 .....................................1394 سال در اصفهان استان یستانهاشهر یکشاورز بخش نیشاغل(. 82 -1)نمودار

1394 تا 1385 یسالها یط در اصفهان واستان دونشهریفر شهرستان ونیزاسیمکان بیضر(. 83 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 144 

 146 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 84 -1)مودارن

 148 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 85 -1)نمودار

 149 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 86 -1)نمودار

 151 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 87 -1)نمودار

 151 .................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(. 88 -1)نمودار

 152 ......................................... 1394 سال در صفهانا استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 89 -1)نمودار

 154 ................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 90 -1)نمودار

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

 158 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 االیک جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با دونشهریفر شهرستان مقایسه(. 92 -1)نمودار

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

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

 166 ...................................................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان

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

 167 ...................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها

 یها انشهرست گرید با دونشهریفر شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 95 -1)نمودار

 167 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان
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 با دونشهریفر شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 96 -1)نمودار

 169 .......................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید

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

 171 .................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان

 یاه شهرستان با دونشهریفر شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 98 -1)نمودار

 174 ...................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان گرید

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

 175 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 177 ....................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز یسرانه مصرف(. 100 -1)نمودار

 178 ................................................. 1394 سال در فریدونشهر شهرستان در گاز  مصرف ترکیب(. 101 -1)نمودار

 179 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 102 -1)نمودار

 180 ................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین یسرانه مصرف(. 103 -1)نمودار

 181 ...................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سوپر بنزین یسرانه مصرف(. 104 -1)نمودار

 181 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت یسرانه مصرف(. 105 -1)نمودار

 182 ....................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف (. 106 -1)نمودار

 183 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 107 -1)نمودار

 184 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز یسرانه مصرف(. 108 -1)نمودار

 187 ......................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 109 -1)نمودار

 187 .......... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل یسرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 سال اول ماهه نه در فریدونشهر شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 111 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 188 

 هماه نه در فریدونشهر شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 112 -1)نمودار

 191 ............................................................................................................................................................... 1395 سال اول

 191 .................. 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 113 -1)دارنمو

 193 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 114 -1)نمودار

 193 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 194 ............................... 1395 سال در فریدونشهر شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 116 -1)نمودار

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

1395 ................................................................................................................................................................................ 195 

 195 ............................................ 1395 سال رد اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 118 -1)نمودار
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 197 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یانهاشهرست یاستحفاظ یحوزه یراهها(. 119 -1)نمودار

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

 197 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 198 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 121 -1)نمودار

 199 ...................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان  تیجمع به راه نسبت(. 122 -1)نمودار

 199 ................. 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 123 -1)نمودار

 200 ........... 1395 سال در دونشهریفر نشهرستا یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 124 -1)نمودار

 سال در دونشهریفر شهرستان یاستان درون یشده مسافرجابجا تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 125 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 201 

 202 ......... 1395 سال در دونشهریفر شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 126 -1)نمودار

 سال در دونشهریفر شهرستان یاستان برون یجابجاشده مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 127 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 203 

 205 ........................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(. 128 -1)نمودار

 205 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یانهاشهرست در یاستان درون بار ییجابجا(. 129 -1)نمودار

 206 .. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر یشرکتها به تیجمع نسبت(. 130 -1)نمودار

 209 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد (.131 -1)نمودار

 211 ......................... اصفهان استان یشهرستانها یدستعیصنا ساله 5 ییشناسا یکارتها تعداد(. 132 -1)نمودار

 212 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 133 -1)نمودار

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

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

اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش در ریاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 135 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 214 

 216 ................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج گردشگران ادتعد(. 136 -1)نمودار

 216 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد (.137 -1)نمودار

 220 .................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 138 -1)نمودار

 221 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 139 -1)نمودار

 224 ..................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 140 -1)نمودار

 248 ........................................ مختلف یها بخش در دونشهریفر شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار
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 بارکهم سوره)« َ قِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ »

    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

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

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

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

های مطالعاتي تر شدن محدودهوچكجغرافيايي دور نموده و نتايج آن را غيرواقعي خواهد ساخت. با ک

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

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

 ج مطالعات آمايش از بهينگي فاصله بگيرد. مشکل ساختاریشود نتايها را از بين برده و باعث ميفعاليت

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

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

ها و در نيز به دور از مرزهای سياسي استان آمايش منطقه ای ز اينکه الزم است مطالعاتنظر انمايند)صرف

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

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

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

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

ها تبديل نمايد، ضروری ستاناجرايي توسعه شهر -های راهبردیشده در سطح استان را به دستورالعمل

 است. 

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

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

آوری اطالعات ارزشمند اقدام به توصيف نايي، ضمن جمعهای مختلف اقتصادی، اجتماعي و زيرببخش

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

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

 های استان را ترسيم نموده است. ستانراهبردهای کالن توسعه شهر

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

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

های مورد مطالعه رسيده است. پس از تدوين سئولين شهرستانآوری شده و به مالحظه ماصفهان جمع

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

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

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

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

های اصلي گام بردارند. ارسال نظرات نگری و تأمين منابع الزم اين جهتراستای آيندهشهرستان در 

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

رحله متر شده و پس از تدوين، باعث شده است راهبردهای تدوين شده به واقعيت اجرايي و بومي نزديك

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

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

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

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

الح د و نهايتاً به اصشوهای معتبر شروع ميريزی از اطالعات و دادهگيری چرخه برنامهچرا که اساس شکل

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

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

ها و در اختيار گذاشتن نظرات ر جلسات شهرستانآوری اطالعات، شرکت دعزيزان در تمامي مراحل جمع

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

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

سای فراز مشارکت همدالنه ايشان سپاسگزاری نمايد. هماهنگي طاقت داندحاصل شده است، که الزم مي

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

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

ريزی استان اصفهان جناب بودجه سازمان مديريت و برنامه ديشي معاون محترم هماهنگي برنامه وو دوران

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

ود به اين و دانش خ ای است برای تشکر و سپاسگزاری از ايشان که با تجربهاصفهان است. اين مجال بهانه

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

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

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

 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

 دامات الزم در جهت پيگيری راهبردهایعنوان سند توسعه شهرستان شناخته شده و الزم است اقاصفهان به
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هايي باشد در راستای طرح شده در سند انجام شود. اميدواريم تدوين اين اسناد و اجرايي شدن آن گام

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

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

           مجری طرح                                                                                            

 

 



 

 

 



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 منابع آبوضعیت جغرافیایی، اقلیمی و  -1 -1

 ،مربعکيلومتر 2159با مساحتي بالغ بر فريدونشهرشهرستان  1۳95سال در ری براساس آخرين تقسيمات کشو

استان اصفهان شهرستان  دوازدهميندهد و  از نظر وسعت د از مساحت کل استان را تشکيل ميدرص 02/2

مربع( و کمترين به شهرستان خمينيکيلومتر22570رين وسعت به شهرستان نايين)بيشتاست. 

و معادل  نفر ۳5654حدود ، 1۳95در سال  شهرستان فريدونشهرجمعيت تعلق دارد.  کيلومترمربع(176شهر)

بيشترين جمعيت باشد. استان اصفهان مي در جايگاه نوزدهم و از اين نظر درصد از جمعيت استان است 70/0

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

، از ريدنفشرق به شهرستان  از ين و مياندشت،به شهرستان بوي از شمال فريدونشهر شهرستانباشد. مينفر( 

 محدود است. و لرستان چهار محال و بختياری هایو از جنوب و غرب به استان چادگانبه  جنوب شرق

انبار، )برفهستاند 5، انبار و فريدونشهر(برف)شهر 2،  کزی()مربخش 1دارای  شهرستان فريدونشهر

سکنه  دارایآبادی  ۸5که  است آبادی 155و  لنگان و عشاير( موگوئي، چشمه موگوئي، پيشکوه پشتکوه

 . سکنه هستند خالي ازآبادی  70و 

در   دهد.های استان اصفهان را نشان ميبندی شهرستانسيمدر تق فريدونشهر(  موقعيت شهرستان 1-1)نقشه

  نيز  نشان داده شده است. فريدونشهرو شهر های روستايي گاهاين نقشه پراکندگي سکونت



 

 

 در تقسیمات سیاسی استان اصفهان (. موقعیت شهرستان فریدونشهر1 -1نقشه)
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 1395براساس تقسیمات کشوری سال  فریدونشهرمشخصات عمومی شهرستان  (.1 -1جدول)

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان حشر

 02/2 107019 2159 (عمربکيلومتر)مساحت

 2 50 1 بخش

 ۸7/1 107 2 شهر

 94/۳ 127 5 دهستان

 41/4 ۳514 155 کل آبادی

 11/4 170۳ 70 آبادی خالی از سکنه

 1۳95مأخذ: سالنامه آماری سال 

شود. های استان محسوب ميترين شهرستانر يکي از مرتفعمت 2500اع بيش از شهرستان فريدونشهر با ارتف

، کوه کمران و قله شاهان از جمله ارتفاعات اين شهرستان است . کوهستانيکوه کلوسهانشعابات زاگرس،

های پيشکوه موگويي و پشتکوه موگويي واقع شده است. موقعيت ترين مناطق شهرستان در دهستان

های مرطوب هوا از سمت غرب موجب نطقه از سطح دريا و حرکت تودهد مجغرافيايي و ارتفاعات زيا

اً نتيجت ، وگردد که نتيجه آن کاهش دما، سرد شدن هوا، تشکيل ابرهای جوی فراوان در اين ناحيه ميريزش

طوری که گذشته از ارتفاعات با پوشش دائمي برف ب، گرددصورت برف( ميهب )اکثراًهای سنگينبارش

توسط بارندگي . مرطوب و سرد طبقه بندی گرديده استي از اين شهرستان در قالب اقليم بسيار ممناطق وسيع

 . درجه سانتيگراد است 5ميليمتر و متوسط دمای ساليانه آن حدود  600ساليانه شهرستان فريدونشهر بيش از 

ه دما بوده است ک، منطقه جنوب شرق شهرستان شاهد کمترين دما ترسيم شده( که خطوط هم2-1)در نقشه

نيز در منطقه با بارش زياد  فريدونشهريابد. شهر ب و شمال ميانگين دمای افزايش ميبا حرکت به سمت غر

( ۳-1)در نقشه شود.ه عنوان يك شهر ييالقي شناخته ميو دمای پايين شهرستان قرار دارد به همين دليل ب

بيشترين بارش ها در قسمت غرب دهد، ان ميالنه و طبقات ارتفاعي را نشکه خطوط هم بارش متوسط سا

خورد که با حرکت به سمت شرق و شمال شرقي ميزان شهرستان و در ارتفاعات به چشم ميو جنوب غربي 

(  4-1)ر از بارش، دما و ارتفاع در نقشهگيری پوشش زمين نيز متاثشکلشود. برو ميبارش ها با کاهش رو

منطقه غرب و جنوب غربي های کوه های شرقينيمه متراکم در دامنه نشان داده شده است. مراتع متراکم و

در قسمت . عمده اراضي کشاورزی نيز ادامه دارنداند و با حرکت به سمت شرق و شمال شرق شکل گرفته

شکل گرفته است و ساير اراضي  (در مجاورت شهرهای فريدونشهر و برف انبارشمال شرقي شهرستان)

دهد ((  نشان مي5-1)نقشه )نقشه شيب . اندهای شهرستان پراکنده شدهر قسمتيبصورت پراکنده در سا

های مختلف را در اين فعاليتدارند که  برخور ياز شيب قابل توجه فريدونشهرقسمت عمده شهرستان 

  سازد.ها محدود ميقسمت
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ر دفریدونشهرسبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان مساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای (. 2 -1جدول)

 )هکتار(1395سال 

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 54/61 65000 40000 جنگل طبیعی

 90/1 ۳۳6214 6۳۸۳ جنگل دست کاشت

 00/0 2۸ 0 پارک های جنگلی طبیعی

 0۳/5 2۸0۳4 1409 فضاهای سبز

 6۳/2 ۸166 215 ذخیره گاه های جنگلی

 ماخذ: سالنامه آماری      

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

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را  0۳/5باشد که هکتار مي 1409در حدود فريدونشهرشهرستان 

 را در اختيار دارد. ششماستان رتبه  هایدهد و از اين حيث در بين شهرستانتشکيل مي



 

 

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

 



 

 

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

 



 

 

 فریدونشهر(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 ریدونشهرف(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

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

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش 

مفید )منابع آب 

تجدیدپذیر(

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
 شاخص تنش آبی

نسبی 

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

در سال( مترمکعب

26247574/1۸67 7/49529 
ش تن)وجود عدم تنش آبي

آبي موضعي و مقطعي(
1/0 بدون تنش۸/1 6باال449۸

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

 فریدونشهرآب در شهرستان  ای مهم بخشه(. وضعیت شاخص3-1ادامه جدول)

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

سطح ایستابی 

)متر(

میانگین تغییرات 

ساالنه حجم 

آبخوان )میلیون 

مترمکعب(

میانگین شوری منابع 

آب زیرزمینی )میکرو 

زیمنس بر سانتیمتر(

تغییرات متوسط ساالنه 

شوری منابع آب 

زیرزمینی )میکروزیمنس 

بر سانتیمتر(

سرانه مصرف
راندمان 

آبیاری 

)درصد(

پرت 

شبکه 

)درصد(

تعداد 

تصفیه 

خانه

سرانه مصرف 

شهری

الگوی سرانه 

مصرف

)لیتر بر روز()لیتر بر روز(

17۸۳6۸۳2/0- 2- ۳576/2- 19417440۳۳ 0

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

همچنين به دليل حجم شاهده است. ( قابل م6-1)دارد. اين واقعيت در نقشه لوبياز نظر سرانه آب تجديدپذير وضعيت مط فريدونشهرهمانگونه که مشخص است شهرستان 

  ( اين واقعيت را مشاهده نمود.7-1)که مي توان در نقشه ورودی آب نسبت به خروجي آب، اين شهرستان در وضعيت عدم تنش آبي قرار دارد،مناسب بارش و بيشتر بودن 



 

 

 نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل رواناب (. موقعیت شهرستان فریدونشهر6 -1نقشه)

 



 

 

 در محدوده حوزه های آبریز استان اصفهان (. وضعیت تنش آبی شهرستان فریدونشهر7 -1نقشه)

 
 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 16

 

 تحوالت جمعیتی -2 -1

درصد از  -54/0، جمعيت شهرستان فريدونشهر با متوسط نرخ رشد ساالنه (4-1)های جدولبر اساس آمار

 -44/1کاهش يافته و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90نفر در سال  ۳۸۳۳4به 1۳۸5نفر در سال  ۳9۳92

ی ( شهرستان فريدونشهر رتبه1۳95-1۳90)یرسيده است.  در دوره 1۳95سال  نفر در ۳5654درصد به 

 ی جمعيت در استان به خود اختصاص داده است. بيست و سوم را در متوسط نرخ رشد ساالنه

ين ی جمعيت و شهرستان بويمه باالترين نرخ رشد ساالنهشهر و ميشاهينشهرستان  1۳90-1۳95ی طي دوره

يت در ی جمعاند. متوسط رشد ساالنهترين نرخ رشد ساالنه جمعيت در استان را داشتهو مياندشت پايين

درصد  -57/2درصد و در مناطق روستايي  -۳7/0در مناطق شهری  1۳95و  1۳90ی دو سرشماری فاصله

 بوده است. 

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

 1395و  1390

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1385-1390 1390-1395 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 -44/1 -54/0 ۳5654 ۳۸۳۳4 ۳9۳92 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 -۸4/0 -۳۳/0 1۸171 1۸95۳ 19267 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 -04/2 -75/0 174۸۳ 19۳۸1 20125 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 106۸۸ 10672 9274 شهرستان

 - - 70/0 79/0 ۸6/0 سهم جمعیت شهرستان از کل استان)درصد(

 - - 17 1۸ 1۸ مربع(تراکم جمعیت)نفر درکیلومتر

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 -۳7/0 49/0 1۸9۸5 19۳4۳ 1۸۸77 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 -0۸/0 ۸۸/0 96۳۸ 9677 9262 شهرستان



   17/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1385-1390 1390-1395 

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 -67/0 11/0 9۳47 9666 9615 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 59۳0 5619 4۸91 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -57/2 -5۳/1 16669 1۸991 20515 رستانشه

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

 -66/1 -50/1 ۸5۳۳ 9276 10005 شهرستان

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

 -49/۳ -56/1 ۸1۳6 9715 10510 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 475۸ 505۳ 4۳۸۳ شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران           

 106۸۸و نهايتاً به   1۳90در سال  10672به  1۳۸5در سال  9274تعداد خانوارهای شهرستان فريدونشهر از 

 1۸، 1۳90و  1۳۸5افزايش داشته است. ميزان تراکم جمعيت شهرستان فريدونشهر در سال  1۳95در سال 

کاهش يافته است. ميزان تراکم  1۳95مربع در سال نفر در هر کيلومتر 17ه به بوده کمربع نفر در هرکيلومتر

 ( کمتر است. 4۸)1۳95( و 46)1۳90(، 4۳)1۳۸5های اکم جمعيت استان در سالجمعيت همواره از نرخ تر

ی نوزدهم را در اختيار دارد. در اين از نظر ميزان تراکم جمعيت رتبه 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال  

ين ی آخر مربوط به شهرستان نايشهر و رتبهخمينيشهرستان ی اول تراکم جمعيت مربوط به سال، رتبه

 باشد.مي



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 1۸

 

 
 1385-1395روند تراکم جمعیت شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان طی دوره (. 1 -1نمودار)

 در شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان )به ازای هر هزار نفر(م تولد و مرگ و میرنرخ خا(. 5 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 49/22 77/19 94/2۳ شهرستان

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

 ۳5/4 6۳/14 ۳2/6 شهرستان

 مناطق شهری

 خام تولدنرخ 
 0۸/17 91/15 55/14 استان

 96/1۳ 06/14 09/14 شهرستان

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

 69/2 ۳5/1۸ 60/۳ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 22/۳2 59/25 00/۳۳ شهرستان

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

 24/6 ۸5/10 ۸2/۸ نشهرستا

 ماخذ: مرکز آمار ايران                                      

به  1۳۸5در سال  94/2۳، نرخ خام تولد در شهرستان فريدونشهر از رقم (5-1)بر اساس آمارهای جدول 

ه رکاهش يافته است؛ در حالي که اين رقم برای استان اصفهان در طي اين دو 1۳95در سال  49/22رقم 



   19/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

ی اول را در استان به ، شهرستان فريدونشهر رتبه1۳95افزايش داشته است. از نظر نرخ خام تولد در سال 

 داشته است.( ۳۸/11شهرستان خوانسار)ی آخر را که رتبهخود اختصاص داده است؛ در حالي

افزايش داشته  1۳90در سال  6۳/14به 1۳۸5در سال   ۳2/6نرخ خام مرگ و مير شهرستان فريدونشهر از رقم 

 91/4کاهش پيدا کرده است؛ در حالي که برای استان اصفهان اين رقم از  1۳95در سال  ۳5/4و نهايتاً به 

شهرستان  1۳95رسيده است. از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در سال  1۳95در سال  5۳/4به  1۳۸5در سال 

  02/۸فريدن با نرخ مرگ و مير هرستان شی نوزدهم قرار گرفته است. در همين سال فريدونشهر در رتبه

 اند.ی آخر را در استان به خود اختصاص دادهرتبه 79/۳فالورجان با شهرستان ی اول و رتبه

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

 1395و  1390، 1385های در سال شهرستان فریدونشهر های جمعیتیشاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 25/5۳ 46/50 92/47 شهرستان

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

 75/46 54/49 0۸/52 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 ۳4/۳ 59/۳ 25/4 شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 104 9۸ 96 شهرستان



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 20

 

 1395 1390 1385 عنوان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 9/79 0/7۸ ۸/77 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

  6/57 4/7۸ شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 20/۳ 44/۳ ۸6/۳ شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 10۳ 100 96 شهرستان

 نرخ باسوادی
 91 1/۸9 1/۸9 استان

 1/۸7 ۳/۸5 1/۸4 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

  9/4۸ 7/۳۸ شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 50/۳ 76/۳ 6۸/4 رستانشه

 جنسیتینسبت 
 107 106 107 استان

 105 95 95 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 7/71 5/70 0/72 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 2/5۳ 1/94 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران                                      

افزايش  1۳95درصد در سال  25/5۳به  1۳۸5درصد در سال  92/47رنشيني شهرستان فريدونشهر از نرخ شه

ی بيستم را در ميزان شهرنشيني در استان به خود فريدونشهر رتبهشهرستان  1۳95داشته است. در سال 

درصد  75/46به  1۳۸5درصد در سال  0۸/52فريدونشهر از شهرستان اختصاص داده است.  نرخ روستانشيني 

ی پنجم در رتبه 1۳95کاهش يافته است. از لحاظ روستانشيني شهرستان فريدونشهر در سال  1۳95در سال 

 قرار گرفته است.



   21/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 یتيران وکرون رتبهشهرستان ی اول و شهر رتبهخمينيشهرستان ، 1۳95از لحاظ ميزان شهرنشيني در سال 

ی اول و تيران و کرون رتبهشهرستان ، 1۳95يني در سال آخر را در استان دارند. از لحاظ ميزان روستانش

 اند.ی آخر را در استان به خود اختصاص دادهشهر رتبهخمينيشهرستان 

 
 1385-1395شهرنشینی در شهرستان فریدونشهر با استان طی دوره  نرخمقایسه (. 3 -1نمودار)

ترين واحد اجتماعي از يتي، بعد خانوار است. خانوار به عنوان کوچكهای مهم جمعيکي ديگر از شاخص

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

در  59/۳، به 1۳۸5در سال  25/4متوسط بعد خانوار در شهرستان فريدونشهر از رقم گيرد. ف قرار مياطرا

وار خانبا بعد  ی بعد خانوار شهرستانست. مقايسهکاهش يافته ا 1۳95در سال  ۳4/۳و نهايتاً  به  1۳90سال 

( بيانگر اين است که اين شاخص همواره 19/۳)1۳95( و ۳5/۳)1۳90(، 72/۳)1۳۸5های کل استان در سال

ی اول را در دونشهر رتبهفري شهرستان 1۳95بيشتر از شاخص استاني بوده است. از نظر بعد خانوار در سال 

خود اختصاص  کمترين بعد خانوار را در استان به (9۳/2)نايين شهرستان که در اين سالاستان دارد؛ در حالي

 داده است.



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 22

 

 
ال در س های استان و کل استان اصفهانمقایسه بعد خانوار شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان(. 4 -1نمودار)

1395 

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

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

فريدونشهر شهرستان خ باروری عمومي در ( نر1۳۸5-1۳90)یدر طول دوره (،6-1)با توجه به آمار جدول

کاهش پيدا کرده است. در طول اين دوره ميزان باروری عمومي در شهرستان  6/57به رقم  4/7۸از رقم 

 فريدونشهر از ميزان باروری عمومي استان بيشتر است. 

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

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

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

و بيشتر  104برابر با  1۳95شهرستان فريدونشهر در سال  جنسيتيبا توجه به آمارهای استخراج شده، نسبت 

در سال  10۳به  1۳۸5در سال  96از  جنسيتي( است. در مناطق شهری نسبت 10۳)استان جنسيتياز نسبت 

افزايش پيدا کرده  1۳95در سال  105به  1۳۸5در سال  95افزايش و در مناطق روستايي اين نسبت از  1۳95

در سال  .استان قرار دارد يازدهمدر رتبه  تيجنسياز نظر نسبت  فريدونشهرشهرستان  1۳95در سال  است.

( 99)جنسيتيترين نسبت خوانسار پايينشهرستان ( و 106)جنسيتيفالورجان باالترين نسبت شهرستان  1۳95

 باشند.را دارا مي

 



   2۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 

 ای استان و کل استان اصفهان در هشهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان جنسیتیمقایسه نسبت (. 5 -1نمودار)

 1395سال 

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

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

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده

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

 ارائه شده است. 1۳95و 

 
 1395و  1390، 1385های در سال یتهرم سنی جمعیت شهرستان فریدونشهر برحسب جنس(. 6 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 24

 

دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان فريدونشهر به  مشخص است در طي (6-1)همانگونه که در نمودار

-24و  15-19سوی سالمندی در حال حرکت است. مشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از گروه سني

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

ساله و بيشتر در شهرستان فريدونشهر به طور  65ان جمعيت مشاهده کرد که در طي دوره مورد نظر ميز

 مرتب در حال افزايش بوده است. 

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

. ان استدهنده درصد هرگروه سني از کل مردان و زنان شهرستان و استاست. اعداد روی محور افقي نشان

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

گيرد. همچنين مشخص است که در ساله بيشترين ميزان جمعيت را در بر مي 25-29شهرستان گروه سني 

 طح استان اختالفساله و بيشتر با سهم اين گروه سني در س 65سطح شهرستان فريدونشهر سهم گروه سني 

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

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

 1۳۸5-1۳90 ورهطي دارائه شده است.  (7-1)اطالعات مربوط به مهاجرت شهرستان فريدونشهر در جدول

را  ی نوزدهمداشته است. از اين نظر شهرستان فريدونشهر رتبه نفر مهاجر 25۸4فريدونشهر تعداد  شهرستان

شهر فريدون شهرستان بهی مورد نظر خود اختصاص داده است. کل مهاجران وارد شده طي دوره در استان به

. مهاجران خارج شده بوده است نفر از خارج کشور 5 ها وها از ساير استاننفر از آن ۳50نفر بوده که  ۳55

ی زماني مورد مطالعه، از مابه التفاوت ميزان خالص مهاجرت در دورهباشند. نفر مي 522از شهرستان نيز 

تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج شده از شهرستان بدون در نظر گرفتن مهاجراني که 

اند و نيز مهاجراني که استان محل اقامت قبلي آنها نامعلوم ه يا به خارج از کشور رفتهاز خارج از کشور آمد



   25/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

نفر مي -172ر شهرستان فريدونشهر خالص مهاجرت د 1۳۸5-1۳90بوده،  بدست آمده است. در دوره 

 باشد.

 1390-1395و  1385-1390های مهاجرت شهرستان فریدونشهر طی دوره(. 7 -1جدول)

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 25۸4 کل مهاجران

 - 1595 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد شده 

یا خارج شده از 

 شهرستان

 - ۳55 کل مهاجران وارد شده

 - ۳50 ها وارد شده از سایر استان

 - 5 وارد شده از خارج کشور

 - 522 رج شده از  شهرستانمهاجران خا

 - -172 خالص مهاجرت

 ماخذ: مرکز آمار ايران             

 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

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

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 1۳۸9 14۸۳ 2۸72 94/0 ۸17 920 17۳7 ۸9/0 7۸۸ 1616 2404 49/0 97 224 ۳21 4۳/0  ۳091 424۳ 7۳۳4 7۳/0 - 

90- 89 1۳64 14۳9 2۸0۳ 95/0 75۳ ۸7۳ 1626 ۸6/0 71۳ 6۸۸ 1401 04/1 99 1۸۳ 2۸2 54/0  2929 ۳1۸۳ 6112 92/0 66/16-  

91- 90 1۳27 1404 27۳1 95/0 727 ۸04 15۳1 90/0 66۳ 667 1۳۳0 99/0 71 122 19۳ 5۸/0  27۸۸ 2997 57۸5 9۳/0 ۳5/5-  

92- 91 1592 1650 ۳242 96/0 45۸ 54۳ 1001 ۸4/0 566 5۳4 1100 06/1 104 155 259 67/0  2720 2۸۸2 5602 94/0 16/۳-  

93- 92 1647 164۳ ۳290 00/1 41۳ 52۸ 941 7۸/0 566 522 10۸۸ 0۸/1 102 161 26۳ 6۳/0  272۸ 2۸54 55۸2 96/0 ۳6/0-  

94- 93 16۳1 16۳6 ۳267 00/1 40۸ 46۳ ۸71 ۸۸/0 551 502 105۳ 10/1 ۸2 1۳0 212 6۳/0  2672 27۳1 540۳ 9۸/0 21/۳-  

95- 94 1621 167۸ ۳299 97/0 610 69۸ 1۳0۸ ۸7/0 ۳۳9 2۸0 619 21/1 90 1۳1 221 69/0  2660 27۸7 5447 95/0 ۸1/0  

96- 95 1644 1747 ۳۳91 94/0 626 65۸ 12۸4 95/0 ۳47 ۳0۳ 650 15/1 62 129 191 4۸/0  2679 2۸۳7 5516 94/0 27/1  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

                                                      
 آمار دانش آموزان استثنايي جداگانه آورده شده است. - 1



   27/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

روندی نزولي  1۳۸۸ -9۳های در سال فريدونشهرآموزان شهرستان تعداد کل دانش 1۳۸۸-95 هایطي سال

، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي و از اين سال به بعد روندی صعودی داشته است. تعداد کل دانش

وزان آمنفر کاهش يافته است.  متوسط رشد ساليانه کل دانش  5516به  1۳95 -96نفر بوده و در سال   6112

آموزان استان درصد و متوسط رشد ساليانه دانش  -67/1، 1۳۸9-95در شهرستان فريدونشهر طي سال های 

ر استان اصفهان د درصد بوده است. بنابراين شهرستان فريدونشهر بر خالف92/0اصفهان طي اين دوره، 

 آموزان روبرو بوده است.با متوسط رشد ساليانه منفي دانش 1۳۸9 -95های سال

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

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 2۸

 

آموزی در مقطع ابتدايي در فزايش قابل توجه جمعيت دانش(  ا9-1الزم به ذکر است که با توجه به نمودار)

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

 باشد.مي 6

 -90در سال تحصيلي  92/0آموزان شهرستان فريدونشهر از شاخص نسبت جنسيتي دختر به پسر کل دانش

در مقطع ابتدايي)به استثنای  1۳۸۸ -95رسيده است. طي سال های  1۳95-96سال در  94/0به  1۳۸9

آموزان دختر و پسر تقريبا برابر بوده اند( و متوسطه اول که تعداد دانش 1۳9۳ -94و  1۳92 -9۳های سال

( 1۳90-91و  1۳۸۸ -۸9 هایآموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری)به استثنای سالتعداد دانش

باشد. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش با فاصله آموزان دختر از پسر بيشتر ميانشتعداد د

آموزان پسر از دختر پيشي گرفته و اين بدين معني است که در مقطع متوسطه دوم بيشتر زيادی تعداد دانش

فني و حرفه ای و کار دانش تحصيل ميدختران در شاخه نظری و پسران برای ورود به بازار کار در شاخه 

 نند. ک

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

 )درصد(1388 -95

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
 متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88   

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

درصد در سال تحصيلي  ۸۳/0آموزان استان اصفهان از آموزان شهرستان فريدونشهر از دانشسهم کل دانش

آموزان ل دانشرسيده است. بنابراين سهم ک 1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  71/0به  90-1۳۸9

 آموزان استان اصفهان کاهش يافته است.نشاز دا شهرستان فريدونشهر

 



 

 

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

 سال

 کل انشمتوسطه دوم فنی و حرفه ای و کارد متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 15۳۳ 1۳۳9 79۳ 944 100 2۳04 0 ۳21 2426 490۸ 

90- 89 14۸1 1۳22 722 904 0 1401 0 2۸2 220۳ ۳909 

91- 90 141۳ 1۳1۸ 6۳4 ۸97 0 1۳۳0 0 19۳ 2047 ۳7۳۸ 

92- 91 1672 1570 400 601 0 1100 0 259 2072 ۳5۳0 

93- 92 1660 16۳0 ۳66 575 0 10۸۸ 0 26۳ 2026 ۳556 

94- 93 1616 1651 ۳۳7 5۳4 0 105۳ 0 212 195۳ ۳450 

95-94 1619 16۸0 500 ۸0۸ 15 604 0 221 21۳4 ۳۳1۳ 

96-95 164۸ 174۳ 474 ۸10 21 629 0 191 214۳ ۳۳7۳ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

های درصد کاهش يافته است. در سال 15/61به  1۳95 -96درصد و در سال  96/6۳، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي آموزان شهری شهرستان فريدونشهر از کل دانشسهم دانش

تواند ناشي از های ابتدايي و متوسطه اول بيشتر مي باشد. اين امر ميآموز شهری از کل در مقطع متوسطه دوم نظری و فني و حرفه ای و کاردانش از مقطع، سهم دانش1۳۸۸ -95

آموز شهری از کل در سال ا در اين مقاطع و يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ درصد دانشنزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهره

درصد( تعلق دارد. 10/5۳درصد( و کمترين به شهرستان چادگان) 67/9۸شهر)رتبه بيستم را به خود اختصاص داده است. بيشترين درصد به شهرستان خميني 1۳95 -96



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۳0

 

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

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

 )درصد(1388-95های تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88       

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان             

 50/2آموزان روستايي استان اصفهان از آموزان روستايي شهرستان فريدونشهر از دانشسهم کل دانش

آموزان افزايش و سهم کل دانش 1۳95 -96درصد در سال  9۸/2به  1۳۸9 -90صد در سال تحصيلي در

به  1۳۸9-90درصد در سال  60/0آموزان شهری استان اصفهان از شهری شهرستان فريدونشهر از دانش

  کاهش يافته است. 1۳95-96درصد در سال  4۸/0



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

 سهم دانش

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88 2۸72 
 

0 1694 
 

4۳ 
 

1629 
 

775 
 

۳21 
 

0 


6516 
 

۸1۸ 
 



90- 89 2۸0۳ 
 

0 157۸ 
 

4۸ 
 

1401 
 

0 2۸2 
 

0 


6064 
 

4۸ 
 



91- 90 27۳1 
 

0 14۸۸ 
 

4۳ 
 

1۳۳0 
 

0 19۳ 
 

0 


5742 
 

4۳ 
 



92- 91 ۳242 
 

0 966 
 

۳5 
 

1100 
 

0 259 
 

0 


5567 
 

۳5 
 



93- 92 ۳290 
 

0 90۳ 
 

۳۸ 
 

10۸۸ 
 

0 26۳ 
 

0 


5544 
 

۳۸ 
 



94- 93 ۳267 
 

0 ۸۳۳ 
 

۳۸ 
 

105۳ 
 

0 212 
 

0 


5۳65 
 

۳۸ 
 



95- 94 ۳044 
 

255 
 

1261 
 

47 
 

619 
 

0 221 
 

0 


5145 
 

۳02 
 



96- 95 ۳12۳ 
 

26۸ 
 

1220 
 

64 
 

650 
 

0 191 
 

0 


51۸4 
 

۳۳2 
 



 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

ش يافته است. سهم درصد کاه 9۸/9۳به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  21/99، 1۳۸9 -90آموزان در سال آموزان مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر از کل دانشسهم دانش

آموزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين روند با اختالف زيادی همواره از دانش 1۳۸۸ -95طي سال های تحصيلي  آموزانتي شهرستان فريدونشهر از کل دانشآموزان مدارس دولدانش

است.  رتبه هشتم را به خود اختصاص داده  1۳95 -96آموزان  در سال ولتي از کل دانشآموز ددر تمام مقاطع تحصيلي قابل مشاهده است. شهرستان فريدونشهر از لحاظ سهم دانش

 درصد( تعلق دارد.  25/7۸درصد( رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. کمترين درصد به شهرستان اصفهان) 100ين و مياندشت، خوانسار، خور و بيابانك و سميرم)شهرستان های بوي



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۳2

 

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

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

 )درصد(1388-95های المختلف تحصیلی طی س

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی 

و حرفه ای و 

 کاردانش

 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88        
90- 89      

91- 90      

92- 91      

93- 92      

94- 93      

95- 94      

96- 95      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

س دولتي استان اصفهان از آموزان مدارآموزان مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر از دانشسهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است  1۳95-96درصد در سال  79/0به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي  92/0

آموزان مدارس دولتي استان اصفهان آموزان مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر از دانشکه سهم دانش

 کاهش يافته است. 



   ۳۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

 1389-95های در شهرستان فریدونشهر و سهم آن ها از استان اصفهان طی سال

 سال
 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 صد(استان)در
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

90- 89     

91- 90     

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95   

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                  

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

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

آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان فريدونشهر از استان اصفهان در بخش صنعت 

 -95های رزی بوده است. در سالوکمترين سهم  ورود دانش آموزان از استان اصفهان در بخش کشاو

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

)نفر( و سهم آن از استان اصفهان)درصد( طی وزان استثنایی شهرستان فریدونشهرتعداد دانش آم(. 15 -1جدول)

 1388 -95های سال

 سال
 کل پسر دختر

 ینسبت جنسیت

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 1 ۳5 ۳6 

90- 89 ۳  29  ۳2  

91- 90 5  29  ۳4  

92- 91 7  20  27  

93- 92 11  1۸  29  

94- 93 10  25  ۳5  

95- 94 9  22  ۳1  



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۳4

 

 سال
 کل پسر دختر

 ینسبت جنسیت

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

96- 95 12 20  ۳2  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان           

نفر در سال  ۳2به  1۳۸۸ – ۸9ي نفر در سال تحصيل ۳6آموزان استثنايي شهرستان فريدونشهر از تعداد دانش

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

  است.

آموزان استثنايي استان اصفهان در سال آموزان استثنايي شهرستان فريدونشهر از کل دانشسهم دانش

 درصد کاهش يافته است. 66/0به  1۳95-96سال  درصد بوده و در ۸1/0، 1۳۸۸ -۸9تحصيلي 

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

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

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 

ای فنی و حرفه

 و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه 

 اول
 ابتدایی

 سال

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

   ۳66 2۳0 1۳6 20 12 ۳7 1۸ ۸2 ۳5 91 71 89- 88 

   416 226 190 21 1۳ 51 42 9۸ 51 56 ۸4 90- 89 

   4۳9 256 1۸۳ 10 6 46 ۳6 95 5۳ 105 ۸۸ 91- 90 

   465 267 19۸ 12 7 4۸ 4۳ 90 44 117 104 92- 91 

   464 266 19۸ 11 ۸ 50 45 ۸2 41 12۳ 104 93- 92 

   451 260 191 14 ۸ 49 41 ۸۳ ۳7 114 105 94- 93 

   414 2۳2 1۸2 16 7 27 ۳0 ۸۳ 47 106 9۸ 95- 94 

   404 222 1۸2 16 7 29 ۳0 7۸ 47 99 9۸ 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان             

نفر بوده و در سال  ۳66، 1۳۸۸-۸9تعداد کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان فريدونشهر در سال 

، در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم 1۳۸۸ -95های  نفر افزايش يافته است. طي سال 404به  1۳95 -96

ای و کاردانش تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر بوده است. سهم کل معلمان فني و حرفه

درصد در  1۸/1رسمي پيماني دولتي شهرستان فريدونشهر از معلمان رسمي پيماني دولتي استان اصفهان از 

 افزايش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال  ۳5/1به  1۳۸۸ -۸9سال 



   ۳5/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

نسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی شهرستان فریدونشهر 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  7۳/17ر مقطع ابتدايي شهرستان فريدونشهر از آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دنسبت دانش

کاهش يافته است. اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  ۸5/15به  1۳۸۸

آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر باشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي ۳4/27، 1۳95 -96

 -96باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين نسبت در سال استان اصفهان کمتر ميابتدايي از در مقطع 

علم در آموز دولتي ابتدايي نسبت به مرتبه سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش 1۳95

  باشد.( مي۳5/۸( و کمترين مربوط به شهرستان نطنز)16/67مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96سال 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۳6

 

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

1395) 

 ۳4/2۳آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان فريدونشهر از نسبت دانش

 -96رسيده است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  04/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال 

 آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان فريدونشهرباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 5۳/19، 1۳95

 -96باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين نسبت در سال سطه اول از استان اصفهان کمتر ميدر مقطع متو

مربوط به شهرستان  1۳95 -96رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت در سال  1۳95

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

 70/10آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان فريدونشهر از نسبت دانش

 -96کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  7۸/7به  1۳۸۸ -۸9در سال 

آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان فريدونشهر باشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي 74/26، 1۳95

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

سبت آموز دولتي پسرانه متوسطه اول نرتبه سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش 1۳95

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

 باشد. مي

ز انه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان فريدونشهر اآموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترنسبت دانش

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در  1۳95 -96در سال  57/11به  1۳۸۸ -۸9در سال  7۸/4۳

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

باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين نسبت در نظری از استان اصفهان کمتر مي فريدونشهر در مقطع دوم



   ۳7/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

توسطه آموز دولتي دخترانه مرتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش 1۳95 -96سال 

هرستان ( و کمترين مربوط به ش۸9/۳۳مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96دوم نظری نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( مي10/5نطنز)

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

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در  1۳95 -96در سال  45/10به  1۳۸۸ -۸9در سال  7۳/22

آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان عداد دانشمي باشد. بنابراين نسبت ت ۳0/16، 1۳95 -96سال 

باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين فريدونشهر در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان کمتر مي

پسرانه  آموز دولتيرتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. بيشترين تعداد دانش 1۳95 -96نسبت در سال 

( و کمترين مربوط 52/۳2مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96سبت به معلم در سال متوسطه دوم نظری ن

 ( مي باشد. 41/4به شهرستان نطنز)

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

رسيده است. اين نسبت در  1۳95 -96در سال  ۸6/۸به  1۳۸۸ -۸9در سال   0۸/۸شهرستان فريدونشهر از 

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

 اشد.بای و کاردانش تقريبا با استان اصفهان برابر ميدخترانه شهرستان فريدونشهر در مقطع دوم فني و حرفه

رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.  1۳95 -96سبت در سال شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين ن

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

 ( مي باشد. 66/5( و کمترين مربوط به شهرستان نطنز)72/21مربوط به شهرستان لنجان) 1۳95 -96

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

کاهش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال   06/۸به  1۳۸۸ -۸9در سال  20/11شهرستان فريدونشهر از 

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

دولتي پسرانه شهرستان فريدونشهر در مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان اصفهان کمتر مي

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.  1۳95 -96باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ اين نسبت در سال 

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

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

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

 1388 -95 هایاصفهان)درصد( طی سال

 شهرستان فریدونشهر سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   5 4 1 89- 88 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۳۸

 

 شهرستان فریدونشهر سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   5 4 1 90- 89 

   4 ۳ 1 91- 90 

   5 ۳ 2 92- 91 

   5 ۳ 2 93- 92 

   5 4 1 94- 93 

   6 5 1 95- 94 

   5 ۳ 2 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                         

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

95- 1388   

 سال شهرستان فریدونشهر استان اصفهان

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 کل آموزش و پرورش استان اصفهان  ماخذ: اداره                                                      

 -96نفر بوده و در سال  5، 1۳۸۸ -۸9معلمان رسمي پيماني دولتي استثنايي شهرستان فريدونشهر در سال 

ان اصفهان استثنايي شهرستان فريدونشهر از استرسمي پيماني دولتي تغييری نيافته است. سهم معلمان  1۳95

آموز به معلم مدارس استثنايي شهرستان فريدونشهر . نسبت دانشاست رسيدهدرصد  52/0درصد به  57/0از 

است. در نتيجه در ازای يك معلم،  06/5باشد و اين نسبت در استان اصفهان مي 40/6، 1۳95 -96در سال 

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

شهرستان فريدونشهر رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين اين  1۳95 -96ر سال لحاظ د

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



   ۳9/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش  9979/0فريدونشهر  در شهرستان 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

ونشهر داست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان فري 9۸61/0برای استان اصفهان 

باشد. شهرستان فريدونشهر از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال از استان اصفهان بيشتر مي

 باشد. ( مي971۳/0در رتبه اول قرار دارد. کمترين ميزان مربوط به شهرستان برخوار)  1۳94 -95

و اين پوشش  9067/0شهر در شهرستان فريدون 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

باشد. شهرستان فريدونشهر از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع فريدونشهر از استان اصفهان کمتر مي

( و 959۳/0پايگان بيشترين ميزان)در رتبه بيستم قرار دارد. شهرستان گل 1۳94 -95متوسطه اول در سال 

 اند.( کمترين ميزان را به خود اختصاص داده۸767/0شهرستان سميرم)

و اين پوشش  692۸/0در شهرستان فريدونشهر  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

فريدونشهر از استان اصفهان کمتر است. شهرستان فريدونشهر از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه 
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( و ۸060/0در رتبه بيست و سوم قرار دارد. بيشترين ميزان به شهرستان اصفهان) 1۳94 -95دوم در سال 

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

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

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

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

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

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

 



   41/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

وسطه دوم فنی و مت

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88     

90- 89     

91- 90     

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95    

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
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 (1395 -96یر مدارس دولتی شهرستان های استان اصفهان)تراکم دانش آموزان در کالس دا(. 17 -1نمودار)

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

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

نفر در  2۸/12به  1۳۸9 -90نفر در کالس در سال تحصيلي  ۸۳/15مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر از 

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

تعداد کالس های داير مدارس دولتي کاهش يافته است. شهرستان فريدونشهر در سال  نسبت بهفريدونشهر 

. 1آموزان در کالس مدارس دولتي رتبه پنجم را به خود اختصاص داده استنشاز نظر تراکم دا 1۳95 -96

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

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

آموزان باشد. در نتيجه ميزان تراکم دانشنفر در کالس مي ۸0/22داير مدارس دولتي استان اصفهانکالس 

 در کالس داير مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر در اين سال از استان اصفهان کمتر است.

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

 1388 -95های  سال

 ابتدایی سال
متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 77 ۳4 15 ۳ 129 

90- 89 7۸ ۳1 10 ۳ 122 

91- 90 ۸0 2۸ 10 ۳ 121 

                                                      
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1



   4۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 ابتدایی سال
متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 ۸1 2۸ 10 4 12۳ 

93- 92 76 2۸ 10 4 11۸ 

94- 93 75 2۸ 10 4 117 

95- 94 65 2۸ 10 4 107 

96- 95 65 27 10 5 107 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

واحد در  107به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  129تعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان فريدونشهر از 

کاهش يافته است. سهم واحدهای سازماني دولتي شهرستان فريدونشهر از کل واحدهای  1۳95 -96سال 

 62/2به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  91/2، 1۳۸۸ -۸9سازماني دولتي استان اصفهان در سال تحصيلي 

 درصد کاهش يافته است.

معیت دانش آموزان دولتی شهرستان فریدونشهر به واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک نسبت ج(. 23 -1جدول)

 1388 -95های  مقطع 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 ۳7 50 109 107 51 

90- 89 ۳6 51 140 94 50 

91- 90 ۳4 5۳ 1۳۳ 64 47 

92- 91 40 ۳5 110 65 45 

93- 92 4۳ ۳2 109 66 47 

94- 93 44 ۳0 105 5۳ 46 

95- 94 47 45 62 55 4۸ 

96- 95 4۸ 45 65 ۳۸ 4۸ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

، 1۳۸9 -90ستان فريدونشهر در سال آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرنسبت کل جمعيت دانش

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين  4۸برابر  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني و در سال  50

اند. همين نسبت برای استان اصفهان در آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش 4۸سال در هر واحد سازماني 

آموزاني که در هر واحد سازماني باشد. بنابراين تعداد دانشسازماني مي نفر بر واحد 161، 1۳95 -96سال 
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رستان باشد. از اين لحاظ شهکنند از استان اصفهان کمتر ميدولتي در شهرستان فريدونشهر تحصيل مي

فريدونشهر رتبه دوم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. از لحاظ نسبت 

  45ين و مياندشت)شهرستان بوي 1۳95 -96ولتي در سال يت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني دکل جمع

نفر بر واحد سازماني( در رتبه آخر قرار  2۳1شهر)نفر بر واحد سازماني( در رتبه اول و شهرستان خميني

 دارند.

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

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

 1388 -95آموز طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

نه فضای دانش سرا

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 69510 477   
90- 89 7009۸ 501   
91- 90 70۳50 512   
92- 91 70۳50 512   
93- 92 70۳50 512   
94- 93 70451 516   
95- 94 70451 516   
96- 95 70451 516   

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

                                                      
 ز در نظر گرفته شده اند.دانش آموزان استثنايي ني - 1
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نفر در کالس در   16/12آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان فريدونشهر از تراکم دانش

رسيده است که نسبت به  1۳95-96در کالس در سال تحصيلي نفر  11/10به  1۳۸9 -90سال تحصيلي 

سرانه فضای باشد. نفر در کالس( کمتر مي 54/20تراکم کالس فيزيکي مدارس دولتي در استان )

مترمربع بر نفر بوده و در سال  50/11، 1۳۸9 -90آموز در مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر در سال دانش

تان آموز در مدارس دولتي شهرسبر نفر افزايش يافته است. سرانه فضای دانشمترمربع  51/1۳به  1۳95 -96

 11/7) 1۳95-96آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال فريدونشهر نسبت به سرانه فضای دانش

در  1۳95 -96آموز در سال باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ سرانه فضای دانشمترمربع بر نفر( بيشتر مي

مترمربع  4۳/21های استان اصفهان قرار دارد. بيشترين مقدار به شهرستان خوانسار)به پنجم در بين شهرستانرت

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

ين شهرستان های استان اصفهان رتبه پنجم را در ب 1۳95 -96مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر در سال 

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

 نفر در کالس( تعلق دارد. 92/6ن و مياندشت)تان بوييمقدار تراکم در کالس فيزيکي به شهرس

 
 1395 -96در سال  های استان اصفهانای دانش آموز مدارس دولتی شهرستانسرانه فض(. 19 -1نمودار)
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 1395 -96در سال  های استان اصفهانتراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان(. 20 -1نمودار)

 1388 -95های آموزشی در مدارس دولتی شهرستان فریدونشهر طی سالضریب بهره وری فضای (. 25 -1جدول)

 استان اصفهان شهرستان فریدونشهر سال

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

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

به  1۳۸۸ -۸9در سال  10/1ضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر از 

مي ۸9/0اصفهان  برای استان 1۳95 -96کاهش يافته است. اين ضريب در سال 1۳95 -96در سال  64/0

( 5/0ين و مياندشت)( و شهرستان بوي09/1شهر بيشترين مقدار)شهرستان خميني 1۳95 -96باشد. در سال 

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

دهنده اين است که از کالس ك نيز نشانيآموزشي و دو نوبته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار کمتر از 

وری فضای آموزشي مدارس دولتي در شهرستان شاهينفيزيکي موجود استفاده نشده است. ضريب بهره

ي های فيزيکمي باشد و اين بدين معني است که از کالس يكنزديك به  1۳95 -96شهر و ميمه در سال 

 موجود حداکثر بهره برداری شده است. 



   47/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

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

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 بنا)مترمربع(زیر

    تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام

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

کالس 14۳تخريبي،کالس 222، 1۳95های مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر در سال از بين کالس

درصد از مساحت زيربنای  42/41باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي11۸سازی ونيازمند مقاوم

درصد دارای حداقل  25/۳1درصد نيازمند مقاوم سازی و  ۳۳/27مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت  21/1هر شرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان فريدونش

رتبه بيستم در بين  1۳95 زيربنای مدارس دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و در سال

درصد بيشترين مقدار و شهرستان  ۳6باشد. شهرستان اصفهان با های استان اصفهان را دارا ميشهرستان

رستان های استان اصفهان به خود اختصاص دادهدرصد کمترين ميزان را در بين شه 67/0وبيابانك با خور

 اند.
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سهم مدارس دولتی شهرستان فریدونشهر از استان اصفهان از نظر فضای کالبدی در سال (. 27 -1جدول)

 )درصد(1395

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

    تخریبی
   ی حداقل شرایط استحکامدارا

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

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان  ۳1/2، شهرستان فريدونشهر 1۳95در سال 

 62/49مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان فريدونشهر با را به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد 

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

ت با ين و مياندشدولتي غيراستاندارد و شهرستان بويدرصد کمترين ميزان مدارس  ۳6/19آران و بيدگل با 

 اند.استاندارد را به خود اختصاص دادهيزان مدارس دولتي غيردرصد بيشترين م 74/57

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

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



 

 

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

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

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

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد نز 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

 44/1باشد که ترمربع ميم 1460،  1۳95ت در سال باشد. زيربنای فضای آموزشي مرکز ثابيك مرکز ثابت و يك مرکز سيار مي 1۳95تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان فريدونشهر در سال 

و حرفه  ز لحاظ زيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فنيدرصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان فريدونشهر ا

ين و د( و کمترين مربوط به شهرستان بويدرص 27/40ای استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان)رتبه هفدهم را در بين شهرستان ه 1۳95ای غيررسمي در سال 

در بخش خدمات  تعداد کارآموزان مرد از زن  و ( و در بخش کشاورزی1۳92 -9۳در بخش صنعت)به استثنای سال  1۳95شود در کل مراکز آموزشي سال که مشاهده ميباشد. همان طور درصد( مي44/0مياندشت)

 ۳5/0درصد و در بخش کشاورزی  70/0درصد، در بخش خدمات  ۸1/0، 1۳95-96تعداد کارآموزان زن از مرد بيشتر مي باشد. سهم کارآموزان شهرستان فريدونشهر از استان اصفهان در بخش صنعت در سال 

.درصد است

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



 رستان فريدونشهرسند توسعه شه/ 50

 

اعت ستخصص شهرستان فریدونشهر)هزار نفرنسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی م(. 29 -1جدول)

 1388 -95های بر مربی( طی سال

 کل مرد زن سال
89- 88 

90- 89 

91- 90 

92- 91 

93- 92 

94- 93 

95- 94 


- 
 96- 95 


- 


 ای استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                    

هزار  52/۸ز ا ستان فريدونشهرنسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهر

رسيده است. اين  1۳95 -96ساعت بر مربي در سال هزار نفر  42/۸۸به  1۳۸۸ -۸9سال ساعت بر مربي در نفر

هزار نفر ساعت بر مربي است. بنابراين در مراکز فني و  56/2۳برای استان اصفهان  1۳95 -96نسبت در سال 

فر مربي متخصص، ميزان ساعت آموزشي از استان حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان فريدونشهر در ازای هر ن

فاقد مربي فني متخصص مرد  1۳95 -96و  1۳94 -95های باشد. شهرستان فريدونشهر در سالاصفهان بيشتر مي

هزار نفر ساعت بر مربي(  9۸/10مربوط به شهرستان سميرم) 1۳95 -96بوده است. کمترين اين نسبت در سال 

صفهان کسب کرده های استان الحاظ رتبه آخر را در بين شهرستاناين  است. شهرستان فريدونشهر از

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

 کارآموز دولتي بوده است(.

 

 



   51/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 
ساعت بر مربی( در تی به مربیان فنی متخصص)هزار نفرررسمی دولنسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غی(. 23 -1نمودار)

 (1395 -96های استان اصفهان)شهرستان

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

 1395و  1390، 1385های سال

 شهرستان فریدونشهر استان اصفهان
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46     1395 

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

به  1۳۸5ساعت در سال  6۳/25و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان فريدونشهر از  سرانه آموزش  فني

برای  1۳95کاهش يافته است. اين مقدار در سال  1۳95ساعت در سال  57/12و  1۳90ساعت در سال  91/17

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

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

های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان مربوط به فريدونشهر رتبه سيزدهم را در بين شهرستان

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

 باشد.ساعت( مي 45/0بيابانك)



 رستان فريدونشهرسند توسعه شه/ 52

 

 

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

(1395اصفهان)



 

 

 1395و  1390، 1385های )درصد( در سالساله و بیشتر شهرستان فریدونشهر6معیت نرخ باسوادی روستایی و شهری در ج(. 31 -1جدول)

 های آماریماخذ: سالنامه

باشد درصد مي 92/79برابر  1۳95در سال درصد و  99/77برابر  1۳90درصد، در سال  ۸۳/77برابر  1۳۸5شتر شهرستان فريدونشهر در سال ساله و بي6نرخ باسوادی در جمعيت 

ته است. همواره افزايش ياف 1۳90نسبت به سال  1۳95ساله و بيشتر روستايي و شهری شهرستان فريدونشهر در سال 6که با افزايش همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

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

از نظر نرخ  1۳95باشد. شهرستان فريدونشهر در سال سوادی استان کمتر مييابيم که نرخ باسوادی در شهرستان فريدونشهر در اين سال از نرخ باشهرستان فريدونشهر در مي

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

باشد.( مي10/7۸رستان بويين و مياندشت)وط به شهترين مرب( و پايين11/9۳شاهين شهر و ميمه)

 سال

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

تعداد باسواد در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

در جمعیت  تعداد باسواد

 ساله و بیشتر کل6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 7167 6227 1۳۳94 29/79 09/65 99/71 7596 6۸۸1 14477 ۳9/90 1۸/7۸ 14/۸4 1476۳ 1۳10۸ 27۸71 64/۸4 ۳6/71 ۸۳/77 

1390 6466 54۸6 11952 0۳/7۸ 25/6۳ 47/70 7901 69۳9 14۸40 16/91 52/79 ۳2/۸5 14۳67 12425 26792 74/۸4 41/71 99/77 

1395 6072 45۸7 10659 1۸/۸0 92/62 71/71 799 6۸02 1479۸ 72/92 29/۸1 09/۸7 1406۸ 11۳۸9 25457 ۸6/۸6 74/72 92/79 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 54

 

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

هرستان فریدونشهر در سال مساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی ش(. 32 -1جدول)
11395 

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

1395    
  ی مدارس استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوساز

مترمربع بر نفر است  ۳۸2/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان فريدونشهر در سال 

مترمربع بر نفر( بيشتر مي باشد. شهرستان  159/0که از سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

ر بين شهرستان های استان اصفهان در سال فريدونشهر از لحاظ سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي د

و  نمساحت آزمايشگاه به شهرستان بويي رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه 1۳95

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

باشد که مترمربع بر نفر مي 05۳/0، 1۳95ل شهرستان فريدونشهر در سامساحت کتابخانه در مدارس دولتي 

باشد. شهرستان فريدونشهر از لحاظ سرانه مساحت کتابخانه مترمربع بر نفر( کمتر مي 074/0از سرانه استان)

رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده  1۳95مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان در سال 

مترمربع بر نفر( وکمترين سرانه به  17/0يشترين سرانه مساحت کتابخانه به شهرستان خوانسار)است. ب

 2، 1۳95( تعلق دارد.  تعداد سالن ورزشي در شهرستان فريدونشهر در سال 0شهرستان مبارکه)نزديك به 

ر رتبه نهم در سالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ د 1دانش آموز  260۸باشد و به ازای هر سالن مي
                                                      

 اند. هي نيز در نظر گرفته شدحاسبات دانش آموزان استثنائدر م - 1



   55/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

فاقد  1۳95ين در سال های مبارکه و نايس دولتي شهرستانمدارتان های استان اصفهان قرار دارد)بين شهرس

 1۸520دانش آموز و در شهرستان برخوار  505اين نسبت در شهرستان خوانسار باشند(. سالن ورزشي مي

 مي باشد.

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

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

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 56

 

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

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95سال 

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

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

 0 91 0 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 0 11 0 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 0 2۸ 0 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

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

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

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

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

 .باشدمي  شهر و ميمه(اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهيناطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان 
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -۳

 

 



   57/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

 59/0 16۸ 1 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه

ها و مراکز آموزش درصد از دانشگاه 59/0دانشگاه پيام نور وجود دارد و  يك، فريدونشهردر شهرستان 

 عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

ي بر حسب گروه تحصيلي ط فريدونشهرشهرستان  ( اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان۳4-1در جدول)

آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال

                                                      
 



 

 

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

 تحصیلیگروه  

 

 

 سال   

 

 جمع کشاورزی و دامپزشکی و مهندسیفنی  علوم پایه علوم انسانی

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 465 1141 62 246 0 0 - 0 0 527 1۳۸7 1914 

1386 4۳۸ 1044 54 199 0 0 - 12 ۳۳ 504 1276 17۸0 00/7-  

1387 571 1276 6۸ 220 0 0 - 24 64 66۳ 1560 222۳ ۸9/24  

1388 6۳4 1256 4۸ 17۸ 2 0 0 ۳۳ ۸1 717 1515 22۳2 40/0  

1389 676 115۸ 41 15۸ ۳ 0 0 ۳6 9۳ 756 1409 2165 00/۳-  

1390 65۳ 1007 ۳۳ 1۳7 2 0 0 49 99 7۳7 124۳ 19۸0 55/۸-  

1391 591 ۸12 29 107 2 0 0 51 62 67۳ 9۸1 1654 46/16-  

1392 50۳ 620 26 ۸۳ 2 0 0 44 42 575 745 1۳20 19/20-  

1393 407 466 14 47 2 0 0 ۳0 26 45۳ 5۳9 992 ۸5/24-  

1394 ۳۳1 ۳20 ۸ 25 1 0 0 21 14 ۳61 ۳59 720 42/27-  

1395 29۳ 25۸ 6 1۳ 0 0 - 12 11 ۳11 2۸2 59۳  64/17-  

مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه



   59/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

است.  رسيده 1۳95نفر در سال  59۳به  1۳۸5نفر در سال  1914از  فريدونشهردانشجويان دانشگاه شهرستان 

روندی نزولي داشته است. طي  فريدونشهر تعداد دانشجويان دانشگاه شهرستان 1۳۸۸ -95های طي سال

های ( و علوم پايه و در سال1۳95و  1۳94های های علوم انساني)به استثنای سالدر گروه 1۳۸5 -95های سال

های در گروه کشاورزی و دامپزشکي تعداد دانشجويان دختر از پسر بيشتر بوده است. در سال 1۳۸6 -91

شهر در گروه فني و مهندسي تنها دانشجوی پسر داشته است. سهم دانشگاه شهرستان فريدو 1۳۸۸ -94

درصد  26/0به  1۳۸5درصد در سال  0۸/1از دانشجويان استان اصفهان از   فريدونشهردانشجويان شهرستان 

 کاهش يافته است. 1۳95در سال 

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

1385 

پيام نور  سهم دانشجويان دانشگاه کنند.در زيرنظام پيام نور تحصيل مي فريدونشهردانشجويان شهرستان 

کاهش  1۳۸5نسبت به سال  1۳95از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان اصفهان در سال  فريدونشهرشهرستان 

 است.يافته 

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

 زیرنظام       

 سال 

 پیام نور

 سهم از استان)درصد( کل دختر پسر

1385 527 1۳۸7 1914  
1386 504 1276 17۸0  
1387 66۳ 1560 222۳  
1388 717 1515 22۳2  



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 60

 

 زیرنظام       

 سال 

 پیام نور

 سهم از استان)درصد( کل دختر پسر

1389 756 1409 2165  
1390 7۳7 124۳ 19۸0  
1391 67۳ 9۸1 1654  
1392 575 745 1۳20  
1393 45۳ 5۳9 992  
1394 ۳61 ۳59 720  
1395 ۳11 2۸2 59۳  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و نشگاهماخذ: دا                                                         

 1385 -95بر حسب مقطع تحصیلی طی سال های  فریدونشهرتعداد دانشجویان شهرستان (. 36 -1جدول)

 سال

 کارشناسی

 جمع دختر پسر
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 527 1۳۸7 1914 

1386 504 1276 17۸0 

1387 66۳ 1560 222۳ 

1388 717 1515 22۳2 

1389 756 1409 2165 

1390 7۳7 124۳ 19۸0 

1391 67۳ 9۸1 1654 

1392 575 745 1۳20 

1393 45۳ 5۳9 992 

1394 ۳61 ۳59 720 

1395 ۳11 2۸2 59۳ 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                                       

در مقطع تحصيلي کارشناسي  1۳۸5 -95های در سال فريدونشهردانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان 

از دانشجويان استان اصفهان در مقطع کارشناسي  فريدونشهرشهرستان  اند. سهم دانشجويانتحصيل کرده

در دانشگاه پيام نور شهرستان  1۳۸5 -95های کاهش يافته است. طي سال 1۳۸5نسبت به سال  1۳95در سال 



   61/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

ای تحصيل دانشجويي در مقاطع کارداني، کارشناسي ارشد، دکتری تخصصي و دکتری حرفه ،فريدونشهر

 نکرده است.

ها از استان )نفر( و سهم آنفریدونشهرعالی شهرستان  تعداد اعضای هیات علمی مراکز آموزش(. 37 -1جدول)

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

 گروه تحصیلی     

 

 سال   

 

 جمع فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان

1385 

 


 
 

 
 

 


 


 1386 

 


 
 

 
 

 


 


 1387 

 


 
 

 


 


 


 


 1388 

 


 
 

 
 

 


 


 1389 

 


 
 

 


 


 


 1390 

 


 
  

 


 


 1391 

 


 
  

 


 


 1392 

 


 
  

 


 


 1393 

 


 
  

 


 


 1394 

 


 
  

 


 


 1395 
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و  1۳95نفر درسال  ۳به  1۳۸5نفر در سال  1از  فريدونشهرمي دانشگاه شهرستان تعداد اعضای هيات عل

از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان  فريدونشهرسهم اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان 

رسيده است. سهم اعضای عيات علمي  1۳95درصد در سال  0۳/0به  1۳۸5درصد در سال  02/0اصفهان از 

 1۳95از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال  فريدونشهرشهرستان دانشگاه 

در گروه علوم پايه و در سال  1۳۸6نسبت به سال  1۳۸۸علوم انساني، در سال  در گروه 1۳۸5نسبت به سال 

 1۳۸9 -1۳95و  1۳۸5های در سال در گروه فني و مهندسي کاهش يافته است. 1۳۸6نسبت به سال  1۳95

 .مشغول به فعاليت نبوده استفريدونشهرعضو هيات علمي در گروه علوم پايه دانشگاه شهرستان 

                                                      
لمي با صيلي و مرتبه عای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحهای جامع علمي کاربردی و فني و حرفه زيرنظامدر  - 1

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

 انجام شده است.



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 62

 

)نفر( بر حسب زیرنظام طی سال فریدونشهرتعداد اعضای هیات علمی و مدرسان مراکز آموزش عالی شهرستان (. 38 -1جدول)

 1385 -95های 

 امزیرنظ       پیام نور

 هیات علمی حق التدریس سال  

۳۳ 
 

1 
 

1385 

45 
 

7 
 

1386 

62 
 

7 
 

1387 

70 
 

7 
 

1388 

۸4 
 

5 
 

1389 

90 
 

4 
 

1390 

95 
 

5 
 

1391 

9۳ 
 

4 
 

1392 

۸5 
 

4 
 

1393 

۸0 
 

۳ 
 

1394 

75 
 

۳ 
 

1395 
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نفر در سال  ۳به  1۳۸5نفر در سال  1از  فريدونشهرتعداد اعضای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان 

 افزايش يافته است.  1۳95نفر در سال  75به  1۳۸5نفر در سال  ۳۳و  تعداد مدرسان حق التدريس از  1۳95

 

 1395بر حسب مرتبه علمی در سال  فریدونشهردرصد اعضای هیات علمی شهرستان (. 30 -1نمودار)

 



   6۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

دارای مرتبه مربي و  فريدونشهردرصد از اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان  ۳۳/۳۳، 1۳95در سال  

دانشيار و  عضو هيات علمي با مرتبه 1۳۸۸ -95های اند. طي سالدرصد دارای مرتبه استاديار بوده 67/66

 فعاليت نکرده است. فريدونشهراستاد در دانشگاه پيام نور شهرستان 

و استان  فریدونشهرنسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان (. 39 -1جدول)

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

لوم پایهع فنی و مهندسی  گروه تحصیلی        علوم انسانی 

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال

 -  -   1385 

 


 


  1386 

 


 


  1387 

 


 


 


1388 

 


 -   1389 

 


 -   1390 

 


 -   1391 

 


 -   1392 

 


 -   1393 

 


 -   1394 

 


 -   1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه           

ب بر حس فريدونشهر( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه شهرستان ۳9-1)در جدول

به  1۳۸5در سال  1606های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحصيلي علوم انساني اين نسبت از گروه

گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات کاهش يافته است. در 1۳95در سال  50/275

کاهش يافته است. در  1۳۸۸در سال  11۳به  1۳۸6در سال  50/126از  فريدونشهرعلمي دانشگاه شهرستان 

در نظر گرفتن )بدون  1۳94بوده و در سال  1، 1۳۸۸گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت در سال 

ان با کاهش های تحصيلي در استان اصفهها( تغييری نيافته است. نسبت فوق در تمامي گروهنوسات بين سال

 همراه بوده است.



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 64

 

و استان  فریدونشهرنسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان (. 40 -1جدول)

 1385 -95زیرنظام طی سال های  اصفهان بر حسب

 زیرنظام        پیام نور

 شهرستان استان سال    

  1385 

  1386 

  1387 

  1388 

  1389 

  1390 

  1391 

  1392 

  1393 

  1394 

  1395 
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 67/197، 1۳95در سال  فريدونشهرپيام نور شهرستان  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

داد از نظر نسبت تع فريدونشهرباشد. شهرستان ( بيشتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت  کهاست 

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

به شهرستان  1۳95شهرستان( رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين اين نسبت در سال 

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



   65/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 
 (1395های استان اصفهان)نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 31 -1نمودار)

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

 )تعداد به نفر(1385

 زیرنظام          پیام نور

 شهرستان استان سال     
  1385 

  1386 

  1387 

  1388 

  1389 

  1390 

  1391 

  1392 

  1393 

  1394 

  1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                                            

 

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



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 66

 

است که از اين نسبت در  ۳۳/2، 1۳95در سال  فريدونشهرسرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستان 

از لحاظ اين نسبت در بين  فريدونشهرباشد. شهرستان ( کمتر مي11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

شهرستان( رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت به  24های استان اصفهان)شهرستان

های بت فوق در شهرستان( تعلق دارد. نس۳0/0( وکمترين نسبت به شهرستان نايين)96/7شهرستان اصفهان)

 باشد.برخوار، چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر مي

 
 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 32 -1نمودار)

هی و فرهنگی و تربیت بدنی مراکز آموزش عالی آموزشی و کمک آموزشی، رفا 1سرانه فضای(. 42 -1جدول)

 )مترمربع بر نفر(1385 -95بر حسب زیرنظام)پیام نور( در سال های  فریدونشهرشهرستان 

کل استان)پیام 

 نور(

کل شهرستان)پیام 

 نور(

تربیت 

 بدنی

رفاهی و 

 فرهنگی

آموزشی و 

 کمک آموزشی
 سال

     1385 

     1386 

     1387 

     1388 

     1389 

     1390 

     1391 

     1392 

                                                      
 است. ی در نظر گرفته نشدهدر محاسبه سرانه فضا، فضای استيجار - 1

 



   67/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

کل استان)پیام 

 نور(

کل شهرستان)پیام 

 نور(

تربیت 

 بدنی

رفاهی و 

 فرهنگی

آموزشی و 

 کمک آموزشی
 سال

     1393 

     1394 

     1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه        

مترمربع  ۸9/1، 1۳95در سال  فريدونشهرسرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي دانشگاه پيام نور شهرستان 

 ين دانشگاه فاقد فضای تربيت بدنيباشد. امترمربع بر نفر مي 70/2بر نفر و سرانه فضای رفاهي و فرهنگي، 

 است.

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

د. باشمترمربع بر نفر(بيشتر مي 55/2مترمربع بر نفر است که از سرانه استان ) 59/4، 1۳95در سال  فريدونشهر

شهرستان(  24های استان اصفهان)پيام نور در بين شهرستان فضای دانشگاه از نظر سرانه فريدونشهرشهرستان 

هرستان خور های پيام نور به شرتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

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

 
سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام پیام نور در (. 33 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

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

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



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 6۸

 

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  امکانات

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

ن را طي اشهرستان از امکانات نيروی انساني بخش بهداشتي و درماني استنشهر و سهم اين شهرستان فريدو

 دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94دوره 

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

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

 سال

 پیراپزشک دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

 از استان

 تعداد

سهم 

شهرستان 

 از استان

 تعداد

سهم 

شهرستان 

 از استان

 تعداد

سهم 

شهرستان 

 از استان

1385 1۳ ۳7/1 ۸ 9۸/0 ۳ 97/0 1۸9 6۸/1 

1386 1۳ ۳۸/1 5 59/0 ۳ 9۸/0 19۳ 66/1 

1387 12 2۸/1 5 5۸/0 ۳ 97/0 19۳ 64/1 

1388 17 ۸7/1 7 76/0 5 71/1 194 54/1 

1389 20 11/2 ۸ 74/0 ۳ 16/1 1۸5 46/1 

1390 15 50/1 9 ۸7/0 ۳ 11/1 2۳1 57/1 

1391 17 50/1 7 56/0 ۳ 96/0 215 41/1 

1392 9 ۸1/0 6 54/0 4 19/1 210 ۳6/1 

1393 17 50/1 5 ۳9/0 5 49/1 222 41/1 

1394 17 40/1 5 ۳5/0 5 49/1 2۳6 41/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                    

کل پزشکان عمومي و رد نظر سهم شهرستان فريدونشهر از همانطور که مشخص است، طي دوره مو

دانشگاه ل در شاغاز کل پزشکان متخصص و پيراپزشك  دندانپزشك افزايش يافته و سهم اين شهرستان

استان کاهش يافته است. طي دوره مورد نظر در شهرستان  و خدمات بهداشتي درماني علوم پزشکي

در  شاغل نبوده است. و خدمات بهداشتي درماني علوم پزشکيدانشگاه فريدونشهر دکتر داروسازی در 

رماني در د بهداشتي علوم پزشکي و خدماتدانشگاه سرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (44-1)جدول

 هزار نفر جمعيت محاسبه شده است.  شهرستان فريدونشهر به ازای هر



   69/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

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

 )به ازای هر هزار نفر(1385-1394ونشهر و استان طی دوره شهرستان فرید

 سال
 اپزشکپیر دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 ۳۳/0 21/0 20/0 1۸/0 0۸/0 07/0 ۸0/4 46/2 

1386 ۳۳/0 20/0 1۳/0 1۸/0 0۸/0 07/0 9۳/4 52/2 

1387 ۳1/0 20/0 1۳/0 19/0 0۸/0 07/0 95/4 51/2 

1388 44/0 19/0 1۸/0 19/0 1۳/0 06/0 01/5 66/2 

1389 52/0 20/0 21/0 22/0 0۸/0 05/0 ۸0/4 ۸4/2 

1390 ۳9/0 21/0 2۳/0 21/0 0۸/0 06/0 0۳/6 01/۳ 

1391 45/0 2۳/0 19/0 25/0 0۸/0 06/0 69/5 09/۳ 

1392 24/0 22/0 16/0 22/0 11/0 07/0 64/5 09/۳ 

1393 46/0 2۳/0 14/0 26/0 14/0 07/0 05/6 1۳/۳ 

1394 47/0 24/0 14/0 2۸/0 14/0 07/0 52/6 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                           

در اين  .شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه هشتم 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 

 در استان دارند.  رتبه را

 
شهرستان  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی درسرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم (. 34 -1نمودار)

 1385-1394فریدونشهر و کل استان اصفهان طی دوره 

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 70

 

 
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  مقایسه سرانه پزشک عمومی(. 35 -1نمودار)

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

 .فريدونشهر به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه هفدهم را در استان داشته استشهرستان  ،1۳94در سال 

مياندشت بدون پزشك متخصص  و نستان بوييشهر رتبه اول و 46/0ين با سرانه نايشهرستان در اين سال 

 اند.ه آخر را در استان داشتهرتب

 
شهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پ(. 36 -1نمودار)

 1385-1394فریدونشهر و کل استان اصفهان طی دوره 

 



   71/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 37 -1نمودار)

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

 در اين .فريدونشهر از نظر سرانه دندانپزشك رتبه ششم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳94در سال 

ترين رتبه را پايين 025/0ار با سرانه برخوشهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان سال 

در استان دارند. در اين سال شهرستان فريدونشهر به لحاظ سرانه پيراپزشك در جايگاه دوم استان قرار گرفته 

به ترتيب جايگاه اول و آخر را در  27/1انه برخوار با سرشهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه  .است

 استان دارند.

 
هر شهرستان فریدونش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی درسرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم (. 38 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره 
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مقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در فریدونشهر با (. 39 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال دیگر شهرستان

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

 دهد. فريدونشهر نشان مي

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

 1386-1395)درصد( طی دوره و سهم شهرستان از استان

 سال

 پیراپزشک پزشک عمومی

 تعداد
سهم شهرستان 

 از استان
 تعداد

سهم شهرستان 

 از استان

1386 1 5۸/0 2 14/0 

1387 1 5۳/0 4 27/0 

1388 1 54/0 ۳ 20/0 

1389 1 54/0 ۳ 20/0 

1390 1 54/0 ۳ 20/0 

1391 1 52/0 ۳ 19/0 

1392 1 52/0 ۳ 17/0 

1393 1 50/0 ۳ 1۸/0 

1394 1 51/0 4 24/0 

1395 1 49/0 4 24/0 

 استان اجتماعي تأمين درمان مأخذ: مديريت                           

 



   7۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي شاغل در تأمين اجتماعي شهرستان فريدونشهر از کل پزشکان 

 .يافته است ان کاهش و سهم پيراپزشکان افزايشعمومي است

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

های پايگاه درماني روستايي و شهری و ، مراکز بهداشتي وفعال های بهداشت خانه تعداد (46-1)جدول

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره فريدونشهر  بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه عال، مراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فتعداد خانه(. 46 -1جدول)

 1385-1394بهداشتی شهری شهرستان فریدونشهر طی دوره 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی 

 درمانی روستایی

مرکز بهداشتی 

 درمانی شهری

پایگاه بهداشت 

 شهری

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 ۳0 64/4 - - - - - - 

1386 ۳0 64/4 - - - - - - 

1387 2۸ 64/4 - - - - - - 

1388 27 62/4 - - - - - - 

1389 27 71/4 5 ۳2/5 ۳ 52/1 1 41/0 

1390 27 71/4 5 ۳2/5 ۳ 52/1 1 41/0 

1391 27 71/4 5 6۸/5 ۳ 49/1 1 41/0 

1392 27 ۸2/4 5 6۸/5 ۳ 49/1 1 41/0 

1393 27 ۸4/4 5 6۸/5 ۳ 49/1 1 41/0 

1394 27 ۸۳/4 6 74/6 ۳ ۳۳/1 1 ۳۸/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                          

ده مرکز تسهيالت زايماني بو دوالزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرستان فريدونشهر شامل 

فعال، مراکز بهداشتي و درماني)روستايي و  های بهداشتدرصد از کل خانه 41/۳، 1۳94سال  است. در

اند و از در شهرستان فريدونشهر قرار داشتهتي شهری و تسهيالت زايماني استان های بهداششهری(، پايگاه

موع اصفهان با مجشهرستان در اين سال  .مبارکه در رتبه نهم استان قرار داردشهرستان اين نظر به همراه 

 اند.داشتهمرکز رتبه آخر را در استان  1۳خور و بيابانك با شهرستان مرکز رتبه اول و  259

، تعداد يت مالکيتتعداد موسسات درماني فعال شهرستان فريدونشهر به تفکيك وضع (47-1)جدول در

 های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.ها و همچنين سرانه تختهای ثابت آنتخت



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 74

 

 فریدونشهر بر حسب وضعیت مالکیتموجود در شهرستان  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(

سرانه تخت                  

) 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 ۳9 0 0 0 0 1 ۳9 54/1 5۳/0 99/0 60/1 
1386 1 ۳0 0 0 0 0 1 ۳0 54/1 41/0 77/0 57/1 

1387 1 ۳1 0 0 0 0 1 ۳1 61/1 41/0 77/0 57/1 

1388 1 ۳۳ 0 0 0 0 1 ۳۳ 67/1 4۳/0 ۸0/0 51/1 

1389 1 ۳۳ 0 0 0 0 1 ۳۳ 61/1 45/0 ۸6/0 52/1 

1390 1 ۳۳ 0 0 0 0 1 ۳۳ 59/1 44/0 ۸6/0 54/1 

1391 1 ۳۳ 0 0 0 0 1 ۳۳ 59/1 44/0 ۸7/0 51/1 

1392 1 ۳۳ 0 0 0 0 1 ۳۳ 59/1 41/0 ۸9/0 61/1 

1393 1 54 0 0 0 0 1 54 59/1 57/0 47/1 ۸۸/1 

1394 1 54 0 0 0 0 1 54 56/1 56/0 49/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي تخدما و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:           

در های ثابت، رتبه هجدهم استان را در اختيار دارد. ستان فريدونشهر از نظر تعداد تخت، شهر1۳94در سال 

های برخوار، و شهرستاناست تخت(  5۸25ستان اصفهان)اين سال بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهر

 اند.وسسه درماني فعال بودهانك فاقد ممياندشت، چادگان وخور و بياب و ينبوي

)به ازای هر هزار نفر( رتبه هشتم را در استان ريدونشهر از نظر سرانه تخت ثابت، شهرستان ف1۳94در سال 

 تخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشته است.  14/۳کاشان با سرانه  شهرستان در اين سال .دارد



   75/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 
 1385-1394سرانه تخت ثابت در  شهرستان فریدونشهر و کل استان اصفهان طی دوره (. 40 -1نمودار)

 
مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان ها  و کل استان اصفهان در سال (. 41 -1نمودار)

1394 

سهم شهرستان از استان را ده خدمت در شهرستان فريدونشهر و انواع مراکز درماني ارائه دهن (4۸-1)جدول

 دهد. نشان مي
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)درصد( ریدونشهر و سهم شهرستان از استاندر شهرستان ف تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 48 -1جدول)

 1385-1394طی دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه
 تشخیصی موسسات

 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 ۳ 54/0 1 00/5 1 4۸/0 1 61/0 

1386 4 97/0 2 ۳2/0 1 ۳5/4 1 ۳9/0 1 56/0 

1387 4 96/0 2 ۳1/0 1 00/4 0 00/0 1 54/0 

1388 ۳ 72/0 2 ۳0/0 1 70/۳ 0 00/0 1 52/0 

1389 ۳ 72/0 2 ۳0/0 1 70/۳ 1 ۳4/0 1 52/0 

1390 ۳ 70/0 2 29/0 1 2۳/۳ 0 00/0 1 4۸/0 

1391 ۳ 69/0 2 27/0 1 0۳/۳ 0 00/0 1 45/0 

1392 ۳ 70/0 2 26/0 1 0۳/۳ 0 00/0 1 4۳/0 

1393 ۳ 70/0 2 25/0 1 ۸6/2 0 00/0 1 44/0 

1394 ۳ 67/0 2 25/0 1 70/2 0 00/0 1 41/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:       

ان خوانسار در رتبه بيستم استشهرستان از نظر تعداد آزمايشگاه به همراه  1۳94شهرستان فريدونشهر در سال 

 و ين و مياندشتهای بويشهرستانآزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .قرار دارد

فريدونشهر از نظر تعداد شهرستان  1۳94اند. در سال در استان داشتهآزمايشگاه رتبه آخر را  يكبا  چادگان 

ن سال در اي .و چادگان در رتبه پاياني استان قرار دارد ين و مياندشتهای بويشهرستانداروخانه  به همراه 

 1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94سال  درتبه اول را در استان داشته است. داروخانه ر 411اصفهان با شهرستان 

 های استان از جمله. در اين سال بخش اعظم شهرستانمرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است

و چادگان  تين و مياندشبويبرخوار،  هایشهرستان .مرکز دياليز هستند يكفريدونشهر تنها دارای  شهرستان

اول را در استان  مرکز توانبخشي رتبه 207اصفهان با شهرستان ، 1۳94 اند. در سالفاقد مرکز دياليز بوده

ي شهر نيز فاقد مرکز توانبخش، خور و بيابانك و فريدون، چادگانن و مياندشتبوييهای دارد و شهرستان

رماني د -يك موسسه تشخيصيفريدونشهر با شهرستان شهرستان از جمله  هشت، 1۳94اند. در سال بوده

درماني هسته ای رتبه  -موسسه تشخيصي 14۳اصفهان با شهرستان رتبه آخر استان قرار دارند و  ای  درهسته

 اول را در استان دارد. 

 



   77/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 اطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکی

ر طي دوره ای شهرستان فريدونشهژانس پيش بيمارستاني شهری و جادهتعداد پايگاه های اور (49-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان فریدونشهر طی دوره (. 49 -1جدول)

 ایپایگاه های جاده پایگاه های شهری 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 

1394 1 1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                  

 دوای شهرستان فريدونشهر ژانس پيش بيمارستاني شهری و جادهاورهای تعداد کل پايگاه 1۳94در سال 

های دهد و از اين نظر در رتبههای استان را تشکيل ميپايگاه درصد از کل 42/1پايگاه بوده که اين تعداد، 

ين و های بويشهرستانرتبه اول و پايگاه  ۳9اصفهان با شهرستان استان قرار داشته است. در اين سال پاياني 

اند. طي دوره مورد بررسي شهرستان گاه رتبه آخر را در اختيار داشتهپاي يكو خوانسار با مجموع  مياندشت

 ريدونشهر فاقد اتاق فرمان، پايگاه امداد هوايي و موتوری و اتوبوس آمبوالنس بوده است.ف

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

( 50-1)د بررسي قرار گرفته است. در جدولهای اصلي بخش سالمت مورشاخص در اين بخش تعدادی از

ارائه شده  1۳۸6-1۳94ر شهرستان فريدونشهر طي دوره کودکان دهای مرگ و مير نوزادان وميزان شاخص

 است. 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 7۸

 

 های مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان میزان شاخص(. 50 -1جدول)

 

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان گمر میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 ۸/7 ۳/11 - - - - 
1387 ۸/10 ۸/9 - - 6/21 9/15 

1388 5/5 1/۸ - - 9/1۳ 6/1۳ 

1389 6/14 7/۸ 0/16 ۸/11 5/17 9/1۳ 

1390 2/14 7/7 1/17 1/11 4/21 9/12 

1391 4/10 2/7 4/1۳ ۸/9 9/14 9/11 

1392 ۸/4 ۸/6 ۳/11 7/9 9/12 ۸/9 

1393 4/17 6/6 4/17 5/9 ۸/21 1/11 

1394 6/۸ 1/6 9/12 ۸/۸ ۳/14 2/10 
 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                       

در شهرستان فريدونشهر افزايش يافته است. در سال ادان زيريکماه طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوز

در  .شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماه  در رتبه سوم استان قرار داشته است 1۳94

 گرفته قرار اول جايگاه در زنده تولد هزار در يکماهزير نوزاد 14 مرگ ميزان با فريدنشهرستان اين سال 

 . است نداشته زيريکماه نوزادان در مرگي هيچ خوانسارشهرستان  که حالي در

 
 1386 -1394میزان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان فریدونشهر و استان طی سال های (. 42 -1نمودار)

 



   79/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

فريدونشهر به لحاظ ميزان مرگ کودکان زير يکسال در رتبه چهارم استان قرار شهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار تولد زنده  7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  شهرستان در اين سال  .گرفته است

 اند.به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394در شهرستان فریدونشهر و استان طی سال های  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 43 -1نمودار)

سال در رتبه چهارم استان قرار گرفته  5فريدونشهر از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان ، 1۳94در سال 

ه ازای هزار تولد زنده به ترتيب مرگ ب 7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال  .است

 اند.های اول و آخر استان قرار گرفتههدر رتب

 
 1387 -1394در شهرستان فریدونشهر و استان طی سال های  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 44 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۸0

 

ر شهرستان فريدونشهر و کل استان ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ د (51-1)جدول

نشان داده شده است که  اين جدولدهد. همچنين در نشان مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل  هشتدرسطح شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های تعداد و درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان طی سال(. 51 -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 

 هذکر شد

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 67/16 2۳ 25/17 2966 66/21 ۳4 9۸/14 2774 ۸4/10 1۸ و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 00/50 69 14/4۸ ۸276 59/51 ۸1 60/44 ۸261 ۸4/70 117 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 45/1 2 46/2 42۳ 91/1 ۳ ۸6/2 5۳0 42/5 9 (ترافیکی غیر) عمدغیر ادثحو

 9۸/6 1246 14/10 14 65/6 114۳ 46/4 7 76/5 ۳74 41/2 4 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 45/1 2 09/7 1219 55/2 4 96/5 401 60/0 1 متابولیک و تغذیه غدد، هایریبیما

 06/۳ 546 ۳5/4 6 02/۳ 520 ۸2/۳ 6 7۳/1 12۸ 01/۳ 5 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 72/0 1 ۸4/2 4۸۸ 1۸/۳ 5 ۸7/1 ۸5 01/۳ 5 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 22/15 21 54/12 2156 ۸۳/10 17 24/22 2025 22/4 7 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۸2

 

ريدونشهر رستان فهمانگونه که مشخص است از بين اين علل مرگ،  طي اين دوره بيشترين سهم در سطح شه

از نظر درصد مرگ ناشي  1۳94نشهر در سال . شهرستان فريدوهای قلبي عروقي بوده استمربوط به بيماری

 بيشترين درصد مرگ ناشي از در همين سال. از سرطان ها و تومورها رتبه پانزدهم  را در استان داشته است

برخوار با شهرستان ن متعلق به و کمتري درصد 79/21سميرم با شهرستان ها و تومورها مربوط به سرطان

های به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماریشهرستان فريدونشهر  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14

شهرستان درصد و  5۸/62ين با شهرستان نايدر اين سال  .جايگاه هفتم استان قرار داشته استقلبي عروقي در 

های اول و آخر را در استان های قلبي عروقي به ترتيب رتبهدرصد مرگ ناشي از بيماری 27/27ا نطنز ب

های دستگاه تنفس در از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری ،1۳94. شهرستان فريدونشهر در سال اندداشته

سميرم با شهرستان درصد و  74/12گلپايگان با شهرستان در همين سال  .رتبه چهارم استان قرار گرفته است

 ستگاه تنفسهای دناشي از بيماری اول و آخر را به لحاظ درصد مرگ هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0

ها و تومورها در شهرستان از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان 1۳94اند. با توجه به آمار سال داشته

ومين سعالئم و حاالت بدتعريف شده، و  بعد از بيماری های قلبي عروقي کل استانهمانند  فريدونشهر

 در مرگ و مير افراد بوده است.  مهمعامل 

ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان تعداد مرگ  (52-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94فريدونشهر و استان اصفهان طي دوره 

)در صدهزار جمعیت( در شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی(. 52 -1جدول)

 1392-1394های طی سال

 استان شهرستان سال

1392 11/16 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 25/27 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 97/29 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                 

دث ترافيکي طي دوره مورد نظر در مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوا (52-1)همانطور که از جدول

شهرستان فريدونشهر افزايش يافته است. شهرستان فريدونشهر از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در 

اصفهان شهرستان و   61/6۸خور و بيابانك با  . شهرستاندر جايگاه دهم استان قرار داشته است 1۳94سال 

 اند.هناشي از حوادث ترافيکي را داشت رين و کمترين مرگمرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشت  92/4با 

 

 

 



   ۸۳/ ستان فريدونشهرسند توسعه شهر

 

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ل )خدمات درماني سابق(،  اداره کمت)اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالتعداد بيمه شدگان

ستان ل افريدونشهر و کيان و عشاير شهرستان وق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايتأمين اجتماعي و صند

 ارائه شده است.  (5۳-1)در جدول  1۳۸5-1۳95طي دوره 

در شهرستان فریدونشهر طی دوره  به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 53 -1جدول)

1395-1385 

 نوع بیمه    

 

 
 سال

اداره کل بیمه 

 سالمت
 ماعیاداره کل تامین اجت

بیمه   صتدوق

اجتماعی کشاورزان، 

 ان و عشایرروستایی

 مجموع بیمه شدگان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

1385 ۳7729 1۳/2 - - - - - - 

1386 ۳92۸9 11/2 ۸107 42/0 - - - - 

1387 ۳9215 0۳/2 76۳2 ۳7/0 - - - - 

1388 ۳4۳69 40/2 7662 ۳4/0 - - - - 

1389 ۳۳۳91 ۳۸/2 9۳76 41/0 - - - - 

1390 ۳۸۸01 60/2 9776 40/0 - - - - 

1391 ۳۸276 59/2 10457 40/0 - - - - 

1392 ۳۳456 ۳9/2 109۳۸ 40/0 - - - - 

1393 ۳۳۳07 97/1 11۳74 40/0 492۸ 77/2 49609 06/1 

1394 ۳2064 90/1 122۸۸ 44/0 59۳1 17/۳ 502۸۳ 07/1 

1395 ۳1704 92/1 12۳59 45/0 - - - - 

 استان صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشايرمأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و                       

 از سالنامه آماری استخراج شده است. 1۳9۳آمار مربوط به تعداد بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال *                    

شهرستان فريدونشهر تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت  طي دوره مورد بررسي در

کاهش و بيمه شدگان اداره کل تامين اجتماعي افزايش يافته است. با توجه به اطالعات موجود در سال 

باشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 07/1، سهم شهرستان فريدونشهر از کل بيمه شدگان استان 1۳94



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۸4

 

درصدی از کل بيمه شدگان استان  4۳/۳9اصفهان با داشتن سهم شهرستان را در اختيار دارد.  هجدهم استان

 اند.رصدی رتبه آخر را در استان داشتهد 46/0خور و بيابانك با سهم شهرستان رتبه اول و 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  9۸4۸فريدونشهر به ازای هر  در شهرستان 1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  ۳962اين 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  1۳95،22در سال  فريدونشهر ورزشي شهرستان نفر رسيده است. از جمع کل اماکن 116۳۸

از اماکن درصد  05/2دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي 7۸ورزشي روباز و 

 فريدونشهر شهرستان درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. ۳7/0و باشد ورزشي استان را دارا مي

 چهار از بين بيست و در جايگاه پنجم)فر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، از لحاظ ميزان ن

در جمعيت به ازای هر يك مکان ورزشي  آمار تعداد نفر (54-1)شهرستان( استان قرار دارد. جدول

 دهد.را نشان مي و استان فريدونشهرشهرستان 

 فریدونشهرر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان تعداد نف(. 54 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز  اماکن ورزشی  سرپوشیده 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

1۳1۳1 21004 ۳9۳92 ۸1۳91 9۸4۸ 16696 

1386 9795 205۳2 ۳917۸ 79652 7۸۳6 16۳24 

1387 779۳ 1۸29۳ ۳۸965 74۳۳1 6494 146۸0 

1388 6459 1659۸ 19۳77 67۸16 4۸44 1۳۳۳5 

1389 5506 151۸2 19272 66۸41 42۸۳ 12۳72 

1390 4792 14۳09 19167 65056 ۳۸۳۳ 11729 

1391 5۳97 14617 1۸۸91 6۳152 419۸ 11۸69 

1392 5۳20 1۳9۳1 1۸619 57۸29 41۳۸ 11226 

1393 524۳ 14225 1۸۳51 5907۸ 407۸ 11465 

1394 516۸ 142۸4 1۸0۸7 59656 4019 11524 

1۳95 509۳ 14۳44 17۸27 61697 ۳962 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                 

 



   ۸5/ ستان فريدونشهرسند توسعه شهر

 

 
 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 45 -1نمودار)

برآورد که گيرد در حاليشدگان ورزشي مورد بررسي قرار مييافته با بررسي تعداد بيمهورزشکاران سازمان

محاسبه ل باشند، به سختي قابنيافته که غالباً در حوزه ورزش همگاني مشغول فعاليت ميورزشکاران سازمان

ر نفر د  ۸۸9به طور کلي  شهرستان فريدونشهر ، در بخش ورزش(55-1)باشد. بر اساس اطالعات جدولمي

ها درصد آن 72اند. به عبارتي زن بوده نفر 247ها مرد و نفر از آن 642که  مشغول فعاليت بوده 1۳94سال 

درصد جمعيت استان  7/0شهرستان ها زن بوده است. با توجه به اطالعات موجود، اين درصد آن 2۸مرد و 

درخود جای داده  1۳94ی استان را در سال يافتهاز کل ورزشکاران سازمان درصد ۳7/0گيرد و را در بر مي

 است.

درصد از ورزشکاران زن استان در  2۳/0صد از ورزشکاران مرد استان و در49/0الزم به ذکر است که 

 به طور ميانگين در طي فريدونشهر کنند. تعداد ورزشکاران مرد شهرستانمي فعاليت فريدونشهرشهرستان 

درصد رشد مثبت و در مجموع تعداد  25/14درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  96/0 ها اين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به ذکر  20/2ها ان اين شهرستان در طي اين سالورزشکار

درصد رشد داشته است. جدول  6۸/۳است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

فهان ان اصو سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران استفريدونشهر تعداد ورزشکاران شهرستان  (1-55)

 دهد.را نشان مي

 

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۸6

 

 فریدونشهری شهرستان یافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 55 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 درصد()

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 (درصد)

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از استان

 درصد()

 1386 66۸ 5۸/0 19۳ 29/0 ۸61 47/0 

1387 90۳ 75/0 152 24/0 1055 57/0 

1388 95۳ 67/0 216 ۳0/0 1169 54/0 

1389 9۸0 71/0 2۳6 29/0 1216 56/0 

1390 110۳ 79/0 49۸ 52/0 1601 6۸/0 

1391 1002 6۸/0 567 54/0 1569 62/0 

1392 1002 75/0 527 54/0 1529 66/0 

1393 ۸76 62/0 190 17/0 1066 4۳/0 

1394 642 49/0 247 2۳/0 ۸۸9 ۳7/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 1۳90عنوان در سال  6از  فريدونشهرعناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان 

های ملي استان در اين شهرستان درصد از مدال ۳2/0سيده است. به اين ترتيب ر 1۳95عنوان در سال  5به 

  مدال بدست آورده است. 2، 1۳91اين شهرستان در سال  المللي نيز کسب شده است. در سطح بين

يافته)هر هزار نفر( شهرستان آران و های ملي به تعداد ورزشکاران سازماناز نظر نسبت مدال، 1۳94در سال 

های جهاني به تعداد ورزشکاران ( را کسب کرده است. از نظر نسبت مدال07/50گل باالترين رتبه)بيد

 .1( رتبه اول را کسب نموده است42/۸، شهرستان تيران و کرون)1۳94يافته)هر هزار نفر( نيز در سال سازمان

 فریدونشهری ورزشکاران شهرستان المللعناوین کسب شده کشوری و بین(. 56 -1جدول)

 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1390 6 1170 51/0 - 5۸ - 

1391 - 10۸7 - 2 7۸ 56/2 

1392 7 1155 61/0 - 124 - 

1393 1۸ 1271 42/1 - 104 - 

                                                      
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، ی جهاني شهرستانهای کسب شدهاطالعات مربوط به مدال 1۳94در سال  -1

ك، ن، چادگان، خور و بيابانهای اردستای ملي شهرستانهای کسب شدهو اطالعات مربوط به مدالگلپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت 

 ثبت نشده است.  1۳95فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال 



   ۸7/ ستان فريدونشهرسند توسعه شهر

 

 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1394 - 15۳۳ - - 1۸۳ - 

1395 5 15۳9 ۳2/0 - 125 - 

 کل ورزش و جوانان استان اصفهانماخذ: اداره 

های جهاني به تعداد ورزشکاران آورده های ملي و مدالنسبت تعداد مدال (47-1( و )46-1)در نمودارهای

 رفته شده است.شده است که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گ

 
 های استان اصفهانهر هزار نفر( در شهرستانیافته)های ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 46 -1نمودار)

 1394در سال 

 
های استان هر هزار نفر( در شهرستانته)یافهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 47 -1نمودار)

 1394در سال  اصفهان

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ ۸۸

 

، تعداد فريدونشهرتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهمربوط به پروژه بر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ بيشترين  1۳95در سال  پروژه 9با نوساناتي  به  1۳۸7در سال  پروژه 5ها از اين پروژه

 يگاهجادر  آبادبه همراه شهرستان نجف فريدونشهرتمام بخش ورزشي، شهرستان های نيمهپروژهتعداد 

های نيمه تمام استان را در درصد از پروژه 56/5از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد، که )چهارم

ط به شهرستان اصفهان با مربو 1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال گيرد. بيشترين تعداد پروژهبر مي

پروژه است. نتايج شاخص مذکور در  2با  و دهاقان نطنزهای شهرستانپروژه و کمترين آن مربوط به  1۸

 ارائه شده است. (57-1)جدول

 فریدونشهرتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 57 -1جدول)

 سال
 مهای نیمه تماپروژه

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 5 46/2 

1388 2 ۸6/2 

1389 2 20/1 

1390 ۸ ۳9/۳ 

1391 5 1۸/۳ 

1392 ۳ ۸۳/1 

1393 5 9۸/2 

1394 6 20/4 

1395 9 56/5 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                             

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

جود چنين وهمهای فرهنگي و رشد در بخش به های قوی کارآفريني و تاثيرگذاری رووجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در انديشمندان فرهنگي 

ی پيشينه)ی مناسبات اقتصادی، اجتماعينندهکهای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهديني پايدار، سيستم مذهبي و

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(هادهای اجتماعي خودضابطهن

ي است. از اين رو بررسشده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(
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هميت بر سطح شهرستان اهی آنها دها 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. شگاهآموز

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  فريدونشهرتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان ( 5۸-1)جدول

 فریدونشهرتعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان (. 58 -1جدول)

 کتابخانه هاسمن سینما سال

1385 0 - 2 

1386 0 - 2 

1387 0 - 2 

1388 0 - 2 

1389 0 - 2 

1390 0 - ۳ 

1391 0 - ۳ 

1392 0 ۸ ۳ 

1393 0 10 ۳ 

1394 1 ۸ ۳ 

1395 1 9 ۳ 

 ۸4/0 52/2 2۸/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 دوازدهم ششم دوم 1395رتبه در استان در سال 

 خذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهانما                                        

( و کمترين سرانه متعلق به شهرستان 2۸/0مربوط به شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها  1۳95در سال 

 . 1( است0۳/0اصفهان )

 باشد. فاقد آموزشگاه آزاد هنری مي فريدونشهرشهرستان  1۳95در سال 

                                                      
ه و نايين فالورجان، گلپايگان، مبارکيين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1 

 باشند.فاقد سينما مي
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 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميموزهسومين دسته از اماکن هنری 

د فاق فريدونشهرشهرستان شهرستان استان از جمله  171فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بررسي 

 ( است. 6۸/0متعلق به شهرستان نطنز  ) اند. باالترين سرانه موزهموزه بوده

،  بيشترين تعداد 1۳95فاقد گالری و نگارخانه مي باشد. در سال  فريدونشهررستان طي دوره مورد بررسي شه

 .2عدد(  است 12گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

وضعيت فرهنگي سزايي در ارتقای هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

در اين سال  .باشدفاقد موسسه فرهنگي هنری مي فريدونشهر، شهرستان 1۳95در سال شهرستان ها دارند. 

خوانسار، خور و  های. طي اين دوره شهرستانرتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان 

 اند.فاقد موسسات فرهنگي هنری بوده و اردستان فريدونشهر ،ين و مياندشتبوي بيابانك، 

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مي)سمن( در کلينهادمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

وجود داشته است. در  فريدونشهرسمن فعال در شهرستان  9، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه ودحتي خ

 از نظر سرانه سمن رتبه ششم را در استان داشته است.  فريدونشهرشهرستان اين سال، 

ا در باالبردن هی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهخانهکتاب 

، شهرستان 1۳95باشد.  در سال فرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

های شهرستانين سال در هم .را در استان داشته است دوازدهماز نظر سرانه کتابخانه رتبه  فريدونشهر

 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2( و خور وبيابانك)0۳/2دهاقان)

 اند.آخر را در استان داشته رتبه

                                                      
های خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فريدن، شهرستان -1

 .باشندفريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد فاقد موزه مي

 است.های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهدر اين دوره تنها در شهرستان -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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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 1395فهان در سال نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اص 10000سرانه )به ازای هر (. 48 -1نمودار)

 اماکن مذهبی

شود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي و ثانيا گروه هدف و گفته ميهايي به مکان

 باشد.ها ميگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيهخدمت

نشان داده  ( 59-1)در جدول 1۳۸5-1۳95طي دوره  فريدونشهر اطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان

 شده است.

 فریدونشهرتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 59 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 ۳2 4 

1386 ۳5 4 

1387 ۳5 4 

1388 ۳6 4 

1389 ۳۸ 4 

1390 44 4 

1391 45 4 

1392 45 4 

1393 45 4 

1394 45 4 

1395 50 4 

 12/1 02/14 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 سيزدهم سيزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهانماخذ: 
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در م را سيزده که از اين نظر رتبهبوده  02/14برابر با  فريدونشهردر شهرستان  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه  2۳/61خوروبيابانك با سرانه  شهرستان در اين سال .های استان اصفهان داشته استميان شهرستان

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان اول و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 49 -1نمودار)

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه سيزدهم استان قرار گرفته  فريدونشهر، شهرستان 1۳95شوند. در سال مي

های به ترتيب رتبه 12/0باد با سرانه آنجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه رستان شهدر همين سال  .است

 اند.اول و آخر را در استان داشته

 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

در سال  دهد.مربوط به امور اجتماعي بهزيستي در شهرستان فريدونشهر را نشان مي اطالعات (60-1)جدول 

در اين  .، شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد مجتمع های بهزيستي در رتبه های مياني استان قرار دارد1۳95

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با  شهرستان سال

ر ا درستمری بگير اجتماعي رتبه نوزدهم م یشهرستان فريدونشهر از نظر تعداد خانوارها 1۳95در سال 

های خانوار رتبه 96با  ن و مياندشتشهرستان بوييخانوار و  2127اصفهان با  شهرستان در اين سال .استان دارد

 اند.اول و آخر را در استان داشته

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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-1۳94اطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان فريدونشهر فقط برای دوره 

شهرستان فريدونشهر  1۳94داد اين خانوارها افزايش يافته است. در سال موجود است. طي اين دوره تع 1۳90

شهرستان ال در اين س .از نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه هفدهم را در استان داشته است

 اند. های اول و آخر  قرار گرفتهخانوار در رتبه 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با 

، 1۳95در سال طي دوره مورد بررسي تعداد مهدهای کودک شهرستان فريدونشهر افزايش يافته است. 

در رتبه نوزدهم استان قرار گرفته است. طي دوره مورد نظر، ريدونشهر از نظر تعداد مهدکودک شهرستان ف

درصد از  77/0،  1۳95تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان فريدونشهر افزايش يافته است. در سال 

اند که از اين نظر رتبه پانزدهم را در استان داشته کودک استان در اين شهرستان بوده هایکل کودکان مهد

درصد  62/0، 1۳95است. تعداد مربيان مهدهای کودک در شهرستان فريدونشهر افزايش يافته است. در سال 

تيران و کرون در  شهرستان که از اين لحاظ به همراه اند استان در شهرستان فريدونشهر بودهاز کل مربيان 

 رتبه پانزدهم استان قرار گرفته است.



 

 

 1385-1395امور اجتماعی بهزیستی شهرستان فریدونشهر طی دوره (. 60 -1جدول)

 سال

تعداد 

مجتمع های 

 بهزیستی

خانوارهای 

یر بگریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

یر بگریممست

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

کودکان بد 

 سرپرست

تعداد 

معلولین 

 حت پوششت

مرکر 

مشاوره 

 حضوری

مراکز 

مشاوره 

 ژنتیک

مراکز 

مشاوره و 

 ترک اعتیاد

داد
تع

 

د(
ص
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ن )
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ستا
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 ش
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1385 ۳ 7۳/2 151 06/2 - - 0 00/0 0 00/0 0 00/0 2 40/0 409 02/1 - - - - - - 

1386 ۳ 7۳/2 16۸ 05/2 - - 1 1۳/0 27 0۸/0 1 0۳/0 ۳ 59/0 4۸۳ 04/1 - - - - - - 

1387 ۳ 7۳/2 19۸ 94/1 - - 1 1۳/0 29 0۸/0 1 0۳/0 ۳ 60/0 556 06/1 - - - - - - 

1388 ۳ 7۳/2 190 9۳/1 - - 1 1۳/0 45 12/0 1 0۳/0 ۳ 59/0 6۳0 0۸/1 - - - - - - 

1389 ۳ 65/2 190 9۳/1 - - 1 1۳/0 4۸ 1۳/0 2 06/0 2 40/0 677 0۸/1 - - - - - - 

1390 ۳ 65/2 1۸4 ۸7/1 261 ۸۳/1 ۳ 4۳/0 79 2۳/0 ۸ 26/0 4 ۸0/0 702 07/1 0 00/0 0 00/0 0 00/0 

1391 ۳ 59/2 1۸1 ۸4/1 221 46/1 5 72/0 1۳۸ ۳7/0 11 ۳5/0 2 ۳۸/0 706 05/1 1 27/1 1 00/5 1 09/1 

1392 ۳ 54/2 1۸4 ۸۸/1 26۳ 7۳/1 6 ۸4/0 179 45/0 1۳ 40/0 4 7۸/0 706 05/1 1 0۳/1 1 ۳5/4 1 ۸5/0 

1393 ۳ 46/2 1۸4 91/1 291 55/1 7 99/0 225 65/0 1۸ 57/0 ۳ 6۸/0 707 01/1 1 90/0 1 45/۳ 1 ۸۸/0 

1394 ۳ 44/2 19۳ 02/2 290 5۳/1 9 24/1 ۳05 ۸2/0 25 79/0 4 79/0 7۳9 00/1 1 49/0 1 2۳/۳ 1 76/0 

1395 ۳ 44/2 190 02/2 - - ۸ 10/1 270 77/0 20 62/0 4 74/0 ۸09 0۳/1 - - - - - - 

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره                 
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اند و از اين فريدونشهر تحت پوشش بهزيستي بودهدر شهرستان  کودک بد سرپرست چهار، 1۳95در سال 

کودک جايگاه اول  192اصفهان با شهرستان در اين سال  .نظر در رتبه بيست و سوم استان قرار داشته است

 را داشته است.

 ، شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه بيستم را در استان1۳95در سال 

علول م 4۳5با  ين و مياندشتشهرستان بويمعلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با  شهرستان در اين سال .دارد

 اند.رتبه آخر را در استان داشته

مراکز مشاوره حضوری استان در شهرستان فريدونشهر قرار داشته که از اين نظر در  يك، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره رتبه نخست را  145اصفهان با  شهرستان در اين سال .های پاياني استان قرار داشته استتبهر

، شهرستان فريدونشهر دارای 1۳94دارد و شهرستان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. در سال 

مرکز مشاوره و ترک اعتياد در شهرستان  يك، 1۳94مرکز مشاورره ژنتيك بوده است. در سال  يك

مرکز  5۳فهان با اص . شهرستانکه از اين نظر در رتبه های پاياني استان قرار داشته استفريدونشهر فعال بوده 

تان داشتهتياد رتبه آخر را در اسبدون داشتن مرکز مشاوره و ترک اع ين و مياندشتشهرستان بويرتبه اول و 

 اند.

دکان گهداری از کوطي دوره مورد بررسي شهرستان فريدونشهر فاقد مرکز آسيب های اجتماعي و مرکز ن

 سرپرست بوده است.بي

 امور اجتماعی کمیته امداد

تعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني در شهرستان فريدونشهر طي  (61-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

یت کمیته امداد امام خمینی در شهرستان فریدونشهر و سهم این تعداد خانوار و افراد مورد حما(. 61 -1جدول)

 1385-1395شهرستان از استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳052 47/۳ 9۳۸2 9۸/4 

1386 ۳150 45/۳ 9452 ۸6/4 

1387 ۳2۸6 47/۳ 9607 ۸7/4 

1388 ۳۳7۸ 4۸/۳ 9614 ۸۸/4 

1389 ۳۳62 5۸/۳ ۸972 90/4 

1390 ۳096 52/۳ 7۸07 6۸/4 
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 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1391 ۳10۸ 46/۳ 7599 55/4 

1392 ۳۳24 4۸/۳ 799۳ 46/4 

1393 ۳406 47/۳ ۸126 45/4 

1394 ۳56۸ 62/۳ ۸2۸1 61/4 

 ۳7/4 6۸50 5۳/۳ ۳15۸ )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                         

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه دهم 1۳95شهرستان فريدونشهر در نه ماهه اول سال 

 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با  شهرستان در اين سال .را در استان دارد

سال شهرستان اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد در اين به آخر را در استان داشتهرتخانوار 

خور و بيابانك شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  . شهرستانرا در استان داردفريدونشهر رتبه ششم 

 اند. نفر رتبه آخر را در استان داشته 926با 

 شاخص های مهم اجتماعی

و استان اصفهان ارائه ي مهم در سطح شهرستان فريدونشهر های اجتماعبرخي  شاخص (62-1)جدول در

شده است.



 

 

 1385-1395های اجتماعی مهم در شهرستان فریدونشهر طی دوره وضعیت شاخص(. 62 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 4۸1 441 5۸4 6۸0 69۸ 767 74۸ ۸55 ۸57 795 664 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 56 6۸ 69 42 61 5۸ ۳2 ۳0 29 ۸ 0 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 5/1۳ 2/12 9/15 ۳/1۸ 5/1۸ 0/20 4/19 1/22 0/22 ۳/20 9/16 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
 2/24 9/16 6/17 4/20 2/25 7/۳9 9/۳۸ 5/44 2/42 9/۳9 7/۳1 شهرستان

 0/۸ 2/۸ 5/۸ 5/9 4/10 ۳/11 6/11 0/12 7/12 9/11 1/11 استان

 روستایی
 ۳/1 0/7 1/14 0/16 5/11 0/0 0/0 2/0 7/2 9/1 2/۳ 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
 6/1 9/1 9/1 1/1 6/1 5/1 ۸/0 ۸/0 7/0 2/0 0/0 شهرستان

 2/2 0/2 ۸/1 6/1 9/1 7/1 6/1 5/1 4/1 2/1 ۳/1 استان

 شهری
 0/۳ 6/2 ۸/1 ۳/1 6/2 0/۳ ۸/0 6/1 5/1 4/0 0/0 شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 1/1 0/2 9/0 6/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/0 4/0 4/0 ۳/0 ۳/0 1/1 1/1 1/1 0/1 ۸/0 6/0 استان

 نسبت ازدواج به طالق

 کل
 6/۸ 5/6 5/۸ 2/16 4/11 2/1۳ 4/2۳ 5/2۸ 6/29 4/99 * شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 شهری
 2/۸ 6/6 9/9 7/15 7/9 2/1۳ 4/2۳ 4/2۸ 7/27 6/94 * 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
 * ۳/6 1/7 9/16 4/19 * * * * * * شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 مردان

 کل
 ۳/2۸ 5/27 ۳/27 6/26 5/26 2/26 0/26 ۸/25 ۳/26 ۸/25 9/25 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
 4/2۸ 7/29 7/29 4/27 7/26 2/26 0/26 ۸/25 2/26 ۸/25 1/25 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
 5/25 5/26 6/26 6/25 ۸/25 0/0 0/0 1/21 1/2۸ 1/26 ۳/24 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 7/22 4/22 ۳/22 1/22 1/22 6/21 ۳/21 2/21 4/21 1/20 1/20 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 9/22 ۳/2۳ 4/2۳ 7/22 ۳/22 6/21 ۳/21 2/21 7/21 2/21 5/21 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 ۳/19 1/20 ۸/20 2/21 4/21 0/0 0/0 ۳/20 ۳/17 7/15 6/26 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 1/۳2 5/۳2 2/۳2 ۳/۳1 ۳/۳0 5/۳1 1/29 ۳/۳2 0/۳0 ۳/۳1 0/0 شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 شهری
 1/۳2 ۸/۳2 9/۳۳ 4/۳۳ 9/29 5/۳1 1/29 ۳/۳2 0/۳0 ۳/۳1 0/0 شهرستان

 0/۳7 6/۳5 9/۳5 7/۳5 0/۳5 1/۳4 7/۳4 4/۳4 1/۳4 2/۳4 2/۳4 استان

 روستایی

 

 0/0 ۸/۳1 5/۳0 1/2۸ 2/۳۳ 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
 6/26 9/26 2/27 0/27 7/25 9/25 6/22 7/2۸ 1/24 5/25 0/0 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 6/26 4/27 7/2۸ 6/2۸ 2/25 9/25 6/22 7/2۸ 1/24 5/25 0/0 شهرستان

 0/۳2 7/۳1 1/۳1 ۸/۳0 1/۳0 0/۳0 9/29 5/29 1/29 1/29 1/2۸ استان

 روستایی
 0/0 6/25 ۸/25 6/24 5/29 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 رکتمشا نرخ

 )درصد(زنان

 6/9 - - - - 5/1۳ - - - - 1/15 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 0 0 0 ۳ 0 1 1 0 1 2 تعداد

 0/0 0/0 0/0 0/0 ۳/۳ 0/0 96/0 ۳/1 0/0 0/1 7/1 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 6۳ 59 52 5۳ 56 ۳7 24 15 19 16 11 تعداد

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 هم شهرستان از استان )درصد(س

 خودکشی
 4 0 1 4 0 ۳ -   - -   -  - تعداد

 0/2 0/0 52/0 9/2 0/0 94/1 -   - -   -  - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان ظاميانت نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره
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کاهش يافته  1۳95در سال   5/1۳به نرخ  1۳۸5در سال  9/16نرخ ازدواج در شهرستان فريدونشهر از رقم 

 در اين سال .رتبه اول را در استان دارد 1۳95است. از نظر نرخ ازدواج شهرستان فريدونشهر در سال 

 ت.رتبه آخر را در استان داشته اس 6/4برخوار با نرخ ازدواج  شهرستان

 
مقایسه نرخ ازدواج و نرخ طالق شهرستان فریدونشهر با نرخ ازدواج و نرخ طالق کل استان طی دوره (. 50 -1نمودار)

1395-1385 

هرستان ش، شهرستان فريدونشهر از نظر نرخ طالق در رتبه سيزدهم استان قرار دارد، در اين سال 1۳95در سال 

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳رخ طالق دهاقان با ن

در اين  .، شهرستان فريدونشهر از نظر نسبت ازدواج به طالق در رتبه پنجم استان قرار دارد1۳95در سال 

 دهاقان با نسبت ازدواج به طالقرتبه اول و شهرستان  15۸1ازدواج به طالق شهرستان شهرضا با نسبت سال 

 اند.ستان داشتهرتبه آخر را در ا 5/0



   101/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 
مقایسه نسبت ازدواج به طالق شهرستان فریدونشهر با نسبت ازدواج به طالق کل استان طی دوره (. 51 -1نمودار)

1395-1386 

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج ( 62-1)همانگونه که از اطالعات جدول

، شهرستان فريدونشهر از 1۳95هرستان فريدونشهر و استان در حال افزايش است. در سال زنان در سطح ش

ه با شاهين شهر و ميمشهرستان در اين سال  .نظر ميانگين سن ازدواج مردان در رتبه نوزدهم استان قرار دارد

يانگين سن ترين مينسال پاي 2/27 ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان باالترين و سال   4/۳0ميانگين سن 

، شهرستان فريدونشهر به لحاظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه 1۳95اند. در سال ازدواج مردان را داشته

سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .نوزدهم را در استان داشته است

ن ازدواج زنان را در استان داشتهترين ميانگين سنسال پايي ۸/21 ميانگين سن چادگان باشهرستان باالترين و 

 اند. 

در  .فريدونشهر به لحاظ ميانگين سن طالق مردان در رتبه هجدهم استان قرار داردشهرستان ، 1۳95در سال 

 چادگان باشهرستان سال برای مردان رتبه اول و  ۳/42اين سال شهرستان شهرضا با ميانگين سن طالق 

فريدونشهر از نظر ميانگين شهرستان ، 1۳95اند. در سال ال رتبه آخر را در استان داشتهس 5/20 ميانگين سن

سال  0/4۳شهرضا با ميانگين سنشهرستان در همين سال  .سن طالق زنان در رتبه هجدهم استان قرار دارد

 اند.تهسال رتبه آخر را در استان داش 7/1۸ ميانگين سن چادگان باشهرستان برای زنان رتبه اول و 

يافته است. در سال  کاهش 1۳۸5-1۳95نر خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان فريدونشهر طي دوره 

 .، شهرستان فريدونشهر از نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه چهاردهم استان قرار داشته است1۳95

شهر با شهرستان خمينيل و درصد رتبه او 4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان  شهرستان در اين سال

 اند.درصد رتبه آخر را در استان داشته 6/7نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
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، شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد سرقت در رتبه بيست و سوم و به لحاظ تعداد  خودکشي  1۳95در سال 

 در رتبه  دوازدهم استان قرار داشته است.

 کالناقتصاد  -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده) کار جويای(بيکار يا و شاغل که خانوارها بيشتر و ساله 10 اعضای کليه

 اند،ا بيکار نيز بودهچنانچه شاغل و ي کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.مي 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 10 به فرد

 زماني هایدوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای دهآما ،)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

طي شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا حقوق بگيری و مزد صورت به کار جستجوی

های و جمعيت مردان در سالدونشهر کاهش يافته ساله و بيشتر شهرستان فري 10دوره مورد بررسي جمعيت 

 کمتر از زنان بوده است.  1۳90و  1۳۸5

های ر سالد يتاطالعات مربوط به جمعيت فعال شهرستان فريدونشهر به تفکيك جنس (6۳-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5

 شتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان فریدونشهرساله و بی 10جمعیت (. 63 -1جدول)

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 ۳۳42۳ 16246 17177 1۳900 11۳1۳ 25۸7 11149 94۸5 1664 2751 1۸2۸ 92۳ 

1390 ۳2122 15۸1۸ 16۳04 140۳۳ 11۸۳1 2202 11۸14 10105 1709 2219 1726 49۳ 

1395 29545 15012 145۳۳ 11۸۸2 104۸9 1۳9۳ 10۳۳0 92۳6 1094 1552 125۳ 299 
 مأخذ: مرکز آمار ايران        

در شهرستان فريدونشهر تعداد شاغلين  1۳۸5-1۳90مشخص است طي دوره  (6۳-1)همانطور که در جدول

 تعداد شاغلين و بيکاران کاهش يافته است.   1۳90-1۳95دوره افزايش و تعداد بيکاران کاهش و طي 

دونشهر و کل استان اصفهان در ساله و بيشتر در شهرستان فري 10نرخ بيکاری جمعيت  (64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های سال



   10۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

در سطح شهرستان فریدونشهر و استان  یتر به تفکیک جنسساله و بیشت 10نرخ بیکاری جمعیت (. 64 -1جدول)

 )درصد(اصفهان

 سال

 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 79/19 16/16 6۸/۳5 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 ۸1/15 59/14 ۳9/22 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 06/1۳ 95/11 46/21 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

های مورد بررسي نرخ بيکاری شهرستان فريدونشهر مشخص است طي سال (64-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان فريدونشهر از نظر نرخ بيکاری رتبه 1۳95همواره بيشتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال 

شهرستان آران و درصد باالترين و  09/1۸لنجان با شهرستان در اين سال  .هشتم را در استان داشته است

 اند.ين نرخ بيکاری را در استان داشتهتردرصد پايين 94/5بيدگل با

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 52 -1نمودار)
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شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال  اری شهرستان فریدونشهر با دیگرمقایسه نرخ بیک(. 53 -1ار)نمود

1395 

 ارزش افزوده

 ستانده ارزش افزوده ناخالص برابر با ارزش .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزش افزوده، ارزش

 است. توليد در استفاده مورد ایواسطه ارفمص ارزش منهای ناخالص

ارزش افزوده شهرستان فريدونشهر و کل استان به قيمت جاری و سهم اين شهرستان از  (65-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳کل ارزش افزوده استان طي دوره 

و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده  1379-1393وره ارزش افزوده شهرستان فریدونشهر طی د(. 65 -1جدول)

 استان 

 سال
 ارزش افزوده )میلیون ریال(

 )درصد(سهم شهرستان از استان
 استان شهرستان

1379 245612 ۳۸795952 6۳/0 

1380 2۸۳۳69 4۳99۸067 64/0 

1381 ۳21979 55476۳01 5۸/0 

1382 417215 7۳97۳۳65 56/0 

1383 4909۸4 1006۳4۳27 49/0 

1384 5۸0575 119507942 49/0 

1385 72۳۸۸6 14۳4۳254۸ 50/0 

1386 10767۳6 192765900 56/0 

1387 1110274 2۳475657۸ 47/0 



   105/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 سال
 ارزش افزوده )میلیون ریال(

 )درصد(سهم شهرستان از استان
 استان شهرستان

1388 1097447 24۳0۸۳615 45/0 

1389 1277۸29 ۳0۳7۳7646 42/0 

1390 14466۸۸ 41۸791۸۸5 ۳5/0 

1391 207۸۸۸4 514012105 40/0 

1392 ۳14۳241 6715۳5719 47/0 

1393 ۳522706 762415۳4۳ 46/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                                      

مشخص است که طي دوره مورد بررسي سهم ارزش افزوده شهرستان  (65-1)براساس اطالعات جدول

 فريدونشهر از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

سرانه ارزش افزوده ميليون ريال بوده که از  0/96، ارزش افزوده سرانه شهرستان فريدونشهر 1۳9۳در سال 

، شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. در سال  ۸/151استان )

  ۸/627شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه  شهرستان اين سال در .بيست و سوم را در استان داشته است

های اول و آخر را در استان ميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان و 

 اند.داشته

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان در  انه شهرستان فریدونشهر با دیگرمقایسه ارزش افزوده سر(. 54 -1نمودار)

 1393سال 
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 مصرف واسطه و ستانده

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآاالها و خدماتي که در فرش کليه کمصرف واسطه به ارز

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارندعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

مورد استفاده ديگران قرار  و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا الهاکا ارزش به

تي در توليد، کاال يا خدمشود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده مى گفته محصول يا ستانده گيرد،مي

 شود.حاصل مي

اقتصادی شهرستان فريدونشهر های طه به ستانده در هريك از  فعاليتنسبت مصرف واس (66-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳9۳و استان اصفهان در سال 

فريدونشهر  نهای اقتصادی در شهرستا، هر چند نسبت مصرف واسطه به ستانده در اکثر فعاليت1۳9۳در سال 

اين تان بوده است. اس، اما نسبت مصرف واسطه به ستانده کل در فريدونشهر کمتر از کل بيشتر از استان بوده

دهد که در شهرستان فريدونشهر نسبت به کل استان برای هر واحد توليد، مصرف واسطه کمتری امر نشان مي

 .صورت گرفته است

 1393)درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال نسبت مصرف واسطه به ستانده(. 66 -1جدول)

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 22/4۳ داریجنگلکشاورزی، شکار و 

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 29/67 صنعت و معدن

 ۳1/9 95/12 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 96/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸2/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 7۳/29 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 5۳/60 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 66/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 57/1۸ و خدمات شهری اداره امور عمومی

 50/14 25/10 آموزش

 65/14 ۸1/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 11/26 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  ريزی استان اصفهانيت و برنامهمأخذ: سازمان مدير



   107/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

 ته بندی کرد. درتوان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسهای اقتصادی را ميفعاليت

های عمده اقتصادی شهرستان فريدونشهر و سهم هر بخش از کل ارزش ارزش افزوده بخش (67-1)جدول

 شهرستان ارائه شده است.افزوده 

)میلیون ریال( و سهم ر به تفکیک بخش های عمده اقتصادیارزش افزوده شهرستان فریدونشه(. 67 -1جدول)

 )درصد(کل ارزش افزوده استان در هر بخش شهرستان از

 سال

 خدمات صنعت کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 دهافزو

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 11۸217 24/۳ 2765۳ 1۸/0 99742 51/0 

1380 1۳9564 41/۳ 27۳47 17/0 116457 49/0 

1381 142۸94 97/2 ۳7۳42 17/0 14174۳ 4۸/0 

1382 204۳17 95/2 41609 1۳/0 1712۸9 47/0 

1383 197429 64/2 66۸۳9 14/0 226716 49/0 

1384 246169 64/2 7۳۸52 14/0 260554 46/0 

1385 ۳1۳57۳ 56/2 911۸4 15/0 ۳1912۸ 46/0 

1386 54961۸ 2۳/۳ 11615۸ 1۳/0 410960 46/0 

1387 442756 64/2 17012۸ 16/0 497۳90 45/0 

1388 ۳۳5476 0۳/2 17۸557 1۸/0 5۸۳414 45/0 

1389 41262۸ 00/2 20۳195 15/0 662006 45/0 

1390 402955 97/1 26۳2۸1 12/0 7۸0451 42/0 

1391 641597 99/1 ۳۳9۸17 14/0 1097470 46/0 

1392 1۳46۸77 50/2 510925 16/0 12۸54۳۸ 44/0 

1393 1546949 ۳5/2 419۳۸0 12/0 1556۳77 45/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                 

هم شهرستان فريدونشهر از ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طي دوره مورد بررسي س

، شهرستان فريدونشهر از نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه 1۳9۳استان کاهش يافته است. در سال 

اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی  .نوزدهم را در استان داشته است

ميليون ريال رتبه آخر  267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ريال رتبه اول و ميليون  ۸6210۸4
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، شهرستان فريدونشهر از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه بيست و 1۳9۳اند. در سال را در استان داشته

ه افزود شاهين شهر و ميمه با ارزششهرستان دراين سال در بخش صنعت  .دوم را در استان داشته است

ای هميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده ميليون ريال و شهرستان  114۳۳25۳7

 اند. اول و آخر را در استان داشته

، شهرستان فريدونشهر به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه بيست و دوم استان 1۳9۳در سال 

ميليون ريال  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان ر بخش خدمات در اين سال د .قرار گرفته است

ريال رتبه آخر را در استان ميليون  1276407با ارزش افزوده  ين و مياندشتشهرستان بويدر جايگاه اول و 

 اند.داشته

های عمده اقتصادی از ارزش افزوده شهرستان وده هر يك از بخشسهم ارزش افز (6۸-1)جدول

 نشهر و استان را نشان مي دهد.فريدو

 )درصد(فزوده شهرستان فریدونشهر و استانسهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش ا(. 68 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 1۳/4۸ ۳9/9 26/11 05/40 61/40 56/50 

1380 25/49 ۳1/9 65/9 ۳6/۳6 10/41 ۳2/54 

1381 ۳۸/44 6۸/۸ 60/11 49/۳۸ 02/44 ۸2/52 

1382 97/4۸ ۳7/9 97/9 77/41 06/41 ۸6/4۸ 

1383 21/40 44/7 61/1۳ 24/46 1۸/46 ۳2/46 

1384 40/42 ۸1/7 72/12 94/44 ۸۸/44 24/47 

1385 ۳2/4۳ 54/۸ 60/12 14/4۳ 09/44 ۳2/4۸ 

1386 04/51 ۸4/۸ 79/10 14/45 17/۳۸ 02/46 

1387 ۸۸/۳9 14/7 ۳2/15 65/45 ۸0/44 21/47 

1388 57/۳0 ۸0/6 27/16 21/40 16/5۳ 99/52 

1389 29/۳2 79/6 90/15 6۸/44 ۸1/51 54/4۸ 

1390 ۸5/27 ۸7/4 20/1۸ 92/50 95/5۳ 21/44 

1391 ۸6/۳0 26/6 ۳5/16 00/47 79/52 74/46 

1392 ۸5/42 02/۸ 25/16 92/4۸ 90/40 06/4۳ 

1393 91/4۳ 64/۸ 91/11 56/45 1۸/44 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                         

 



   109/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

سهم بخش کشاورزی از کل ارزش  1۳79-1۳9۳مشخص است طي دوره  (6۸-1)همانگونه که در جدول

های صنعت و بوده است. طي همين دوره سهم بخش نافزوده در سطح شهرستان فريدونشهر بيشتر از استا

 خدمات از کل ارزش افزوده در شهرستان فريدونشهر همواره کمتر از استان بوده است. 

، شهرستان فريدونشهر از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه چهارم را در 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان درصد و  74/6۸هم سميرم با س شهرستان در اين سال .استان داشته است

 اند. های اول و آخر را در استان داشتهبه ترتيب رتبه 06/2درصد 

 
-1393سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزودة شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان طی دوره (. 55 -1نمودار)

1379 

 
مقایسه سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان های (. 56 -1نمودار)

 1393استان و کل استان اصفهان در سال 

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 110

 

، رتبه بيست و سوم را در 1۳9۳شهرستان فريدونشهر از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

سميرم با سهم شهرستان درصد و  ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهدرصد به ترتيب رتبه ۳6/6

 
 1379-1393سهم بخش صنعت از کل ارزش افزودة شهرستان فریدونشهر و استان طی دوره (. 57 -1نمودار)

 
مقایسه سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان های استان (. 58 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 

 



   111/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

، شهرستان فريدونشهر به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه سيزدهم 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 

 
 1379-1393ان طی دوره سهم بخش خدمات از کل ارزش افزودة شهرستان فریدونشهر و است(. 59 -1نمودار)

 
مقایسه سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان های استان (. 60 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 

دونشهر به سهم های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان فرينسبت سهم هر يك از فعاليت (69-1)جدول

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در در ارزش افزوده استان را نشان مياين فعاليت ها 
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دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح باشد نشان يكشهرستان فريدونشهر بيشتر از 

 استان است.

ورد بررسي شهرستان فريدونشهر در سطح استان مشخص است، طي دوره م (69-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان فريدونشهر در 1۳9۳های اقتصادی از مزيت برخوردار بوده است. در سال در بخش اعظم فعاليت

 نقليه سايلو تعمير فروشي، خرده فروشي، فعاليت های صنعت و معدن، تأمين آب، برق و گاز طبيعي، عمده

 مالي مزيت نداشته است. هایگری واسطه نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل وکاالها، هتل و رستوران،  و



 

 

 استان افزوده ارزش در ها این فعالیت  سهم شهرستان فریدونشهر به 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

 65/4 69/4 ۳2/4 16/5 52/4 22/4 42/5 6۸/5 96/4 ۳2/5 29/5 16/5 05/5 24/5 07/5 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 1۳/۳2 19/44 05/54 56/54 ۳0/4۸ ۸9/51 71/56 67/40 24/46 0۳/4۸ ۸۳/47 ۳7/41 21/40 2۳/۳6 ۸6/۳6 ماهیگیری

 04/0 1۳/0 0۳/0 0۳/0 04/0 07/0 05/0 05/0 07/0 07/0 06/0 07/0 09/0 0۸/0 0۸/0 صنعت و معدن

 45/0 55/0 61/0 69/0 5۳/0 71/0 59/0 50/0 47/0 5۳/0 66/0 54/0 5۸/0 57/0 ۸6/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 26/1 21/1 49/1 70/1 61/1 56/1 54/1 ۳0/1 14/1 19/1 ۳1/1 15/1 1۳/1 0۸/1 12/1 ساختمان

 94/0 92/0 05/1 21/1 90/0 ۸۳/0 7۸/0 65/0 70/0 74/0 74/0 65/0 64/0 5۸/0 60/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 40/0 40/0 47/0 71/0 70/0 69/0 65/0 56/0 41/0 42/0 44/0 40/0 41/0 ۳7/0 ۳9/0 هتل و رستوران

 19/0 1۸/0 ۳0/0 25/0 ۳0/0 20/0 17/0 ۳5/0 40/0 44/0 6۸/0 ۳۸/0 ۳4/0 25/0 27/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 49/0 57/0 71/0 9۸/0 ۸7/0 ۸6/0 5۸/0 46/0 49/0 6۳/0 65/0 56/0 65/0 59/0 61/0 های مالیواسطه گری

 40/1 41/1 66/1 ۸۳/1 60/1 54/1 49/1 29/1 ۳۸/1 ۳9/1 42/1 26/1 26/1 17/1 22/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 24/1 2۳/1 4۳/1 69/1 41/1 ۳1/1 25/1 07/1 1۸/1 2۳/1 22/1 06/1 02/1 92/0 95/0 و خدمات شهری اداره امور عمومی

 09/1 15/1 ۳6/1 94/0 41/1 4۳/1 45/1 26/1 45/1 5۳/1 27/2 ۳4/1 ۳7/1 20/1 26/1 آموزش

 ۳5/1 01/1 25/1 4۳/1 20/1 06/1 99/0 ۸2/0 16/1 27/1 6۸/0 97/0 96/0 ۸۸/0 26/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 06/1 9۸/0 06/1 20/1 65/0 60/0 54/0 42/0 42/0 45/0 4۸/0 46/0 4۸/0 46/0 50/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 
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تان فريدونشهر به سهم های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستنسبت سهم هر يك از فعالي( 70-1)در جدول

ارائه شده است. در اينجا نيز اگر رقم بدست آمده  1۳9۳ها در ارزش افزوده کل کشور در سال اين فعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح باشد نشان يكبرای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 کشور است.

 در اه این فعالیت  سهم شهرستان فریدونشهر به افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت نسبت سهم(. 70 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده ارزش

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 19/۳ 1۸/۳ 90/4 09/4 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/۸ 26/11 ۸۳/5 0۸/2 یریماهیگ

 05/0 04/0 06/0 0۸/0 صنعت و معدن

 6۳/0 16/1 99/0 52/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 46/1 65/1 62/1 24/1 ساختمان

 ۸0/0 4۳/1 ۸0/0 6۸/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۳۸/0 66/0 4۸/0 49/0 هتل و رستوران

 17/0 21/0 ۳۸/0 27/0 ارداری و ارتباطاتحمل و نقل، انب

 2۳/0 62/0 ۳4/0 52/0 های مالیواسطه گری

 27/1 41/1 1۸/1 17/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 22/1 55/1 97/0 ۸6/0 و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 95/0 79/0 46/1 ۳5/1 آموزش

 ۳5/1 9۸/0 22/1 ۳۳/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸6/0 99/0 47/0 4۸/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مأخذ: مرکز  آمار ايران

های ، شهرستان فريدونشهر در فعاليت1۳9۳مي توان استدالل کرد که در سال  (70-1)از نتايج جدول

 امور هداری، ماهيگيری، ساختمان، مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار، ادارجنگل و شکار کشاورزی،

 و بهداشت و مددکاری اجتماعي در سطح کشور دارای مزيت نسبي بوده است. شهری خدمات و عمومي
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 در هااین فعالیت  سهم شهرستان فریدونشهر به افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت نسبت سهم(. 61 -1نمودار)

 1393استان و کشور در سال  افزوده ارزش

باشد ميميليون ريال  4/۳۳9، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان فريدونشهر برابر است با 1۳9۳در سال 

ميليون ريال( کمتر است. شهرستان فريدونشهر در سال  5/512)ارزش افزوده شاغلين در سطح استانکه از 

ان در اين سال شهرست .ار گرفته است، از نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه نوزدهم استان قر1۳9۳

شهر با ارزش افزوده سرانه و شهرستان خميني 0/2122ه شاغلين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانشاهين

 1اند.های  اول و آخر را در استان داشتهريال  به ترتيب رتبه ميليون 4/27۸شاغلين  

 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های سالبر اساس اطالعات سرشماری  1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1
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شهرستان های استان و کل استان لین شهرستان فریدونشهر با دیگر سه ارزش افزوده سرانه شاغمقای(. 62 -1نمودار)

 1393اصفهان در سال 

 میزان سپرده نزد بانک ها

ای باشد. ادن ميزان پس انداز در هر جامعههای بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای نشان دميزان سپرده

بانك های شهرستان فريدونشهر و کل استان اصفهان ارائه شده  ها درمبلغ انواع سپرده (71-1)در جدول

 است. 
 مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان فریدونشهر(. 71 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد 

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 15۸20۳ 2۳/0 4016 15111 

1386 207۳۸7 21/0 529۳ 21167 

1387 2۳0704 21/0 5921 2۳467 

1388 2۸4205 21/0 7۳۳4 2۸944 

1389 ۳42192 20/0 ۸۸7۸ ۳4976 

1390 42۸944 20/0 11190 4۳195 

1391 667067 25/0 17656 54224 

1392 77۳471 27/0 20771 57169 

1393 ۸5۳۳44 2۳/0 2۳250 7464۸ 

1394 12۳9640 2۳/0 ۳426۸ 107۳75 
 مرکز آمار ايرانماخذ: 

 * اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند.
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طي دوره مورد بررسي سهم شهرستان فريدونشهر از کل سپرده های نزد بانك های استان تغيير چنداني 

ها در ي اين دوره سرانه سپرده نزد بانكمشخص است ط (71-1)ر که در جدولمانطونداشته است. ه

، شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه 1۳94شهرستان فريدونشهر کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

 16150۳رانه اصفهان با سشهرستان در اين سال  .ها رتبه بيست و دوم را در استان داشته استسپرده نزد بانك

 اند.ريال رتبه آخر را در استان داشتههزار  22۸۸6با سرانه  ين و مياندشتشهرستان بويهزار ريال رتبه اول و 

 
مقایسه سرانه سپرده نزد بانک ها در شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان های استان و کل استان (. 63 -1نمودار)

 1394در سال 

 صنعت و معدن  -9 -1

 عتصن  -1 -1-9

 جهتوامل ی عهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهفعاليت صنعت مجموعه 

ه گيرد. باتوجه بهای 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

توان صنايع شهرستان فريدونشهر را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و به طور کلي مي

 )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد موادایواسطهتوليد منسوجات(، صنايع  آشاميدني،

بندی کرد. يك( تقسيمون)شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترایو محصوالت شيميايي( و سرمايه

 متر از متوسط استانيکای است که سهم صنايع با تکنولوژی پيشرفته در آن ساختار صنايع شهرستان به گونه
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های ه تفکيك سطح فناوری از کل کارگاههای صنعتي بوع از کارگاهسهم هر ن (72-1)دولج باشد.مي

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95صنعتي شهرستان فريدونشهر طي دوره 

 سهم کارگاه های صنعتی شهرستان فریدونشهر به تفکیک سطح فناوری  (. 72 -1جدول)

 سال

کارگاه های 

ی با فناور صنعتی

 )درصد(برتر

کارگاه های صنعتی 

 باالتر از با فناوری

 متوسط)درصد(

کارگاه های صنعتی 

با فناوری پایین تر از 

 )درصد(متوسط

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 )درصد(پایین

1385 0 0 100 0 

1386 0 0 100 0 

1387 0 0 5/۸7 12 

1388 10 0 70 20 

1389 ۳۳/۸ 0 66/66 25 

1390 69/7 0 2۳/69 07/2۳ 

1391 14/7 0 2۸/64 57/2۸ 

1392 66/6 0 60 ۳۳/۳۳ 

1393 66/6 0 60 ۳۳/۳۳ 

1394 66/6 0 60 ۳۳/۳۳ 

1395 25/6 0 25/56 5/۳7 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 ششم زدهمسي آخر چهاردهم 1395رتبه در استان در سال 

 هانماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصف      

 وباشد که سهم صنايع با فناوری برتر در شهرستان کاهش يافته ی اين ميدهنده( نشان72-1نتايج جدول)

، سهم هر نوع از کارگاه 1۳95در سال است. ها وجود نداشتهصنايع با فناوری باالتر از متوسط در اين سال

برتر  ارگاه های صنعتي با فناوریهای صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان اصفهان عبارت است از: ک

ارگاه های صنعتي با فناوری پاييندرصد، ک 10درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری باالتر از متوسط  ۸/7

 درصد.  6/۳۳درصد و کارگاه های صنعتي با فناوری پايين  6/4۸تر از متوسط 
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 1395نعتی با فناوری برتر شهرستان های استان اصفهان در سال سهم کارگاه های ص(. 64 -1نمودار)

 های صنعتیشهرک

را نشان  1۳۸5-1۳95هر طي دوره تعداد شهرک های صنعتي مصوب در شهرستان فريدونش (7۳-1)جدول

 دهد.مي

 تعداد شهرک های صنعتی شهرستان فریدونشهر(. 73 -1جدول)

 سال
 نعتیهای صشهرک

 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 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                      

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12صفهان با شهرستان ا 1۳95در سال 
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 1395تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (. 65 -1نمودار)

 دهد. تي شهرستان فريدونشهر را نشان ميهای صنعهای اقتصادی شهرکزيرساخت (74-1)جدول

 های صنعتی شهرستان فریدونشهرزیرساخت شهرک(. 74 -1جدول)

 سال
 )لیترآب

 بر ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

گاز        

)تعداد شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

واگذاری   

 )هکتار(

تعداد واحد 

 بهره بردار

1385 0 0 0 0 1 

1386 0 0 0 0 1 

1387 0 0 0 0 1 

1388 0 2 0 2/15 1 

1389 10 ۳ 1 2/15 1 

1390 10 ۳ 1 2/15 1 

1391 10 ۳ 1 2/15 1 

1392 10 ۳ 1 2/15 1 

1393 10 ۳ 1 2/15 4 

1394 10 ۳ 1 2/15 7 

1395 10 ۳ 1 2/15 7 

بيست  هفدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ويکم

 هجدهم بيست و دوم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان    
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شهر فاقد تصفيه خانه های صنعتي شهرستان فريدونست که طي دوره مورد بررسي شهرکا الزم به ذکر

پتانسيل باالی و بردار ين واحدهای بهرهدهنده تعداد پاي( نشان74-1)نتايج جدول. اندفاضالب بوده

باشد گاز، برق و آب مي ،های صنعتي شهرستان فريدونشهر در زمين قابل واگذاریهای شهرکزيرساخت

های صنعتي  در قسمت زمين قابل واگذاری ی شهرکروند توسعه 1۳۸۸رسد از سال که به نظر مي در حالي

 شده است.متوقف 

-1۳95های صنعتي شهرستان فريدونشهر را به تفکيك تعداد نيرو طي دوره تعداد کارگاه (74-1)جدول

 نشان مي دهد. 1۳۸5

 د کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان فریدونشهرتعدا(. 75 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49کارگاه های  نفر 50کارگاه های بیش از 

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 - 0 - ۳ 14/0 ۳۳ 

1386 - 0 - ۳ 12/0 ۳۳ 

1387 - 0 - 4 15/0 6۳ 

1388 - 0 - 5 17/0 79 

1389 - 0 - 6 19/0 121 

1390 - 0 - 7 21/0 1۳1 

1391 - 0 - ۸ 2۳/0 144 

1392 1 1۳/0 55 ۸ 22/0 144 

1393 1 1۳/0 55 ۸ 21/0 144 

1394 1 1۳/0 55 9 22/0 164 

1395 1 1۳/0 55 9 21/0 164 

 ميکبيست و  بيست و يکم بيستم بيستم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                

ی بيستم و از نظر تعداد نفر رتبه 50های بيش از ، از نظر تعداد کارگاه1۳95شهر در سال شهرستان فريدون

 است. شاغلين نيز همين رتبه را داشته
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 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50ه صنعتی بیش از تعداد کارگا(. 66 -1نمودار)

نفر رتبه بيست و يکم و به لحاظ  10-49، شهرستان فريدونشهر از تظر تعداد کارگاه های بين 1۳95در سال 

 تعداد شاغلين در اين نوع کارگاه ها نيز رتبه بيست و يکم را در استان داشته است.

های برداری و هم چنين طرحهای صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهرهرگاهتعداد کا (76-1)در جدول

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايهد و افراد شاغل و همای اين شهرستان به تفکيك تعداتوسعه

 است.

های توسعه در برداری و مجوز طرحبهرههای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز تعداد کارگاه(. 76 -1جدول)

 شهرستان فریدونشهر

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1385 10 260 59610 1 5 500 4 22۳ 65۳00 

1386 16 ۸۳2 1۸2۸۸00 ۳ ۸ 2۳4۸1 1 10 1۳00 

1387 10 226 1۳1100 1 ۳0 17000 0 0 0 

1388 6 116 55100 1 4 1600 1 20 7000 

1389 7 161 4۸۸00 2 ۳4 1۸۳97 0 0 0 

1390 6 90 ۳۳000 1 10 2000 0 0 0 

1391 7 195 1456۸0 1 1۳ 9000 2 ۸1 7۸00 

1392 4 120 ۸5455 1 ۳9 ۸۸70 0 0 0 
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 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1393 ۳ 40 46000 0 0 0 0 0 0 

1394 0 0 0 1 20 12670 0 0 0 

1395 1 12 11000 0 0 0 0 0 0 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

به بعد روند  1۳91ايجادی از سال  تاسيس شود که تعداد مجوزهایمشخص مي (76-1)با توجه به جدول

 ، صفر بوده است.1۳95در سال های توسعه برداری و طرحو مجوز بهره داشتهنزولي 

 تعداد صنایع مختلف در شهرستان فریدونشهر

ساير توان ها ميی آننوع بااليي دارد که از جملهشهرستان فريدونشهر از نظر انواع صنايع مختلف ت

و ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و  محصوالت کاني غير فلزی و محصوالت از الستيك و پالستيك

  های شهرستان فريدونشهرهای هر گروه صنعتي از کل کارگاهسهم کارگاه( 77-1)اشاره کرد. جدول... 

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره 
 سهم صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان فریدونشهر(. 77 -1جدول)

 سال

سایر 

والت محص

 کانی غیر فلزی

محصوالت 

از الستیک 

 و پالستیک

ساخت کاغذ و 

محصوالت 

 کاغذی

فلزات 

 اساسی

محصوالت 

غذایی و 

 آشامیدنی

ساخت 

آالت ماشین

 و تجهیزات

 جمع

1385 ۸0 20 0 0 0 0 5 

1386 14/57 57/2۸ 0 2۸/14 0 0 7 

1387 50 25 0 5/12 5/12 0 ۸ 

1388 40 20 0 10 20 10 10 

1389 ۳۳/۳۳ 25 ۳۳/۸ ۳۳/۸ 66/16 ۳۳/۸ 12 

1390 46/۳۸ 07/2۳ 69/7 69/7 ۳۸/15 69/7 1۳ 

1391 71/۳5 42/21 14/7 14/7 42/21 14/7 14 

1392 ۳۳/۳۳ 20 66/6 66/6 66/266 66/6 15 

1393 ۳۳/۳۳ 20 66/6 66/6 66/26 66/6 15 

1394 ۳۳/۳۳ 20 66/6 66/6 66/26 66/6 15 

1395 25/۳1 75/1۸ 25/6 25/6 25/۳1 25/6 16 

 9120 9۸/6 2۳/5 56/۳ 61/1 ۸۸/9 52/25 استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: 
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نوع صنعت مختلف در شهرستان فريدونشهر فعال بوده و از اين نظر رتبه بيست و يکم  شش، 1۳95در سال 

ص است که بيشترين تمرکز صنايع در اين ( مشخ77-1)های جدولباتوجه به داده. را در استان داشته است 

از  والتمحصمحصوالت غذايي و آشاميدني و شهرستان در سه گروه صنعتي محصوالت کاني غير فلزی، 

 های نسبي اين شهرستان نام برد. ها به عنوان مزيتآن ان ازتوکه مياست  الستيك و پالستيك

 
 1395های استان اصفهان در سال ص تنوع صنعتی شهرستانشاخ(. 67 -1نمودار)

 معدن -1-9-2

تزييني  هایزی، مصالح ساختماني و سنگی شهرستان فريدونشهر دارای منابع غني از معادن غيرفلمحدوده

را  1۳۸5-1۳95طي دوره  فريدونشهرتعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان  (7۸-1)باشد. جدولمي

 . نشان مي دهد

 تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان فریدونشهر(. 78 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 1 

1386 2 

1387 ۳ 

1388 ۳ 

1389 4 

1390 4 

1391 4 

1392 4 
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 تعداد معادن شهرستان سال

1393 4 

1394 4 

1395 4 

 هجدهم 1395رتبه در استان در سال 

 معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: سازمان صنعت، 

اند و از اين نظر رتبه هجدهم را استان در شهرستان فريدونشهر بودهدرصد از معادن  5۳/0، 1۳95در سال 

 در استان داشته است. 

د ها ماننهای اقتصادی آنجزييات انواع معادن موجود در شهرستان فريدونشهر و شاخصه (79-1)در جدول

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.طعي سرمايهظرفيت استخراج، ذخيره ق
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 انواع معادن شهرستان فریدونشهر و شاخصه های اقتصادی آن ها(. 79 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

سرمایه گذاری 

 )درصد(استان

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

 )درصد(استان

نسبت 

استخراج به 

 قطعی ذخیره

1385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1386 1 20 ۸ ۳000 909 59/0 150 0 0 0 0 0 0 0 

1387 1 20 ۸ ۳000 909 51/0 150 0 0 0 0 0 0 0 

1388 1 20 ۸ ۳000 909 44/0 150 0 0 0 0 0 0 0 

1389 1 20 ۸ ۳000 909 40/0 150 0 0 0 0 0 0 0 

1390 1 20 ۸ ۳000 909 ۳7/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 0۳/1 60 

1391 1 20 ۸ ۳000 909 ۳4/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 79/0 60 

1392 1 20 ۸ ۳000 909 ۳2/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 77/0 60 

1393 1 20 ۸ ۳000 909 ۳0/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 66/0 60 

1394 1 20 ۸ ۳000 909 2۸/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 59/0 60 

1395 1 20 ۸ ۳000 909 24/0 150 1 2000 ۸ 120000 4۳90 52/0 60 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - - هفدهم هفدهم پانزدهم هفدهم -

بيست و 

 يکم

بيست 

 و يکم

بيست و 

 يکم
 - نوزدهم



   127/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 ها انواع معادن شهرستان فریدونشهر و شاخصه های اقتصادی آن .(79-1)ادامه جدول

 سال

 ینیتزی هایسنگ

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

 استان )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 45/45 ۳0/1 122۸ 10000 11 220 1 1385 قطعی

1386 1 220 11 10000 122۸ 1۸/0 45/45 

1387 2 1246 21 22000 500۸ 64/0 65/17 

1388 2 1246 21 22000 500۸ 50/0 65/17 

1389 2 1246 21 22000 500۸ 41/0 65/17 

1390 2 1246 21 22000 500۸ ۳7/0 65/17 

1391 2 1246 21 22000 500۸ ۳6/0 65/17 

1392 2 1246 21 22000 500۸ ۳5/0 65/17 

1393 2 1246 21 22000 500۸ 26/0 65/17 

1394 2 1246 21 22000 500۸ 22/0 65/17 

1395 2 1246 21 22000 500۸ 21/0 65/17 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - سيزدهم چهاردهم چهاردهم دوازدهم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

ز ابرداری شهرستان فريدونشهر لزی در حال بهرهی اين است که تعداد معادن غيرفدهندهبررسي آمار نشان

و از سال  صفر بوده 1۳90و معادن مصالح ساختماني تا قبل از سال  داشتهبه بعد مقدار ثابتي  1۳۸6سال 

رشدی  1۳۸7يني شهرستان نيز از سال های تزياست. معادن سنگمقدار ثابت يك را داشته 1۳95تا  1۳90

 باشد. لزی شهرستان صفر ميتعداد معادن فاست.  نداشته



  فريدونشهرسند توسعه شهرستان / 12۸

 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن غیرفلزی شهرستان(. 68 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان(. 69 -1نمودار)

 



   129/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ینی شهرستانهای تزیتعداد معادن سنگ(. 70 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان(. 71 -1نمودار)

( ۸-1)ر نقشهدتان فريدونشهر شهرسهای شهری و روستايي ارتباط با سکونتگاهدر  صنايع و معادنپراکنش 

بيشتر در قسمت های شمالي و در برخي  آورده شده است. همانگونه که مشخص است معادن اين شهرستان

ی واحدهای صنعتي شهرستان همچنين عمده اند. انبار واقع شدهنيز در مجاورت شهرهای فريدونشهر و برف

  اند.قرار گرفتهانبار و فريدونشهر ی بين دوشهر برفنيز در فاصله

 



 

 

 پراکنش صنایع و معدن شهرستان فریدونشهر(. 8 -1)نقشه

 
 



   1۳1/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 کشاورزی -10 -1

شه منابع آبي سطحي نق( آورده شده است. اين 9-1)در نقشهفريدونشهرپراکنش اراضي کشاورزی شهرستان 

گونه که مشخص است قسمت عمده ی را نيز مشخص نموده است. همانو زيرزميني مورد نياز بخش کشاورز

چاه های کشاورزی نيز در اين ها و قناتهای کشاورزی در حاشيه رودخانه ها واقع شده است که زمين

های آب نيز به هايي وجود دارد چاهستان که قناتشهر شرقيخورد. در قسمت ر به چشم مينواحي بيشت

 یی کشاورزهابندی زمينتقسيم باها را در اين منطقه مختل سازد. اند عملکرد قناتخورد که مي توچشم مي

به دو قسمت اراضي باغي و اراضي زراعي، سطح زير کشت محصوالت زراعي شهرستان فريدونشهر در 

ودن اراضي زراعي، هکتار است. اين شهرستان از نظر دارا ب 1/1790هکتار و اراضي باغي  175۳5، 1۳94سال

باشد. زدهم را دارا مياز بيست و چهار شهرستان( در استان و از نظر ميزان باغات جايگاه  دواايگاه سيزدهم)ج

 2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸های اصفهان)کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستانبيشترين و

هکتار( و  4/2216۳سميرم) های شهرستانهکتار( و بيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در 

  5۸/۳درصد از اراضي باغي استان و   ۳۸/2چنين شهرستان فريدونشهر هکتار( قرار دارند. هم 6/5۸1فريدن) 

دهد.تشکيل مي درصد از اراضي زراعي استان را



 

 

 های سطحی و زیرزمینیاط با منابع آبدر ارتب فریدونشهرهای کشاورزی شهرستان (. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)

 
 



   1۳۳/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

ها به درصد آن 19به صورت آبي و  شهرستان فريدونشهردرصد باغات  ۸1طبق بررسي اطالعات موجود،

ها درصد آن 40درصد اراضي زراعي اين شهرستان به صورت آبي و  60چنين شوند. همشکل ديم اداره مي

آمده  (۸0-1)در جدول فريدونشهر اراضي موجود شهرستان شوند.آمار و اطالعاتبه شکل ديم اداره مي

 است.

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(اراضی زراعی و باغات شهرستان فریدونشهر(. 80 -1جدول)

 سال

 باغات اراضی زراعی

مجموع 

کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 ستانشهر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

1385 00/1070۸ 47/2 00/54۸0 25/9 00/161۸۸ 00/1277 ۸4/1 62/6۳1 22/12 62/190۸ 62/1۸096 

1386 00/1070۳ 44/2 00/52۸1 ۳7/9 00/159۸4 22/202۳ ۸6/2 20/574 22/12 42/2597 42/1۸5۸1 

1387 60/106۸6 45/2 00/7010 57/1۳ 60/17696 60/2۳71 00/۳ 00/522 22/12 60/2۸9۳ 20/20590 

1388 ۳0/10655 46/2 00/692۳ 2۳/1۳ ۳0/1757۸ 50/2241 75/2 00/557 97/17 50/279۸ ۸0/20۳76 

1389 00/10655 46/2 00/692۳ 2۳/1۳ 00/1757۸ 02/216۳ 75/2 ۸۳/56۳ 97/17 ۸4/2726 ۸4/20۳04 

1390 50/10654 46/2 00/694۳ 27/1۳ 50/17597 24/2290 75/2 2۳/5۸۳ 97/17 47/2۸7۳ 97/20470 

1391 00/10655 4۳/2 00/694۳ ۳1/1۳ 00/1759۸ 70/1۸99 ۳7/2 00/610 50/1۸ 70/2509 70/20107 

1392 00/10642 44/2 00/694۳ ۳1/1۳ 00/175۸5 90/1949 ۳9/2 00/610 24/19 90/2559 90/20144 

1393 00/10642 44/2 00/694۳ ۳1/1۳ 00/175۸5 90/1۳7۳ 9۳/1 00/۳25 0۳/15 90/169۸ 90/192۸۳ 

1394 00/10592 42/2 00/694۳ ۳1/1۳ 00/175۳5 10/1450 99/1 00/۳40 67/14 10/1790 10/19۳25 

 شاورزی استان اصفهانمأخذ: سازمان جهاد ک                

زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان مجموع اراضي کشاورزی)( 72-1)نمودار

، شهرستان فريدونشهر جايگاه چهاردهم استان را از لحاظ دارا بودن شودمشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94اراضي کشاورزی در سال 



  فريدونشهرسند توسعه شهرستان / 1۳4

 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی(. 72 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 73 -1نمودار)

 

 



   1۳5/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394ها در سال راضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستانا(. 74 -1نمودار)

کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين منابع ملي ترين و با ارزشممراتع يکي از مه

 ، ايجاد اشتغال و تأمينخاک تواند نقش اساسي در جهت حفظ آب وبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در 1۳95های پروتئيني ايفا کند. شهرستان فريدونشهر)طبق آمار سال رآوردهنيازهای کشور در زمينه ف

، مراتع ييالقي هستند. از جمع اين مراتع، هاآندرصد  100باشد که هکتار مرتع مي 1/175170مجموع دارای 

صفر درصد مراتع درجه سه هستند. در کل درصد مراتع درجه دو و 17يك،  ها مراتع درجهدرصد آن ۸۳

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي ۸1/2راتع شهرستان فريدونشهر م

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

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 نشهرستا

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 176۳0۸ 1۳/7 0 00/0 1452۳۳ 94/20 ۳1075 92/0 0 00/0 
1386 1759۸۸ 12/7 0 00/0 14496۸ 94/20 ۳1020 92/0 0 00/0 

1387 175۸40 1۳/7 0 00/0 144۸40 94/20 ۳1000 92/0 0 00/0 

1388 175606 1۳/7 0 00/0 144520 00/21 ۳10۸6 9۳/0 0 00/0 

1389 175606 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳10۸6 9۳/0 0 00/0 

1390 175604 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳10۸4 9۳/0 0 00/0 

1391 175204 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳06۸4 92/0 0 00/0 

1392 175204 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳06۸4 92/0 0 00/0 



  فريدونشهرسند توسعه شهرستان / 1۳6

 

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 نشهرستا

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1393 175204 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳06۸4 92/0 0 00/0 

1394 175170 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳0650 92/0 0 00/0 

1395 175170 77/6 0 00/0 144520 00/21 ۳0650 92/0 0 00/0 

 اصفهانمأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان 

مراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان فريدونشهر در سال  نسبت (75-1)همچنين در نمودار

 .مشخص شده است 1۳95

 
 1395وضعیت مراتع شهرستان فریدونشهر در سال (. 75 -1نمودار)

( و ديم و آبيدرصد از محصوالت باغي) 5۳/0، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

و اين  شودديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان فريدونشهر توليد ميدرصد از محصوالت زراعي) 17/۳

درصد از اراضي زراعي استان را در  5۸/۳درصد از اراضي باغي و  ۳۸/2در حالي است که اين شهرستان 

به طور  1۳94تا  1۳۸5های تان فريدونشهر در طي سالاختيار دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرس

ا هدرصد رشد)منفي( داشته و کاهش يافته و محصوالت زراعي ديم آن  نيز در طي اين سال -15/0ميانگين 

ای هدرصد رشد) منفي( داشته است. ميزان محصوالت باغي آبي شهرستان فريدونشهر نيز در طي سال -7/0

ها به طور ميانگين درصد و محصوالت باغي ديم آن در طي اين سال 11/15ط به طور متوس 1۳94تا  1۳۸5

شان در توليدات کشاورزی ن فريدونشهر درصد رشد داشته است. بررسي جايگاه کشاورزی شهرستان 2/0

ی بيست و يکم استان در توليدات باغي ی دوازدهم استان در توليد محصوالت زراعي و رتبهدهنده رتبه



   1۳7/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

تن  7042تن و شهرستان خور و بيابانك با  5۸7152زم به ذکر است که شهرستان اصفهان با باشد. المي

سميرم ان شهرستتوليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين 

ن ن و کمتريتن، به ترتيب بيشتري 1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041با 

 آمده است.( ۸2-1)طالعات مربوط به اين بخش در جدولکنند. آمار و امحصوالت باغي استان را توليد مي

 تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان فریدونشهر(. 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 

 استان

 درصد()

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

1385 00/11۸679 54/2 00/6250 ۳2/16 00/124929 10/1۸44 ۳1/0 5۳/1۸7 42/1۳ 6۳/20۳1 6۳/126960 

1386 00/9۸۸۳۸ 14/2 00/469۳ 06/21 00/10۳5۳1 50/42۳1 74/0 60/17۸ 42/1۳ 10/4410 10/107941 

1387 20/75675 ۳0/2 00/۸059 65/57 20/۸۳7۳4 02/۳442 14/1 ۳6/162 42/1۳ ۳۸/۳604 5۸/۸7۳۳۸ 

1388 00/7۸965 ۸0/2 10/5۳0۸ ۳1/2۳ 10/۸427۳ 10/1400 45/0 54/27 ۳2/11 64/1427 74/۸5700 

1389 50/۸7۸01 52/2 ۳0/495۸ ۳0/1۸ ۸0/92759 41/1۸27 45/0 ۳5/۳7 ۳2/11 77/1۸64 57/94624 

1390 91/94652 16/۳ 20/4141 ۸5/26 11/9۸794 1۳/20۸6 45/0 94/26 ۳2/11 07/211۳ 17/100907 

1391 04/114675 40/۳ 00/46۸1 62/1۸ 04/119۳56 00/2۳40 40/0 00/51 72/۸ 00/2۳91 04/121747 

1392 ۳0/92226 ۸9/2 50/۳۸72 ۸4/17 ۸0/9609۸ 40/2529 46/0 20/61 2۸/11 60/2590 40/9۸6۸9 

1393 00/۸5116 67/2 00/4۳90 2۸/2۳ 00/۸9506 01/۳7۸1 59/0 ۸0/46 77/10 ۸1/۳۸27 ۸1/9۳۳۳۳ 

1394 00/10۳4۸1 07/۳ 50/4167 ۸2/20 50/10764۸ 01/2649 52/0 20/49 ۸1/9 21/269۸ 71/110۳46 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                       

زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی)( 76-1)نمودار 

شهرستان فريدونشهر جايگاه چهاردهم استان را از لحاظ توليد  شودطور که مشاهده ميهمان .دهدنشان مي

 ت کشاورزی در اختيار دارد.محصوال



  فريدونشهرسند توسعه شهرستان / 1۳۸

 

 
 1394ها در سال محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان (. 76 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 77 -1نمودار)

 



   1۳9/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 78 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

به داده)يا  هوری به صورت نسبت ستاندهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ان استی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

ن ی زميدهد 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 پانزدهم  71/5باشد. شهرستان فريدونشهر با هکتار( مي

 استان قرار دارد.

 ی زمین در بخش کشاورزی شهرستان فریدونشهر )تن در هکتار(وری نهادهبهره(. 83 -1جدول)

 لسا
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 44/1 ۳0/0 06/1 0۸/11 14/1 72/7 02/7 

1386 09/2 ۳1/0 70/1 2۳/9 ۸9/0 4۸/6 ۸1/5 

1387 45/1 ۳1/0 25/1 0۸/7 15/1 7۳/4 24/4 

1388 62/0 05/0 51/0 41/7 77/0 79/4 21/4 

1389 ۸4/0 07/0 6۸/0 24/۸ 72/0 2۸/5 66/4 

1390 91/0 05/0 74/0 ۸۸/۸ 60/0 61/5 9۳/4 

1391 2۳/1 0۸/0 95/0 76/10 67/0 7۸/6 05/6 

1392 ۳0/1 10/0 01/1 67/۸ 56/0 46/5 90/4 

1393 75/2 14/0 25/2 00/۸ 6۳/0 09/5 ۸4/4 

1394 ۸۳/1 14/0 51/1 77/9 60/0 14/6 71/5 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانماخذ:        
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های استان اصفهان را کشاورزی برای شهرستان ی زمين در بخشنهادهوری جايگاه بهره (79-1)نمودار

 دهد.نشان مي

 
های کل محصوالت کشاورزی شهرستانمیزان محصول در هکتار( در تولید ی زمین)وری نهادهبهره(. 79 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 80 -1نمودار)

 1394های استان اصفهان در سال 

 



   141/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

 
های میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره (.81 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

های آبياری تأثير به سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي بدون شك شيوه

 77/69ز اراضي به شکل آبياری باراني، درصد ا 71/26، 1۳94دارد. در شهرستان فريدونشهر، در سال 

شود. الزم به ذکر ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 52/۳درصد به شکل آبياری غرقابي و  

به طور ميانگين به  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال است که ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره

ای به در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره ودرصد  ۸4/۸ودرصد  -66/2درصد،  0۸/15ترتيب 

 اند.درصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10ترتيب 

 )هکتار(های مختلف آبیاری اراضی در شهرستان فریدونشهرشیوه(. 84 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره قابیآبیاری غر آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 ۳1/9۸4 21/۸ ۸4/۳ 4۳/10797 09/90 ۳2/2 27/20۳ 70/1 71/1 

1386 ۳1/1116 77/۸ ۸7/۳ 65/11406 6۳/۸9 44/2 27/20۳ 60/1 57/1 

1387 ۳1/1۳۸7 62/10 29/4 6۳/11420 46/۸7 4۳/2 27/250 92/1 7۳/1 

1388 ۳1/156۳ 12/12 44/4 72/11065 ۸0/۸5 ۳۸/2 7۸/267 0۸/2 6۸/1 

1389 ۸1/2464 2۳/19 9۸/5 7۳/10061 50/7۸ 22/2 4۸/291 27/2 67/1 
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 سال

 ایآبیاری قطره قابیآبیاری غر آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های شیوه

آبیاری اراضی 

 شهرستان

 درصد()

سهم از 

 استان

 درصد()

1390 ۸1/2676 6۸/20 ۸9/5 74/9974 06/77 20/2 19/29۳ 26/2 56/1 

1391 ۸1/2960 5۸/2۳ 74/5 ۸9/9227 50/7۳ 07/2 01/۳66 92/2 76/1 

1392 ۸1/۳0۳9 14/24 55/5 09/9162 76/72 0۸/2 01/۳90 10/۳ 75/1 

1393 71/۳046 ۳6/25 ۳0/5 69/۸569 ۳2/71 01/2 51/۳99 ۳2/۳ 72/1 

1394 ۳1/۳216 71/26 17/5 56/۸401 77/69 99/1 24/424 52/۳ 65/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

بوده که تا  1۳۸5درصد در سال  ۸6/0ل جمعيت استان اصفهان، نسبت جمعيت شهرستان فريدونشهر به ک

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت  7/0به  1۳94سال 

 9/2بوده است که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان فريدونشهر به کل شاغلين اين بخش در استان از 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان  1۳94رصد در سال د 10/4به  1۳۸5درصد در سال 

نفر از  74۸1، 1۳94درصد رشد داشته است. در سال  4/5، 1۳94تا  1۳۸5های به طور ميانگين در سال

اغلين باشند،که از لحاظ شدر بخش کشاورزی مشغول به فعاليت ميفريدونشهر جمعيت شاغل شهرستان 

ترين از اين نظر شهرستان اصفهان بيش .ستان در جايگاه نهم استان اصفهان قرار داردبخش کشاورزی اين شهر

نفر( کمترين شاغالن بخش  1920ين)شهرستان ناينفر( و  ۳۳162تعداد شاغل در بخش کشاورزی)

 کشاورزی را دارا هستند.

 شهرشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان فریدون(. 85 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 4659 90/2 

1386 4911 0۳/۳ 

1387 5176 15/۳ 

1388 5456 2۸/۳ 

1389 5750 41/۳ 

1390 6061 55/۳ 



   14۳/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1391 6۳۸۸ 6۸/۳ 

1392 67۳4 ۸2/۳ 

1393 7097 96/۳ 

1394 74۸1 10/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                

 
 1394های استان اصفهان در سال شاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 82 -1نمودار)

ت. در الت کشاورزی اسآی استفاده از توان) اسب بخار در هکتار( ماشيندهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ستان، در ميان شهر1۳94سال 

ند. در شهرستان اترين ضريب مکانيزاسيون بودهينهای سميرم وکاشان دارای پايشهرستتانمکانيزاسيون و 

ن در رسيده که  به طور ميانگي 1۳94در سال  61/1به  1۳۸5در سال  7/0دونشهر ضريب مکانيزاسيون از فري

درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه  42/10ها با رشد طي اين سال

 دوازدهم استان اصفهان قرار دارد.

شود، ضريب مکانيزاسيون کشاورزی در استان اصفهان و مشاهده مي (۸۳-1)همانطور که در نمودار

روندی صعودی داشته است و ضريب مکانيزاسيون  1۳94تا  1۳۸5های شهرستان فريدونشهر در طي سال

 استان همواره از شهرستان فريدونشهر باالتر بوده است.
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 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان فریدونشهر(. 86 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 70/0 ۸5/0 

1386 7۸/0 9۳/0 

1387 ۸9/0 00/1 

1388 92/0 25/1 

1389 01/1 ۳7/1 

1390 10/1 42/1 

1391 26/1 5۸/1 

1392 10/1 64/1 

1393 5۳/1 72/1 

1394 61/1 ۸0/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                         

 
 1394تا  1385های ضریب مکانیزاسیون شهرستان فریدونشهر واستان اصفهان در طی سال(. 83 -1نمودار)

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

اع نهادهتن انو ۳۸/15۸51مجموعاً  1۳94سال گيرد. در شهرستان فريدونشهر، در محصوالت صورت مي

درصد آن بذر،  2۳/1های کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که 

های درصد نهاده 26/2ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده ۸0/12درصد سم و  97/۸5

ها شامل زيع اين نهاده، تو1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالتوزيع شده

درصد رشد داشته و در مجموع به طور  -2۸/۳و  -6۳/1، 66/1۳بذر، سم و کود به ترتيب به طور ميانگين 



   145/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

های کشاورزی توزيع شده در استان، درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده -19/2ميانگين 

تر از لحاظ توزيع بذر در جايگاه دوازدهم ر جزئياين شهرستان در جايگاه هجدهم استان قرار دارد و به طو

استان، توزيع سم در جايگاه نوزدهم و توزيع کود نيز در جايگاه نوزدهم استان قرار دارد. بيشترين بذر 

تن( بوده  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595شده در استان در شهرستان اصفهان) توزيع

 4550رستان خوانسار)تن( و کمترين آن مربوط به شه ۸7۸66م در شهرستان اصفهان)است. بيشترين توزيع س

تن( و کمترين  5۳/24۸01)کود در استان در شهرستان اصفهان و در نهايت بيشترين توزيع تن( بوده است

های اين آمار و اطالعات را برای سال (۸7-1)جدول باشد.تن( مي 19/55۳ين)شهرستان نايآن مربوط به 

 دهد.ارائه مي 1۳94تا  1۳۸5

 های کشاورزی در شهرستان فریدونشهرتوزیع نهاده(. 87 -1جدول)

 

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان
سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 4۸/106 71/1 92/15۸52 26/2 00/۳454 20/2 
1386 2۳/111 71/1 72/157۳۸ 26/2 ۳۳/۳۳۳1 20/2 

1387 14/115 71/1 0۸/1542۸ 26/2 ۸0/۳۳74 20/2 

1388 ۳۳/100 71/1 20/15۳99 26/2 40/2۸۸6 20/2 

1389 22/77 71/1 46/14946 26/2 42/24۳۳ 20/2 

1390 90/۸2 91/0 ۸0/1472۳ 26/2 55/1۳71 20/2 

1391 50/۸2 04/1 76/1۳۸14 26/2 49/1۸12 20/2 

1392 00/17۳ 11/۳ 9۸/1۳۳61 26/2 0۸/17۳0 20/2 

1393 00/117 6۳/1 69/1۳1۳2 26/2 74/2172 20/2 

1394 00/195 ۳5/2 00/1۳62۸ 26/2 ۳۸/202۸ 20/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                  

شده در های کشاورزی توزيعان از نظر مجموع نهادههای استان اصفهجايگاه شهرستان (۸4-1)نمودار

 دهد.ها را نشان ميشهرستان
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 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 84 -1نمودار)

های ا و زيانهجلوگيری از آسيب ی اساتيد فن در جهتای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

به خصوص در سالياني که  احتمالي در آينده است. اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی

 (۸۸-1)است. جدول هايي همراه بودهنيز با پيشرفت  گرددی غالب بر شرايط جوی ميي، پديدهخشکسال

 ز زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابعهای بخش کشاورزی، اعم او تحوالت بيمه در فعاليت تغيير

دهد. در شهرستان فريدونشهر ميزان امور دامي که از سال نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های طبيعي را طي سال

، تعداد قطعه درصدی 72/11به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5

اراضي زراعي و درصدی و  15/5ه طور ميانگين با رشد اند بار گرفتهای قرطيوری که تحت پوشش بيمه

اند. درصدی روبرو بوده 7/4درصد و   4۳/5طور ميانگين با رشد ها بهباغي شهرستان نيز در طي همين سال

ای تحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5الزم به ذکر است که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال 

ای قرار تعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمه، درصدی ۸4/19اند به طور متوسط با رشد رفتهقرار گ

طور ها بهاراضي زراعي و باغي استان نيز در طي همين سال ودرصدی  44/4اند به طور ميانگين با رشد گرفته

 اند.درصدی روبرو بوده 21/۳درصد و  96/0ميانگين با رشد 

 

 

 



   147/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

ای امور دام،آبزیان،طیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان سطح زیر پوشش بیمه(. 88 -1جدول)

 فریدونشهر

 سال

امور دام)واحد 

 دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان) هکتار(

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

تاناس  

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 ـ ـ 40/5 40/9561 ۸7/0 42/2۳0 25/0 1۳۳627 ـ ـ 75/5 16429 1385

 ـ ـ 40/5 17/6104 ۸7/0 16/227 25/0 1۳6167 ـ ـ 75/5 1۸90۸ 1386

 ـ ـ 40/5 2۸/4170 ۸7/0 20/265 25/0 14۸977 ـ ـ 75/5 ۳2617 1387

 ـ ـ ۸0/۳ 40/۳۸92 77/0 ۸4/1۸4 26/0 159646 ـ ـ 07/15 ۳75۸5 1388

 ـ ـ 51/۳ 15/۳7۳۳ 07/1 46/251 26/0 177599 99/94 00/12۳16 ۸2/11 40۸92 1389

 ـ ـ 0۸/4 00/592۳ 10/1 00/27۳ 2۳/0 200401 07/94 00/1۳5۸7 ۸7/6 21994 1390

 ـ ـ 19/۳ 00/4549 ۸5/0 00/201 27/0 22۳۳17 22/92 00/12۸71 22/6 25149 1391

 ـ ـ 00/10 46/۸559 6۸/0 55/207 14/0 10652۸ 01/۸۳ 00/1۳06۸ 04/4 260۳6 1392

 ـ ـ 50/7 00/9420 ۸2/0 00/290 20/0 162۸65 ـ ـ 00/۳ 21۳42 1393

 ـ ـ 14/7 ۳0/۸۸۳5 ۸7/0 64/27۸ 20/0 14947۸ ـ ـ 52/۳ 29926 1394

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                   

درصد از  65/1درصد از گوشت قرمز و  7۳/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

شت قرمز وعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گشود که باشير استان در شهرستان فريدونشهر توليد مي

 ی هفدهم استان قرار بگيرد. اين درحاليست که  اينی دهم و از لحاظ توليد شير نيز در رتبهاستان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از  46/1درصد از دام سبك و  54/12شهرستان 

تان ی شانزدهم اسودن دام سنگين در رتبهی دوم استان و از لحاظ دارا بلحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به دست 

است. همچنين شهرستان  1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666آيد که به ترتيب مي

تن( استان را دارد. توليد گوشت  425و کمترين توليد گوشت) تن( 40۳خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

درصد و توليد شير  -19/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های قرمز در شهرستان فريدونشهر در طي سال

ها به طور درصد به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال 92/4

 اند.درصد رشد داشته  -15/9درصد و    -66/1ميانگين به ترتيب 
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 تولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان فریدونشهر(. 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

 تولید سرانه

 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 0۸/4491 9۸/۸ 9۳/12۸16 1۳/2 57۸۳۳0 11/16 16۳۳۸ 47/۳ 0076/0 7۸/0 

1386 19/4940 94/۸ ۸4/14۳49 1۳/2 451۳۸9 55/12 15595 ۳7/۳ 0106/0 92/0 

1387 72/5۳65 94/۸ 55/154۳5 1۳/2 46790۳ 55/12 159۳7 ۳7/۳ 0111/0 97/0 

1388 00/20۸5 24/4 00/14۳74 92/1 450516 55/12 161۸5 ۳7/۳ 0045/0 ۸9/0 

1389 00/1940 7۳/۳ 00/1۳۳2۸ 65/1 4۸55۳۳ 55/12 11۸25 ۳5/2 00۳9/0 1۳/1 

1390 00/20۸2 7۳/۳ 00/1446۸ 65/1 502515 ۳۳/12 11۸41 25/2 0040/0 22/1 

1391 62/2156 54/۳ 2۳/1619۸ 65/1 519497 1۳/12 11۸56 16/2 0041/0 ۳7/1 

1392 56/226۸ 61/۳ 2۸/17۳02 72/1 519497 1۳/12 10527 12/2 004۳/0 64/1 

1393 00/2422 7۳/۳ 00/1۸620 65/1 500246 ۳2/12 ۸47۸ ۸1/1 004۸/0 20/2 

1394 25/2۳71 7۳/۳ 76/19۳61 65/1 4۸0995 54/12 6429 46/1 0049/0 01/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان         

ی گوشت قرمز را در شهرستان فريدونشهر در استان اصفهان نشان ميجايگاه توليد سرانه (۸5-1نمودار )

توليد سرانه، در جايگاه بيست وسوم استان  0049/0 دهد. همانطور که مشخص است، شهرستان فريدونشهر با

 قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 85 -1نمودار)

 



   149/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

يمی شير را در شهرستان فريدونشهر در استان اصفهان نشان جايگاه توليد سرانه (۸6-1)همچنين نمودار

تن توليد سرانه شير، در جايگاه يازدهم استان  01/۳دهد. همانطور که مشخص است، شهرستان فريدونشهر با 

 قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 86 -1نمودار)

توليد با  يگوشت یاحد مرغدارو 6ی دارا دونشهرشهرستان فري 1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

اين شهرستان  .مرغ توليد کرده استتن تخم 49/1۳۳گذار، واحد مرغداری تخم 1تن بوده و با  79/۳04

درصد از توليدات مرغداری  2/0درصد از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و  ۳۳/0

گذار استان، درصد از واحد های مرغداری تخم 57/0و با دارا بودن  رساندگوشتي استان را به توليد مي

که  يدهدم نشان استان يورط يداتتول يگاهجا مقايسه مرغ استان را داشته است.درصد از توليدات تخم 14/0

در تعداد واحدهای  همچنينو  گوشت مرغ يدرا در تولآخراستان  رتبه 1۳94سال  در  فريدونشهر شهرستان

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين  25۳ی گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن مرغدار

اه توليد تخم مرغ در جايگ شهرستان فريدونشهر از لحاظ. را در استان داشته استواحد مرغداری گوشتي 

مشترک با  به صورتی شانزدهم)مرغداری تخمگذار، در رتبهتعداد واحدهای و از لحاظ هجدهم استان 

 تن توليد تخم مرغ و ۸۸/16۳۳2کاشان با  شهرستان چند شهرستان ديگر( استان قرار دارد. در اين مورد

، چادگان، خور و بيابانك، دهاقان و مبارکه بدون توليد تخم مرغ به ترتيب ين و مياندشتبوي های شهرستان

 1۳94تا  1۳۸5ها ر اين شهرستان در طي سالدر جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ د

 درصد رشد داشته است. 2۸/7درصد و توليد تخم مرغ هم  2۸/4به طور ميانگين 
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 گذار در شهرستان فریدونشهری مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 90 -1جدول)

 سال

سرانه  مرغ گوشتی

ولید ت

مرغ)میزان 

تولید به 

تعداد 

 واحد(

 گذارمرغ تخم
سرانه تولید 

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(

ز سهم ا

 استان

 درصد()

1385 5 ۳4/0 00/27۸ 25/0 60/55 2 ۸0/1 00/160 29/0 00/۸0 
1386 5 ۳۳/0 45/۳1۸ 25/0 ۸7/6۳ 2 75/1 2۸/1۸۳ 29/0 64/91 

1387 5 ۳۳/0 00/۳15 25/0 02/59 2 67/1 00/61 09/0 50/۳0 

1388 5 ۳0/0 90/۳45 26/0 1۸/69 2 61/1 54/64 09/0 27/۳2 

1389 5 ۳0/0 6۸/۳52 26/0 54/70 2 57/1 07/6۸ 09/0 04/۳4 

1390 6 ۳4/0 47/۳۳۸ 2۳/0 41/56 1 76/0 9۳/141 1۸/0 9۳/141 

1391 6 ۳۳/0 11/422 27/0 ۳5/70 1 65/0 60/117 14/0 60/117 

1392 6 ۳4/0 9۸/214 14/0 ۸۳/۳5 1 6۸/0 5۸/141 16/0 5۸/141 

1393 6 ۳2/0 16/۳04 20/0 69/50 1 6۳/0 5۸/147 16/0 5۸/147 

1394 6 ۳۳/0 79/۳04 20/0 ۸0/50 1 57/0 49/1۳۳ 14/0 49/1۳۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله (90-1)طبق جدول

کاهش يافته و در اين سال  1۳94ل تن در سا ۸0/50به  1۳۸5تن در سال  6/55شود، از نشان داده مي

شهرستان فريدونشهر از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ جايگاه بيستم استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد 

تن در  ۸0شود، از گذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهتخم

افزايش يافته و در اين سال شهرستان فريدونشهر از لحاظ سرانه  1۳94تن در سال   49/1۳۳به  1۳۸5سال 

 جايگاه هفدهم استان قرار دارد. در توليد تخم مرغ



   151/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 87 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانی تولید تخمسرانه(. 88 -1نمودار)

واحد(،  1۳استان)  پرورش ماهي درصد از استخرهای 29/2، با دارا بودن 1۳94شهرستان فريدونشهر، در سال

 يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 7۳5درصد از توليد ماهي استان يعني به ميزان  04/14

ماهي  پرورشرا در سوم استان  رتبه 1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان شيالت يداتتول

)به همراه ی يازدهم استان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهيدارد و اين درحالي است که رتبه

تن( بوده  17۳0سميرم)در اختيار دارد. بيشترين ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان  شهرستان برخوار(

 رورشپ استخر پرورش ماهي در جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر 17که با دارا بودن 

 به ثبت رسيده استخر( 1خور و بيابانك) شهرستان استخر( و کمترين آن در 227)شهرستان اصفهانماهي در 
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درصد  90/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ی هادر طي سال فريدونشهر . پرورش ماهي در شهرستاناست

ی قابل نکته درصد رشد داشته است. ۳5/1ها و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور ميانگين در اين سال

به  1۳۸5تن در سال  42/54ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( از ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي)

 1۳94ی پرورش ماهي اين شهرستان در سال فته است. از لحاظ سرانهافزايش يا 1۳94تن در سال  54/56

 ی سوم استان را به خود اختصاص داده است.رتبه

 ها در شهرستان فریدونشهرواحدهای شیالت و تولید آن(. 91 -1جدول)

 سال

میزان سرانه پرورش ماهی) میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

لید به تعداد استخر تو

 پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 12 ۸4/2 65۳ 97/21 42/54 
1386 1۳ 99/2 77۸ 7۳/22 ۸5/59 

1387 1۳ 1۳/۳ ۸49 ۸2/26 ۳1/65 

1388 16 16/4 ۸۳۳ 42/2۳ 04/52 

1389 16 44/۳ ۸01 ۳۳/20 06/50 

1390 16 06/۳ 965 ۸5/1۸ ۳1/60 

1391 15 64/2 1260 ۸6/21 00/۸4 

1392 16 00/2 970 75/2۳ 6۳/60 

1393 14 25/2 744 ۸5/14 14/5۳ 

1394 1۳ 29/2 7۳5 04/14 54/56 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان    

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال  فريدونشهر ی پرورش ماهي شهرستانجايگاه سرانه (۸9-1)نمودار

 دهد.مي

 
 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستانسرانه(. 89 -1نمودار)

 



   15۳/ دونشهرفريسند توسعه شهرستان 

 

کلني(، 16926های زنبور عسل استان) درصد از کلني ۳۸/2، با دارا بودن 1۳94شهرستان فريدونشهر، در سال

 يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 1۸/52عني به ميزان درصد از توليد عسل استان ي 15/2

از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور عسل  1۳94سال در  شهرستان يناکه  يدهدنشان م استان عسل يداتتول

 وجه آنکهی قابل تی ششم و  از لحاظ توليد عسل نيز در جايگاه نهم استان اصفهان قرار دارد. نکتهدر رتبه

تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول استان  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آشهرستان نجف

اند. توليد عسل در شهرستان ين هيچ توليدی از عسل نداشتههای فالورجان و نايقرار دارد وشهرستان

های زنبور عسل به طور کلنيدرصد و تعداد  ۸4/0به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها فريدونشهر در طي سال

ظ از لحا فريدونشهر درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است که شهرستان 75/6ها ميانگين در اين سال

 ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه  بيستم استان قرار دارد.ی توليد عسل)سرانه

 زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان فریدونشهر تعداد کلنی(. 92 -1جدول)

 سال

ی تولید سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به عسل)

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 11176 5۳/2 6۳/9۸ 71/2 00۸۸/0 

1386 1۳۸79 6۸/2 12/1۳2 79/2 0095/0 

1387 10709 09/2 24/66 4۸/۳ 0062/0 

1388 9579 ۸9/1 ۸4/66 46/2 0070/0 

1389 1۳61۳ 2۳/2 51/55 26/2 0041/0 

1390 1۳61۳ 2۳/2 10/102 2۳/2 0075/0 

1391 169۳9 60/2 02/۸0 69/1 0047/0 

1392 1۸۸19 55/2 10/94 67/2 0050/0 

1393 21077 55/2 14/102 6۸/2 004۸/0 

1394 16926 ۳۸/2 1۸/52 15/2 00۳1/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 .دهدرا نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستانسرانه (90-1)نمودار 
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 1394صفهان در سال ی تولید عسل در شهرستان های استان اسرانه(. 90 -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

بهره بوده است. الزم به ذکر است که تعداد بي از آزمايشگاه دامپزشکي 1۳95کنند. اين شهرستان تا سال مي

درصد رشد داشته و کاهش يافته   -60/۳ها به طور ميانگين های دامپزشکي استان در اين سالآزمايشگاه

عدد رسيده که در طي  ۳به  1۳95های دامپزشکي اين شهرستان در سال است. همچنين تعداد کلينيك

 55/12ها در استان به طور ميانگين در اين سال وصدی روبرو بوده در 20با رشد  1۳95تا  1۳90های سال

با نوساناتي به  1۳95تا  1۳۸5های دامپزشکي اين شهرستان از سال درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه

های درصدی را پشت سر گذاشته است. تعداد داروخانه ۳۳/۳داروخانه رسيده که به عبارتي رشد متوسط 2

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد  02/0ها به طور ميانگين در استان در طي اين سالدامپزشکي 

تا  1۳90های نفر بوده که در طي سال 5،  1۳95دامپزشکان دولتي و غير دولتي در اين شهرستان در سال 

 ۸۳/1ها در همين تعداد نفرات ثابت بوده است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال 1۳95

 درصد رشد داشته است.
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 امکانات دامپزشکی در شهرستان فریدونشهر(. 93 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی داروخانه دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 انشهرست

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1390 0 00/0 2 94/1 2 72/1 1 72/1 4 20/1 
1391 0 00/0 1 6۸/0 ۳ 50/2 1 41/1 4 19/1 

1392 0 00/0 1 65/0 ۳ 50/2 1 49/1 4 17/1 

1393 0 00/0 2 25/1 ۳ 52/2 1 45/1 4 10/1 

1394 0 00/0 ۳ 71/1 2 71/1 1 45/1 4 22/1 

1395 0 00/0 ۳ 69/1 2 72/1 1 41/1 4 1۳/1 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان                   

شهرستان  های شهری و روستاييي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاهاستقرار واحدهای صنعتي و اراض

 در فريدونشهرگونه که مشخص است شهرک صنعتي ( آورده شده است. همان10-1)در نقشه فريدونشهر

ت. از واحدهای صنعتي واقع شده اسبا تجمعي  انبار و حد فاصل اين شهر و شهر فريدونشهرجنوب شهر برف

های صنعتي و کشاورزی را در قرارگرفته اند که عمده فعاليت اين دو شهراراضي کشاورزی نيز در نزديك 

انبار رفبمتمرکز مي نمايد. اين وضعيت عالوه بر تمرکز در منطقه شهری  انبار و فريدونشهرشهرهای برف

شود که الزم است تمهيدات الزم جهت آاليندگي صنايع در اين محدوده ميباعث تراکم  و فريدونشهر

   جلوگيری از آاليندگي واحدهای صنعتي انديشيده شود.



 

 

 فریدونشهرهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10 -1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 فریدونشهرجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

به منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان فريدونشهر از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده 

اه ستفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگهای کشور ااز مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان 

 داده شده است. 

 سهم شهرستان فریدونشهر در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور

مجموع کاالی ارسال شده از شهرستان فريدونشهر به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين  (94-1)در جدول

 1۳۸5سهم اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال های 

 رآورد شده است.ب 1۳95تا 

)هزارتن( و سهم شهرستان در تان فریدونشهر به سایر نقاط کشورمیزان کاالی ارسال شده از شهرس(. 94 -1جدول)

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

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

05/0 7/24422 4/1۳ 1385 
05/0 ۸/2710۳ 0/1۳ 1386 
06/0 ۸/2710۳ 5/17 1387 

04/0 7/290۳7 1/11 1388 

04/0 0/۳0705 5/12 1389 

04/0 9/۳1247 ۸/11 1390 
04/0 1/۳1۸۳۳ 0/1۳ 1391 
06/0 ۳/۳1011 ۸/19 1392 
04/0 ۸/۳1111 ۸/1۳ 1393 
0۳/0 9/29۸76 ۳/۸ 1394 
0۳/0 0/2۸2۳2 ۳/9 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                     
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ای به کل کشور از ميزان کاالهای ارسال شده جادههمانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان 

 هشده به خارج استان رتب ،  شهرستان فريدونشهر از نظر ميزان کاالی ارسال1۳95کاهش يافته است. در سال 

شهرستان هزارتن کمترين و  2/1چادگان با شهرستان در اين سال  .بيست و دوم استان را در اختيار داشته است

هزارتن بيشترين کاالی ارسالي به ساير نقاط کشور را داشته اند. الزم به ذکر است که به  6/۸972اصفهان با 

 .در رتبه بندی لحاظ نشده استشهرستان  ، اينن و مياندشتبوييدليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

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

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

 یدونشهر در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جادهسهم شهرستان فر

سهم  )درون استان( وفريدونشهر به مقصد استان اصفهان ميزان کاالی ارسال شده از شهرستان (95-1)جدول

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

)هزار تن( و سهم ونشهر به سایر نقاط استان اصفهانمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان فرید(. 95 -1جدول)

 )درصد(ی ارسال شده به سایر نقاط استانشهرستان در جمع کاال

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

0۳/0 1/11۳17 2/۳ 1385 
0۳/0 5/12447 2/4 1386 
07/0 4/1۳۳۸6 0/9 1387 

05/0 2/1۳۸29 4/7 1388 

0۳/0 2/1۳60۳ ۳/4 1389 
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 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

0۳/0 ۸/125۸2 9/۳ 1390 
0۳/0 9/12440 5/۳ 1391 
02/0 ۳/1252۸ 6/2 1392 
0۳/0 ۸/117۸9 1/4 1393 
04/0 9/11۳6۸ 2/4 1394 
0۳/0 6/105۳0 0/۳ 1395 

 هداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ: اداره کل را                                         

بوده  1۳۸7باالترين سهم شهرستان فريدونشهر از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان مربوط به سال 

، شهرستان فريدونشهر از نظر ميزان کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه بيست و دوم 1۳95است. در سال 

هزار  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان ل در اين سا .را در استان داشته است

اند. الزم به ذکر و آخر استان را در اختيار داشته اول هایتن کاالی ارسالي به ساير نقاط استان به ترتيب رتبه

لحاظ نشده  در رتبه بندی، اين شهرستان ين و مياندشتبوياست که به دليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 است.

 

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

 1395ارسال شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 
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 کیک گروه کاالییمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان فریدونشهر به عنوان مبدأ به تف

به  مبدأ شهرستان عنوان به شهرستان فريدونشهر ایجادهی شده جابجا کاالی ميزان( 96-1)در جدول

همانگونه که مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم کاالی  است. شده ارائه کااليي گروه 9تفکيك 

 رزی بوده است.ارسال شده از مبدأ فريدونشهر به ساير نقاط مربوط به محصوالت کشاو

، شهرستان فريدونشهر از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه نوزدهم را در استان داشته 1۳95در سال 

آران و بيدگل بدون ارسال کاالی شهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم شهرستان در اين سال  .است

 ند. اهای اول و آخر را در استان داشتهکشاورزی به ترتيب رتبه 

های شهرستانهزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه و  7/507۳مبارکه با ارسال  شهرستان ، 1۳95سال 

ترين همي در ارسال کاالهای فلزی پايينفريدونشهر، چادگان، خور و بيابانك و فريدن  بدون داشتن س

 اند.جايگاه را در استان داشته



 

 

 گروه کاالیی 9یزان کاالی جابجا شده از شهرستان فریدونشهر به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک م(. 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
 

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
 

ان
ست

هر
ش

ز ا 
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
ان

ست
 

1385 7/12 57/0 0/0  0/0  0/0 00/0 ۳/1 17/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  9/1۳ 04/0 

1386 7/12 50/0 0/0  0/0  0/0 00/0 6/1 16/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  4/14 04/0 

1387 5/21 ۸۸/0 0/0  0/0  2/1 01/0 4/1 1۳/0 6/1 15/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  7/25 06/0 

1388 4/15 67/0 0/0  0/0  0/0 00/0 4/1 15/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ۸/16 04/0 

1389 5/12 54/0 0/0  0/0  0/0 00/0 1/1 11/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  6/1۳ 0۳/0 

1390 1/12 ۳۳/0 0/0  0/0  0/0 00/0 ۳/1 0۸/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  4/1۳ 02/0 

1391 7/1۳ 52/0 0/0  0/0  0/0 00/0 2/1 11/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  9/14 0۳/0 

1392 1/10 ۳1/0 0/0  0/0  4/9 05/0 0/1 0۸/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  6/20 05/0 

1393 1/۸ 2۸/0 0/0  0/0  7/7 05/0 9/0 06/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  7/16 04/0 

1394 0/9 ۳1/0 0/0  0/0  0/0 00/0 ۸/0 06/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  9/9 02/0 

1395 9/10 ۳۸/0 0/0  0/0  0/0 00/0 ۳/1 0۸/0 0/0 00/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  2/12 0۳/0 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانماخذ: 
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ا در اختيار هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول ر ۳/22۸7، شهرستان اصفهان با ارسال  1۳95در سال 

ل کاالهای های فريدونشهر، آران و بيدگل، چادگان و خوانسار سهمي در ارساداشته است و شهرستان

شهرستان فريدونشهر  به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه  1۳95در سال  اند. شتهمعدني ساختماني ندا

هزارتن در جايگاه نخست قرار  9/64۳اصفهان با شهرستان در اين سال  .نوزدهم را در استان داشته است

 چادگان سهمي در ارسال صنايع سبك نداشته است. شهرستان گرفته و 

هزار تن ماشين آالت رتبه اول استان را در اختيار داشته  5/494ارسال  شهرستان اصفهان با 1۳95در سال 

 اند.سهمي در ارسال ماشين آالت نداشتههای  فريدونشهر، آران و بيدگل و چادگان ستاناست و شهر

ول استان را هزار تن کاالهای شيميايي رتبه ا 0/55۸0شاهين شهر و ميمه با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

 ارسالهای فريدونشهر، آران و بيدگل، چادگان، دهاقان، سميرم و  فريدن سهمي در است و شهرستان داشته

 اند.کاالهای شيميايي نداشته

را در استان داشته است هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول  ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

و  در ارسال کاغذخوانسار، خور و بيابانك و فريدن  های فريدونشهر، آران و بيدگل، چادگان،و شهرستان

 اند. چوب سهمي نداشته

نخست استان  هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه 9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

 های فريدونشهر، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، دهاقان و سميرم سهميقرار دارد و شهرستان

 اند. ارسال اين نوع کاالها نداشته در

 ههزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خرد 1/۳41اصفهان با  شهرستان ، 1۳95در سال  

در ارسال اين نوع کاالها  های فريدونشهر، چادگان، خوانسار، فريدن سهميبار استان داشته است و شهرستان

 اند.نداشته

نسبت سهم شهرستان فريدونشهر از هر گروه کاالهای ارسالي از مبدأ استان اصفهان به ( 97-1)در جدول

سهم جمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. اگر نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي 

سبي ن باشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان فريدونشهر در اين گروه کااليي دارای مزيت يكبزرگتر از 

 بوده است.  

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

 شهرستان 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  00/0 19/0 00/0 0/0  66/0 1385 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 19/0 00/0 0/0  59/0 1386 
0/0  0/0  0/0  0/0  1۸/0 16/0 01/0 0/0  06/1 1387 
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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  00/0 1۸/0 00/0 0/0  ۸2/0 1388 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 1۳/0 00/0 0/0  6۸/0 1389 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 11/0 00/0 0/0  42/0 1390 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 14/0 00/0 0/0  6۸/0 1391 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 10/0 07/0 0/0  41/0 1392 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 09/0 07/0 0/0  ۳۸/0 1393 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 0۸/0 00/0 0/0  44/0 1394 
0/0  0/0  0/0  0/0  00/0 11/0 00/0 0/0  55/0 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

طي دوره مورد نظر شهرستان فريدونشهر نسبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را در محصوالت کشاورزی 

 کااليي گروه 9 از يك هيچ در خود جمعيت به نسبت فريدونشهر شهرستان ،1۳95 سال درداشته است. 

 .ستا نداشته نسبي مزيت

 واحدهای عمده فروشی

کل( )فروش بدون تغيير شازرگاني، عبارت است از فروش مجددهای بعمده فروشي به عنوان يکي از بخش

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

 کنند.مي ها عمله برای اين گونه اشخاص يا شرکتاربه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التج

بندی گروه سه رقمي تقسيم 6به   ISIC واحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای

 اند.شده

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 راکي ها، آشاميدني ها و دخانيات : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خو512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 : عمده فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 

طي  وق وبندی فاستان بر اساس طبقه های موجود در شهرستان فريدونشهر و سهم شهرستان ازعمده فروشي

 باشد. مي (9۸-1)به صورت جدول 1۳92-1۳95دوره 
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تعداد عمده فروشی های شهرستان فریدونشهر و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به (. 98 -1جدول)

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال
 512کد 

 درصد()استاندر  شهرستان سهم تعداد

1392 ۳ 97/1 

1393 ۳ 72/1 

1394 ۳ 4۸/1 

1395 ۳ 26/1 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                                                             

)عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات  512های با کد وره مورد بررسي صرفاً عمده فروشيدر د

، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات( در شهرستان فريدونشهر فعاليت داشته و در طول دوره مورد زنده

درصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان  26/0، 1۳95بررسي سهم آن کاهش يافته است. در سال 

يست و سار در رتبه بخوانشهرستان فريدونشهر به همراه  شهرستان فريدونشهر قرار داشته اند و از اين نظر

درصد باالترين تعداد عمده فروشي ها  99/40اصفهان با شهرستان در اين سال  .دوم استان قرار گرفته است

 را در استان داشته است.

 اصناف

های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي از بخش

ارائه شده  (99-1)سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدولصنفي شهرستان فريدونشهر و 

 است. 

 تعداد واحدهای صنفی شهرستان فریدونشهر و سهم شهرستان از کل واحدهای صنفی استان )درصد((. 99 -1جدول)

 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1385 1 05/0 

1386 ۳6 24/0 

1387 6۳ 22/0 

1388 12۸ 29/0 

1389 210 ۳6/0 

1390 409 56/0 

1391 616 71/0 

1392 ۸16 ۸1/0 
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 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1393 104۳ ۸۸/0 

1394 1227 ۸۸/0 

1395 1۳50 ۸4/0 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                         

ای داشته و سهم واحدهای ستان فريدونشهر رشد فزايندهي شهرطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنف

شهرستان فريدونشهر   1۳95است. در سال  يافته صنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان افزايش

 612۸0 اصفهان با شهرستان در اين سال .از نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه نوزدهم را در استان داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751ياندشت با م و ينشهرستان بويو 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -1 

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن مياز مهمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار مي پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.

 تلفن ثابت و همراه

 نشان اصفهان سطح شهرستان فريدونشهر و استان در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (100-1)در جدول

استخراج شده است.  1۳۸5-1۳95دوره است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي  شده داده

و اپراتور رايتل  1۳۸5-1۳95همچنين اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳91 -1۳95طي دوره  

 طح شهرستان فریدونشهر و استان اصفهانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در س(. 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 4۸/20 11/۳۸ 07/۸ 00/2۸ - - 

1386 70/2۳ 15/۳9 62/16 0۳/42 - - 

1387 91/25 9۳/۳9 14/2۳ ۸0/55 - - 

1388 44/27 74/40 21/25 12/61 - - 
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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

1389 96/۳1 ۳2/41 ۸4/25 09/69 - - 

1390 20/۳۳ 17/42 5۳/26 66/76 - - 

1391 15/۳۳ 02/4۳ 95/25 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 ۳5/۳4 67/44 42/25 06/۸6 00/0 00/0 

1393 7۳/۳5 65/45 42/25 62/90 00/0 00/۳ 

1394 69/۳6 16/46 65/25 72/۸۸ 00/2 00/۸ 

1395 69/۳6 60/46 ۳4/۳1 ۸۸/55 00/2 00/1۳ 

 به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است. 

 يتلو شرکت خدمات ارتباطي را استان مخابرات مأخذ: شرکت

مالحظه مي شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در  (100-1)لهمانگونه که در جدو

سطح شهرستان فريدونشهر و کل استان اصفهان افزايش يافته است. طي اين دوره ضريب نفوذ تلفن ثابت 

ستان فريدونشهر از نظر ، شهر1۳95در شهرستان فريدونشهر کمتر از ضريب نفوذ استان بوده است. در سال  

ز با ضريب نفوذ نطن شهرستان در اين سال .ضريب نفوذ تلفن ثابت در رتبه بيستم استان قرار داشته است

 اند.فوذ تلفن ثابت را در استان داشتهکمترين ضريب ن ۳1/۳2فريدن با  شهرستان باالترين و   91/9۳

 
تان های استان و کل اسسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستانمقای(. 93 -1نمودار)

 1395اصفهان در سال 
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، شهرستان فريدونشهر به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور همراه اول رتبه بيست و يکم را در استان 1۳95در سال 

باالترين  44/271يدونشهر و چادگان(  با هايي از فريدن، فرشهرستان خوانسار )شامل بخشدراين سال . دارد

اند. در ط به اپراتور همراه اول را داشتهکمترين ضريب نفوذ تلفن همراه مربو 42/2۳برخوار با شهرستان و 

به به همراه سه شهرستان ديگر در رته لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل فريدونشهر بشهرستان  1۳95سال 

 4در رتبه اول استان قرار دارد و  ۳7شهرستان نايين با ضريب نفوذ ين سال در ا .پاياني استان قرار دارد

 اند.ين جايگاه را در استان داشتهترپايين 0/2شهرستان  با ضريب نفوذ 

 
ای ر شهرستان ه)اپراتور همراه اول( در  شهرستان فریدونشهر با دیگمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه(. 94 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور رایتل( در شهرستان فریدونشهر با دیگر شهرستان های استان (. 95 -1نمودار)

 1395و کل استان اصفهان در سال 
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(  در نقاط BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب ،همراه تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتور همراه اول در سطح شهرستان  BTSتعداد مراکز ( 101-1)جدول مناسب است. در

 .فريدونشهر و استان اصفهان ارائه شده است

در شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان و سهم اه اول نصب شده توسط اپراتور همر BTSتعداد (. 101 -1جدول)

 1385-1395شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال
 همراه اول

 استان)درصد(سهم شهرستان از  استان شهرستان

1385 4 645 62/0 
1386 6 11۳۳ 5۳/0 
1387 ۸ 1۳10 61/0 
1388 9 1۳۸1 65/0 
1389 10 1444 69/0 
1390 10 1516 66/0 
1391 12 1669 72/0 
1392 12 1۸54 65/0 
1393 12 1۸7۳ 64/0 
1394 1۳ 1929 67/0 
1395 1۳ 1۸99 6۸/0 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت                                                       

در  .ر استان داردهمراه اول رتبه بيست و سوم را د BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان فريدونشهر  در سال 

 هاینصب شده به ترتيب رتبه BTS هشتبا    ن و مياندشتبويي شهرستانو  ۸۳7اصفهان با شهرستان اين سال 

توسط رايتل جايگاه اول و نصب شده  BTS ۸2، اصفهان با 1۳95اند. در سال اول و آخر را در استان داشته

اپراتور  1۳95آخر را در استان داشته اند، تا سال نصب شده رتبه  BTS يكهای سميرم و فريدن با شهرستان

 فريدونشهر سايتي نصب نکرده است.  شهرستان شهرستان از جمله 6رايتل هنوز در 

ان فريدونشهر و کل استان نشان ميبه ازای هر هزار نفر را در شهرست BTSسرانه مراکز  (102-1)جدول

 دهد. 

 نفر( 1000شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان )به ازای هر  BTSسرانه (. 102 -1جدول)

 استان شهرستان سال
1385 10/0 14/0 
1390 26/0 ۳1/0 
1395 ۳6/0 40/0 

 استان مخابرات شرکتماخذ: 
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شده در شهرستان  نصب BTSهای مورد مقايسه سرانه مراکز همانگونه که مشخص است که طي سال

رتبه   BTSفريدونشهر به لحاظ سرانه شهرستان ، 1۳95ر از سطح استان بوده است. در سال تفريدونشهر پايين

 BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ين با شهرستان نايدر اين سال  .هفدهم استان را داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه

 
نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان فریدونشهر با دیگر  BTSمقایسه سرانة (. 96 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

ای تعداد روستاه (10۳-1)ي و گسترش اينترنت دارد. در جدولتلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيم

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95دارای ارتباط تلفني در شهرستان فريدونشهر و استان اصفهان طي دوره 

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان فریدونشهر و استان(. 103 -1جدول)

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی سال
 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 5۳ 1700 12/۳ 
1386 7۳ 16۸2 ۳4/4 
1387 76 1704 46/4 
1388 71 17۳۳ 10/4 
1389 74 1726 29/4 
1390 75 171۸ ۳7/4 
1391 76 1745 ۳6/4 
1392 74 1546 79/4 
1393 74 15۸1 6۸/4 
1394 74 15۸1 6۸/4 
1395 74 15۸1 6۸/4 

 استان مخابرات شرکتماخذ: 
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 شبکه

داير  ADSLهای های مهم در  ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتر سرعت يکي از زيرساختاينترنت پ

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.شده شاخص مناسبي برای بررسي زيرساخت

  ADSLکلمات مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

 لولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تبادنامتقارن است. اين تکن

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (104-1)در جدول   .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 شرکت مخابرات در شهرستان فريدونشهر ارائه شده است.

سهم در شهرستان فریدونشهر و خابرات دایر شده توسط شرکت م ADSL تعداد پورت های(. 104 -1جدول)

 1388-1395شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سهم شهرستان از استان )درصد( تعداد سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 0 00/0 00/0 ۳۸/0 

1389 7 10/0 1۸/0 40/1 

1390 ۳19 ۳۸/0 ۳2/۸ 22/17 

1391 712 ۳9/0 ۸4/1۸ 24/۳7 

1392 1۳12 51/0 2۳/۳5 65/51 

1393 2004 50/0 60/54 54/79 

1394 2592 54/0 65/71 44/95 

1395 27۳9 52/0 ۸2/76 ۸0/102 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت            

شده از سوی شرکت مخابرات،  داير ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

درصد( و  44/49)2602۸۳به خود اختصاص داده است. شهرستان اصفهان با رتبه بيست و دوم را در استان 

 اند.ترين جايگاه را در استان داشتهدرصد( باالترين و پايين 4۳/0)2271چادگان با شهرستان 

ده توسط شرکت مخابرات در رتبه داير ش ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

 59/5۸سميرم با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  .دهم استان قرار داشته استنوز

 اند.اول و آخر را در استان داشته هایپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه



   171/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
دایر شده توسط شرکت مخابرات در شهرستان فریدونشهر با دیگر  ADSLیسه سرانة پورت مقا(. 97 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند که را ارائه مي دهد

 پست رستانت، پست، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، فهوظي و بگيران مستمری بازنشستگان،

 سرانه واحدهای پستیتعداد و 

های مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در جدول تعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان فريدونشهر ارائه شده است.  (1-105)

به تفکیک شهری و روستایی و سهم شهرستان )درصد(  واحدهای پستی شهرستان فریدونشهر تعداد(. 105 -1جدول)

 1385-1395از کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 42 1 41 65/5 46/0 ۸2/7 

1386 59 2 57 96/5 79/0 72/7 
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 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1387 56 2 54 41/5 60/0 6۸/7 

1388 52 ۳ 49 ۸4/4 70/0 61/7 

1389 ۳4 2 ۳2 10/۳ 44/0 96/4 

1390 10 4 6 92/0 7۳/0 1۳/1 

1391 10 4 6 9۳/0 7۳/0 1۳/1 

1392 10 4 6 94/0 71/0 19/1 

1393 10 4 6 94/0 71/0 20/1 

1394 10 4 6 95/0 7۳/0 20/1 

1395 10 4 6 9۸/0 77/0 21/1 

 مأخذ: اداره کل پست استان

 .از نظر تعداد کل واحدهای پستي رتبه بيست و دوم استان را داشته است 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

واحد پستي رتبه های اول و آخر را در استان  5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با شهرستان در اين سال 

 ند.داشته ا

روستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان فريدونشهر  ICTنيز تعداد دفاتر  ( 106-1)در جدول 

 و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

اصفهان طی  روستایی در شهرستان فریدونشهر و استان ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 106 -1جدول)

 1385-1395دوره 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * 0 00/0 
1386 0 * 1 67/0 
1387 1۸ 15/4 1 4۳/0 
1388 19 99/۳ 1 ۳0/0 
1389 1۸ 71/۳ 1 27/0 
1390 16 56/۳ 2 65/0 
1391 16 56/۳ 2 65/0 
1392 12 ۳5/۳ 2 6۳/0 
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 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1393 12 41/۳ 2 6۳/0 
1394 12 45/۳ 2 6۳/0 
1395 0 00/0 2 6۳/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

 شهرستان در اين سال .روستايي  بوده اند ICTهای فريدونشهر و خوانسار فاقد دفتر ،  شهرستان1۳95در سال 

دفتر در  2های نايين، برخوارو نجف آباد با وستايي در جايگاه نخست و شهرستانر ICTدفتر  64اصفهان با 

 1۳95فريدونشهر در سال  اند. از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرستانجايگاه  آخر قرار گرفته

دفتر رتبه نخست و  1۳5هان با اصفشهرستان در اين سال  .های پاياني استان قرار داشته استدر رتبه 

 دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند. 1چادگان و خور و بيابانك با های شهرستان

فريدونشهر و کل استان را )کل، شهری و روستايي( در شهرستان سرانه واحدهای پستي( 107-1)جدول

 4000رانه، هر واحد برای پست در محاسبه س ال مطرح شده توسط کارشناسان ادارهدهد. مطابق رونشان مي

 شود. نفر در نظر گرفته مي

 4000سرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان فریدونشهر و استان اصفهان )به ازای هر (. 107 -1جدول)

 نفر(

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 26/4 21/0 99/7 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 04/1 ۸۳/0 26/1 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 12/1 ۸4/0 44/1 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان             

 .، شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه يازدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

ترين و به ترتيب پايين 97/2دن با سرانه فريشهرستان و  45/0شهر با  سرانه شهرستان خمينيدر اين سال 

اند. در همين سال، شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته باالترين سرانه

واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه هفتم و بيست و دوم استان را در 

 2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95است.  در سال اختيار داشته 

نطنز با  شهرستان واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در همين سال
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ي را در استان داشتهپستي روستاي پايين ترين سرانه واحدهای ۳6/0خوانسار با شهرستان باالترين و   27/9

 اند.

 
مقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان فریدونشهر با شهرستان های دیگر (. 98 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (10۸-1)باشد. در جدول وضعيت شرکت پست ميسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي 

)نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان فريدونشهر و استان اصفهان تعداد و سرانه مرسوالت پستي

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95طي سال های 

نفر( در شهرستان فریدونشهر و استان تعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار (. 108 -1جدول)

 1385-1395اصفهان طی دوره 

 سال

 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 استان شهرستان

1385 6465۳ 14/0 64/1 1۳/10 

1386 6417۸ 14/0 64/1 90/9 

1387 6595۸ 14/0 69/1 0۸/10 

1388 44170 14/0 14/1 59/6 

1389 4۳۳0۳ 14/0 12/1 50/6 

1390 47۸۸4 14/0 25/1 ۸۳/6 

1391 ۳6571 1۳/0 97/0 6۳/5 
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 سال

 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 استان شهرستان

1392 27691 10/0 74/0 ۳۸/5 

1393 5۸510 20/0 59/1 95/5 

1394 ۳990۸ 14/0 10/1 6۸/5 

1395 2۳۸۳7 14/0 67/0 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال 

 پست استانمأخذ: اداره کل 

مشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان فريدونشهر و استان  (10۸-1)همانگونه که از جدول

تر از سرانه مرسوالت در شهرستان پايين اصفهان طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره

ت پستي رتبه بيست و دوم از نظر تعداد مرسوال 1۳95سطح استان بوده است. شهرستان فريدونشهر در سال 

مرسوله به  ۳27۸با  ن و مياندشتشهرستان بوييو  119۸9۳90اصفهان با  . شهرستانرا در استان داشته است

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهترتيب رتبه

 .ستا ، شهرستان فريدونشهر از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه بيست و سوم را در استان داشته1۳95در سال 

 تين و مياندششهرستان بويمرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه شهرستان در همين سال 

 مرسوله به ازای هر نفر  رتبه آخر را در استان دارند. 14/0با سرانه 

 
هر با شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفهان مقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان فریدونش(. 99 -1نمودار)

 1395در سال 

 



  فريدونشهرسند توسعه شهرستان / 176

 

 میزان دسترسی به شبکه های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما

هت های مناسب جدر سال های اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساخت

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 

 . است شده نشان داده( 109-1)جدول سطح شهرستان فريدونشهر و کل استان در

های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی )درصد( در شهرستان های شبکهعیتی فرستندهپوشش جم(. 109 -1جدول)

 1389-1395فریدونشهر و استان 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 50 ۸4 

1395 50 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                           

يي های ديجيتال راديويي و تلويزيواز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

ستان درصدی رتبه اول را در ا 100شهر با پوشش شهرستان خمينيدر اين سال  .در رتبه آخر استان قرار دارد

  داشته است. 

 انرژی -13 -1

تا پايان سال  1۳۸5 سرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان فريدونشهر از سال

کل  نشان داده شده است. طبق اطالعات آمار و اطالعات موجود، مصرف سرانه ( 110-1)در جدول 1۳94

درصد رشد منفي داشته است.  -51/5به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5از سال گاز طبيعي در اين شهرستان 

مکعب بوده است هزار متر ۸/۳اين شهرستان معادل  در 1۳94مصرف سرانه کل گاز طبيعي در پايان سال 

)از ميان بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيشترين صرف سرانه گاز در جايگاه شانزدهمکه از لحاظ م

هزار متر مکعب( و کمترين آن مربوط به  1۳/9۳) مبارکهی گاز مربوط به شهرستان ان مصرف سرانهميز

بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان  (110-1)بيابانك است. مطابق اطالعات جدولشهرستان خور و 
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 0/125نه ااز بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش صنعتي با سر 1۳94فريدونشهر در سال 

، در بخش خانگي 1۳94تا  1۳۸5ی گاز طبيعي از سال چنين مصرف سرانهاست. هم بودههزار متر مکعب 

درصد رشد  96/2۸درصد و در بخش صنعتي نيز  95/4۳درصد، در بخش تجاری  -2۸/6به طور ميانگين 

 داشته است. 
ی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک( در شهرستان فریدونشهر به تفکیک سرانه مصرف گاز طبیع (. 110 -1جدول)

 های 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

 صرفنسبت م

شهرستان به 

 درصد(ن)استا

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد(استان)

1385 0/7 ۳9/0 9/9 19/0 0/200 26/0 ۳/7 ۳7/0 

1386 ۸/۸ ۳6/0 2/1۳ 16/0 7/166 71/0 4/9 ۳4/0 

1387 5/7 ۳0/0 1/4 06/0 7/66 52/0 5/7 2۸/0 

1388 5/7 ۳۳/0 5/24 ۸7/0 5/176 ۸1/0 7/۸ ۳7/0 

1389 6/6 ۳0/0 9/5 21/0 6/55 29/0 7/6 29/0 

1390 1/6 ۳۳/0 0/۸ ۳9/0 ۳/105 17/1 5/6 ۳5/0 

1391 ۸/5 ۳2/0 6/9 4۳/0 9/157 7۸/1 4/6 ۳4/0 

1392 ۸/5 ۳4/0 ۳/11 59/0 0/200 74/2 5/6 ۳۸/0 

1393 1/5 26/0 5/6 ۳2/0 0/50 44/0 ۳/5 26/0 

1394 5/۳ 25/0 0/5 ۳4/0 0/125 66/0 ۸/۳ 26/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان                   

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 100 -1نمودار)
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 1394در سال  ترکیب مصرف  گاز در شهرستان فریدونشهر(. 101 -1نمودار)

 0۸/1کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف ۸5/0، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

 کنندگان صنعتي استان در شهرستاندرصد مصرف 21/0ندگان تجاری و نکدرصد از تعداد مصرف

، ۳9/12 های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيبکنندگان گاز در بخشقرار دارند. تعداد مصرف فريدونشهر

اند. در شهرستان فريدونشهر داشته 1۳94تا  1۳۸5های درصد رشد متوسط در طي سال 45/19و  ۸۸/17

های گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي اين کنندگان گاز در بخشتعداد مصرف

رستان فريدونشهر، در بنابراين در شه .درصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6ها به طور ميانگين سال

های تجاری، خانگي و صنعتي، در مقايسه با کنندگان در بخشتعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5های طي سال

 اند. استان از رشد بيشتری برخوردار بوده

 کنندگان گاز در شهرستان فریدونشهرتعداد 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 470۸ 54/0 202 65/0 5 20/0 4915 54/0 

1386 4979 5۳/0 22۸ 66/0 12 40/0 5219 5۳/0 

1387 5۳16 5۳/0 245 65/0 15 44/0 5576 5۳/0 

1388 62۳۳ 5۸/0 2۸6 6۸/0 17 44/0 65۳6 5۸/0 

1389 665۳ 5۸/0 ۳۳9 7۳/0 1۸ 41/0 7010 59/0 
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 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(

1390 7۳۳9 60/0 ۳76 72/0 19 ۳7/0 77۳4 60/0 

1391 7۸96 60/0 415 71/0 19 ۳۳/0 ۸۳۳0 61/0 

1392 ۸۳۳2 60/0 44۳ 69/0 20 ۳2/0 ۸795 61/0 

1393 ۸601 59/0 459 65/0 20 2۸/0 90۸0 60/0 

1394 12759 ۸5/0 797 0۸/1 16 21/0 1۳572 ۸6/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان                   

در رتبه بيستم استان قرار  شترکم 1۳572ريدونشهر با ، شهرستان ف1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

از خور و بيابانك بدون مشترک گشهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01شهرستان اصفهان با  گرفته است. 

 اند. به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته

 
 1394ای استان اصفهان در سال هتعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 102 -1نمودار)

به اين شکل بوده است  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان فريدونشهر طي سال

 1۳94مکعب در پايان سال متر 6564به  1۳۸5مترمکعب در سال  2۳159بنزين معمولي از ميزان که مصرف 

دهد. ن معمولي در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف بنزي ۳5/0حدود  1۳94رسيده است که در سال 

درصد رشد منفي داشته  -27/7، 1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال مصرف اين فرآورده

قرار دارد.  ی آخر در مصرف بنزيندر رتبه فريدونشهر است. از بين بيست و چهار شهرستان استان، شهرستان
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ليتر رسيده که  45/1۸1ليتر به   91/5۸7ها از لي در طي اين سالی بنزين معمواز طرف ديگر مصرف سرانه

درصد رشد منفي داشته است. شهرستان فريدونشهر از بين بيست و چهار شهرستان  -۳5/6به طور ميانگين 

ی ی بيست و سوم را دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانهاستان، در مصرف سرانه بنزين معمولي رتبه

ها به ترتيب در ليتر( و کمترين آن 6۸/6۳9ن)ليتر( و نايي 92۳965های اصفهان) رتيب در شهرستانبنزين به ت

 ليتر( بوده است. 54/179( و فالورجان)6564های فريدونشهر)شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 103 -1نمودار)

های مورد بررسي صفر بوده است. بيشترين مصرف بنزين سوپر در سال در شهرستان فريدونشهر مصرف

ليتر( و تيران و  41512های اصفهان)ی بنزين سوپر به ترتيب در شهرستانبنزين سوپر و مصرف سرانه

پر بنزين سو ليتر( رخ داده است و در دوره ی مورد بررسي ده شهرستان اين استان از مصرف 27/۳1کرون)

 اند.بهره ماندهبي



   1۸1/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین سوپر در شهرستانمصرف سرانه(. 104 -1نمودار)

مکعب در پايان سال متر 576۸به  1۳۸5مترمکعب در سال  7747گاز از ميزان مصرف نفت در اين شهرستان

 دهد وگاز در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 22/0حدود  1۳94 رسيده است که در سال 1۳94

درصد رشد  -۸4/2ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين در رتبه آخر استان قرار دارد. در طي اين سال

ليتر  45/159ليتر به  66/196ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهمنفي داشته است. مصرف سرانه

ی منفي( داشته و کاهش يافته است. از نظر مصرف سرانهدرصد رشد) -91/1 ه که به طور ميانگينرسيد

از و مصرف گگاز اين شهرستان در جايگاه بيست وسوم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفتنفت

مترين آن مربوط ليتر( و ک 0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)ی آن به ترتيب در شهرستانسرانه

 ليتر( بوده است. 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)به شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 105 -1نمودار)
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مکعب در متر ۳۳۸6به  1۳۸5ل مکعب در سامتر 12۳69شده مصرف نفت سفيد از  بر طبق اطالعات ارائه

سفيد در استان را تشکيل درصد از مصرف نفت ۸6/6حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94پايان سال 

گين ی نفتي به طور مياندهد و در رتبه چهارم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآوردهمي

ها از ی آن نيز در طي اين سالته است. مصرف سرانهداش (ي)منفدرصد رشد -54/11ها در طي اين سال

درصد رشد  -69/10ها به طور ميانگين ليتر کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سال 60/9۳ليتر به  00/۳14

ی نفت سفيد شهرستان فريدونشهر در جايگاه سوم استان قرار دارد. )منفي( داشته است. از نظر مصرف سرانه

ليتر( و خور  ۸۸75های اصفهان) ی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانمصرف سرانهبيشترين مصرف و 

ليتر( و  97ن و مياندشت)های بوييليتر( و کمترين آن نيز به ترتيب در شهرستان 90/4۳۸و بيابانك)

 ليتر( بوده است. 92/1فالورجان)

 
 1394های استان اصفهان در سال نفت سفید در شهرستان یمصرف سرانه (. 106 -1نمودار)

به ترتيب  1۳9۳و  1۳۸9صفر گزارش شده است و تنها در سال های در اين شهرستان کوره مصرف نفت

ليتر  و  4۸/۸به ترتيب  1۳9۳و  1۳۸9های ی نفت کوره نيز در سالليتر بوده است. مصرف سرانه 6۸و  ۳27

ردستان ا ين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستانليتر بوده است. بيشتر ۸5/1

ستان استان مصرف نفت کوره نداشتهليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهر 60/۳66ليتر مصرف و  15۳۸4با

 اند.



   1۸۳/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394صفهان در سال های استان ای نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 107 -1نمودار)

 1۳94تن در پايان سال  1117به  1۳۸5تن در سال  4۳7۸هم چنين مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان از 

درصد از  9۳/0درصد رشد داشته است که  -۸1/11ها رسيده است، که به طور متوسط در طي اين سال

اه ز مايع، شهرستان فريدونشهر در جايگمصرف گاز مايع استان را به خود تعلق داده است. از نظر مصرف گا

ا از هی گاز مايع در طي اين سالهفدهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه

درصد به  -97/10ها کيلوگرم کاهش يافته است و به عبارتي در طي اين سال ۸۸/۳0کيلوگرم به  14/111

ی بهی گاز مايع در رترستان فريدونشهر از لحاظ مصرف سرانهطور ميانگين رشد منفي داشته است. شه

به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال هشتم استان قرار دارد. بيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سرانه

ين بوي ها مربوط به شهرستانليتر( بوده و کمترين آن 26/114تن( و خور و بيابانك ) 42569های اصفهان )

 با مصرف صفر بوده است.و مياندشت 
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 1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 108 -1نمودار)



 

 

 ی نفتی در شهرستان فریدونشهرمیزان مصرف شش فرآورده (. 112 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید زین سوپربن 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)متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب(متر)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 14/111 4۳7۸ 7۳/2 91/5۸7 2۳159 6۳/1 00/0 0 00/0 00/۳14 12۳69 95/۸ 66/196 7747 24/0 00/0 0 00/0 

1386 6۸/10۸ 425۸ 71/2 2۸/602 2۳596 64/1 00/0 0 00/0 ۸۸/۳12 1225۸ 19/7 57/194 762۳ 24/0 00/0 0 00/0 

1387 07/10۸ 4211 76/2 09/625 24۳57 66/1 00/0 0 00/0 97/۳06 11961 15/9 76/194 75۸9 24/0 00/0 0 00/0 

1388 ۸0/105 4100 14/۳ ۳6/6۳7 24700 66/1 00/0 0 00/0 75/296 11500 0۳/9 6۳/192 7465 24/0 00/0 0 00/0 

1389 65/105 4072 05/۳ 26/644 24۸۳2 5۳/1 00/0 0 00/0 ۳6/276 10652 77/۸ 00/1۸2 7015 2۳/0 4۸/۸ ۳27 01/0 

1390 ۳7/50 19۳1 5۳/1 ۸۸/16۸ 6474 41/0 00/0 0 00/0 49/1۳2 5079 04/5 1۳/165 6۳۳0 19/0 00/0 0 00/0 

1391 91/۳9 150۸ 21/1 ۳5/171 6474 ۳9/0 00/0 0 00/0 ۸6/11۳ 4۳02 14/5 75/14۸ 5620 1۸/0 00/0 0 00/0 

1392 47/44 1656 42/1 04/17۸ 66۳0 ۳۸/0 00/0 0 00/0 ۳6/111 4147 7۸/5 92/141 52۸5 16/0 00/0 0 00/0 

1393 72/۳2 1201 02/1 0۳/175 6424 ۳5/0 00/0 0 00/0 95/90 ۳۳۳۸ ۳5/5 ۳4/1۳0 47۸4 15/0 ۸5/1 6۸ 02/0 

1394 ۸۸/۳0 1117 9۳/0 45/1۸1 6564 ۳5/0 00/0 0 00/0 60/9۳ ۳۳۸6 ۸6/6 45/159 576۸ 22/0 00/0 0 00/0 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده
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تعداد  .بوده است CNGهای نفتي از جمله بنزين با ايگزيني فرآوردهاز جمله اهداف برنامه چهارم و پنجم، ج

 CNGاز نظر تعداد جايگاه  .رسيده است 1۳94جايگاه در سال  1از صفر به اين شهرستان  CNGهای جايگاه

ها در درصد از اين جايگاه 65/0،  1۳94قرار دارد و در سال  دومدر جايگاه بيست و  فريدونشهر شهرستان

 جايگاه بوده است. 1های مورد بررسي ثابت و در سالهم چنين تعداد پمپ بنزين رستان قرار دارد. اين شه

درصد از  ۳6/0در جايگاه آخر قرار دارد. الزم به ذکر است  از نظر تعداد پمپ بنزين شهرستان فريدونشهر

 در شهرستان فريدونشهر قرار دارند.  1۳94های استان در سال بنزينپمپ

 شهرستان فریدونشهر CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 113 -1جدول)

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 1 49/0 0 00/0 

1386 1 4۸/0 0 00/0 

1387 1 45/0 0 00/0 

1388 1 45/0 0 00/0 

1389 1 44/0 0 00/0 

1390 1 4۳/0 1 71/0 

1391 1 41/0 1 6۸/0 

1392 1 40/0 1 6۸/0 

1393 1 ۳9/0 1 67/0 

1394 1 ۳6/0 1 65/0 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                          

ی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزبخش

 هزارکيلووات 59/4رکين جمعاً از ی برق مشتميزان مصرف سرانه( 114-1)باشد که بر اساس جدول مي

رسيده که به طور ميانگين در طي اين  1۳94ساعت در سال هزارکيلووات 12/4به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از  40/0رف برق شهرستان فريدونشهر ، درصد رشد منفي داشته است. مجموع مص -76/0ها سال

 ی برق در سالچنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همتشکيل مي 1۳94مصرف برق استان را در سال 

در بخش کشاورزی و کمترين آن در بخش خانگي بوده و داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش  1۳94

(، 1۳94سال تا  1۳۸5های به طور ميانگين در طي سالرق)ت. همچنين بيشترين رشد مصرف بنشده اس

درصد و کمترين رشد مصرف،  25/52ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال صنعتيمربوط به بخش 

درصد رشد داشته است. از نظر  76/1ها مربوط به بخش خانگي بوده که به طور ميانگين در طي اين سال



   1۸7/ فريدونشهرد توسعه شهرستان سن

 

ارد از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دتان در جايگاه بيست و دوم )شهرس مصرف کل برق نيز، اين

 ی برق نيز اين شهرستان در جايگاه  نوزدهم استان قرار داشته است. و از نظر مصرف سرانه

 
 1395 سالنه ماه اول  های استان اصفهان درمصرف کل برق در شهرستان(. 109 -1نمودار)

 

 1395نه ماه اول سال های استان اصفهان در ی کل برق در شهرستانمصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

در  1۳95سال نه ماه اول ی برق در کنندههای مصرفدرصد مصرف هريك از بخش (111-1)در نمودار

 شهرستان فريدونشهر آمده است.
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در نه ماهه اول سال  کننده برق در شهرستان فریدونشهرهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 111 -1نمودار)

1395 

 

 



 

 

 و درصد(به ازای هر مشترک )هزارکیلووات ساعت های مختلف شهرستان فریدونشهربخشی برق در مصرف سرانه(. 114 -1جدول)

 سال

 کل ی معابرروشنای 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 

رستان شه

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

1385 62/1 4۸/0 55/9 47/0 5۸/122 02/1 04/۳7 0۳/0 72/1 17/0 - 72/1 59/4 47/0 

1386 69/1 49/0 79/11 55/0 21/11۳ 92/0 0۳/27 0۳/0 61/1 16/0 - ۳1/0 05/4 ۳9/0 

1387 57/1 45/0 92/10 46/0 1۳/1۳5 02/1 14/4۳ 05/0 21/2 21/0 - ۸6/1 ۸2/4 44/0 

1388 5۸/1 46/0 74/11 54/0 07/9۳ 79/0 4۳/۳59 29/0 77/1 1۸/0 - 71/1 9۳/4 49/0 

1389 5۳/1 44/0 7۸/7 ۳9/0 42/۸6 01/1 61/60 05/0 25/2 19/0 - 72/1 20/4 40/0 

1390 ۳7/1 4۳/0 ۳۸/6 ۳6/0 12/94 ۸7/0 ۳۳/۳۳ 02/0 24/2 25/0 - 65/1 05/4 ۳9/0 

1391 ۳۸/1 44/0 69/5 ۳۳/0 69/۸9 ۸9/0 94/۳2 02/0 ۸2/1 2۳/0 - 69/1 94/۳ ۳9/0 

1392 ۳5/1 41/0 7۸/10 54/0 92/101 97/0 1۳/۳5 0۳/0 7۳/1 21/0 - 67/1 16/4 40/0 

1393 ۳9/1 40/0 2۸/12 57/0 64/100 92/0 ۸۸/44 04/0 59/1 22/0 - 75/0 07/4 ۳۸/0 

1394 45/1 4۳/0 59/12 56/0 72/96 9۳/0 29/4۸ 04/0 51/1 22/0 - ۸6/0 12/4 40/0 

 44/0 00/4 ۸2/0 - 24/0 40/1 05/0 2۳/49 07/1 11/104 54/0 11/11 41/0 2۳/1 1395نه ماه اول سال 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 190

 

 1۳94مشترک در سال  1۳4۳7به 1۳۸5مشترک در سال  979۸رکين از مشتدر شهرستان فريدونشهر تعداد 

طي اين  هرفريدونش دهد. تعداد مشترکين شهرستاندرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 56/0رسيده که 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  57/۳ها به طور ميانگين سال

( و کمترين آن مربوط به بخش خانگي 1۳94سال تا  1۳۸5رصد رشد به طور ميانگين از د 52/10) تجاری

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد  9۳/2)

 از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.رکين برق در جايگاه بيست و دوم )مشت

 های مختلف شهرستان فریدونشهرتعداد 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

 صد(در)

1385 ۸616 70/0 419 05/1 155 1۳/0 27 1۳/0 5۸1 59/0 

1386 ۸۸91 6۸/0 424 99/0 159 12/0 ۳7 16/0 621 60/0 

1387 91۸6 66/0 45۳ 97/0 170 12/0 44 1۸/0 661 60/0 

1388 9565 66/0 470 92/0 192 1۳/0 2۸ 12/0 7۳4 59/0 

1389 9۸07 64/0 514 97/0 24۳ 15/0 ۳۳ 14/0 ۸46 6۳/0 

1390 10211 6۳/0 470 ۸1/0 255 15/0 ۳0 1۳/0 ۸94 62/0 

1391 105۳7 62/0 4۸4 75/0 270 15/0 ۳1 1۳/0 9۸2 65/0 

1392 10۸04 60/0 529 74/0 246 1۳/0 ۳۸ 15/0 1026 64/0 

1393 10912 59/0 5۳۸ 69/0 250 1۳/0 40 15/0 1295 7۸/0 

1394 11170 5۸/0 556 66/0 260 1۳/0 42 15/0 1409 ۸0/0 

 هنه ماه

 1395اول 
11۳00 5۸/0 554 62/0 26۳ 1۳/0 44 15/0 1541 ۸5/0 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



   191/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
در نه ماهه اول  های مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان فریدونشهرسهم هریک از بخش(. 112 -1نمودار)

 1395سال 

 
 1395ه اول سال هنه ماهای استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 113 -1ار)نمود

ه بر باشد کضای سبز ميهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فبخش

به  1۳۸5رمکعب در سال مت 60/۳۳0آب مشترکين جمعاً از  یميزان مصرف سرانه (116-1)اساس جدول

درصد رشد داشته  54/0ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95مکعب در سال متر 9۳/1۸۳

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 42/0است. مجموع مصرف آب شهرستان فريدونشهر ، 

متر مکعب( و  95/1250)در بخش عمومي 1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

ور به طت. همچنين بيشترين رشد مصرف آب)متر مکعب( بوده اس 50/67)فضای سبزکمترين آن در بخش 

(، مربوط به بخش توليدی تجاری بوده که به طور ميانگين در طي 1۳95تا   1۳۸5های ميانگين در طي سال



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 192

 

 خانگي بوده که به طور ميانگين دردرصد رشد و کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش  90/17ها اين سال

ز ی بيستم و ادرصد رشد داشته است. از نظر مصرف کل آب اين شهرستان در رتبه 45/4ها طي اين سال

 آب نيز اين شهرستان در جايگاه دوازدهم استان قرار داشته است.  نظر مصرف سرانه

 های مختلف شهرستان فریدونشهر( در بخشمشترکمکعب  به ازای هر  مترمصرف سرانه آب) (. 116 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 د(درص)

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 77/217 ۳1/0 55/۳۳57 27/1 09/196 17/0 - 00/0 60/۳۳0 21/0 

1386 29/217 ۳1/0 64/2917 06/1 ۸5/251 22/0 - 00/0 95/۳15 40/0 

1387 9۸/۳46 5۳/0 16/979 51/0 62/۳75 ۳2/0 0/410۳ ۳1/۳ 1۸/۳70 51/0 

1388 45/252 46/0 92/۸06 65/0 90/۳40 ۳6/0 64/147۸ 11/1 96/274 47/0 

1389 15/261 46/0 72/74۸ 49/0 1۳/279 ۳1/0 09/59۳0 71/۳ ۸6/27۸ 46/0 

1390 75/121 46/0 92/49۳ 54/0 7۸/56 1۸/0 67/2۸16 2۸/5 77/12۸ 45/0 

1391 71/11۳ 45/0 52/294 ۳1/0 4۳/۳9 11/0 42/1556 2۳/2 6۸/114 41/0 

1392 21/95 ۳9/0 ۸۳/10۸6 75/0 50/71 20/0 0۸/924 6۳/1 01/121 42/0 

1393 92/192 45/0 70/1۸2۳ ۸4/0 66/206 ۳1/0 ۳0/1۸09 57/۳ 91/242 49/0 

1394 6۸/1۸2 ۳۸/0 41/2107 6۸/0 4۳/190 29/0 ۸0/1492 ۳۸/1 4۳/240 4۳/0 

1395 50/150 40/0 95/1250 6۳/0 ۸۸/162 ۳2/0 50/67 1۳/0 9۳/1۸۳ 42/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان 

 

 



   19۳/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 114 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال ه آب در شهرستانمصرف سران(. 115 -1نمودار)

 

 

 

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 194

 

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

مشترک در سال  6۳۸6به  1۳۸5مشترک در سال  ۳415تعداد مشترکين آب در شهرستان فريدونشهر از 

 دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طيدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 51/0رسيده است که  1۳95

به  بوطدرصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مر 92/11ها به طور ميانگين اين سال

بخش ( و کمترين آن مربوط به 1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  ۸7/24بخش توليدی تجاری)

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان فريدونشهر از نظر  61/7)عمومي

 تعداد مشترکين آب در جايگاه بيست و دوم )از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 شهرهای مختلف شهرستان فریدونتعداد 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

 درصد()

1385 ۳170 49/0 124 7۸/0 114 ۳1/0 7 72/1 

1386 ۳۳02 49/0 129 77/0 119 ۳1/0 7 64/1 

1387 ۳551 49/0 1۳9 77/0 12۸ ۳1/0 ۸ 77/1 

1388 4۸70 51/0 190 ۸۳/0 175 ۳1/0 11 01/2 

1389 4۸70 51/0 190 ۸1/0 175 ۳1/0 11 79/1 

1390 9۸۳4 99/0 ۳09 24/1 565 92/0 24 ۸4/۳ 

1391 10645 0۳/1 ۳29 ۳9/1 61۳ 92/0 24 76/۳ 

1392 10۸7۳ 02/1 ۳27 ۳7/1 656 ۸7/0 24 95/۳ 

1393 56۳۳ 52/0 1۸۸ 77/0 ۳6۳ 45/0 10 66/1 



   195/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1394 5799 51/0 191 75/0 ۳۸6 4۳/0 10 7۳/1 

1395 5799 51/0 191 74/0 ۳۸6 4۳/0 10 7۳/1 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان          

 
 1395در سال  فریدونشهر های مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستانسهم هریک از بخش(. 117 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 118 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 196

 

 حمل و نقل -14 -1

ی و نتيجه باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمرای ميمهمترين زير بخش حمل و نقل، حمل و نقل جاده

طول کل  1۳۸5باشد. در سال ای مهم اين زيربخش ميهای، از جمله شاخصسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد  -24/2 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده است و تا سال  4۸7های شهرستان فريدونشهرراه

صدی روبرو بوده در 6/19 کيلومتر رسيده است. طول بزرگراه های شهرستان با رشد ۳۳۸ساليانه داشته و به 

 -۸2/7اصلي با رشد های رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  9به  1۳۸7کيلومتر در سال 4که از  

ها رسيده است. راه روستايي نيز در طي اين سال 1۳95کيلومتر  5به  1۳۸5کيلومتر در سال  1۸درصدی از  

 درصد رشد داشته است.  -19/2

 )کیلومتر(ی استحفاظی شهرستان فریدونشهرهای حوزهراه(. 118 -1جدول)

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 - - - - 1۸ 76/0 - - 469 54/۸ 4۸7 77/4 

1386 - - - - 1۸ 75/0 - - 477 57/۸ 495 74/4 

1387 - - 4 2۸/0 14 57/0 - - 47۸ ۳۸/۸ 496 66/4 

1388 - - 4 2۸/0 12 52/0 - - ۳9۸ 49/7 414 99/۳ 

1389 - - 11 7۳/0 4 1۸/0 - - 477 6۳/۸ 492 55/4 

1390 - - 11 72/0 4 1۸/0 - - 49۳ 76/۸ 50۸ 66/4 

1391 - - 11 71/0 4 17/0 - - 49۳ 6۳/۸ 50۸ 61/4 

1392 - - 11 67/0 4 1۸/0 - - 49۳ 60/۸ 50۸ 60/4 

1393 - - 9 54/0 5 2۳/0 - - 295 6۸/6 ۳09 19/۳ 

1394 - - 9 5۳/0 5 2۳/0 - - ۳24 ۳6/7 ۳۳۸ 49/۳ 

1395 - - 9 5۳/0 5 2۳/0 - - ۳24 ۳6/7 ۳۳۸ 49/۳ 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده             

ی های حوزهجايگاه نهم استان را در مجموع راهفريدونشهر ، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که از 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 



   197/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه(. 119 -1نمودار)

های شهرستان فريدونشهر مربوط به ، بيشتر سهم راه1۳95تا  1۳۸5های ی سالدر همه ( 120-1)ارطبق نمود

 4۸/1وط به بزرگراه، ها مربدرصد از راه 66/2درصد( بوده است، در همين رابطه،  ۸6/95راه روستايي )

 بوط به راه اصلي بوده است. نيز مر درصد

 
در  های حوزه استحفاظی این شهرستانهای شهرستان فریدونشهر به مجموع راهسهم هریک از راه(. 120 -1نمودار)

 1395سال 

ه مساحت گيرد، شاخص راه بحمل و نقل مورد استفاده قرار مي های زير بنايي که در بخشيکي از شاخص

 44/19، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95در سال  فريدونشهر و راه به جمعيت است. شهرستان

کيلومتر راه داشته است.  4۸/9کيلومتر راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

يز ارم استان و از نظر راه به جمعيت  ناز نظر راه روستايي به جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه چه



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 19۸

 

 66/15مربع از مساحت اين شهرستان ازای هر صد کيلومتری پنجم استان قرار دارد. همچنين به در رتبه

 کيلومتر راه وجود دارد که از اين نظر در رتبه ی دهم استان قرار دارد.

 ایی راه برای شهرستان فریدونشهرهای زیربنمقدار 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 ۸6/22 56/22 ۳6/12 

1386 61/2۳ 9۳/22 6۳/12 

1387 0۳/24 97/22 7۳/12 

1388 ۳2/20 1۸/19 6۸/10 

1389 7۳/24 79/22 76/12 

1390 96/25 5۳/2۳ 25/1۳ 

1391 65/26 5۳/2۳ 45/1۳ 

1392 ۳5/27 5۳/2۳ 64/1۳ 

1393 ۸0/16 ۳1/14 42/۸ 

1394 94/1۸ 66/15 ۳4/9 

1395 44/19 66/15 4۸/9 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                    

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 121 -1نمودار)

 



   199/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

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

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

در جايگاه نوزدهم استان قرار  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان فريدونشهر در سال  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن  ۳40داشته است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و 2با  ن و مياندشتشهرستان بوييمربوط به 

هزار مورد در  69/۸بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني اين شهرستان از بيدگل در اين رتبه

ه در طي اين وساناتي ککاهش پيدا کرده است و به دليل ن 1۳95هزار مورد در سال  06/4به  1۳۸5سال 

 درصد رشد داشته است. -97/5ها به طور متوسط ،  در طي اين سالمدتي داشته



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 200

 

 تعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدونشهر(. 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 72/1 ۳5/1 00/0 00/0 97/6 10/2 69/۸ ۳4/1 

1386 9۳/1 ۳۸/1 00/0 00/0 72/6 02/2 65/۸ 1۸/1 

1387 41/2 ۸0/1 00/0 00/0 ۳۸/4 ۳5/1 79/6 94/0 

1388 ۳1/2 66/1 00/0 00/0 21/4 ۳1/1 52/6 ۸۳/0 

1389 00/2 42/1 0۸/0 0۳/0 71/۳ 19/1 7۸/5 77/0 

1390 12/2 52/1 0۸/0 07/0 00/2 4۸/0 20/4 62/0 

1391 46/2 79/1 1۸/0 06/0 00/۳ 00/1 64/5 77/0 

1392 2۳/2 0۳/2 ۳5/0 12/0 00/۳ 12/1 5۸/5 ۸4/0 

1393 ۸5/1 79/1 ۳۳/0 11/0 72/۳ 00/1 90/5 75/0 

1394 69/1 75/1 ۳4/0 12/0 00/۳ 77/0 02/5 65/0 

1395 51/1 54/1 17/0 07/0 ۳۸/2 6۳/0 06/4 56/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  

 
 1395استانی شهرستان فریدونشهر در سال  رونسهم وسایل نقلیه در سفرهای د(. 124 -1نمودار)

در جايگاه  1۳95استاني، شهرستان فريدونشهر در سال  درونی شدهتعداد مسافرجابجا  از نظر شاخص

هزار  49۳۸پانزدهم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که ۳5شهر با خمينيشهرستان مورد و کمترين آن مربوط به 

ي اين ی درون استانبندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهدر اين رتبه شهرستان آران و بيدگل



   201/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

کاهش يافته و به دليل نوساناتي  1۳95ار مورد در سال هز 52به  1۳۸5هزار مورد در سال  169شهرستان از 

 درصدی روبرو بوده است.  -۳9/۸، در طي اين مدت با رشد متوسط که داشته

 ی درون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدونشهرتعداد مسافر جابجا شده(. 121 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان

1385 00/57 47/1 00/0 00/0 00/112 0۸/2 00/169 69/1 

1386 00/59 ۳۳/1 00/0 00/0 00/111 02/2 00/170 55/1 

1387 ۸5/67 62/1 00/0 00/0 00/70 ۳0/1 ۸5/1۳7 29/1 

1388 00/65 54/1 00/0 00/0 65/67 26/1 65/1۳2 22/1 

1389 ۸5/6۳ 57/1 ۳0/0 0۳/0 00/54 04/1 15/11۸ 1۳/1 

1390 00/۳۸ 91/0 2۸/0 06/0 00/29 4۳/0 2۸/67 59/0 

1391 00/46 22/1 54/0 04/0 00/41 ۸2/0 54/۸7 ۸۸/0 

1392 05/۳9 ۳0/1 1۳/1 10/0 ۳6/25 56/0 54/65 76/0 

1393 54/۳6 ۳0/1 22/1 10/0 00/49 7۸/0 76/۸6 ۸4/0 

1394 10/29 14/1 12/1 10/0 01/۳7 57/0 2۳/67 66/0 

1395 ۸7/22 91/0 60/0 06/0 5۳/2۸ 47/0 00/52 54/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                            

 
 1395ی درون استانی شهرستان فریدونشهر در سال سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 125 -1نمودار)
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استان  ، در جايگاه بيست و يکم 1۳95هر در سال نشتعداد سفر برون استاني، شهرستان  فريدو از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين  269قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

زم به ذکر اند. الباشد که سفر برون استاني نداشتهچادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستانآن مربوط به  

هزار مورد  55/1تعداد سفرهای برون استاني در اين شهرستان از  1۳95تا  1۳۸5های است که در طي سال

درصد رشد  ۸6/6، به طور متوسط که در طي اين دوره داشتههزار مورد رسيده و به دليل نوساناتي  42/0به 

 داشته است.
 رستان فریدونشهرتعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شه(. 122 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
1385 55/0 20/0 00/0 00/0 00/1 4۳/2 55/1 42/0 

1386 00/1 ۳6/0 00/0 00/0 00/1 ۳۳/2 00/2 50/0 

1387 44/0 16/0 00/0 00/0 51/0 22/1 95/0 22/0 

1388 00/2 70/0 00/0 00/0 ۳۸/0 ۸4/0 ۳۸/2 52/0 

1389 4۸/0 16/0 00/0 00/0 10/0 26/0 5۸/0 1۳/0 

1390 40/0 16/0 00/0 01/0 ۳6/0 46/0 77/0 20/0 

1391 4۸/0 17/0 00/0 00/0 2۳/0 ۸2/0 72/0 17/0 

1392 ۳5/0 1۳/0 00/0 00/0 02/0 07/0 ۳۸/0 09/0 

1393 ۳7/0 1۳/0 00/0 00/0 ۳1/0 76/0 6۸/0 16/0 

1394 ۳۸/0 1۳/0 00/0 00/0 16/0 ۳6/0 54/0 1۳/0 

1395 ۳۳/0 12/0 00/0 00/0 09/0 21/0 42/0 11/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده      

 
 1395ل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان فریدونشهر در سال سهم وسای(. 126 -1نمودار)

 



   20۳/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 57/6با  1۳95ی برون استاني، شهرستان فريدونشهر در سال تعداد مسافر جابجاشده همچنين از نظر شاخص

برون  یهزار مورد سفر، در جايگاه بيست و يکم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده

چادگان و های شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸اني مربوط به شهرستان اصفهان با است

تعداد  1۳95تا  1۳۸5های اند. در طي سالی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشدهآران وبيدگل مي

 درصد رشد داشته است. -99/6ی برون استاني، به طور متوسط مسافر جابجا شده

 ی برون استانی)هزار مورد( شهرستان فریدونشهرتعداد مسافر جابجا شده(. 123 -1ول)جد

 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 00/15 2۳/0 00/0 00/0 00/5 ۸2/0 00/20 27/0 
1386 00/15 21/0 00/0 00/0 00/6 02/1 00/21 26/0 

1387 15/11 15/0 00/0 00/0 00/۸ ۳۸/1 15/19 2۳/0 

1388 00/11 15/0 00/0 00/0 96/5 94/0 96/16 21/0 

1389 22/11 16/0 00/0 00/0 51/1 ۳0/0 74/12 16/0 

1390 00/9 11/0 02/0 01/0 66/۳ ۳7/0 67/12 14/0 

1391 01/12 1۸/0 01/0 00/0 46/۳ ۸1/0 49/15 21/0 

1392 29/7 12/0 00/0 00/0 27/0 06/0 56/7 11/0 

1393 16/6 10/0 00/0 00/0 51/4 ۸5/0 67/10 15/0 

1394 19/7 12/0 00/0 00/0 4۳/2 41/0 62/9 14/0 

1395 1۸/5 10/0 00/0 00/0 ۳9/1 25/0 57/6 11/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395 ی برون استانی شهرستان فریدونشهر در سالسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 127 -1نمودار)
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 بجايي بارای در جای باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (124-1)اطالعات جدول

هزار  0۸/19باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از درون استاني و برون استاني مي

درصد  ۸۸/1رسيده که در اين مدت به طور ميانگين  1۳95هزار تن در سال  21/14به  1۳۸5تن در سال 

هزار تن در  4۳/1۳ير نقاط کشور، از رشد داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به سا

درصد به طور ميانگين رشد  02/1رسيده که در طي اين مدت  1۳95هزار تن در سال  ۳۳/9 به 1۳۸5سال 

 ساير نقاط کشور، اين شهرستان در جايگاه بيست ودوم بهشهرستان  ازداشته است. از نظر ميزان بار خروجي 

 اين شهرستان در جايگاه بيست و ،هرستان از ساير نقاط کشوراستان و همچنين از لحاظ بار ورودی به ش

هزار  2همچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از  يکم استان قرار دارد.

ی درون استاني رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95هزار تن در سال  02/۳به   1۳۸5تن در سال 

 رستان در جايگاه  بيست ويکم استان قرار دارد.اين شه

 ی برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان فریدونشهرمیزان بار جابجا شده(. 124 -1جدول)

 سال

از  میزان بار ورودی

سایر نقاط کشور)برون 

 استانی(

میزان بار خروجی به 

 )برونسایر نقاط کشور

 استانی(

بار جابجا شدهمجموع 

 ی برون استانی

ی درون بار جابجا شده

 استانی

 شهرستان
سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان

1385 0۸/19 12/0 4۳/1۳ 06/0 51/۳2 0۸/0 00/2 02/0 

1386 25/21 12/0 00/1۳ 05/0 24/۳4 0۸/0 20/4 02/0 

1387 ۸۸/21 11/0 49/17 07/0 ۳6/۳9 09/0 0۳/9 07/0 

1388 00/2۸ 15/0 00/12 04/0 00/40 0۸/0 41/7 05/0 

1389 00/49 22/0 47/12 04/0 47/61 12/0 2۸/4 0۳/0 

1390 92/5۸ 26/0 00/11 04/0 92/69 1۳/0 00/۳ 0۳/0 

1391 ۳7/۳۳ 14/0 95/12 04/0 ۳2/46 0۸/0 49/۳ 0۳/0 

1392 22/2۳ 10/0 00/21 07/0 22/44 0۸/0 6۳/2 02/0 

1393 54/1۸ 07/0 ۸1/1۳ 04/0 ۳5/۳2 06/0 11/4 0۳/0 

1394 6۸/15 0۸/0 ۳0/۸ 0۳/0 9۸/2۳ 05/0 20/4 04/0 

1395 21/14 07/0 ۳۳/9 0۳/0 54/2۳ 05/0 02/۳ 0۳/0 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 



   205/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار برون استانی در شهرستان(. 128 -1نمودار)

 

 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان(. 129 -1نمودار)

ثابت بوده  1۳95تا سال  1۳۸5سال  ازشرکت مسافربری داشته که  ۳، 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

، اين شهرستان در جايگاه دهم استان اصفهان)مشترکاً 1۳95است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

نفر جمعيت شهرستان، يك شرکت  11۸۸5، به ازای هر 1۳95با چند شهرستان ديگر( قرار دارد. در سال 

از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت مسافربری(،  ی دوم استانمسافربری وجود داشته است) رتبه

 نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است.  ۳9090که اين نسبت برای استان به ازای هر
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 های مسافربری شهرستان فریدونشهرشرکت(. 125 -1جدول)

 سال
تعداد نسبت جمعیت به  های مسافربریتعداد شرکت

مسافربری  شرکت

 شهرستان

 تعداد نسبت جمعیت به

 درصد()سهم از استان شهرستان شرکت مسافربری استان

1385 ۳ 07/2 1۳1۳1 ۳14۳4 

1386 ۳ 19/2 1۳059 ۳۳721 

1387 ۳ 16/2 129۸۸ ۳۳690 

1388 ۳ 14/2 1291۸ ۳۳90۸ 

1389 ۳ 04/2 12۸4۸ ۳27۳9 

1390 ۳ 05/2 1277۸ ۳۳419 

1391 ۳ 10/2 12594 ۳4446 

1392 ۳ 19/2 1241۳ ۳6۳01 

1393 ۳ 24/2 122۳4 ۳7475 

1394 ۳ 29/2 1205۸ ۳۸70۸ 

1395 ۳ 29/2 11۸۸5 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده               

 
 1395ی استان اصفهان در سال هاشهرستانهای مسافربری در جمعیت به شرکتنسبت (. 130 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آنها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت 

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهعنوان دست به



   207/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

حصيری، صنايع  چوبي و سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66. در مجموع اندشده تقسيم

 است. شده سند آمايش استان آورده

 است. شده آوردههای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان فريدونشهر تهرش (126-1)در جدول

 های بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان فریدونشهررشته(. 126 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 چوقا بافي، قالي بافي
ر، سبد بافي، معرق چوب، مکاسراجي سنتي، رودوزی های سنتي، چاپ قل

 منبت چوب

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 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 1۳۸5-1۳95ر  طي دوره فريدونشه شهرستان

 تعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان فریدونشهر(. 127 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 126 

1387 ۳9 

1388 50 

1389 77 

1390 76 

1391 0 

1392 0 

1393 0 

1394 0 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                           
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طي سال های اخير در شهرستان فريدونشهر هيچ هنرجويي از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

ع دستي باالترين هنرجوی صناي 2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95سال گردشگری آموزش نديده است. در  

 رتبه را در استان داشته است.  

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهدستي به منظور يکسانآموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

ايع دستي شهرستان اصفهان  توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و نفر از شاغلين صن ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)گردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان

 نايعها مانند شهرستان فريدونشهر هيچ فرد شاغل در صشهرستان در سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

 دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است.  

 تعداد شاغلین صنایع دستی

داده  نشان 1۳۸5-1۳95وضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان فريدونشهر طي دوره  (12۸-1)در جدول

 است.  شده

 دستی شهرستان فریدونشهرتعداد شاغلین بخش صنایع(. 128 -1جدول)

 عداد شاغلینت سال

1385 0 

1386 1 

1387 1 

1388 0 

1389 0 

1390 1 

1391 ۸6 

1392 56 

1393 14 

1394 4۳ 

1395 41 

 چهاردهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                       

فريدونشهر از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي رتبه چهاردهم را در استان  شهرستان ،1۳95در سال 

نفر رتبه آخر را   ۸چادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .داشته است

 اند.در استان داشته



   209/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 13951های استان اصفهان در سال عداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستانت (.131 -1نمودار)

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي در شهرستان فريدونشهر طي دوره ( 129-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95-1۳۸5

 تعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان فریدونشهر(. 129 -1جدول)

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال
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 14 

1394 ۳ ۳4 

1395 0 41 

 دهم آخر 95رتبه در استان در سال 

 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
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ه های کارگاهي و انفرادی در بخش صنايع از نظر صدور تعداد پروان 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

، شهرستان اصفهان از نظر ميزان  1۳95در سال دستي به ترتيب رتبه آخر و دهم 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 1انددر اين بخش مجوزی صادر نکرده

 اند.پروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته هفتاول و شهرستان دهاقان با صدور 

های تنها در شهرستانها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان فريدونشهر صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 است. ( بيش از صفر بوده4)شان( و کا6)اصفهان

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر ادستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

يق طر رود و ازی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

وضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان فريدونشهر طي  (1۳0-1)در جدول

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95دوره 

 های شناسایی بخش صنایع دستی شهرستان فریدونشهرتعداد کارت (.130 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 0 

1386 1 

1387 1 

1388 0 

1389 0 

1390 1 

1391 ۸6 

1392 56 

1393 0 

1394 0 

1395 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

                                                      
 شهرآران و بيدگل، چادگان، سميرم و فريدون -1 



   211/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 

 1های استان اصفهاندستی شهرستانساله صنایع 5های شناسایی کارت تعداد(. 132 -1نمودار)

ا اصفهان بشهرستان در اين سال . صدور کارت شناسايي نداشته است 1۳95شهرستان فريدونشهر در سال 

 کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار گرفته است. 5۳۳صدور 

 بخش صنایع دستیتعداد مشاغل خانگی 

 1۳90-1۳95تعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان فريدونشهر طي دوره  (1۳1-1)در جدول

 ارائه شده است.

 تعداد مشاغل خانگی مستقل بخش صنایع دستی شهرستان فریدونشهر(. 131 -1جدول)

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 ۸4 

1391 57 

1392 0 

1393 1۸ 

1394 20 

1395 24 

 سوم رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                  

                                                      
 تان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرس -1
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اين در  .، شهرستان فريدونشهر در بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي پشتيبان بوده است1۳95در سال 

پشتيبان باالترين جايگاه را در استان  خانگي مشاغل 2و  مستقل مشاغل خانگي 79اصفهان با سال، شهرستان 

 داشته است.

های استان فاقد مشاغل به استثنای شهرستان اصفهان، ساير شهرستان 1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 133 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

-1)د. جدولباشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميبرگزاری نمايشگاه

را نشان مي 1۳۸5-1۳95هر طي دوره ستان فريدونشدستي در شهرصنايع های عرضهتعداد نمايشگاه ( 1۳2

 دهد. 

 های صنایع دستی در شهرستان فریدونشهرها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 132 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 1 

1389 1 

1390 0 

1391 1 

1392 1 
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 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1393 0 

1394 2 

1395 1 

 شانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

، شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد نمايشگاه و بازارچه های صنايع دستي رتبه شانزدهم را در 1۳95در سال 

نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته  16ن با در اين سال شهرستان اصفها .استان داشته است

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش است و شهرستان

 .اندصنايع دستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال یع دستی شهرستانه ها و بازارچه های صناتعداد نمایشگا(. 134 -1نمودار)

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

های عامل جهت دريافت تسهيالت به بانكهای بخش صنايع دستي که عداد طرحت (1۳۳-1)در جدول

ارائه  1۳90-1۳95شده در شهرستان فريدونشهر طي دوره چنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 شده است. 

 شهرستان فریدونشهرصنایع دستی شده در بخش شده و اعتبارات جذبتعداد طرح ها معرفی(. 133 -1جدول)

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 54 2070 

1391 ۳0 150 

1392 0 0 
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 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1393 12 0 

1394 16 0 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
 1های استان اصفهانشهرستاندر بخش صنایع دستی سال اخیر  5ی شدهمجموع اعتبارات جذب(. 135 -1نمودار)

ه ب صنايع دستي برای دريافت تسهيالت ، در شهرستان فريدونشهر هيچگونه طرحي در بخش1۳95در سال 

طرح بيشترين تعداد طرح  15های تيران و کرون و لنجان با شهرستان 1۳95در سال  .بانك معرفي نشده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در  12220معرفي شده به بانك ها و شهرستان اصفهان با  جذب 

 .ندادستي را در استان داشتهبخش صنايع

 و میراث فرهنگی گردشگری-16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

ای مسافرتي هتوسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری به فعاليت

ط دائم زندگي آنها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال افراد و اقامت خارج از محي

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در  جهت

( 1۳4-1)در جدول است.ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهشهرستان

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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ارائه شده  1۳۸5-1۳95شهرستان فريدونشهر طي دوره لي و خارجي وارد شده به گران داختعداد گردش

 است. 

 یافتگان در مدارس شهرستان فریدونشهرتعداد 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 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 21۸4 10۸12 0 

1386 2۳7۳ 11۳22 0 

1387 26۳7 11۸5۸ 0 

1388 2776 10۸6۸ 0 

1389 2915 62۸۸ 1۳1 

1390 ۳17۸ 7007 1۳7 

1391 45۳۳ 5۳75 1۸5 

1392 506۳ 6450 ۳۳۳ 

1393 541۸ 706۳ 549 

1394 75۳5 ۸202 750 

1395 61۸1 106۸6 105۳ 

 هجدهم شانزدهم چهاردهم 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 

بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  نفر( 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 مياندشت و دهاقان)

نفر( بوده  192)ن تعداد مربوط به شهرستان دهاقاننفر( و کمتري ۸5۳477ان)پرورش متعلق به شهرستان اصفه

 است.



 سند توسعه شهرستان فريدونشهر/ 216

 

 
 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 136 -1نمودار)

 
 13952استان اصفهان در سال ی هاتعداد گردشگران داخلی شهرستان (.137 -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.  محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری ميبهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت 

در اين سال  .باشدنفر ظرفيت مي 150ا مرکز بوم گردی بهشت  شهرستان فريدونشهر دارای 1۳95سال 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1
 .برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است - 2
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نفر  باالترين جايگاه را در استان داشته  2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59شهرستان خور و بيابانك با 

ر و شهشاهينآباد، شهر، فالورجان، مبارکه، نجفن و کرون، چادگان، خمينيهای تيرااست و شهرستان

 اند.گردی بودهميمه و بويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 وضعیت واحدهای اقامتی

همترين آن ها مراکز های مختلف است که از مها، خدمات و زيرساختي از فعاليتصنعت گردشگری تلفيق

. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني باشندميها اقامتي و هتل

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالبه ميهمانان و مسافران مي

 دهد. تشکيل مي

 99ان با  مربوط به شهرستان اصفه1۳95در سال  های استانطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

، برخوار، های آران و بيدگلو کمترين تعداد مربوط به شهرستان  )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان(اقامتگاه

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

 .باشدصفر مي

 دفاتر خدمات گردشگری شهرستان فریدونشهر

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضور های گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

 هایتواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

 واقع شود. 

اصفهان  شهرستان شهرستان فريدونشهر فاقد دفتر خدمات گردشگری بوده است. در اين سال 1۳95در سال 

، ياندشتن و مبوييهای شهرستاناالترين جايگاه قرار گرفته است. دفتر خدمات گردشگری در ب 1۳1با 

فاقد دفاتر خدمات  شهرتيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدون

 اند.گردشگری بوده

 راهیواحدهای پذیرایی بین

ي به مسافرين ارائه شود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، ها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعدر اي کنند.مي

هر شبنزين و ... نيز وجود دارد. تعداد اين واحدها در شهرستان فريدونمحل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 .باشدصفر مي
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د واحدهای پذيرايي بين راهي بودهاقفاز جمله شهرستان فريدونشهر استان،  1شهرستان 16، 1۳95در سال 

مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته  چهاردر اين سال شهرستان شاهين شهر و ميمه با  .اند

 است.

 کمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

 دولجگذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت مياشده و با لذتهای شهری جدآن از محيط

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳95نگ های شهرستان فريدونشهر طي دوره تعداد کمپي (1-1۳5)

 های شهرستان فریدونشهرتعداد کمپینگ(. 135 -1جدول)

 کمپینگ سال

1385 1 

1386 1 

1387 1 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 2 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 دهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                          

اين سال  در .را در استان داشته است دهمبه ، شهرستان فريدونشهر از نظر تعداد کمپينگ رت1۳95در سال 

شهر و خميني، آبادهای نجفکمپينگ رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان 1۳شهرستان اصفهان با 

 اند.گ بودهفالورجان فاقد کمپين

                                                      
مياندشت، ويين وب برخوار، آباد، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،شهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون، نجفخوانسار ، فريدون ،دهاقان -1

 شهرو خميني و بيدگلآران گلپايگان ،
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 مناطق نمونه گردشگری 

از  ای، چند يا مجموعهشود که در آن يكق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 .بوده استبرداری بهره تحت شهرستان فريدونشهر فاقد مناطق نمونه گردشگری 1۳95در سال است. 

 گردشگری شهرستان فریدونشهرمناطق نمونه (. 136 -1جدول)

 سال
 مناطق نمونه گردشگری

 برداریتحت بهره مصوب

1385 0 0 

1386 ۳ 0 

1387 ۳ 0 

1388 14 0 

1389 14 0 

1390 14 0 

1391 14 0 

1392 14 0 

1393 14 0 

1394 14 0 

1395 14 0 

 ستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع د                            

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه بندی رايج دردو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت دستهفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 شوند. بندی مي

در  1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره تعداد جاذبه های گردشگری شهرستان فريدونشهر براساس سطح گونه

 ارائه شده است. (1۳7-1)جدول

 ری شهرستان فریدونشهرهای گردشگجاذبه(. 137 -1جدول)

 های تاریخی فرهنگیجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1385 ۳0 19 

1386 ۳0 19 
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 های تاریخی فرهنگیجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1387 ۳2 20 

1388 ۳۳ 21 

1389 ۳5 21 

1390 ۳5 21 

1391 ۳5 21 

1392 ۳5 21 

1393 ۳5 21 

1394 ۳5 21 

1395 ۳6 21 

 14/1 6۳/12 سهم ازاستان )درصد(

 داره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: ا                    

شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با اذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

، از 1۳95اند. در سال اذبه رتبه آخر را در استان داشتهج 5فالوجان با شهرستان هنگي رتبه اول و تاريخي فر

های را در استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول   12اصفهان با  شهرستان نظر جاذبه انسان ساخت

خت اقد جاذبه انسان ساآباد فنجفا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان و آران و بيدگل، دهاقان، شهرض

 اند.بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 138 -1نمودار)

 



   221/ فريدونشهرسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 139 -1نمودار)

 دهد.ری شهرستان فريدونشهر را نشان ميهای گردشگنام برخي از جاذبه ( 1۳۸-1)جدول

 های گردشگری شهرستان فریدونشهرعناوین برخی جاذبه(. 138 -1جدول)

 فرهنگی -های تاریخیجاذبه

، انسنگ قبرهای باستاني در مزرعة قهستج، دار عليامامزاده مشعل، امامزاده محمّد

قبرستان ، قبرستان تاريخي، قبرستان تاريخي، قبرستان تاريخي، شيرهای سنگي وارنا

، قلعة تاريخي ،قبرستان تاريخي دارای شير سنگي، قبرستان تاريخي ارامنه، تاريخي ارامنه

 کليسای تاريخي، کليسای تاريخي، کليساهای روستای خويگان

 - ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه

آبشار دورک  ،آبشار دربند، زار )بيد نياني(آبشار پونه، آبشار پشندگان، بشار بيدمينآ

پارک جنگلي  ،آبشار طرزه پشتکوه اول، پستانآبشار سه ، آبشار زرده مهره، پشتکوه دوم

 فريدونشهر

، پستان تونل هدايت آب سه، تنگة حنا ، پيست اسکي فريدونشهر، پارک معلّم )سراب(

ت چشمة سراب آبل، چشمة تنگولي گوراب پيشکوه،زارچشمة پونه، الوجنگل باغ د

، اندرّة سه پست، درّة جوب دختر، چشمة لنگان، چشمة سراب فريدونشهر، )وحدت آباد(

 ،رودخانة پالسجان، گاه جنگلي پشندگانذخيره، های واژگون پشندگاندشت الله

های خوش صخره، ريدونشهرسراب ف، سرداب عليا، سراب بابا احمد، رودخانة سرداب

غار ،تغار چغيور، غار چشمه رئيسان، غار پير هشتاد چشمه لنگان، غار اشکاف تله، ميوه

، ی کمرانهاکوه، های کلوسهکوه، غار گوگان، غار کبوتر، فريدونشهر )کلبيس کب(

 انكدزار گولوني ميالله، زار گله نر )درّة بادام عليا(الله، کوه تسخيه، کوه پير هشتاد

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 .



 

 

 فریدونشهرهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)

 
 



   22۳/ سند توسعه شهرستان فريدونشهر

 

ان ميها را نشو دسترسي به اين جاذبه شهرستان فريدونشهرهای گردشگری ( وضعيت جاذبه11-1نقشه )

که دسترسي  فاصله دارندهای اصلي و محدوده مرکزی شهرستان راه ی طبيعي ازهاجاذبه اکثر دهد. تقريبا

  .سازددشوارتر ميبه آنها را 

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

ن شاغلين است. بيشتري شده بيان فريدونشهر ( تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان1۳9-1)در جدول

 .باشدآباد )صفر( مينجف مترين شاغلين مربوط به شهرستان( و ک2010ستان اصفهان)مربوط به شهر

 فریدونشهر تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 139 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 0 

1390 0 

1391 0 

1392 0 

1393 0 

1394 5 

1395 5 

 شانزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                       
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 13951در سال  انهای استان اصفهتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 140 -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

ستان های کلي توسعه شهرپس از بررسي وضعيت شهرستان فريدونشهر در ابعاد مختلف، الزم است جهت

نيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيل 

ستان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان سند آمايش سرزمين و توسعه ا

ها نيز جاری گردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستاناصفهان تهيه مي

و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان 

گردد. سپس بر اساس نقاط قوت و ضعف حاصل شده، سند فوق تصريح شده است( تبيين مي)که در دو 

های شود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتراهبردهای کالن توسعه و راهبردهای بخشي استخراج مي

 های استان مقايسههای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ادامه ابتدا ويژگي شهرستان فريدونشهر در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان 

ها و مقايسه ی از اين ويژگيگيربيان شده و سپس با بهره (S,W)اصفهان در قالب نقاط قوت و ضعف

های کلي شهرستان فريدونشهر های استان در ابعاد مختلف، جهتشهرستان فريدونشهر با ساير شهرستان

تبيين و در انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف 

از  باشدرداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميکننده گام بدار که تضمينها و اقدامات اولويتپروژه

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين های اجرايي شهرستان به شمار ميوظايف مهم و خطير دستگاه

 برنامه مورد توجه مسوولين قرار گيرد.



 

 

 سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهاندر ارتباط با اهداف آمایش  فریدونشهرشهرستان  ویژگی های -1 -2

 عمومی آموزش -1 -2-1
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 اهداف                           

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی  

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

w             
بیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفه ای 

 ان در رشته های مربوط به بخش صنعتو کاردانش از است

  s           

پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی، متوسطه 

اول دخترانه و پسرانه، متوسطه دوم نظری پسرانه، متوسطه دوم 

 ای و کاردانش دخترانه و پسرانه دولتیفنی و حرفه

   w          وسطه اول و دوم پوشش تحصیلی نامناسب در مقاطع مت 

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع ابتدایی 

    w         پوشش تقریبا نامناسب دانش آموزان استثنایی 
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 های بخش آموزش عمومیویژگی  

     s       s پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتی 

  s           
ن پایین بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازما

 دولتی

  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 غیراستاندارد باال بودن میزان مدارس دولتی 

      w  w     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در 

 رشته های بخش صنعت
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 های بخش آموزش عمومیویژگی  

w  w           
باال بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به 

 مربیان فنی متخصص

w      w       لعاسرانه پایین آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت ف 

   w           ساله و بیشتر کل6پایین بودن نرخ باسوادی در جمعیت 

   s  s        
وضعیت مناسب زیرساخت های آموزشی)آزمایشگاه و سالن 

 ورزشی( در مدارس دولتی

   w  w        وضعیت نامناسب سرانه مساحت کتابخانه در مدارس دولتی 

 

  



 

 

 موزش عالیآ -2 -2-1

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

ش ها با تاکید بر  
ارتقاء سطح پاسخ گویی به نیازها ی پژوهشی سایر بخ

ی
ت ساز

ظرفی
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

 

تعامل هدفمند، فعال و اثرگذار در حوزه عل
ی با دانشگاه های 

م و فناور

داخل و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ت آموزشی با 
ت در ارائه خدما

ی معتبر و باکیفی
ی از دانشگاه ها

برخوردار

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

تجهیز نظام آم
ی کارآفرین

ی تحول دانشگاه ها
ش عالی استان برا

وز
 

ت 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

دانشجو 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 برنامه
ش

ی آموز
ها

 
ش

ی بخ
عالی با نیازها

 
ی

صاد
ی اقت

ها
- 

اجتماعی کشور
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 های بخش آموزش عالیویژگی     

   s        s وجود مرکز آموزش عالی پیام نور 

           s وجود دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w            ناسی ارشد و دکتری تخصصی نبود دانشجو در مقاطع کارش 

     w     w  پیام نور نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه 

 s    s       وجود عضو هیات علمی با مرتبه مربی و استادیار در زیرنظام پیام نور 

     s  s  s s  پیام نور مناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 
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ت
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ش
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ی
بیماریها
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گ

مهم مر
و 

 
میر
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 :
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بیمار

 
ی

ها
 

قلبی
 

عروقی
- 

س
ی دستگاه تنف

ی ها
بیمار

- 

ث
حواد

 
ی

عمد
و 

 
ی

غیرعمد
- 

سرطان
ه 

-ا
 

ض
عوار
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بیماری
 

ی
ها

 
حول
 و 

ش
حو

 
تولد

- 
ی

بیمار
 

ی
ها

 
روانی
 و 

اختالل
 

ی
رفتار

) 

ی
ارتقا

 
ص

شاخ
 

ی
ها

 
ت

سالم
 

مادر
 و 

ک
کود

 
بویژه
 

 در
مناطق
 

کم
 

برخوردار
 

استان
 

توسعه
 

پایگاه
 

ی
ها

 
س
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شهری
 و 

بین
 

ی
شهر

 
مطابق
با 
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رح
 

سطح
 

بندی
 

ی
ارتقا

 
ت

مشارک
 

هدفمند
 

خیرین
 

ت
سالم

 

ش
افزای

 
سهم
 

ش
بخ
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خ
 

 در
ت

خدما
 

بستری
 

ی
اجرا

 
طرح
 

ش
پوش

 
همگانی
 

بیمه
 

ت
سالم

 

استقرار
 

نظام
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و 

 
ک

پزش
 

خانواده
 

ت
ت و سالم

ت بهداش
دسترسی عادالنه به خدما

 

 
 

 اهداف                                                     

 
 
 
 

 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w متخصص پایین پزشک سرانه 

     w w    سرانه پایین تخت ثابت 

    w       ایدو پایگاه اورژانس شهری و جادهبرخورداری از 

   w      w باال تر بودن مرگ نوزادان و کودکان از متوسط استان 

 w w        باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 s s        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد نپایین تر بود 

 w w        بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشی مرگ درصد بودن باال تر 

  s        استان متوسط از غیرعمد )غیرترافیکی( حوادث از ناشی درصد مرگ بودن پایین تر 

 s s        اشی از بیماری های سیستم عصبی از متوسط استانپایین تر بودن درصد مرگ ن 

  w w       باالتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دوران حول تولد از متوسط استان 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

       s  s  سهم جمعیت شهرستان از استانباال بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به 
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ش قهرمانی
ی ورز

پایدارساز
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ی
ارتقا

 
سهم
 

ش
ورز

 
استان

 
 در

ت
عز
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اقتدار
 

ملی
 

ی
ارتقا

 
همگرایی
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هماهنگی
 

بین
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 در
ش
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ی
ارتقا
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و 

 
نشاط

 
اجتماعی
 

مردم
 

استان
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 ت بدنیبیهای بخش ترویژگی                 

    s 
استان از نظر این  نفر است( و رتبه ی پنجم 11638نفر) همین رقم برای استان  3962وجود هر مکان ورزشی برای 

 ه ازای هر مکان ورزشی وجود دارد(ه های پنجم به بعد، نفرات بیشتری بشهرستان های رتب شاخص)سایر

 s   s  درصد از جمعیت استان 7/0از مساحت استان و  02/2درصد از اماکن ورزشی استان و  05/2دارا بودن 

  w  w  جمعیت استان درصد از 70/0درصد از ورزشکاران استان و  37/0درصد از اماکن ورزشی استان و  05/2دارا بودن 

w  w    های کشوریدرصد از مدال 32/0کسب 

  w   درصد پروژه های نیمه تمام استان( 56/5) 1395های نیمه تمام ورزشی در سال جایگاه چهارم استان از نظر تعداد پروژه 
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ایجاد
 

هم
 

افزایی
و 

 
ت

تقوی
 

ت
تعامال

 
میان

 
سازمانی

 

رتبه
 

ی
بند

 
ت

صوال
مح

و 
 

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
با 

 

رویکرد
 

تحکیم
 

ی
پیوندها

 
فامیلی
و 

 
اجتماعی

 

ایجاد
 

تعا
دل

 
 در

جنبه
 

ی
ها

 
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    سینماسرانه باالی 

    w   w w عدم وجود گالری 

       s  هاسرانه باالی سمن 

     w w  w هنری -عدم وجود موسسات فرهنگی 

 w     w w  های آزاد هنریعدم وجود آموزشگاه 

      s   سرانه متوسط کتابخانه 

      w   عدم وجود موزه 

  s s      سرانه متوسط مسجد 

   s      سرانه متوسط بقاع 
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ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم

 

ش
افزای

 
ب
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نفوذ
 

ت
خدما

 
بهزیستی
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ت
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ش
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ت
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حمایتی

 

کنترل
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ش

کاه
 

ت
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کنتر
 ل
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ها
 

اجتماعی
 

ی
توانمندساز

 
جامعه
 

تح
 ت

ش
پوش

 

 اهداف                                                 

 

 های بخش اجتماعیویژگی     

 s       بهزیستی مجتمع سه بودن دارا 

s      s s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s    s ستیباال بودن تعداد خانوار های مستمری بگیر توانبخشی بهزی 

      s  پوشش مناسب کودکان بدسرپرست از سوی بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w فقدان مرکز آسیب های اجتماعی 

 s    s    کمرکز مشاوره ژنتی یکدارا بودن 

 w   w  w w سرپرستفقدان مرکز نگهداری از کودکان بی 

 w     w  تعداد پایین مراکز مشاوره حضوری 

 w   w  w   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد یکدارابودن 

s       s باال بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      s  نپایین تر بودن نرخ طالق از متوسط استا 

      s  باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن بودن تعداد سرقت 
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ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ب
ت صنایع با آالیندگی و آ

تغییر به سم
ی کمتر

بر
 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

ت
درونزانمودن توسعه مبتنی بر مزی

 
نسبی

 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

 اهداف                              

 

 

 

 های بخش صنعت و معدنویژگی   

w       w w  های با فناوری برتر همتوسط کارگااز کمتر سهم 

w       w w ینهای با فناوری پایسهم باالی کارگاه 

   s s     تعداد متناسب شهرک های صنعتی 

  w w w     های صنعتیبردار در شهرکن واحدهای بهرهتعداد پایی 

  s s s     های صنعتیشهرکنسبی های زیرساخت 

  w w w      برداری و طرح توسعهمجوز بهرهعدم وجود 

  w w w     ن مجوز تاسیس ایجادیتعداد پایی 

w       w w های بزرگن کارگاهتعداد پایی 

w       w w های متوسطین کارگاهتعداد پای 

   w w     نتنوع صنعتی پایی 

      w   ن معادنداد پاییتع 

      s   ینیهای تزیزی و سنگغیرفل ،وجود معادن مصالح ساختمانی 
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ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش کشاورزی     

 s          

 43/3جایگاه چهاردهم استان از لحاظ دارا بودن اراضی کشاورزی)

د از درص 02/2درصد اراضی کشاورزی استان در کنار دارا بودن 

 مساحت استان(

 s          
درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  58/3دارا بودن 

 درصد از مساحت استان 02/2

 s          
 02/2درصد از اراضی باغی استان در کنار دارا بودن  38/2دارا بودن 

 درصد از مساحت استان 

s           
درصد  02/2تان در کنار دارا بودن درصد از مراتع اس 81/2دارا بودن 

 از مساحت استان )تماما ییالقی(

s           
درصد مراتع این شهرستان( از  83قسمت اعظم مراتع شهرستان) 

 باشند. مراتع درجه یک می
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ش ضری
افزای

 

ک
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ب و اراضی 
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ب با شرای
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

        w   
رتبه چهاردهم استان( ت کشاورزی)درصد از محصوال 82/2تولید 

 اضی کشاورزیدرصد از ار 43/3در کنار دارا بودن 

        w   
 38/2درصد محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن  53/0تولید 

 درصد از اراضی باغی استان

        w   تر از استان در بخش باغی و زراعینی زمین پاییوری نهادهبهره 

       s    ای رهو قط )باالتر از استان(رشد مثبت در سطوح زیر کشت بارانی 

       s    
درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار  17/5دارا بودن 

 درصد از اراضی زراعی استان 58/3دارا بودن  

       w w   
ای استان در کنار درصد از اراضی تحت آبیاری قطره 65/1دارا بودن 

 درصد از اراضی باغی 38/2را بودن دا

      s     

از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   درصد 10/4دارا بودن 

) رتبه نهم استان از لحاظ شاغلین بخش درصد جمعیت استان 70/0

 کشاورزی(

   w        (8/1از استان)(61/1شهرستان) تر بودن ضریب مکانیزاسیوننپایی 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش کشاورزی     

   s        
درصد( از  42/10ون شهرستان)یرشد مثبت و باالتر ضریب مکانیزاس

 درصد( 86/8یب مکانیزاسیون استان)رشد ضر

  s  s       
های استان در کنار دارا درصد از جمع نهاده 26/2برخورداری از 

 درصد از اراضی کشاورزی استان 43/3بودن  

         s  
درصد در کنار دارا  14/7سهم بیمه اراضی زراعی شهرستان از استان 

 درصد از اراضی زراعی  58/3بودن 

         w  
درصد در کنار دارا بودن  87/0سهم بیمه باغات شهرستان از استان 

 درصد از باغات استان 38/2

          s 
درصد  54/12ی دوم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان)رتبه

 درصد( 46/1دام سنگین)هم از لحاظ دارا بودن استان( و رتبه شانزد

          s 
دهم از لحاظ درصد( و رتبه  65/1یر استان)ید شهفدهم تولرتبه 

 درصد( 73/3تولید گوشت قرمزاستان)

          w 
مرغ درصد از تخم 14/0درصد از مرغ گوشتی استان و  2/0تولید 

 استان



 

 

ت
حفاظ

و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،منابع
 

طبیعی
و 

ب 
سترهای
 

ی
تولید

 
ب

درچارچو
 

توسعه
 

پایدار
 

ش 
ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

ی از کوچ
جلوگیر

و ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی 
ها

گیاهی و دامی
 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

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 زرا
صوال

ش بیمه مح
گستر

عی، باغی و دامی
 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
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 ویژگی های بخش کشاورزی     

          w  تر از متوسط استانی ینو تخم مرغ پای سرانه تولید گوشت مرغ 

     s      رتبه سوم(هرستان از استان)ر پرورش ماهی شسرانه باالت 

     s      
درصد از  29/2درصد از ماهی استان و دارا بودن  04/14تولید  

 استخرهای پرورش ماهی استان

          * 
درصد از  38/2درصد از عسل استان در کنار دارا بودن  15/2تولید 

 کلنی های زنبور عسل
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ب
مناس

 
 تر

نمودن
 

تعداد
 

واحدهای
 

صنفی
با 

 
تعداد

 
خانوارها

 

ش بهره
افزای

ت
ش رقاب

ی و افزای
ور

ف
ی صنو

پذیر
 

ش بهره
افزای

ب و کار اینترنتی
ی کس

ضا
ی در ف

ت پذیر
ی و رقاب

ور
 

ش بهره
افزای

ت
ی و رقاب

ور
ت

پذیری در نظام توزیع  کاال و خدما
 

تو
ت صادرات

ت کاالها و خدما
سعه صادرا

 ی

تنوع بخشی
 

ت
به ظرفی

ی 
ها

صادراتی استان و تولید کاالها و 

ت جدید صادرات
خدما

 ی

ت
ش 

ضور مستقیم تولیدکنندگان در بازار عرضه کاال و کاه
سهیل ح

واسطه گری
 

ی 
ت ها

ط با فعالی
ظ و نگهداری کاال مرتب

ت حف
ش امکانا

گستر

ش کشاورزی
صوصا بخ

ی خ
ی تولید

ش ها
سایر بخ
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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 

 ان از استاننسبت به سهم جمعیت شهرست

      w  عدم مزیت شهرستان در فعالیت های کشاورزی 

  w w     فروشی فعال در شهرستانعدم تنوع واحدهای عمده 

s s s s     
بیشتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم 

 خانوارهای شهرستان از کل استان
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ش
افزای

 
ت

ظرفی
 

ت
تبادال

 
پستی

 
وترافیک

 ی

ت
ارتباطا

 
ت

واطالعا
 

منطقه
 

وبین
الملل

 

ش
گستر

 
سطح

 
دسترسی
و 

 
ب

ضری
 

نفوذ
ک 

اربران
 

ت
اینترن

و 
 

ت
اینتران

 
 در

استان
 

توسعه
 

شبکه
ی

ها
 

ارتباطی
و 

 
اطالعاتی

 

توسعه
 

ی
کاربردها

 
ت

تجار
 

ک
الکترونی

 و 
تج

ت
ار

 

همراه
توسعه 
 

ی
کاربردها

 
ت

دول
 

ک
الکترونی

 

یکسان
 

ی
ساز

 
شهرستان
 

ی
ها

 
استان
 

 در
بهره

من
دی
 

 و
بهره

ی
بردار

از 
 

ی
فناور

 

 
 

 اهداف                                           

 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

w w w w w w استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور همراه اول نفوذ ضریب بودن ین ترپای 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور رایتل نفوذ ضریب بودن پایین تر 

w w w w w w استان کل سرانه از همراه تلفن های سایت سرانه بودن پایین تر 

w w w w w w های پورت سرانه بودن پایین تر ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 

S     S روستایی و شهری پستی تعداد باالی واحدهای 

w     w تعداد پایین دفاتر ICT  نسبت به جمعیت روستایی روستایی 

S     S نسبت به جمعیت شهری شهرستانشهری  ارتباطی خدمات تعداد باالی دفاتر 

S     S استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن تر پایین 

  w   w ستانا از میانگین تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان تر بودنپایین 
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ی های تجدیدپذی
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 ر

 
ی اجتماعی

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
ی استفاده کننده از فرآورده های نفتی به  

صاد
ی اقت

ت ها
توسعه فعالی

ت مبتنی بر این 
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

منظور بهره گیر

فرآورده ها
 

ی با استفاده از ارائه 
ی انرژ

ف بی رویه کاالها
صر

ی از م
جلوگیر

ت م
خدما

ف
صر

ی م
شاوره مهندسی و اصالح الگو

 

ظ 
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
کاه

ت
ط زیس

ت منایع و محی
و صیان

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

-

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری
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 های بخش انرژیویژگی             

   w w w  
درصد از جمعیت 70/0درصد از مساحت و  02/2درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  26/0مصرف 

 استان 

 w      هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش 

   s s   شهرستان از استان) رتبه بیست وسوم استان( معمولی  تر بودن مصرف سرانه بنزیننییپا 

   w w   عدم مصرف بنزین سوپر در این شهرستان 

   s s   رتبه بیست و سوم استان(سرانه نفت گاز شهرستان از استان)تر بودن مصرف ینپای 

  w w w w  رتبه سوم(از استان) د شهرستانباالتر بودن مصرف سرانه نفت سفی 

  w w w w  باالتر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استان 

 استان معمولی درصد از بنزین 35/0های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین 36/0دارا بودن         

 s  s s   زیدرصد از برق شهرستان در بخش کشاور 50درصد برق در بخش صنعتی و    4مصرف 



 

 

ی های تجدیدپذی
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 ر

 
ی اجتماعی

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
ی استفاده کننده از فرآورده های نفتی به  

صاد
ی اقت

ت ها
توسعه فعالی

ت مبتنی بر این 
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

منظور بهره گیر

فرآورده ها
 

ی با استفاده از ارائه 
ی انرژ

ف بی رویه کاالها
صر

ی از م
جلوگیر

ت م
خدما

ف
صر

ی م
شاوره مهندسی و اصالح الگو

 

ظ 
ش تولید و انتقال و توزیع به منظور حف

ی در بخ
ت انرژ

ش تلفا
کاه

ت
ط زیس

ت منایع و محی
و صیان

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

-

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
ها

 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری
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 های بخش انرژیویژگی             

s    s   تر از متوسط استان ینمصرف سرانه برق پای 

      s  درصد از جمعیت استان 70/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  42/0مصرف 
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ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ی، ریلی 
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز

و هوایی
 

ت
توسعه زیرساخ

صال فرودگاه به 
ی مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات

ط راه آهن شهریها
خ

 

اس
ت مورد نیاز، 

ی ارائه خدما
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
تفاده از فناور

ت بر 
ش کنترل و نظار

ت و افزای
ت آمار و اطالعا

ی، ثب
ی غیر ضرور

ش سفرها
کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ت ها
فعالی

 

ت 
ی،کیفی

ت پایانه های مسافر
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی

ناوگان، برنامه ریزی و فرهن
ت 

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی
گ ساز

صی
ت به حمل و نقل شخ

آن نسب
 

ت 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ی
استفاده از فناور

صالح
ی نوین و م

ها
 

ت
ت در زیرساخ

قابل بازیاف
ها و تعمیر و 

ی راه، راه آهن و فرودگاه
نگهدار

 

ی مانند بهسازی خطوط، دوخطه کردن 
ی و بار

توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

صال صنایع 
ت و ات

ی، خطوط پرسرع
ی عمده حمل بار، قطارهای حومه ا

محورها

گ به راه آهن
بزر

 

  
ش حمل و نقل

ی توسعه بخ
ب درآمد الزم برا

کس
 

ی راه
ت گذار

استان از طریق قیم

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

ها، اخذ عوار
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 ویژگی های بخش حمل و نقل     

s        s   s 
درصد از  02/2درصد از راه های استان در کنار  49/3دارا بودن 

 ستانمساحت ا

s        s s  s 
تراکم راه( باالتر از متوسط استانی و رتبهشاخص راه به مساحت)

 ی دهم استان از لحاظ این شاخص

 w     w      
جا درصد از مسافران جابه 54/0تانی و از سفرهای درون اس 56/0

 جمعیت استان 70/0شده درون استانی و 

 w     w      
درصد از مسافران  11/0ن استانی و درصد از سفرهای برو 11/0

 درصد از جمعیت استانی 70/0برون استانی و 



 

 

ی حمل و نقل
ی کمی و کیفی زیرساختها

ارتقا
ت حمل و نقل بار و مسافر 

ت خدما
ی کیفی

ارتقا
 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ی، ریلی 
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز

و هوایی
 

ت
توسعه زیرساخ

صال فرودگاه به 
ی مورد نیاز و برنامه ریزی بهتر  فرودگاه و ات

ط راه آهن شهریها
خ

 

اس
ت مورد نیاز، 

ی ارائه خدما
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
تفاده از فناور

ت بر 
ش کنترل و نظار

ت و افزای
ت آمار و اطالعا

ی، ثب
ی غیر ضرور

ش سفرها
کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ت ها
فعالی

 

ت 
ی،کیفی

ت پایانه های مسافر
ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی

بهبود وضعی

ناوگان، برنامه ریزی و فرهن
ت 

ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی
گ ساز

صی
ت به حمل و نقل شخ

آن نسب
 

ت 
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی

توسعه انواع راهها

ی
صاد

ط زیستی، اجتماعی و اقت
تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

 

ی
استفاده از فناور

صالح
ی نوین و م

ها
 

ت
ت در زیرساخ

قابل بازیاف
ها و تعمیر و 

ی راه، راه آهن و فرودگاه
نگهدار

 

ی مانند بهسازی خطوط، دوخطه کردن 
ی و بار

توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

صال صنایع 
ت و ات

ی، خطوط پرسرع
ی عمده حمل بار، قطارهای حومه ا

محورها

گ به راه آهن
بزر

 

  
ش حمل و نقل

ی توسعه بخ
ب درآمد الزم برا

کس
 

ی راه
ت گذار

استان از طریق قیم

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

ها، اخذ عوار
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 ویژگی های بخش حمل و نقل     

           w 

درصد از  03/0جا شده برون استانی و درصد از بار جابه 05/0

درصد از مساحت 02/2جا شده درون استانی در کنار هبار جاب

 درصد از جمعیت استان 70/0استان و 

           w 

سبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط باالتر بودن ن

درصد استان( نسبت به بار خروجی از  07/0کشور)

 درصد استان( 03/0شهرستان)

       s     

 شرکت مسافربری درتعداد  جمعیت به تر بودن نسبتینپای

نفر به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت به  11885شهرستان) 

 مسافربری(نفر به ازای یک شرکت  39090)استان

  w  w w     w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 
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ی داخلی و خارجی به استان با رونق 
ب سرمایه ها

جذ

ی گردشگری
ت ها

فعالی
 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارج
جذ

 ی

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ی سطح کیفی اقامتگاه
ارتقا

ی عمومی گردشگری
ها

 

توسعه نظام کارامد توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت
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ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

فرهنگی
 

تقو
ت بازاریابی گردشگری

ی
 

 اهداف                                   

 

 

 

 

 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
  

      w    عدم وجود هنرجویان 
      w   عدم وجود هنرجویان شاغل 

       w   شاغلین در بخش صنایع دستی پایینتعداد 
       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 
       s   سال اخیر 5ی های شناسایکارتمناسب تعداد 
       s   تعداد باالی پروانه انفرادی 
       w  های تولید کارگاهیعدم وجود پروانه 

    s s    های صنایع دستیتعداد متناسب نمایشگا 
       s   تعداد باالی مشاغل مستقل خانگی 
       w  جود مشاغل خانگی پشتیبانعدم و 

       w   سال اخیر 5شده در صنایع دستی در اعتبارات جذبپایین مقدار 

  w w      آپارتمان(پذیر و هتلعدم وجود واحدهای اقامتی)هتل، مهمان 

 گردیتعداد باالی مراکز بوم         

w   w      راهیعدم وجود مرکز بین 



 

 

ی داخلی و خارجی به استان با رونق 
ب سرمایه ها

جذ

ی گردشگری
ت ها

فعالی
 

ی در 
ت  گردشگر

ی دفاتر خدما
ی سطح توانایی ها

ارتقا

ب گردشگران خارج
جذ

 ی

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ی سطح کیفی اقامتگاه
ارتقا

ی عمومی گردشگری
ها

 

توسعه نظام کارامد توزیع صنایع دستی
 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کار
نظام اقت

آ
ت نسبی 

مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
  

w       w   گردشگر خارجیپایین تعداد 
s       s   گردشگر داخلیمناسب تعداد 

   w      مسافرین آموزش و پرورشپایین  تعداد 

s  s        فرهنگی -های تاریخیجاذبهمناسب تعداد 

s  s       تعداد بسیارباالی جاذبه های طبیعی 

w  w       ساختعدم وجود جاذبه انسان 

       w w ن بخش گردشگریین شاغلیتعداد پای 

   s      تعداد باالی کمپینگ 

w  w        بهره برداری تحتگردشگری نمونه  مناطقعدم وجود 

 w        عدم وجود دفاتر خدمات گردشگری 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است 1-2در نمودار ) فريدونشهر بررسي ابعاد توسعه شهرستان

 در تمامي بخش ها بجز کشاورزی و خدمات اجتماعي پايين تر از متوسط استان قرار دارد.اين شهرستان 

های اجتماعي بخش های صنعت و معدن و در ميان بخش بخشهای اقتصادی در ميان بخشمشخصا 

های اقتصادی مانند ساير بخش دار است وشهرستان برخور توسعه در اينکمترين از آموزش عالي 

اجتماعي نيز و  فرهنگيند. در ميان بخش های با متوسط استان فاصله ای بسيار دارگردشگری، بازرگاني نيز 

رهنگي فی بخش جمعيتي و آموزش عمومي از فاصله زيادی با متوسط استاني برخورداراست اما بخش ها

در  .ديك ترند و بخش اجتماعي در سطح متوسط استاني استنزو آموزش عمومي نسبت به متوسط استان 

ميان بخش های اقتصادی بخش کشاورزی باالتر از متوسط استان قرار گرفته و بخش صنايع دستي کمترين 

  فاصله را تا متوسط استاني دارد و در کل نيز اقتصاد فريدونشهر پايين تر از متوسط استان قرار دارد. 
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 در بخش های مختلف فریدونشهر وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

اندشت از ن و ميبطور کلي وضعيت شهرستان های غربي استان اعم از چادگان، فريدن، فريدونشهر و بويي

ليت های اکند. در اين مناطق به درستي توسعه صنعتي عام شکل نگرفته است و بيشتر فعيك الگو پيروی مي

های اين زمينه آن است که اين فعاليت اين منطقه بر اساس فعاليت های کشاورزی است. نکته مهم در

کشاورزی نيز به نحو مطلوب و ثروت افزا در منطقه شکل نگرفته است. استفاده ار فناوری های سنتي و با 

ندان صادی چبسيار غني وضعيت اقتطبيعي  بهره وری بسيار کم باعث شده است عليرغم اقليم مناسب و منابع

نيز به دنبال خود وضعيت نه چندان مناسب اجتماعي  وضعيت اقتصادی دور از استانداردمطلوب نباشد. اين 

 ،اقتصادی در بخش های فريدونشهربرجسته ترين ويژگي شهرستان و توسعه جمعيتي را همراه داشته است. 

قرار  االرو به ب ه با ساير شهرستان ها در رتبه های ميانيبخش کشاورزی آن به شمار مي رود که در مقايس

ه ميمقايسدر بخش کشاورزی ( وضعيت اين شهرستان را با ساير شهرستان های استان 2-2مودار )دارد. ن

اين شهرستان از نظر کشاورزی در مقايسه با همسايگان وضعيت بهتری به خود اختصاص داده است.  نمايد.

ايين باغات و به دليل بهره وری پ فريدونشهرنيز اشاره شد وضعيت کشاورزی شهرستان همانگونه که پيشتر 

کند که اتکا شده به اين فعاليت را ارائه نمي اراضي زراعي توليد محصولي متناسب با اراضي تخصيص داده

زم البه کشت ديم يکي از داليل قابل توجه مي تواند تلقي گردد. به همين دليل توسعه بخش کشاورزی 

است بر اساس محصوالت پربازده و با بهره وری باال انجام شود. محصوالت ارگانيك کشاورزی با برند 

و همچنين کشت گياهان دارويي به عنوان يك نمونه موفق مي تواند از جهت  فريدونشهرمنطقه و شهرستان 

ربازده در ك فعاليت پهای توسعه کشاورزی شهرستان باشد. پرورش آبزيان بصورت ارگانيك به عنوان ي

 شهرستان شناخته شده که مي تواند در توسعه شهرستان مورد توجه  قرارگيرد. 
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 و شهرستان های استان اصفهان فریدونشهر(. شاخص توسعه کشاورزی شهرستان 2-2نمودار)

د. ظر مي رسناز ديگرسو وضعيت بخش صنايع دستي شهرستان در ميان ساير بخش های اقتصادی قويتر به 

ل کارائه مي نمايد. اگرچه نسبت به  صنايع دستيای را ميان شهرستان ها در بخش ( مقايسه۳-2نمودار )

وضعيت توسعه صنايع دستي  های همسايه فريدن و بويين و مياندشتهای استان و شهرستانشهرستان

ردی را نحصر به فشهرستان وضعيت پايين تری دارد اما صنايع دستي معموال ويژگي های بومي و محلي م

در خود جای داده است اين رقابت مي تواند يك رقابت تقويت کننده همکاری ميان شهرستان های اين 

منطقه باشد. بطور کلي منطقه غرب استان به دليل بکر بودن نسبي نسبت به ساير مناطق استان مي تواند 

سبك  سرمايه گذاری بر معرفي و ارائهجايگاه معرفي زندگي بومي و محلي باشد. به همين دليل بطور کلي 

زندگي سنتي اين منطقه مي تواند عرصه جديدی از فعاليت اقتصادی را برای شهرستان به همراه آورد. صنايع 

دستي نيز يکي از همين جنبه های بومي و سنتي است که در کنار ساير بخش ها باعث ارتقا و توسعه اقتصادی 

 شهرستان و منطقه خواهد شد. 
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 و شهرستان های استان اصفهان فریدونشهر(. شاخص توسعه صنایع دستی شهرستان 3-2نمودار)

ديگر بخش ياری دهنده اين ويژگي بخش گردشگری است که مي تواند جهت توسعه شهرستان مورد 

استفاده قرار گيرد. اگر چه وضعيت فعلي گردشگری شهرستان در مقايسه با ساير شهرستان ها بسيار نازل 

ما ا در شهرستان فريدونشهر وجود دارد ت، پتانسيل های گردشگری شامل وجود جاذبه های گردشگریاس

دو رکن اساسي ديگر شامل اقامتگاه ها و خدمات دهندگان گردشگری در اين شهرستان وجود ندارند. 

دستي به  عبنابراين توجه وافر به توسعه اين دو رکن مي تواند توسعه گردشگری را در کنار توسعه صناي

 محور و رکن توسعه شهرستان تبديل نمايد.  

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدونشهر(. شاخص توسعه گردشگری شهرستان 4-2نمودار)
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توجه به مالحظات فرهنگي در حوزه توسعه گردشگری نيز از موارد بسيار مهم و اساسي است. با توجه به 

 تان الزم است در کنار توسعه بخش گردشگری نسبت به تقويتپايين بودن زيرساخت های فرهنگي شهرس

زيرساخت ها و ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به گردشگران و خدمات مورد نياز ايشان به ساکنين شهرستان که 

 قسمت قابل توجهي نيز روستايي مي باشند نيز ارائه شود.

ي جدی قرار گيرد بخش بازرگانمي تواند مورد توجه  فريدونشهربخش ديگری که در توسعه شهرستان 

است. وجود توليدات کشاورزی و دامي در اين منطقه مي تواند توسعه دهنده فعاليت های خدمات بازرگاني 

 در منطقه و شهرستان باشد.   

 
 و شهرستان های استان اصفهان یدونشهرفر(. شاخص توسعه بازرگانی شهرستان 5-2نمودار)

اير شهرستان های منطقه ميخص شده است. اين شهرستان با همراهي س( مش5-2اين ويژگي در نمودار )

تواند با توسعه انبارها و سردخانه ها و مراکز عمده خريد و فروش محصوالت از نظر اقتصادی وضعيت 

 اقتصادی خود را بهبود دهد. 

و معدن  تبخش ديگر اقتصادی که در مقايسه با استان از سطح بسيار پاييني برخوردار است بخش صنع

ا با ساير شهرستان های استان ر فريدونشهرمقايسه ای از وضعيت شهرستان ( 6-2)شهرستان مي باشد. نمودار

در کنار ساير همسايگان در انتهای جدول رده بندی قراگرفته  فريدونشهربه تصوير مي کشد. شهرستان 

رکزی ت های صنعتي به مناطق ماست. وجود شهرستان های شديدا صنعتي در استان باعث جذب کليه فعالي

وظ لودگي های اين صنايع محفن های لبه مرز استان را از گزند آو مراکز اصلي جمعيت شده است و شهرستا

 داشته است. بنابراين گسترش صنعتي در اين شهرستان ها بايد با دقت الزم انجام شود.  
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در  ،اشداورزی شهرستان و منطقه بتکيه بر صنايعي که تکميل کننده ارزش افزوده محصوالت بخش کش

شود. همچنين صنايع با آاليندگي بسيار اندک برای توسعه در اين شهرستان و ساير خش توصيه مياين ب

 شهرستان های مشابه پيش بيني شده است. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان فریدونشهر(. شاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان 6-2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: فريدونشهرتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،سي هابا توجه به برر

حفظ و نگاهداشت ذخاير طبيعي و بافت های روستايي بکر به عنوان سرمايه اصلي توسعه اقتصادی  -1

 فريدونشهرشهرستان 

يو ... ( با توجه به ويژگ مزرعه)گردشگری چشم انداز،  عشايری -کشاورزیتوسعه گردشگری  -2

متناسب  با کيفيتو کمپينگ های حصر به فرد منطقه و راه اندازی مراکز اقامتي روستايي های من

  منطقهبا پتانسيل 

شناسايي و توسعه توليد محصوالت صنايع دستي و بومي منطقه به عنوان محرک ساير بخش های  -۳

 مرتبط مانند گردشگری و بازرگاني

با توجه به قابليت توسعه محصوالت  شهرستان و دامي ايجاد برند ويژه محصوالت کشاورزی -4

 و گياهان دارويي  ارگانيك

ايجاد واحدهای صنعتي با فناوری باال مبتني بر محصوالت کشاورزی هدف و طراحي و ايجاد  -5

 خوشه های صنعتي بر اساس ويژگي های منطقه



   25۳/ توسعه شهرستان فريدونشهر سند

 

 التقويت فعاليت های بازرگاني و خدمات حمل و نقل از طريق راه اندازی مراکز نگهداری کا -6

 )انبار و سردخانه( به منظور مبادله کاالهای مناطق غربي به استان اصفهان و بالعکس 

 ارتقای آموزش های فني و حرفه ای به عنوان عامل اصلي افزايش مهارت نيروی کار -7

ای معتبر ا دانشگاه هايجاد ارتباط موثر و وسيع بدانشگاه شهرستان از طريق  ارتقای سطح کيفي -۸

 ازی رشته های مرتبط با ويژگي های منطقه استان و راه اند

 ايجاد زيرساختهای فيزيکيو  شناسايي و حمايت از فعاليت های فرهنگي و هنری بومي منطقه -9

 فرهنگي با مشارکت مردم و بخش خصوصي

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يکي از بسترهای مهم توسعه اقتصادی در کليه  -10

 نقاط شهرستان

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 عمومی آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا •

 یو کاردانش از استان در رشته ها یو حرفه ا يسهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فن نيشتريب •

 مربوط به بخش صنعت

 نامناسب در مقاطع متوسطه اول و دوم  يليتحص وششپ •

 يينامناسب دانش آموزان استثنا بايتقر پوشش •

 يموجود در مدارس دولت يکيزيف یاز کالس ها نهياستفاده به عدم •

 راستاندارديغ يمدارس دولت زانيبودن م باال •

 نعتبخش ص یاز استان در رشته ها يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب •

 متخصص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یو حرفه ا يبودن نسبت کارآموزان فن باال •

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن نييپا سرانه •

 کل شتريساله و ب6 تيدر جمع یبودن نرخ باسواد نييپا •

 ينامناسب سرانه مساحت کتابخانه در مدارس دولت تيوضع •
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 هاتوانمندی -ب

ه دوم متوسطه اول دخترانه و پسرانه، متوسط ،ييسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدابودن ن نييپا •

 يو کاردانش دخترانه و پسرانه دولت ایو حرفه يپسرانه، متوسطه دوم فن ینظر

 ييمناسب در مقطع ابتدا يليتحص پوشش •

 يمدارس دولت ريبودن تراکم دانش آموزان در کالس دا نييپا •

 يسازمان دولت یبه واحدها ينش آموزان دولتبودن نسبت دا نييپا •

 يدانش آموز در مدارس دولت یبودن سرانه فضا باال •

 يمدارس دولت يکيزيبودن تراکم دانش آموزان در کالس ف نييپا •

 ي( در مدارس دولتيو سالن ورزش شگاهي)آزمايآموزش یها رساختيمناسب ز تيوضع •

 راهبردهای عملياتي  -ج

موزشي شبانه روزی در نقاط روستايي شهرستان به منظور جلوگيری از راه اندازی مجتمع های آ -

 هدررفت سرمايه و پوشش حداکثری دانش آموزی

ايجاد تشويق و انگيزه جهت جلب دانش آموزان در مقاطع تحصيلي باالتر با هدف افزايش نرخ  -

 باسوادی خصوصا نقاط روستايي شهرستان

وصا در رشته های مورد نياز منطقه شامل خدمات، بکارگيری مربيان متخصص فني و حرفه ای خص -

 کشاورزی و دامداری

 شناسايي و پوشش دانش آموزان با نيازهای خاص  -

بکارگيری معلمين متخصص در مقاطع مختلف تحصيلي و ايجاد تعادل در نسبت دانش آموز به  -

 معلم شهرستان

 عه در دانش آموزانايجاد کتابخانه های اشتراکي مدارس به منظور ارتقای فرهنگ مطال -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

  يتخصص یارشد و دکتر ينبود دانشجو در مقاطع کارشناس •

 نور اميپ در دانشگاه يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا نامناسب •

 هاتوانمندی -ب

 نور اميپ يوجود مرکز آموزش عال •

 يکارشناسدر مقطع  انيدانشجو وجود •
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 نور اميپ رنظاميدر ز اريو استاد يبا مرتبه مرب يعلم اتيعضو ه وجود •

 نور اميپ بودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 های آموزشي پژوهشي منطقه و شهرستانسازی آموزش عالي شهرستان با نيازهمگام  -

اجتماعي منطقه و شهرستان با همکاری  -يراه اندازی مراکز پژوهشي مرتبط با ويژگي های اقليم -

 اسير موسسات آموزش عالي منطقه

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا •

 تخت ثابت نييپا سرانه •

 یاو جاده یاورژانس شهر گاهياز دو پا یبرخوردار •

 ط استانتر بودن مرگ نوزادان و کودکان از متوس باال •

 از متوسط استان يعروق يقلب یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر •

 دستگاه تنفس از متوسط استان یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش باال •

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر •

 سط استاناز متو يکياز حوادث تراف يبودن مرگ ناش باالتر •

 هاتوانمندی -ب

 از سرطان ها و تورمورها از متوسط استان يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا •

 ( از متوسط استانيکيرترافي)غ رعمدياز حوادث غ يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا •

 از متوسط استان يعصب ستميس یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا •

 شهرستان از استان تيهرستان از استان نسبت به سهم جمعشدگان ش مهيبودن سهم ب باال •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای بهداشت و سالمت عمومي از طريق فرهنگسازی  -
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 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

درصد  70/0درصد از ورزشکاران استان و  ۳7/0استان و  يدرصد از اماکن ورزش 05/2دارا بودن  •

 استان تياز جمع

 یکشور هایدرصد از مدال ۳2/0 کسب •

درصد پروژه  56/5) 1۳95در سال  يتمام ورزش مهين هایچهارم استان از نظر تعداد پروژه گاهيجا •

 تمام استان( مهين یها

 هاتوانمندی -ب

جم پن ینفر است( و رتبه  116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم ۳962 یبرا يوجود هر مکان ورزش •

هر  یه ازاب یشتريپنجم به بعد، نفرات ب یرتبه ها یشهرستان ها ريشاخص)سا نياستان از نظر ا

 وجود دارد( يمکان ورزش

 تيدرصد از جمع 7/0از مساحت استان و  02/2استان و  يدرصد از اماکن ورزش 05/2بودن  دارا •

 استان

 راهبردهای عملياتي  -ج

 به وجود زيرساخت های مناسب توسعه ورزش همگاني و قهرماني با توجه -

 جلوگيری از توسعه به رويه فضاهای ورزشي بدون کارکرد مطلوب -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 یعدم وجود گالر •

 یهنر -يوجود موسسات فرهنگ عدم •

 یآزاد هنر هایوجود آموزشگاه عدم •

 وجود موزه عدم •

 هاتوانمندی -ب

 نمايس یسرانه باال •

 هاسمن یباال سرانه •

 متوسط کتابخانه سرانه •

 متوسط مسجد سرانه •
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 متوسط بقاع سرانه •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 راه اندازی مراکز مختلف فرهنگي مانند موزه های روستايي با توجه به مزيت های منطقه -

 راه اندازی آموزشگاه های آزاد هنری و موسسات فرهنگي هنری با محوريت بخش خصوصي -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب نييپا •

 ياجتماع یها بيمرکز آس فقدان •

 سرپرستياز کودکان ب یمرکز نگهدار فقدان •

 یمراکز مشاوره حضور نييپا تعداد •

 اديمرکز مشاوره و ترک اعت كي دارابودن •

 هاتوانمندی -ب

 يستيدارا بودن سه مجتمع بهز •

 يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها باال •

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوار ها باال •

 يستيبهز یمناسب کودکان بدسرپرست از سو پوشش •

 نيمناسب معلول پوشش •

 کودک یبودن تعداد مهدها باال •

 ينيامداد امام خم تهيبودن تعداد افراد تحت پوشش کم باال •

 تر بودن نرخ طالق از متوسط استان نييپا •

 بودن نرخ ازدواج از متوسط استان باالتر •

 بودن بودن تعداد سرقت نييپا •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارائه خدمات اجتماعي به کليه نقاط شهرستان با توجه به حمعيت روستايي قابل توجه شهرستان -

 وستاهاافزايش تعداد مربيان مهدکودک و گسترش خدمات به ر -

افزايش خدمات بهزيستي و توانمندسازی بصورت غيرمتمرکز به کليه سکونتگاه های شهری و  -

 روستايي
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 راه اندازی مراکز مشاوره ژنتيك و آسيب های اجتماعي  -

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 برتر  یبا فناور هایهسهم کمتر از متوسط کارگا •

 نييپا یبا فناور هایکارگاه یباال سهم •

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یواحدها نييپا تعداد •

 و طرح توسعه برداریوجود مجوز بهره عدم •

 یجاديا سيمجوز تاس نييپا تعداد •

 بزرگ هایکارگاه نييپا تعداد •

 متوسط هایکارگاه نييپا تعداد •

 نييپا يصنعت تنوع •

 معادن نييپا تعداد •

 هاتوانمندی -ب

 يصنعت یمتناسب شهرک ها تعداد •

 يصنعت هایشهرک ينسب هایرساختيز •

 ينييتز هایو سنگ یرفلزيغ ،يمعادن مصالح ساختمان وجود •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 جلوگيری از توسعه صنايع با فناوری پايين و آالينده در شهرستان با توجه به ويژگي های اقليمي -

 موزش و اعطای تسهيالتارتقای سطح فناوری صنايع موجود از طريق آ -

راه اندازی صنايع با فناوری باال و مکمل بخش های با مزيت شهرستان و منطقه در شهرک های  -

 صنعتي

ارتقای زيرساخت های شهرک های صنعتي موجود و حمايت از راه اندازی واحدهای صنعتي در  -

 شهرک های صنعتي 

 بع طبيعي منطقهجلوگيری از شکل گيری و توسعه معادن آسيب زننده به منا -
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 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -لفا

درصد  4۳/۳)رتبه چهاردهم استان( در کنار دارا بودن یدرصد از محصوالت کشاورز ۸2/2 ديتول •

 یکشاورز ياز اراض

 استان يباغ يدرصد از اراض ۳۸/2استان در کنار دارا بودن  يدرصد محصوالت باغ 5۳/0 ديتول •

 يو زراع ياز استان در بخش باغ ترنييپا نيزم ینهاده وریبهره •

درصد از  ۳۸/2استان در کنار دارا بودن  ایقطره یاريتحت آب يدرصد از اراض 65/1بودن  دارا •

 يباغ ياراض

استان)  تيدرصد جمع 70/0استان و دارا بودن   یبخش کشاورز نيدرصد از شاغل 10/4بودن  دارا •

 (یبخش کشاورز نيظ شاغلرتبه نهم استان از لحا

 (۸/1(از استان)61/1شهرستان) ونيزاسيمکان بيبودن ضر ترنييپا •

 يدرصد از اراض 4۳/۳استان در کنار دارا بودن   هایدرصد از جمع نهاده 26/2از  یبرخوردار •

 استان یکشاورز

 استان درصد از باغات ۳۸/2درصد در کنار دارا بودن  ۸7/0باغات شهرستان از استان  مهيب سهم •

 استان مرغدرصد از تخم 14/0استان و  يدرصد از مرغ گوشت 2/0 ديتول •

 ياز متوسط استان ترنييگوشت مرغ  و تخم مرغ پا ديتول سرانه •

 هاتوانمندی -ب

استان  یکشاورز يدرصد اراض 4۳/۳)یکشاورز يچهاردهم استان از لحاظ دارا بودن اراض گاهيجا •

 مساحت استان(درصد از  02/2در کنار دارا بودن 

 درصد از مساحت استان 02/2استان در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض 5۸/۳بودن  دارا •

 درصد از مساحت استان  02/2استان در کنار دارا بودن  يباغ يدرصد از اراض ۳۸/2بودن  دارا •

ان )تماما درصد از مساحت است 02/2درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  ۸1/2بودن  دارا •

 (يالقيي

 . باشند¬يم كيشهرستان( از مراتع درجه  نيدرصد مراتع ا ۸۳اعظم مراتع شهرستان)  قسمت •

  ای¬)باالتر از استان( و قطرهيکشت باران ريمثبت در سطوح ز رشد •

درصد از  5۸/۳استان در کنار دارا بودن   يباران یاريتحت آب يدرصد از اراض 17/5بودن  دارا •

 ستانا يزراع ياراض
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 ونيزاسيمکان بيدرصد( از رشد ضر 42/10شهرستان) ونيزاسيمکان بيمثبت و باالتر ضر رشد •

 درصد( ۸6/۸استان)

 يدرصد از اراض 5۸/۳درصد در کنار دارا بودن  14/7شهرستان از استان  يزراع ياراض مهيب سهم •

  يزراع

 ان( درصد است 54/12دوم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان) یرتبه •

 درصد( 7۳/۳گوشت قرمزاستان) ديرتبه دهم از لحاظ تول •

 شهرستان از استان)رتبه سوم( يباالتر پرورش ماه سرانه •

 استان يپرورش ماه یدرصد از استخرها 29/2استان و دارا بودن  يدرصد از ماه 04/14  ديتول •

 راهبردهای عملياتي  -ج

توجه شهرستان در توليد محصوالت زراعي و ارتقای بهره وری آب و زمين با توجه به سهم قابل  -

 باغي

 حفظ نقش شهرستان به عنوان يکي از مهمترين منابع توليد محصوالت کشاورزی و دامي استان -

 جلوگيری از توسعه فعاليت های کشاورزی و دامداری که باعث فشار بر منابع آبي و طبيعي شود.  -

 های الزم  توسعه پرورش آبزيان و زنبور عسل ضمن ارائه آموزش -

 شکل دهي زنجيره ارزش افزوده توليد محصوالت کشاورزی و دامي در منطقه و شهرستان -

 ايجاد مراکز پرورش دام و طيور نوين با توجه به موقعيت اقليمي  -

 توسعه محصوالت کشاورزی، دامي، طيور و آبزيان ارگانيك با توجه به ويزگي های طبيعي منطقه -

 با توجه به ويزگي های اقليمي کشت و فرآوری گياهان دارويي -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

  انيعدم وجود هنرجو •

 شاغل انيوجود هنرجو عدم •

 يدست عيدر بخش صنا نيشاغل نييپا تعداد •

 يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم •

 يکارگاه ديتول هایوجود پروانه عدم •

 بانيپشت يوجود مشاغل خانگ عدم •

 ريسال اخ 5در  يدست عصناي در شده اعتبارات جذب نييپا مقدار •
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 (آپارتمان و هتل رپذي)هتل، مهمانياقامت یوجود واحدها عدم •

 راهينيوجود مرکز ب عدم •

 يگردشگر خارج نييپا تعداد •

 آموزش و پرورش نيمسافر نييپا تعداد •

 ساختوجود جاذبه انسان عدم •

 یبخش گردشگر نيشاغل نييپا تعداد •

 یتحت بهره بردار یوجود مناطق نمونه گردشگر عدم •

 یوجود دفاتر خدمات گردشگر عدم •

 هاتوانمندی -ب

 ريسال اخ 5 ييشناسا یهاتعداد مناسب کارت •

  یپروانه انفراد یباال تعداد •

 يدست عيصنا هایاهشگيمتناسب نما تعداد •

  يمشاغل مستقل خانگ یباال تعداد •

 گردیمراکز بوم یباال تعداد •

 يمناسب گردشگر داخل تعداد •

 يفرهنگ -يخيتار هایمناسب جاذبه تعداد •

 يعيطب یجاذبه ها یاربااليبس تعداد •

 نگيکمپ یباال تعداد •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه گردشگری کشاورزی و عشايری -

وران رست ايجاد زيرساخت های الزم توسعه گردشگری کشاورزی مانند اقامتگاه های بومگردی، -

 های روستايي و ...

 توسعه صنايع دستي منطقه خصوصا محصوالت داری با پيشينه موجود در شهرستان -

راه اندازی جشنواره های متعدد مرتبط با ويژگي های منطقه مانند برداشت محصول، غذا، رودخانه  -

 و ...

 راه اندازی دفاتر بومي ارائه دهنده خدمات گردشگری -

 های محصوالت بومي و صنايع دستي در زمان های مشخصي از سالراه اندازی بازارچه  -
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 برندسازی محصوالت بومي منطقه با هدف شناساندن ويژگي های شهرستان و جلب گردشگر  -

 حمل و نقل -10 -2-3

 چالش ها -الف

 تيجمع 70/0و  يانجا شده درون استدرصد از مسافران جابه 54/0و  يدرون استان یاز سفرها 56/0 •

 استان

درصد از  70/0و  يدرصد از مسافران برون استان 11/0و  يبرون استان یدرصد از سفرها 11/0 •

 ياستان تيجمع

در  يجا شده درون استاندرصد از بار جابه 0۳/0و  يجا شده برون استاندرصد از بار جابه 05/0 •

 ستانا تيدرصد از جمع 70/0درصد از مساحت استان و 02/2کنار 

 ييو هوا يليوجود حمل و نقل ر عدم •

 هاتوانمندی -ب

 درصد از مساحت استان 02/2استان در کنار  یدرصد از راه ها 49/۳دارا بودن  •

 نيدهم استان از لحاظ ا یو رتبه  يراه به مساحت)تراکم راه( باالتر از متوسط استان شاخص •

 شاخص

 كي ینفر به ازا 11۸۸5در شهرستان)  یشرکت مسافربرتعداد به  تيبودن نسبت جمع ترنييپا •

 (یشرکت مسافربر كي ینفر به ازا ۳9090( نسبت به استان)یشرکت مسافربر

 راهبردهای عملياتي  -ج

توانمندسازی جامعه محلي در ارئه خدمات حمل و نقل مربوط به محصوالت توليد شده در  -

 شهرستان

 رودی و خروجيتقويت شرکت های حمل و نقل شهرستان در جابجايي بار و -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 چالش ها -الف

 استان نيانگينفوذ تلفن ثابت از م بيتر بودن ضر نييپا •

 استان نيانگينفوذ اپراتور همراه اول از م بيتر بودن ضر نييپا •

 استان نيانگياز م تلينفوذ اپراتور را بيتر بودن ضر نييپا •

 تلفن همراه از سرانه کل استان یها تير بودن سرانه سات نييپا •
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 شده توسط مخابرات از سرانه استان رهيدا ADSL یتر بودن سرانه پورت ها نييپا •

  ييروستا تينسبت به جمع ييروستا ICTدفاتر  نييپا تعداد •

 از سرانه استان يتر بودن سرانه مرسوالت پستنييپا •

 استان نيانگياز م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م ترنييپا •

 هاتوانمندی -ب

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها یتعداد باال •

 شهرستان یشهر تينسبت به جمع یشهر يدفاتر خدمات ارتباط یباال تعداد •

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها باالتر •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 کيفي فناوری اطالعات و ارتباطات در اقصي نقاط شهرستانتوسعه کمي و  -

 پرهيز از هدررفت سرمايه در توسعه فيزيکي زيرساخت ها -

 انرژی -12 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از 70/0درصد از مساحت و  02/2استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب 26/0مصرف

 استان  تيجمع

 هابخش رينسبت به سا يسهم مصرف گاز در بخش خانگ بودن باالتر 

 شهرستان نيسوپر در ا نيمصرف بنز عدم 

 شهرستان از استان)رتبه سوم( ديبودن مصرف سرانه نفت سف باالتر 

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما باالتر 

 هاتوانمندی -ب

 وسوم استان(  ستيتان) رتبه بشهرستان از اس يمعمول نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 و سوم استان( ستيبودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان)رتبه ب ترنييپا 

 یدرصد از برق شهرستان در بخش کشاورز 50و   يدرصد برق در بخش صنعت  4مصرف 

 از متوسط استان  ترنييسرانه برق پا مصرف 

 استان تيدرصد از جمع 70/0درصد از آب استان در کنار دارا بودن  42/0 مصرف 
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 راهبردهای عملياتي  -ج

 انرژی سکونتگاه های دور از شبکه نياز استفاده از فناوری های نوين تجديدپذير در تامين  -

 


