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 113 .............................................................................................................................................................................. اناصفه
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 175 ..............................................................................................................................................................................(درصد)

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

 استان و گانیگلپا شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها وسطت شده نصب BTS تعداد(. 101 -1)جدول
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 سهم و گانیگلپا شهرستان در  مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت تعداد(. 104 -1)جدول

 181 ............................................................................................... 1388-1395 دوره یط( درصد) استان از شهرستان

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

 183 ............................................................................ 1385-1395 دوره یط استان یتپس یواحدها کل از( درصد)

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

 183 ................................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط

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

 184 ........................................................................................................................................................................ (نفر 4000

 اناست و گانیگلپا شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله) یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 108 -1)جدول

 186 .................................................................................................................................. 1385-1395 دوره یط اصفهان

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

 187 .................................................................................................................1389-1395 دوره یط استان و گانیگلپا

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

 188 ............................................................................................................................................. مختلف یهابخش کیتفک

 190 ...................................................................... گانیگلپا شهرستان در گاز ندگانکنتعدادمصرف(. 111 -1)جدول

 196 ................................................... گانیگلپا شهرستان در ینفت یفرآورده شش مصرف زانیم(. 112 -1)جدول

 197 ............................................................ گانیگلپا شهرستان CNG گاهیجا و نیبنز پمپ تعداد(. 113 -1)جدول

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

 200 ............................................................................................................................................................ (درصد و مشترک

 201 ............................................ گانیگلپا شهرستان مختلف یهابخش در برق نیمشترک تعداد(. 115 -1)جدول

گانیگلپا شهرستان مختلف یبخشها در( مشترک هر یازا به مکعب متر) آب سرانه مصرف(. 116 -1)جدول
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 205 ............................................... گانیگلپا شهرستان مختلف یهابخش در آب انشعابات تعداد(. 117 -1)جدول

 206 ....................................................... (لومتریک)گانیگلپا شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 118 -1)جدول

 208 .......................................................... گانیگلپا شهرستان یبرا راه ییربنایز یشاخصها مقدار(. 119 -1)جدول



 

 ذ

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 210 ........................................................ گانیگلپا شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 120 -1)جدول
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 69 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 استان یهاشهرستان در یدولت رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 35 -1)نمودار

 70 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 استان یهاشهرستان در یاحرفه و یفن رنظامیز یعلم اتیه یعضاا به دانشجو تعداد نسبت(. 36 -1)نمودار

 70 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 یهاشهرستان در یکاربرد یعلم جامع رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(.37 -1)نمودار

 71 ...................................................................................................................................................... (1395)اصفهان استان

 74 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز مقاله سرانه(. 38 -1)نمودار

 74 ................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز مقاله سرانه(.39 -1)نمودار

 74 ......................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یدولت رنظامیز مقاله سرانه(. 40 -1)نمودار

 رد نور امیپ رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یوزشآم) فضا سرانه(. 41 -1)نمودار

 77 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

 در یدولت رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 42 -1)نمودار

 77 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان
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 یاهحرف و یفن رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 43 -1)نمودار

 78 ...................................................................................................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در

 یعلم جامع رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 44 -1)نمودار

 78 ...................................................................................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یکاربرد

 شهرستان  در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه(. 45 -1)نمودار

 80 ............................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و گانیگلپا

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه سهیمقا(. 46 -1)نمودار

 81 ..................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان

 تانشهرس  در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه(. 47 -1)نمودار

 81 ............................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و گانیگلپا

 رد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(. 48 -1)نمودار

 82 ......................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با گانیگلپا شهرستان

 شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یشکپز علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 49 -1)نمودار

 82 ............................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و گانیگلپا

 هرستانش در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 50 -1)نمودار

 83 ............................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید اب گانیگلپا

 86 ......... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و گانیگلپا شهرستان در ثابت تخت سرانه(. 51 -1)نمودار

 در فهاناص استان کل و  ها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 52 -1)نمودار

 86 .......................................................................................................................................................................... 1394 سال

1386 -1394 یها لسا یط استان و گانیگلپا شهرستان در ماه کی ریز نوزادان مرگ زانیم(.53 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 89 

1389 -1394 یها سال یط استان و گانیگلپا شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(.54 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 90 

1387 -1394 یها سال یط استان و گانیگلپا شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ نزایم(.55 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 91 

 96 . 1395  سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(.56 -1)نمودار

 استان یشهرستانها در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یمل یهامدال نسبت(.57 -1)نمودار

 98 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 استان یشهرستانها در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یجهان یهامدال نسبت(.58 -1)نمودار

 98 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 102 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(.59 -1)نمودار

 103 .1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه (.60 -1)نمودار
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 111 .... 1385-1395 دوره یط استان کل ازدواج نرخ با گانیگلپا شهرستان ازدواج نرخ سهیمقا(.61 -1)نمودار

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب خنر(.62 -1)نمودار

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

 در هاناصف استان کل و استان یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(.63 -1)نمودار

 114 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 صفهانا استان کل و استان یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(.64 -1)نمودار

 115 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و گانیگلپا شهرستان افزودة ارزش کل از یشاورزک بخش سهم(.65 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 119 

 یاه شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(.66 -1)نمودار

 119 ................................................................................................................ 1393 سال در هاناصف استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و گانیگلپا شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(.67 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 120 

 یاه شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(.68 -1)نمودار

 120 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و گانیگلپا شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(.69 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 121 

 یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(.70 -1)نمودار

 121 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

 در تهایفعال نیا  سهم به گانیگلپا شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(.71 -1)نمودار

 125 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 لک و استان یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(.72 -1)نمودار

 126 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 کل و استان یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(.73 -1)نمودار

 127 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در استان

 129 ..... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(. 74 -1)نمودار

 130 ............................... 1395 سال در اصفهان استان یها رستانشه یصنعت یها شهرک تعداد(.75 -1)نمودار

 132 ...... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(. 76 -1)نمودار

 135 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 77 -1)مودارن

 139 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(. 78 -1)نمودار

 139 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 79 -1)نمودار

 140 ............................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 80 -1)نمودار
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 140 ............................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 81 -1)نمودار

 145 ........ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یزراع و یباغ)یکشاورز یاراض(. 82 -1)نمودار

 145 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 83 -1)نمودار

 146 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 84 -1)نمودار

 147 ...................................................................... 1395 سال در گانیگلپا رستانشه مراتع تیوضع(. 85 -1)نمودار

 149 . 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز محصوالت(. 86 -1)نمودار

 149 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 87 -1)نمودار

 150 ...................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت( 88 -1)نمودار

 یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یوربهره(. 89 -1)نمودار

 151 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 استان یشهرستانها یزراع محصوالت دیتول در( تارهک در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 90 -1)نمودار

 152 .................................................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان

 استان یشهرستانها یباغ محصوالت دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 91 -1)نمودار

 152 .................................................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان

 154 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 92 -1)نمودار

 یهاسال یط در اصفهان استان و گانیگلپا شهرستان یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 93 -1)نمودار

 155 ............................................................................................................................................................... 1394 تا 1385

 157 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 94 -1)نمودار

 159 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 95 -1)نمودار

 160 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 96 -1)نمودار

 162 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 97 -1)نمودار

 162 .................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(. 98 -1)نمودار

 163 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 99 -1)نمودار

 165 .................................1394 سال در هاناصف استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 100 -1)نمودار

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با گانیگلپا شهرستان مقایسه(. 101 -1)نمودار

 169 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با گانیگلپا شهرستان مقایسه(. 102 -1)نمودار

 170 ......................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال

 کل و استان یها شهرستان گرید با گانیگلپا شهرستان در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 103 -1)نمودار

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

 ستانشهر گرید با گانیگلپا هرستانش  در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 104 -1)نمودار

 178 ...................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها
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 یها تانشهرس گرید با گانیگلپا شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 105 -1)نمودار

 178 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 اب گانیگلپا شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانه سهیمقا(. 106 -1)نمودار

 180 .............................................................................. 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یشهرستانها گرید

 رگید با گانیگلپا شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانه سهیمقا(. 107 -1)نمودار

 182 .................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان

 یاه شهرستان با گانیگلپا شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 108 -1)نمودار

 185 ...................................................................................................... 1395 الس در اصفهان استان کل و استان گرید

 استان لک و استان گرید یها شهرستان با گانیگلپا شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 109 -1)نمودار

 187 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 189 ....................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یعیطب گاز یسرانه مصرف(. 110 -1)مودارن

 190 ...................................................... 1394 سال در گانیگلپا شهرستان در گاز مصرف بیترک(. 111 -1)نمودار

 191 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان گاز نیمشترک کل تعداد(. 112 -1)نمودار

 192 ................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در نیبنز یسرانه مصرف(. 113 -1)نمودار

 193 ...................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در سوپر نیبنز یسرانه مصرف(. 114 -1)نمودار

 193 .............................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در گازنفت یسرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 194 .......................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در کوره نفت یسرانه مصرف(. 116 -1)نمودار

 195 ........................ 1394 سال در اصفهان استان یهرستانهاش در دیسف نفت یسرانه مصرف(. 117 -1)نمودار

 195 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در عیما گاز یسرانه مصرف(. 118 -1)نمودار

 198 ......................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان یشهرستانها در برق کل مصرف(. 119 -1)نمودار

 استان یشهرستانها در( مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل یسرانه مصرف(. 120 -1)نمودار

 198 ............................................................................................................................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان

 سال اول ماه نه در گانیگلپا شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف یبخشها مصرف سهم(. 121 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 199 

 لاو ماهه نه در گانیگلپا شهرستان برق نیمشترک تعداد در مختلف یشهابخ از کیهر سهم(. 122 -1)نمودار

 202 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 202 ..................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان استان یشهرستانها برق نیمشترک تعداد(. 123 -1)نمودار

 203 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در آب کل مصرف(. 124 -1)نمودار

 204 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در آب سرانه مصرف(. 125 -1)نمودار

 204 ................................. 1395 سال در گانیگلپا شهرستان در  بخش هر در آب مصرف سهم(. 126 -1)نمودار

1395 سال در انگیگلپا شهرستان در آب نیمشترک تعداد در مختلف یبخشها از کیهر سهم(. 127 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 205 
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 206 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان ینهاشهرستا آب انشعابات تعداد(. 128 -1)نمودار

 207 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ یحوزه یراهها(. 129 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یهاراه مجموع به گانیگلپا شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 130 -1)نمودار

 208 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 209 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 131 -1)نمودار

 209 ...................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان  تیجمع به راه نسبت(. 132 -1)نمودار

 210 ................. 1395 سال در ناصفها استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 133 -1)نمودار

 211 .............. 1395 سال در گانیگلپا شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 134 -1)نمودار

 سال در گانیگلپا شهرستان یاستان درون یشده مسافرجابجا تعداد در هیقلن لیوسا سهم(. 135 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 212 

 213 ............ 1395 سال در گانیگلپا شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 136 -1)نمودار
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 بارکهم سوره)« َ ةُ لِلْمُتَّقِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَ »

    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

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

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

ای را از واقعيت طبيعي و ريزی منطقهش سرزمين به مرزهای سياسي قراردادی نيز برنامهمطالعات آماي

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

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

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

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

العات آمايش سرزمين که معموالً دانند برای مطآيد 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 نظر از اينکه الزم است مطالعاتنمايند)صرف

 .ها را دربرگيرد، انجام شود(هايي از آنچند استان يا قسمت ريزی که ممکن استيك پهنه همگن برنامه

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

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

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

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

 است. 

دف ايجاد ا هنيز 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 های مختلف اقتصادی، اجتماعي و زيربنايي، ضمن جمعبخش

وجه ان اصفهان نموده و با تهای استوضعيت گذشته و موجود )با تحليل روند ده ساله( هريك از شهرستان

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

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

 ي تخصصيهای اجرايهای اطالعاتي از دستگاههای مورد نياز اين مطالعه با توجه به محدوديتداده

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

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

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

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

محترم  ها، نمايندگانرشد و اجرايي شهرستانها عالوه بر مسئولين ادر جلسات برگزارشده در شهرستان

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

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

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

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

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

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

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

شود، طور ويژه سپاسگزاری ميها بهمديران و کارشناسان اين دستگاهباشد، از تمامي مي« در مرکز استان

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميريزی از اطالعات و دادهگيری چرخه برنامهچرا که اساس شکل

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

سته اين رسيد. حضور پيوريزی استان اصفهان قطعاً به نتيجه مطلوب نميودجه سازمان مديريت و برنامهو ب

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

ت اد توسعه  با زحماشود که خالصانه از زحمات ايشان قدرداني نمايد. محتوای اين اسنخبرگي باعث مي

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

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

جرايي بر های امديران و کارشناسان دستگاهها، کليه مراحل طرح ميان کارفرما، مشاور، مسئولين شهرستان

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

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

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

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

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

زمين عنوان دبير علمي آمايش سرريزی استان اصفهان جناب آقای دکتر اکبری بهيريت و برنامهسازمان مد

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

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

 ريزی استانن گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزمين استان اصفهان و شورای برنامهاي

عنوان سند توسعه شهرستان شناخته شده و الزم است اقدامات الزم در جهت پيگيری راهبردهای اصفهان به
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در راستای هايي باشد 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

 5۳/1و  است مربع در غرب استان اصفهان واقع شدهکيلومتر 16۳4ايگان با وسعت حدود شهرستان گلپ

 شهرستان گلپايگان از نظر وسعت پانزدهمين شهرستان استان. دهداز مساحت کل استان را تشکيل ميدرصد 

مربع( و کمترين به شهرستان خمينيکيلومتر22570)ينشهرستان ناي رين وسعت بهبيشت اصفهان است.

 76/1نفر و معادل  900۸6  ،1۳95در سال  شهرستان گلپايگانکيلومترمربع( تعلق دارد. جمعيت 176شهر)

شهرستان استان اصفهان مي باشد. بيشترين جمعيت  دوازدهميناستان است و از اين نظر از جمعيت  درصد

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

 ۳بخش) مرکزی(،  1، اين شهرستان دارای 1۳95بر اساس تقسيمات کشوری در پايان سال باشد. مينفر( 

اين شهرستان از  .باشددهستان)جلگه، کنار رودخانه و نيوان( مي ۳شهر) گلپايگان، گلشهر و گوگد(، و 

 وانسارشهرستان خ اآباد، از جنوب بشهرستان نجف ا، از جنوب شرق بو ميمه شهرن شاهينشهرستا اشرق ب

 1۸6ی شهرستان گلپايگان تا مرکز استان، . فاصلهباشدا استان مرکزی همسايه ميو از غرب و شمال غرب ب

اک به ار -اراک به اصفهان و همچنين مسيرهای کرمانشاه-کيلومتر است و بر سر مسير ارتباطي همدان

 اصفهان قرار گرفته است.

خالي از سکنه  آبادی 27آبادی دارای سکنه و  66آبادی در اين شهرستان وجود دارد که  9۳در مجموع 

 باشند. مي

در  دهد.های استان اصفهان را نشان ميتاندر تقسيم بندی شهرس گلپايگان(  موقعيت شهرستان 1-1)نقشه 

  نيز  نشان داده شده است. گلپايگانروستايي  و شهر  هایاين نقشه پراکندگي سکونتگاه



 

 

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

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 5۳/1 107019 16۳4 مساحت)کیلومترمربع(

 2 50 1 بخش

 ۸0/2 107 ۳ شهر

 ۳6/2 127 ۳ دهستان

 65/2 ۳514 9۳ کل آبادی

 5۸/1 170۳ 27 آبادی خالی از سکنه

 مأخذ: سالنامه آماری    

رسد، سال پيش مي 7000يخ تمدن آن به های تاريخي اين شهرستان، تاربر اساس شواهد بدست آمده از تپه

يش ها، سابقه سکونت در دشت گلپايگان به دوران پهای تاريخي و نقوش صخرهاما با استناد به سنگ نگاره

رسد. اين شهرستان از طرف شمال به خمين)کمره( و قسمت از تاريخ يعني دوران سنگي و نوسنگي مي

و از  های بختياریودرز و از طرف جنوب به خوانسار و کوههای بختياری و اليگکوچکي از مغرب به کوه

طرف شرق به ميمه و کوه شيخ احمد و کوه سرخ و کوه صالح پيغمبر و ماهور گل گله و بيشه و از طرف 

متر است. ارتفاعات  1۸1۸آباد محدود است. ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا جنوب شرقي به نجف

شده،  های اطراف اصفهان جدای شرقي سلسله جبال زاگرس و غالباً از کوهشهرستان گلپايگان که دنباله

ی موازی از شمال غربي به جنوب شرقي شناسي بوده و به صورت چندين رشتهمتعلق به دوران دوم زمين

گاهي نيز تی آن زياری اين شهرستان کوه صالح پيغمبر است که بر سر قلهيابد. بلندترين قلهامتداد مي

 د دارد.وجو

های درجه و تابستان -21ل دمای های سرد با حداقهوای شهرستان گلپايگان متغير و دارای زمستانوآب

  رسد. درجه مي 5/۳7گرم و خشك است که حداکثر دمای آن به 

وده دما ب بيشترينشهرستان شاهد  و غرب ( که خطوط همدما ترسيم شده است، منطقه شمال2-1)در نقشه

( که خطوط هم ۳-1)در نقشهمي يابد.  کاهشجنوب ميانگين دما مرکز و رکت به سمت است که با ح

بيشترين بارش ها در قسمت غرب و جنوب غربي بارش متوسط ساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي دهد، 

ميزان بارش ها با  خورد که با حرکت به سمت شرق و شمال شرقيشهرستان و در ارتفاعات به چشم مي

(  نشان داده 4-1)ر از بارش، دما و ارتفاع در نقشهگيری پوشش زمين نيز متاثشکلشود. روبرو ميکاهش 

شده است. مراتع متراکم و نيمه متراکم در دامنه کوه های منطقه غرب و جنوب غربي شکل گرفته اند و با 

سمت زی نيز در قحرکت به سمت شرق و شمال شرق از تراکم مراتع کاسته مي شود.  عمده اراضي کشاور

های متراضي در قس( شکل گرفته است و ساير اگوگد و گلشهرهای گلپايگان، شهر تمرکزی )در مجاور



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸

 

 گلپايگان((  نشان مي دهد قسمت عمده شهرستان 5-1نقشه شيب )نقشه ) . شهرستان پراکنده شده اندديگر 

   ها محدود مي سازد.سمتفعاليت های مختلف را در اين قکه  است از شيب قابل توجه برخوردار

ر سال د گلپایگانمساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان (. 2 -1جدول)

 )هکتار(1395

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 65000 0 جنگل طبیعی

 24/0 ۳۳6214 79۳ جنگل دست کاشت

 0 2۸ 0 پارک های جنگلی طبیعی

 61/2 2۸0۳4 7۳1 فضاهای سبز

 0 ۸166 0 ذخیره گاه های جنگلی

 ماخذ: سالنامه آماری      

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

د از کل مساحت فضاهای سبز استان را درص 61/2هکتار مي باشد که  7۳1 در حدود گلپايگانشهرستان 

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



 

 

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

 



 

 

 گلپایگانات و خطوط همبارش متوسط سالیانه شهرستان (. ارتفاع3 -1نقشه)

 



 

 

 گلپایگان(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 گلپایگان(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 
 



 

 

  باشد.مي بخش آب در شهرستان گلپايگان های مهموضعيت شاخص(  نشان دهنده ۳-1جدول )

 گلپایگانهای 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

ینی )میلیون زم

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

495۳299/165 ۸/1۸96 
ش آبي تنعدم تنش آبي )وجود 

موضعي و مقطعي(


 تنش آبي 

شديد
2/12خوب۸147

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

 گلپایگانای مهم بخش آب در شهرستان ه(. 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(
114- ۸۳15/1-  21- 2۳۸5۸621۳1۸244۳0

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

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

  ( اين واقعيت را مشاهده نمود.7-1فراوان از منابع زيرزميني اين شهرستان را در محدوده با تنش آبي شديد قرارداده است که مي توان در نقشه )

 



 

 

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

 



 

 

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

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

 1۳90نفر در سال  ۸7479درصد به  ۸/0با متوسط نرخ رشد ساالنه   1۳۸5نفر در سال  ۸40۸1گلپايگان از 

-1۳95نفر افزايش يافته است. طي دوره   900۸6به  1۳95درصد در سال  59/0و با متوسط نرخ رشد ساالنه 

جمعيت در جايگاه پانزدهم استان قرار دارد. در همين  شهرستان گلپايگان از نظر نرخ رشد ساالنه 1۳90

درصد   -56/1با  ن و مياندشتشهرستان بوييدرصد باالترين و  61/۳دوره شهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 اند.يار داشتهترين  نرخ رشد ساالنه جمعيت استان را در اختپايين

 14/1ه جمعيت در مناطق شهری گلپايگان متوسط رشد ساالن 1۳95و 1۳90در فاصله بين دو سرشماری 

 باشد. درصد مي  -90/1درصد و در مناطق روستايي 

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

 1395و 

 1395 1390 1385 شرح
 (د)درصمتوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 59/0 ۸0/0 900۸6 ۸7479 ۸40۸1 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 65/0 ۸2/0 4591۳ 4445۳ 42672 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 5۳/0 77/0 4417۳ 4۳026 41409 تانشهرس

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - ۳0419 2۸207 247۳4 شهرستان

 - - 76/1 79/1 ۸4/1 سهم جمعیت شهرستان از کل استان )درصد(

 - - 55 54 51 مربع(تراکم جمعیت )نفر در کیلومتر

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 14/1 40/1 74۸52 7071۳ 6569۳ شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 20/1 ۳7/1 ۳7969 ۳5775 ۳۳414 شهرستان



   17/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 شرح
 (د)درصمتوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 09/1 4۳/1 ۳6۸۸۳ ۳49۳۸ ۳2549 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 2496۸ 22690 1927۸ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -90/1 -54/1 152۳4 16766 1۸11۸ شهرستان

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

 -75/1 -29/1 7944 ۸67۸ 925۸ شهرستان

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

 -06/2 -۸1/1 7290 ۸0۸۸ ۸۸60 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 5447 5517 5456 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران           

نفر در   51برابر با  1۳۸5براساس آمارهای موجود ميزان تراکم جمعيت شهرستان گلپايگان در سال 

نفر رسيده که طي اين دوره   55به   1۳95و در سال  54به  1۳90رقم در سال مربع بوده که اين هرکيلومتر

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

ر د شهرستان گلپايگان از نظر ميزان تراکم جمعيت،  رتبه دهم را در استان در اختيار داشته است. 1۳95سال 

مربع نفر در هر کيلومتر 2ين با تراکم نايشهرستان و  1۸17شهر با تراکم جمعيت شهرستان خمينياين سال 

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایبه ترتيب رتبه
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 1385-1395و استان اصفهان طی دوره  گلپایگانروند تراکم جمعیت شهرستان (. 1 -1نمودار)

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

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 92/15 ۳5/15 97/1۳ شهرستان

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

 96/6 26/7 ۸۸/5 شهرستان

 مناطق شهری

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

 01/17 40/16 9۸/14 شهرستان

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

 0۸/7 ۸۳/6 99/4 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 57/10 91/10 ۳2/10 شهرستان

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

 ۳7/6 07/9 11/9 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران



   19/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

به ازای  92/15به رقم  1۳۸5در سال  97/1۳نرخ خام تولد به ازای هر هزار نفر در شهرستان گلپايگان از رقم 

نرخ خام تولد، رتبه دوازدهم شهرستان گلپايگان از نظر  1۳95رسيده است. در سال   1۳95هزار نفر در سال 

به  ۳۸/11خوانسار با  شهرستان و  49/22فريدونشهر با شهرستان در اين سال  .استان را در اختيار داشته است

 ترين نرخ خام تولد را در اختيار داشته اند.ترتيب باالترين و پايين

به  96/6به نرخ  1۳95ه و در سال بود  ۸۸/5برابر با  1۳۸5نرخ خام مرگ و مير شهرستان گلپايگان در سال 

از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در  1۳95ازای هر هزار نفر افزايش يافته است. شهرستان گلپايگان در سال 

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

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

 اند. 

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

 1۳90درصد در سال  ۸۳/۸0به  1۳۸5درصد در سال  45/7۸ميزان شهرنشيني شهرستان گلپايگان از ميزان 

از نظر نرخ شهرنشيني  1۳95افزايش يافته است. شهرستان گلپايگان در سال  1۳95درصد در سال   09/۸۳و 

شهرستان درصد بيشترين و  5/9۸شهر با شهرستان خمينيدر اين سال   .رتبه دهم را در استان داشته است

شهرستان ، 1۳95در استان داشته اند. در سال  نشيني راصد کمترين نرخ شهردر 15/42تيران و کرون با 

 گلپايگان به لحاظ روستانشيني رتبه پانزدهم را در استان داشته است.

 1395و  1390، 1385های در سال گلپایگانهای جمعیتی شهرستان شاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 09/۸۳ ۸۳/۸0 45/7۸ شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

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

 91/16 17/19 55/21 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 96/2 10/۳ 40/۳ شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 104 10۳ 10۳ شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 5/۸6 1/۸4 4/۸۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 4/4۳ 9/47 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 00/۳ 12/۳ 42/۳ شهرستان

 جنسیتینسبت 
 10۳ 10۳ 105 استان

 10۳ 102 10۳ شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 ۸/۸۸ 2/۸7 ۳/۸6 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 5/۳9 2/44 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 ۸0/2 04/۳ ۳2/۳ شهرستان

 جنسیتینسبت 
 107 106 107 استان

 109 107 104 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7۸/7 4/7۸ استان

 1/75 4/71 1/7۳ شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 9/۳7 1/۳5 شهرستان

 ماخذ: مرکز آمار ايران



   21/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

در شهرستان  متوسط بعد خانوار 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های سالگيرد. براساس سرشماری اطراف قرار مي

کاهش يافته است. طي  1۳95سال در  96/2و  1۳90سال  در 10/۳،  به 1۳۸5در سال  40/۳گلپايگان از عدد 

بعد خانوار شهرستان گلپايگان همواره کمتر از بعد خانوار کل استان بوده است. در سال های مورد نظر، سال

هرستان ششهرستان گلپايگان از نظر بعد خانوار رتبه بيست و دوم را در استان داشته است. در اين سال  1۳95

 نفر به ترتيب  بيشترين و کمترين بعد خانوار را در استان دارند. 9۳/2نايين با شهرستان و  ۳4/۳ فريدونشهر با

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

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

دهد که نرخ باروری عمومي در شهرستان گلپايگان در يك نشان مي ( 6-1)آمار استخراج شده در جدول

، در حالي که ميزان کاهش نرخ باروری عمومي کاهش يافته 4/4۳به  9/47( از  1۳۸5-1۳90ساله ) 5دوره 

 رسيده است.  1۳90در سال  44به  1۳۸5در سال  1/4۸استان در طي اين دوره کمتر بوده و از 

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

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

در هنگام تولد و تفاوت مرگ و مير زنان و مردان در سنين خاصي باشد. با توجه  تيمهاجرت، نسبت جنسي

است که بيشتر  104با  برابر 1۳95در شهرستان گلپايگان در سال  تيبه آمارهای استخراج شده نسبت جنسي

مشخص است اين نسبت طي  (6-1)اشد. همچنين همانگونه که در جدولب( مي10۳استان) تياز نسبت جنسي

شهرستان  1۳95افزايش داشته است. در سال  1۳90-1۳95ثابت بوده و طي دوره  1۳۸5-1۳90دوره 

و  106ا فالورجان بشهرستان سال در اين  .در رتبه دهم استان قرار دارد جنسيتيگلپايگان از نظر نسبت 

 اند.را در استان داشته جنسيتيترين نسبت به ترتيب باالترين و پايين  99ا خوانسار بشهرستان 

 
با دیگر شهرستان های استان  و کل استان اصفهان در سال  گلپایگانشهرستان  تییمقایسه نسبت جنس(. 5 -1نمودار)

1395 

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

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

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده



   2۳/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

 ارائه شده است. 1۳95و 

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

ه بمشخص است در طي دهه گذشته هرم سني جمعيت شهرستان گلپايگان  (6-1)همانگونه که در نمودار

هرم سني جمعيت شهرستان گلپايگان  1۳۸5-1۳95و طي دوره  باشدميسوی سالمندی در حال حرکت 

ساله در سال  20-24و  15-19معکوس شده است. مشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از گروه سني

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

ساله و بيشتر در شهرستان گلپايگان به طور مرتب در حال  65در طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی 

 افزايش بوده است.

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

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

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

گيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان گلپايگان کمتر از کل استان است. ميزان جمعيت را در بر مي

ساله و بيشتر با سهم اين گروه  65تان اردستان سهم گروه سني همچنين مشخص است که در سطح شهرس

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

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

ارائه ( 7-1)ن برای شهرستان گلپايگان در جدولهای مهاجرت استان که خالصه آمطالعه نتايج ماتريس

  ، شهرستان گلپايگان از نظر تعداد کل مهاجران رتبه1۳۸5-1۳90دهد که طي دوره شده است، نشان مي

نفر( و  2۳۳25۳مربوط شهرستان اصفهان) نهم استان را داشته است. طي اين دوره بيشترين آمار مهاجران

ی زماني مورد باشد. ميزان خالص مهاجرت در دورهنفر( مي 1771کمترين مربوط به شهرستان دهاقان)

بحث، از مابه التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج شده از شهرستان بدست 

مهاجراني  اند و نيزارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفتهآيد بدون در نظر گرفتن مهاجراني که از خمي

ميزان خالص مهاجرت شهرستان  1۳۸5-1۳90که استان محل اقامت قبلي آنها نامعلوم بوده است. دردوره 

 نفر بوده است. 17۸2گلپايگان 

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

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 11720 کل مهاجران

 - 4591 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد 

شده یا خارج 

 شده از شهرستان

 - 4006 کل مهاجران وارد شده

 - ۳995 ها وارد شده از سایر استان

 - 11 وارد شده از خارج کشور

 - 221۳ مهاجران خارج شده از  شهرستان

 - 17۸2 خالص مهاجرت

 مأخذ: مرکز آمار ايران      



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

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

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 رپس

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

۸9- ۸۸ 2747 27۳2 5479 01/1  1641 1۸24 ۳465 90/0  1۸05 ۳24۳ 504۸ 56/0  ۳66 717 10۸۳ 51/0  6559 ۸516 15075 77/0  - 

90- ۸9 27۳۳ 2764 5497 99/0  15۸7 1۸0۸ ۳۳95 ۸۸/0  174۸ 1۸1۳ ۳561 96/0  ۳۳0 660 990 50/0  6۳9۸ 7045 1۳44۳ 91/0  ۸۳/10-  

91- 90 2705 2767 5472 9۸/0  157۳ 1799 ۳۳72 ۸7/0  16۳9 1794 ۳4۳۳ 91/0  ۳0۳ 5۳5 ۸۳۸ 57/0  6220 6۸95 1۳115 90/0  44/2-  

92- 91 ۳294 ۳۳74 666۸ 9۸/0  102۸ 1207 22۳5 ۸5/0  1546 20۳2 ۳57۸ 76/0  ۳06 5۳5 ۸41 57/0  6174 714۸ 1۳۳22 ۸6/0  5۸/1  

9۳- 92 ۳۳45 ۳440 67۸5 97/0  10۳۸ 1176 2214 ۸۸/0  1517 1۳۳۸ 2۸55 1۳/1  ۳41 55۸ ۸99 61/0  6241 6512 1275۳ 96/0  27/4-  

94- 9۳ ۳۳۸9 ۳550 69۳9 95/0  10۸4 1070 2154 01/1  1459 1517 2976 96/0  ۳74 616 990 61/0  6۳06 675۳ 1۳059 ۳9/0  40/2  

95- 94 ۳457 ۳659 7116 94/0  1595 1605 ۳200 99/0  ۸75 72۳ 159۸ 21/1  420 59۸ 101۸ 70/0  6۳47 65۸5 129۳2 96/0  97/0-  

96- 95 ۳52۳ ۳654 7177 96/0  16۳0 1666 ۳296 9۸/0  ۸۸5 729 1614 21/1  ۳72 565 9۳7 66/0  6410 6614 1۳024 97/0  71/0  

و پرورش استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش      

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

ساله مدام در حال ۸آموزان شهرستان گلپايگان طي دوره شود تعداد کل دانشهمان طور که مشاهده مي

نفر بوده و در  1۳44۳، 1۳۸9 -90موزان در سال تحصيليآاست. تعداد کل دانش کاهش و افزايش بوده

آموزان در شهرستان است. متوسط رشد ساليانه کل دانش نفرکاهش يافته 1۳024به  1۳95 -96سال 

باشد که روند کلي دانش آموزان درصد بوده و اين بدين معني مي -5/0،  1۳۸9 -95های گلپايگان طي سال

آموزان استان ي است که متوسط رشد ساليانه دانشده است. اين در حالطي اين دوره با کاهش همراه بو

 درصد بوده است.  92/0اصفهان طي اين دوره، 

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

 



   27/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

آموزی در مقطع ابتدايي در (  افزايش قابل توجه جمعيت دانش9-1ه نمودار)الزم به ذکر است که با توجه ب

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

 باشد.مي 6

 -90در سال تحصيلي  91/0دختر به پسر کل دانش آموزان شهرستان گلپايگان از  شاخص نسبت جنسيتي

در مقطع ابتدايي)به استثنای سال  1۳۸۸ -95رسيده است. طي سال های  1۳95-96در سال  97/0به  1۳۸9

( تعداد دانش آموزان پسر از دختر بيشتر بوده است. 1۳9۳ -94( و متوسطه اول)به استثنای سال 1۳۸۸ -۸9

ش آموزان پسر با فاصله تعداد دان  1۳۸۸ -95در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال های 

زيادی از دختر پيشي گرفته و اين بدين معني است که در مقطع متوسطه دوم پسران برای ورود به بازار کار 

 کنند. در شاخه فني و حرفه ای و کار دانش تحصيل مي

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

 )درصد(1388 -95

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 1/67 1/79 2/20 2/40 1/90 

90- 89 1/6۸ 1/74 2/07 2/26 1/۸2 

91- 90 1/66 1/72 2/09 1/92 1/79 

92- 91 1/6۸ 1/71 2/24 1/67 1/۸1 

93- 92 1/67 1/7۳ 1/۸2 1/71 1/71 

94- 93 1/67 1/71 1/۸۸ 1/94 1/74 

95- 94 1/65 1/70 1/67 2/05 1/69 

96- 95 1/62 1/74 1/6۳ 2/01 1/67 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

در سال تحصيلي رصد د ۸2/1استان اصفهان از آموزان دانشآموزان شهرستان گلپايگان از سهم کل دانش

رسيده است. بنابراين سهم دانش آموزان شهرستان  1۳95 -96در سال تحصيلي درصد  67/1به  90-1۳۸9

 استان اصفهان به طور کلي کاهش يافته است.آموزان دانشگلپايگان از 

 



 

 

 هری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی)نفر(به تفکیک ش گلپایگانتعداد دانش آموزان شهرستان (. 10 -1جدول)

 سال

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی
متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی شهری اییروست

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 ۸۳0 4649 ۸4/۸5 ۳9۳ ۳072 ۸۸/66 104 4944 97/94 0 10۸۳ 1۳27 1۳74۸ 91/20 

90- 89 ۸4۸ 4649 ۸4/57 ۳66 ۳029 ۸9/22 ۸6 ۳475 97/5۸ 0 990 1۳00 1214۳ 90/۳۳ 

91- 90 ۸22 4650 ۸4/9۸ ۳26 ۳046 90/۳۳ 70 ۳۳6۳ 97/96 0 ۸۳۸ 121۸ 11۸97 90/71 

92- 91 96۳ 5705 ۸5/56 209 2026 90/65 7۳ ۳505 97/96 0 ۸41 1245 12077 90/65 

93- 92 9۳9 5۸46 ۸6/16 196 201۸ 91/15 6۳ 2792 97/79 0 ۸99 119۸ 11555 90/61 

94- 93 945 5994 ۸6/۳۸ 172 19۸2 92/01 46 29۳0 9۸/45 0 990 116۳ 11۸96 91/09 

95- 94 962 6154 ۸6/4۸ 255 2945 92/0۳ 0 159۸ 100/00 0 101۸ 1217 11715 90/59 

96- 95 ۸۸5 6292 ۸7/67 25۳ ۳04۳ 92/۳2 0 1614 100/00 0 9۳7 11۳۸ 11۸۸6 91/26 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان ز دانشآموزان شهری اادی نکرده است و همچنان سهم دانشتغيير زي 1۳۸۸ -95آموزان در سال های تحصيلي هری شهرستان گلپايگان از کل دانشآموزان شسهم دانش

ن باشد. ايای وکاردانش از مقاطع ابتدايي و متوسطه اول بيشتر ميمتوسطه دوم نظری و فني و حرفه هایمقطعآموزان در آموز شهری از کل دانشباشد. سهم دانشروستايي باالتر مي

لپايگان گ رها  باشد. شهرستانتواند ناشي از نبود مدرسه در روستاها در اين مقاطع و يا  ناشي از نزديك بودن شهرها به روستاها و تمايل افراد به درس خواندن  در شهافزايش سهم مي

( و کمترين به شهرستان 67/9۸شهر)نهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين درصد به شهرستان خمينيرتبه  1۳95 -96هری از کل در سال آموز شاز لحاظ درصد دانش

.( تعلق دارد10/5۳چادگان)



   29/گلپايگان سند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388 -95های طی سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88 1/64 1/6۸ 1/49 1/۸4 0/۸0 2/29 0/00 2/4۳ 1/47 1/95 

90- 89 1/69 1/6۸ 1/4۳ 1/79 0/76 2/16 0/00 2/۳0 1/4۸ 1/۸7 

91- 90 2/01 1/61 1/6۳ 1/7۳ 0/۸5 2/16 0/00 1/95 1/75 1/79 

92- 91 2/02 1/64 1/62 1/72 1/00 2/۳0 0/00 1/70 1/۸1 1/۸1 

93- 92 1/9۳ 1/6۳ 1/6۳ 1/74 0/9۳ 1/۸6 0/00 1/76 1/74 1/71 

94- 93 1/97 1/6۳ 1/51 1/7۳ 0/7۳ 1/9۳ 0/00 2/00 1/74 1/74 

95-94 1/9۳ 1/62 1/51 1/72 0/00 1/72 0/00 2/10 1/71 1/69 

96-95 1/76 1/60 1/46 1/76 0/00 1/6۸ 0/00 2/06 1/5۸ 1/6۸ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                               

در  4۸/1استان اصفهان از آموزان روستايي دانشآموزان روستايي شهرستان گلپايگان از سهم کل دانش

  .افزايش يافته است 1۳95 -96در سال  5۸/1به  1۳۸9-90سال تحصيلي 



 

 

 )نفر(1388-95های به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی طی سال گلپایگانارس دولتی و غیردولتی شهرستان تعداد دانش آموزان مد(. 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 

 )درصد(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(

89- 88 5169 ۳10 94/۳4 ۳۳60 105 96/97 ۳۳1۸ 17۳0 65/7۳ 10۸۳ 0 100/00 129۳0 2145 ۸5/77 

90- 89 51۸0 ۳17 94/2۳ ۳267 12۸ 96/2۳ ۳۳17 244 9۳/15 990 0 100/00 12754 6۸9 94/۸7 

91- 90 5147 ۳25 94/06 ۳195 177 94/75 ۳1۸1 252 92/66 ۸۳۸ 0 100/00 12۳61 754 94/25 

92- 91 6۳24 ۳44 94/۸4 209۸ 1۳7 9۳/۸7 ۳۳۳6 242 9۳/24 ۸41 0 100/00 12599 72۳ 94/57 

93- 92 6449 ۳۳6 95/05 2074 140 9۳/6۸ 2607 24۸ 91/۳1 ۸99 0 100/00 12029 724 94/۳2 

94- 93 6471 46۸ 9۳/26 2027 127 94/10 2655 ۳21 ۸9/21 990 0 100/00 1214۳ 916 92/99 

95- 94 67۸1 ۳۳5 95/29 ۳00۸ 19 94/00 1۳۸4 214 ۸6/61 101۸ 0 100/00 12191 741 94/27 

96- 95 67۸2 ۳95 94/50 ۳0۸7 209 9۳/66 1419 195 ۸7/92 9۳7 0 100/00 12225 799 9۳/۸7 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين روند در تمام مقاطع تحصيلي قابل مشاهده همواره از دانش 1۳۸۸ -95تحصيلي  آموزان مدارس دولتي شهرستان گلپايگان طي سال هایسهم کل دانش

آموزان  در آموز دولتي از کل دانشرستان گلپايگان از لحاظ سهم دانشر مقطع تحصيلي متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش، دانش آموز مدرسه غيردولتي وجود ندارد. شهباشد. دمي

درصد( و کمترين درصد به شهرستان  100خور و بيابانك و سميرم) ين و مياندشت، خوانسار،بيشترين درصد به شهرستان های بوي رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. 1۳95 -96سال 

 درصد( تعلق دارد. 25/7۸اصفهان)



   ۳1/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388-95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88 1/75 0/95 1/92 0/57 2/10 2/44 2/52 0/00 1/9۳ 1/7۳ 

90- 89 1/76 0/97 1/۸6 0/67 2/21 1/12 2/۳۸ 0/00 1/9۳ 0/91 

91- 90 1/75 0/90 1/۸2 0/۸4 2/25 1/12 2/0۳ 0/00 1/90 0/92 

92- 91 1/۸0 0/75 1/۸0 0/99 2/45 1/0۳ 1/77 0/00 1/94 0/۸4 

93- 92 1/۸1 0/66 1/۸2 1/00 1/97 1/00 1/۸2 0/00 1/۸5 0/7۸ 

94- 93 1/۸2 0/76 1/۸2 0/۸6 2/00 1/2۸ 2/07 0/00 1/۸۸ 0/۸7 

95-94 1/۸۸ 0/4۸ 1/۸1 0/۸۸ 1/77 1/21 2/1۸ 0/00 1/۸7 0/66 

96-95 1/۸7 0/49 1/۸4 0/95 1/7۳ 1/14 2/12 0/00 1/۸6 0/66 

 ذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ماخ                      

 1۳۸۸-۸9در سال تحصيلي  9۳/1آموزان مدارس دولتي شهرستان گلپايگان از استان اصفهان از هم دانشس

آموزان رسيده  و اين حاکي از آن است که سهم شهرستان گلپايگان از دانش 1۳95-96در سال  ۸6/1به 

ستان آموزان غيردولتي اد. سهم شهرستان گلپايگان از دانشاشبلتي استان اصفهان در حال کاهش ميدو

 باشد.اصفهان  نيز در حال کاهش مي



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۳2

 

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

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

 سال

 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

90- 89 2۳/2۳ 1/60 66/06 2/۳9 0/00 0/00 10/71 1/75 

91- 90 ۳1/۳1 1/79 6۳/۳۸ 1/99 0/00 0/00 5/۳0 0/۸0 

92- 91 22/64 1/16 61/۸4 2/16 0/00 0/00 15/51 1/۸4 

93- 92 26/17 1/۳2 57/24 1/۸9 0/00 0/00 16/59 1/۸2 

94- 93 24/54 1/29 59/10 2/25 0/00 0/00 16/۳6 2/70 

95- 94 29/5۳ 1/75 56/۳4 2/50 0/00 0/00 14/1۳ 2/67 

96- 95 2۳/27 1/45 62/4۳ 2/52 0/00 0/00 14/۳0 1/77 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان              

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

رشته های مربوط به بخش صنعت وارد شده اند. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در بخش 

 است.کشاورزی دانش آموزی وارد نشده 

آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش ورود دانشبيشترين سهم  1۳95-96در سال تحصيلي 

 باشد.و در بخش کشاورزی اين سهم صفر مي بوده شهرستان گلپايگان از استان اصفهان در بخش صنعت

)نفر( و سهم آن از استان 1388 -95طی سال های  ایگانگلپتعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان (. 15 -1جدول)

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

 سال

نسبت  کل پسر دختر

 تیجنسی

 دختر به پسر
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 6 0/۳2 12 0/47 1۸ 0/41 0/50 

90- 89 20 0/90 ۳9 1/16 59 1/06 0/51 

91- 90 21 0/91 ۳4 1/0۳ 55 0/9۸ 0/62 

92- 91 21 1/10 ۳4 1/19 55 1/15 0/62 

93- 92 25 1/26 ۳۸ 1/27 6۳ 1/26 0/66 

94- 93 2۳ 1/19 44 1/46 67 1/۳6 0/52 

95- 94 24 1/2۸ 46 1/55 70 1/45 0/52 



   ۳۳/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 سال

نسبت  کل پسر دختر

 تیجنسی

 دختر به پسر
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

96- 95 21 1/1۳ 46 1/55 67 1/۳9 0/46 

 ه کل آموزش و پرورش استان اصفهانماخذ: ادار

نفر در سال  67به  1۳۸۸-۸9نفر در سال تحصيلي  1۸آموزان استثنايي شهرستان گلپايگان از تعداد دانش

 -95آموزان پسر استثنايي در شهرستان گلپايگان  در سال های تحصيلي رسيده است. تعداد دانش 96-1۳95

 همواره از دختران بيشتر بوده است.  1۳۸۸

آموزان استثنايي شهرستان گلپايگان از کل دانش آموزان استثنايي استان اصفهان در سال تحصيلي سهم دانش

 درصد افزايش يافته است. ۳9/1به  1۳95-96درصد بوده و در سال  41/0، ۸9-1۳۸۸

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

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

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 

فنی و حرفه ای 

 و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

1/۸4 1/9۳ 1/7۸ 569 2۳4 ۳۳5 ۳1 40 49 6۳ 72 9۳ ۸2 1۳9 89- 88 

1/79 1/72 1/۸۳ 651 2۳4 417 4۳ ۳۸ 57 106 77 10۸ 57 165 90- 89 

1/۸2 1/76 1/۸6 609 21۸ ۳91 ۳0 ۳2 51 90 70 101 67 16۸ 91- 90 

1/۸2 1/62 1/9۳ 616 191 425 ۳6 ۳9 4۸ ۸7 50 65 57 2۳4 92- 91 

1/7۸ 1/65 1/۸4 607 194 41۳ ۳0 ۳۳ 54 90 49 59 61 2۳1 93- 92 

1/79 1/60 1/۸۸ 572 175 ۳97 ۳0 ۳5 5۳ ۸4 45 61 47 217 94- 93 

1/79 1/6۳ 1/۸7 54۸ 17۳ ۳75 ۳9 26 ۳4 56 50 79 50 214 95- 94 

1/7۸ 1/7۸ 1/79 5۳5 1۸0 ۳55 ۳۸ 2۸ ۳۳ 54 4۸ 79 61 194 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

نفر در  5۳5به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  569جمع کل معلمان رسمي پيماني دولتي در شهرستان گلپايگان از 

در مقطع های ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه  1۳۸۸ -95کاهش يافته است. در سال های  1۳95 -96سال 

ي دولتي معلمان رسمي پيمانمعلم زن از مرد بيشتر مي باشد. سهم کل  دوم نظری شهرستان گلپايگان تعداد

 7۸/1به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  ۸4/1استان اصفهان از معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان گپايگان از 

 کاهش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال 
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ی به تفکیک مقطع تحصیلی ط گلپایگانرسمی پیمانی دولتی شهرستان نسبت دانش آموز به معلم (. 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

2۳/1۳ 9/15 ۳۳/۳7 26/71 2۳/۸۸ 17/65 2۳/۳9 89- 88 

15/۳5 ۸/6۸ 29/79 15/27 21/97 14/5۸ 2۳/۳۳ 90- 89 

17/۸۳ 9/47 ۳2/71 16/۸1 2۳/74 15/1۸ 21/90 91- 90 

14/۸6 7/۸5 ۳9/60 16/49 22/24 15/17 21/7۳ 92- 91 

1۸/60 10/۳۳ 21/۸9 15/۸۳ 22/14 16/76 22/09 93- 92 

20/5۳ 10/69 25/26 15/67 22/11 16/92 24/51 94- 93 

15/۳۳ 16/15 1۸/29 1۳/61 29/۸4 19/19 25/69 95- 94 

14/۸7 1۳/29 19/67 14/26 ۳2/17 19/5۳ 26/60 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 -۸9در سال  ۳9/2۳آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان گلپايگان از نسبت دانش

افزايش يافته است.اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  60/26به  1۳۸۸

آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان گلپايگان در نابراين نسبت تعداد دانشباشد. ب مي ۳4/27، 1۳95 -96

باشد. شهرستان گلپايگان از لحاظ اين نسبت تقريبا با استان اصفهان برابر مي 1۳95 -96مقطع ابتدايي در سال 

بتدايي آموز دولتي اصاص داده است. کمترين تعداد دانشرتبه شانزدهم را به خود اخت 1۳95 -96در سال 

( و بيشترين مربوط به شهرستان  ۳5/۸مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96نسبت به معلم در سال 

 باشد.( مي16/67لنجان)



   ۳5/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

1395) 

 65/17آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان گلپايگان از دانشت نسب

افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  5۳/19به  1۳۸۸ -۸9در سال 

خترانه شهرستان آموز به معلم مدارس دولتي دباشد. بنابراين نسبت تعداد دانش مي 5۳/19، 1۳95 -96

باشد. شهرستان گلپايگان از با استان اصفهان برابر مي  1۳95 -96گلپايگان در مقطع متوسطه اول در سال 

مربوط   1۳95 -96لحاظ اين نسبت رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت در سال 

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

 ۸۸/2۳آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان گلپايگان از نسبت دانش

صفهان در سال اين نسبت در استان ا افزايش يافته است. 1۳95 -96در سال  17/۳2به  1۳۸۸ -۸9در سال 

موز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آمي 74/26، 1۳95 -96

باشد. شهرستان گلپايگان از از استان اصفهان بيشتر مي  1۳95 -96گلپايگان در مقطع متوسطه اول در سال 

لحاظ اين نسبت رتبه بيست و دوم را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه 

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

 ( نفر مي باشد. 4۸/61لنجان)

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

نسبت در استان اصفهان در اين  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  26/14به  1۳۸۸ -۸9در سال  71/26

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

باشد. شهرستان گلپايگان در مقطع دوم نظری تقريبا با استان اصفهان برابر مي  1۳95 -96گلپايگان در سال 
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آموز دولتي دخترانه صاص داده است. کمترين تعداد دانشاخت از لحاظ اين نسبت رتبه شانزدهم را به خود

( و بيشترين مربوط به 10/5مربوط به شهرستان نطنز)  1۳95 -96متوسطه دوم نظری نسبت به معلم در سال 

 ( مي باشد. ۸9/۳۳شهرستان  لنجان)

يگان از تان گلپاآموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرسنسبت دانش

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در  1۳95 -96در سال  67/19به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۳7/۳۳

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

باشد. شهرستان گلپايگان از ن اصفهان ميدر مقطع دوم نظری بيشتر از استا 1۳95 -96گلپايگان در سال 

لحاظ اين نسبت رتبه بيست و يکم را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه 

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

 ( مي باشد. 52/۳2شهرستان  لنجان)

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

افزايش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال  29/1۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  15/9شهرستان گلپايگان از 

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

از استان اصفهان   1۳95 -96دخترانه شهرستان گلپايگان در مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال 

اص داده است. ص. شهرستان گلپايگان از لحاظ اين نسبت رتبه بيست و دوم را به خود اختباشدبيشتر مي

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

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

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

. اين نسبت کاهش يافته است 1۳95 -96در سال  ۸7/14به  1۳۸۸ -۸9ال در س 1۳/2۳شهرستان گلپايگان از 

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

کمي از استان اصفهان   1۳95 -96دولتي پسرانه شهرستان گلپايگان در مقطع دوم فني و حرفه ای در سال 

باشد. شهرستان گلپايگان از لحاظ اين نسبت رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است. کمترين مي بيشتر

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

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

د( و سهم کل معلمان از استان اصفهان)درص گلپایگانتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شهرستان (. 18 -1جدول)

 1388 -95های طی سال

 شهرستان گلپایگان سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1/14 2/90 0/60 10 6 4 89- 88 

1/02 2/5۳ 0/60 11 6 5 90- 89 



   ۳7/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 شهرستان گلپایگان سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

0/۸9 1/24 0/۸0 7 2 5 91- 90 

0/76 0/46 0/۸4 ۸ 1 7 92- 91 

0/۸2 0/90 0/۸0 9 2 7 93- 92 

0/90 0/54 0/99 ۸ 1 7 94- 93 

0/72 0/97 0/65 7 2 5 95- 94 

0/52 0/5۳ 0/52 5 1 4 96- 95 

 آموزش و پرورش استان اصفهانماخذ: اداره کل                                          

 -95های لطی سا گلپایگاننسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان (. 19 -1جدول)

1388   

 سال شهرستان گلپایگان استان اصفهان

5/05 1/۸0 89- 88 

5/19 5/۳6 90- 89 

7/1۳ 7/۸6 91- 90 

4/56 6/۸۸ 92- 91 

4/54 7/00 93- 92 

5/54 ۸/۳۸ 94- 93 

4/94 10/00 95- 94 

5/06 1۳/40 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                     

 -96نفر در سال  5به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  10استثنايي شهرستان گلپايگان از  دولتي معلمان رسمي پيماني

علمان رسمي ماستثنايي شهرستان گلپايگان از  دولتي رسمي پيمانيکاهش يافته است. سهم معلمان  1۳95

آموز به درصد کاهش يافته است. نسبت دانش 52/0به درصد  14/1استان اصفهان از استثنايي  دولتي پيماني

باشد و اين نسبت در استان اصفهان مي 40/1۳، 1۳95 -96ايگان در سال معلم مدارس استثنايي شهرستان گلپ

 1۳95 -96آموز استثنايي شهرستان گلپايگان در سال ه در ازای يك معلم، تعداد دانشاست. در نتيج 06/5

باشد. از اين لحاظ شهرستان گلپايگان رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. از استان اصفهان بيشتر مي

 ( تعلق دارد.۳6/2تان نطنز)کمترين نسبت به شهرس



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۳۸

 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

 0/71۳6 0/959۳ 0/99۳4 شهرستان 94 -95

 0/7620 0/9۳75 0/9۸61 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  99۳4/0ر شهرستان گلپايگان د 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

يگان از استان پااست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان گل 9۸61/0استان اصفهان 

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

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

 اند.ميزان را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  959۳/0در شهرستان گلپايگان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

باشد. شهرستان گلپايگان از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه ايگان از استان اصفهان باالتر ميگلپ

( کمترين ميزان را به خود اختصاص ۸767/0در رتبه اول قرار دارد.  شهرستان سميرم) 1۳94 -95اول در سال 

 داده است.

و اين پوشش  71۳6/0در شهرستان گلپايگان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

تر مي باشد. شهرستان گلپايگان از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه گلپايگان از استان اصفهان پايين



   ۳9/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

( بيشترين و شهرستان ۸060/0انزدهم قرار دارد. شهرستان اصفهان)در رتبه ش 1۳94 -95دوم در سال 

 اند.( کمترين ميزان را به خود اختصاص داده6569/0فالورجان)

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

 يم تحت پوشش قرارلالزم التعاز کودکان  شود و اين بدين معنا است که ميزان کمتریواقعي 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 -95یلی واقعی مقطع متوسطه اول در شهرستان های استان اصفهان )پوشش تحص(. 15 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 40

 

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

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

 1388 -95های )نفر در کالس( طی سالگلپایگان

 ابتدایی سال
متوسطه 

 اول

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و حرفه 

 ای و کاردانش
 استان کل

89- 88 1۸/66 25/65 16/26 21/24 19/50 20/99 

90- 89 21/۳2 24/56 24/94 21/52 22/9۸ 2۳/62 

91- 90 1۸/19 24/۳9 24/2۸ 19/49 21/02 2۳/41 

92- 91 21/01 2۳/۳1 25/47 20/02 22/۳4 24/55 

93- 92 19/25 2۳/57 24/۳6 16/05 20/5۳ 2۳/24 

94- 93 19/۸5 24/1۳ 24/5۸ 14/7۸ 20/76 2۳/۳7 

95- 94 20/55 24/46 21/97 20/۳6 21/54 2۳/45 

96- 95 22/91 26/۳۸ 22/۸9 19/10 21/15 22/۸0 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 

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

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



   41/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

نفر در  54/21به  1۳۸9 -90نفر در کالس در سال تحصيلي   9۸/22مدارس دولتي شهرستان گلپايگان از 

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

تعداد کالس های داير مدارس دولتي کاهش يافته است. شهرستان گلپايگان از نظر تراکم  نسبت بهگلپايگان 

. 1رتبه سيزدهم را به خود اختصاص داده است  1۳95 -96دانش آموزان در کالس مدارس دولتي در سال 

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

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

نفر در کالس مي باشد. در نتيجه ميزان تراکم شهرستان  ۸0/22کالس داير مدارس دولتي استان اصفهان

 گلپايگان در اين سال از استان اصفهان کمتر مي باشد.

ی ط گلپایگانتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 22 -1ل)جدو

 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 57 26 1۸ 5 106 2/۳9 

90- 89 56 27 19 5 107 2/41 

91- 90 55 26 1۸ 5 104 2/47 

                                                      
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 42

 

 ابتدایی سال
متوسطه 

 اول

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 51 24 22 5 102 2/۳۸ 

93- 92 50 2۳ 17 5 95 2/25 

94- 93 49 2۳ 16 6 94 2/21 

95-94 49 2۳ 1۳ ۸ 9۳ 2/25 

96- 95 51 22 12 9 94 2/۳0 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در سال  94به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  106ای سازماني دولتي شهرستان گلپايگان از تعداد واحده

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

 .کاهش يافته است 1۳95-96در سال  ۳0/2به  1۳۸۸-۸9در سال تحصيلي  ۳9/2دولتي استان اصفهان از 

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 91 129 1۸4 217 122 

90- 89 9۳ 121 175 19۸ 119 

91- 90 94 12۳ 177 16۸ 119 

92- 91 124 ۸7 152 16۸ 124 

93- 92 129 90 15۳ 1۸0 127 

94- 93 1۳2 ۸۸ 166 165 129 

95- 94 1۳۸ 1۳1 106 127 1۳1 

96- 95 1۳۳ 140 11۸ 104 1۳0 

 رش استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش و پرو               

آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان گلپايگان با افزايش همراه بوده نسبت کل جمعيت دانش

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا  1۳0شهرستان گلپايگان  1۳95 -96است. اين نسبت برای سال 

اند. همين نسبت برای استان به تحصيل بوده آموز مشغولنفر دانش 1۳0که در اين سال در هر واحد سازماني 

آموزاني که در هر باشد. بنابراين تعداد دانشر واحد سازماني مينفر ب 161، 1۳95 -96اصفهان در سال 

کنند از استان اصفهان کمتر مي باشد. از اين لحاظ تي در شهرستان گلپايگان تحصيل ميواحد سازماني دول

های استان اصفهان به خود اختصاص ن رتبه سيزدهم را در بين شهرستانلپايگاشهرستان گ  1۳95 -96در سال 



   4۳/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 2۳1شهر)نفر بر واحد سازماني( در رتبه اول و شهرستان خميني 45ين و مياندشت)است. شهرستان بويداده 

 نفر بر واحد سازماني( در رتبه آخر قرار دارند.

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

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

 1388 -95طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

اد کالس تعد

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 14921۳ ۸72 11/52 14/۸5 

90- 89 14921۳ ۸72 11/65 14/69 

91- 90 14949۸ ۸۸4 12/04 14/05 

92- 91 149650 ۸90 11/۸۳ 14/21 

93- 92 150506 926 12/45 1۳/06 

94- 93 150607 9۳0 12/۳۳ 1۳/1۳ 

95-94 150۸09 9۳9 12/۳0 1۳/06 

96- 95 151010 947 12/29 12/9۸ 

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

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

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 44

 

نفر در کالس در  69/14تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان گلپايگان از 

رسيده است که نسبت به تراکم کالس  1۳95-96در سال تحصيلي  9۸/12به  1۳۸9-90 سال تحصيلي

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

يده رس 1۳95-96در سال  29/12به  1۳۸9-90مترمربع بر نفر در سال  65/11دولتي شهرستان گلپايگان نيز از 

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

در  1۳95 -96باشد. شهرستان گلپايگان از لحاظ سرانه فضای دانش آموز در سال ( بيشتر ميمترمربع بر نفر

مربوط به شهرستان  های استان اصفهان قرار دارد. بيشترين مقدار سرانهرتبه ششم در بين شهرستان

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

از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي رتبه يازدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص 

( و نفر در کالس 10/27رستان خميني شهر)داده است. بيشترين مقدار تراکم در کالس فيزيکي به شه

 ( تعلق دارد.نفر در کالس 92/6ين و مياندشت)کمترين مقدار به شهرستان بوي

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

 



   45/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 استان اصفهان شهرستان گلپایگان سال

89- 88 76/0  09/1  

90- 89 0/64 0/94 

91- 90 0/67 0/92 

92- 91 0/6۳ 0/۸6 

93- 92 0/6۳ 0/۸9 

94- 93 0/6۳ 0/۸۸ 

95-94 0/60 0/۸7 

96- 95 0/61 0/۸9 

 صفهانماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان ا                                                        

 61/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  76/0ضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان گلپايگان از 

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

( بيشترين 09/1ي شهر)( کمترين مقدار و شهرستان خمين5/0ن و مياندشت)شهرستان بويي 1۳95 -96سال 

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

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

دولتي در شهرستان شاهين شهر و  موجود استفاده نشده است. ضريب بهره وری فضای آموزشي مدارس

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

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

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

  نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

 21592/7۳ 26۳ ۸۳11/7۳ تخریبی

 62۸76/9 4۸9 1۸۸2۳/۳4 دارای حداقل شرایط استحکام

 221۳2/29 2۳2 7719/21 نیاز به مقاوم سازی

  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                   

کالس نيازمند مقاوم سازی  2۳2کالس تخريبي،26۳از بين کالس های مدارس دولتي شهرستان گلپايگان،  

درصد از مساحت زيربنای مدارس دولتي  26/20باشند. س دارای حداقل شرايط استحکام  ميکال 4۸9و

درصد دارای حداقل شرايط استحکام  9۸/5۸درصد نيازمند مقاوم سازی و 76/20ين شهرستان تخريبي، ا

درصد از مساحت زيربنای مدارس استان  67/2هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان گلپايگان 

باشد.  را دارا مياصفهان را به خود اختصاص داده است و رتبه يازدهم در بين شهرستان های استان اصفهان  

درصد بيشترين سهم مساحت زيربنای مدارس دولتي و شهرستان خور و بيابانك با  ۳6شهرستان اصفهان با 

 اند.صفهان به خود اختصاص دادهدرصد کمترين مقدار را در بين شهرستان های استان ا 67/0

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

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس  نتیجه ارزیابی ستاد

 2/50 2/۸۳ 2/77 تخریبی

 ۳/۸2 4/02 4/17 حداقل شرایط استحکام

 1/50 1/64 1/61 نیاز به مقاوم سازی

 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: 



   47/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را به خود  50/2ن گلپايگان شهرستا

درصد  4۸/26اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان گلپايگان با 

. 1های استان اصفهان به خود اختصاص داده استدارد رتبه ششم را در بين شهرستانمدارس غيراستان

ن و يدولتي غيراستاندارد و شهرستان بويدرصد کمترين ميزان مدارس  ۳6/19هرستان آران و بيدگل با ش

 درصد بيشترين ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد را به خود اختصاص داده اند. 74/57مياندشت با 

 
 1395در سال  های استان اصفهانستاندرصد مدارس دولتی غیراستاندارد شهر(. 22 -1نمودار)

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



 

 

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

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
ز سهم شهرستان ا

 استان)درصد(

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

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

89- 88 0 159/44 1/47 1۳/57 52/64 1۳/5 0 0 0 0 19۳2/06 1۳1/04 0 159/44 1/47 1۳/57 19۸4/7 144/54 0/00 100/00 9/77 90/2۳ 9۳/21 6/79 1/10 0/۸2 ۳/06 

90 -89 0 161/99 1/5 1۳/79 5۳/4۸ 1۳/71 0 0 0 0 2121/07 15۳/95 0 161/99 1/5 1۳/79 2174/55 167/66 0/00 100/00 9/۸1 90/19 92/۸4 7/16 1/01 0/69 ۳/1۸ 

91- 90 0 1۸2/56 1/69 15/54 60/27 15/45 0 0 0 0 4۸۸/۳9 47/6 0 1۸2/56 1/69 15/54 54۸/66 6۳/05 0/00 100/00 9/۸1 90/19 ۸9/69 10/۳1 1/94 1/5۳ 1/۸7 

92- 91 0 169/9۸ 1/57 14/47 56/12 14/۳9 1/4 0 1/49 0 1۳4/4 10/92 1/4 169/9۸ ۳/06 14/47 190/52 25/۳1 0/۸2 99/1۸ 17/46 ۸2/54 ۸۸/27 11/7۳ 2/۳4 2/02 1/65 

93- 92 14/61 176/14 4/92 15/27 15/1 2۳/71 0 0 0 0 150/۳7 1۳/96 14/61 176/14 4/92 15/27 165/47 ۳7/67 7/66 92/۳4 24/۳7 75/6۳ ۸1/46 1۸/54 2/24 1/7۳ 1/6۳ 

94- 93 7/04 152/۸۳ 5/07 44/27 1۳/24 26/05 0 0 2/06 0 1۳4/75 10/57 7/04 152/۸۳ 7/1۳ 44/27 147/99 ۳6/62 4/40 95/60 1۳/۸7 ۸6/1۳ ۸0/16 19/۸4 2/29 4/07 1/46 

95- 94 ۸/47 12۸/67 2/7۳ 12/1 5/65 22/۸ 0 0 0 0 157/6 10/65 ۸/47 12۸/67 2/7۳ 12/1 16۳/25 ۳۳/45 6/1۸ 9۳/۸2 1۸/41 ۸1/59 ۸2/99 17/01 1/۸5 1/۳2 ۸4/1  

96- 95 5/25 1۳2/41 11/04 ۳0/2۸ 17/66 17/76 0 0 0 0 120/۳5 12/14 11/04 1۳2/41 5/25 ۳0/2۸ 1۳۸/01 29/9 7/70 92/۳0 14/7۸ ۸5/22 ۸2/19 17/۸1 2/00 2/۸2 1/۳6 

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه

مترمربع  1750،  1۳95ت. زيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت در سال دو مرکز ثابت و يك مرکز سيار بوده اس 1۳95تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان گلپايگان در سال 

فضای آموزشي  لحاظ زيربنای درصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان گلپايگان از 72/1باشد که مي

( و درصد 27/40ای غيررسمي رتبه سيزدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين درصد مربوط به شهرستان اصفهان)مراکز ثابت آموزش فني و حرفه 

های صنعت و کشاورزی بسيار کمتر در بخشمي باشد. همان طور که مشاهده مي شود در کل مراکز آموزشي درصد کارآموزان زن  (درصد 44/0ن و مياندشت)کمترين مربوط به شهرستان بويي

درصد،  2، 95-96در سال ان از استان اصفهان در بخش صنعت از کارآموزان مرد مي باشد در حاليکه  در بخش خدمات تعداد کارآموزان زن از مرد بيشتر است. سهم کارآموزان شهرستان گلپايگ

.باشديدرصد م ۳6/1رصد و در بخش خدمات د ۸2/2در بخش کشاورزی، 
                                                      

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



   49/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

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

 1388 -95های نفر ساعت بر مربی( طی سال

 کل مرد زن سال

89- 88 7۳/7 17/62 06/24 

90- 89 ۸5/7 ۳7/47 22/22 

91- 90 ۸5/۸ 1۸/71 55/27 

92- 91 69/57 41/2۸ 07/۳2 

93- 92 54/11 ۸9/26 70/22 

94- 93 6۸/12 79/24 59/22 

95- 94 - ۳7/2۳ 77/25 

96- 95 - 7۸/25 6۳/۳0 

 ای استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                 

 06/24ربيان متخصص در شهرستان گلپايگان از نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به م

رسيده  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  6۳/۳0به  1۳۸۸ -۸9هزار نفر ساعت بر مربي در سال 

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

ميزان ساعت  خصص،يررسمي شهرستان گلپايگان در ازای هر نفر مربي متدر مراکز فني و حرفه ای دولتي غ

رتبه نوزدهم را در بين شهرستان  1۳95 -96باشد. شهرستان گلپايگان از اين لحاظ در سال آموزشي بيشتر مي

مربوط به شهرستان  1۳95 -96های استان اصفهان کسب کرده است.کمترين اين نسبت در سال 

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

 -96ين و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال مربي( است. )شهرستان بوي

 فاقد کارآموز دولتي بوده است( 1۳95
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ان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص)هزار نفر ساعت بر مربی( نسبت کارآموز(. 23 -1نمودار)

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

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

 1395و  1390، 1385های سالدر 

 شهرستان گلپایگان استان اصفهان
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

45/4۳ 14/79 222/۳۸ 6۸/72 10/۸۳ 420/۸۸  1385  

26/7۸ ۸/19 1۳6/۸4 26/79 10/0۳ 129/25 1390 

25/12  19/6  ۳۳/46  4۸/11  50/7  99/۳۳  1395 

 تان اصفهانای اساداره کل آموزش فني و حرفهو  های آماری ماخذ: سالنامه      

 1۳۸5ساعت در سال  72/6۸سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان گلپايگان از 

برای  1۳95کاهش يافته است. اين مقدار در سال  1۳95در سال  4۸/11و  1۳90ساعت در سال  79/26به 

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

 1۳95از استان اصفهان کمتر است. از اين لحاظ در سال  1۳95غيررسمي شهرستان گلپايگان در سال 

شهرستان گلپايگان رتبه پانزدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان 

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

  ساعت( مي باشد. 45/0و خور و بيابانك)



   51/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 

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

(1395اصفهان)



 

 

 1395و  1390، 1385های )درصد( در سالگلپایگانساله و بیشتر شهرستان 6ستایی و شهری در جمعیت نرخ باسوادی رو(. 31 -1جدول)

 های آماریماخذ: سالنامه

درصد مي باشد  46/۸6برابر  1۳95درصد و در سال   1۳/۸4برابر  1۳90درصد،  در سال   40/۸۳برابر  1۳۸5ساله و بيشتر شهرستان گلپايگان در سال 6ادی در جمعيت نرخ باسو

افزايش يافته است. همواره نرخ  1۳90ت به سال نسب 1۳95ساله و بيشتر روستايي و شهری شهرستان گلپايگان در سال 6که با افزايش همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

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

از نظر نرخ باسوادی در  1۳95از نرخ باسوادی استان پايين تر مي باشد. شهرستان گلپايگان در سال  1۳95در سال  گلپايگان در مي يابيم که نرخ باسوادی در شهرستان گلپايگان

مربوط به شهرستان شاهين شهر و  1۳95های استان اصفهان کسب کرده است. باالترين نرخ باسوادی در سال رتبه چهاردهم را در بين شهرستان ساله و بيشتر کل6جمعيت 

.( مي باشد10/7۸( و پايين ترين مربوط به شهرستان بويين و مياندشت)11/9۳ميمه)

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر شهری6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 هریساله و بیشتر ش6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر کل6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر کل6

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

1385 6996 5445 12441 ۳6/۸0 51/65 10/7۳ 27960 24566 52526 69/90 75/۸1 2۸/۸6 ۳4956 ۳0011 64967 42/۸۸ 2۳/7۸ 40/۸۳ 

1390 6۳0۸ 4۸64 11172 72/77 60/64 41/71 29976 2657۳ 56549 45/91 ۸5/۸2 20/۸7 ۳62۸4 ۳14۳7 67721 72/۸۸ ۳۸/79 1۳/۸4 

1395 611۸ 447۸ 10596 1۳/۸۳ 27/66 06/75 ۳1779 2۸4۸۳ 60262 71/92 ۸۸/۸4 ۸4/۸۸ ۳7900 ۳2961 70۸61 01/91 76/۸1 46/۸6 



   5۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

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

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

 سال
مساحت 

 آزمایشگاه)مترمربع(

سرانه مساحت 

آزمایشگاه)مترمربع 

 بر نفر(

مساحت 

 کتابخانه)مترمربع(

سرانه مساحت 

 کتابخانه)مترمربع

 بر نفر(

تعداد سالن 

 ورزشی

1395 2697/09 0/22 1177/25 0/10 15 

  رورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش و پ

مترمربع بر نفر است  22/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه در مدارس دولتي شهرستان گلپايگان در سال 

( بيشتر مي باشد. شهرستان مترمربع بر نفر 16/0که نسبت به سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

های استان اصفهان رتبه هشتم را به خود ت آزمايشگاه در بين شهرستانمساح گلپايگان از لحاظ سرانه

مترمربع بر  44/0ين و مياندشت با ه مساحت آزمايشگاه به شهرستان بوياختصاص داده است. بيشترين سران

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

مترمربع  07/0باشد که نسبت به سرانه مدارس دولتي استان)مترمربع بر نفر مي 10/0گلپايگان شهرستان  در

های استان ه مساحت کتابخانه در بين شهرستانباشد. شهرستان گلپايگان از لحاظ سران( بيشتر ميبر نفر

( مترمربع بر نفر 17/0ن خوانسار)ه به شهرستاارد. بيشترين سرانه مساحت کتابخاناصفهان در رتبه ششم قرار د

در شهرستان  ( تعلق دارد. تعداد سالن ورزشي مدارس دولتي0و کمترين به شهرستان مبارکه)نزديك به 

سالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ در  يكدانش آموز  ۸19باشد و به ازای هر سالن مي 15گلپايگان 

ن در سال يهای مبارکه و نايس دولتي شهرستانرار دارد) مدارهای استان اصفهان قرتبه دوم در بين شهرستان

                                                      
 دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده اند. محاسبات،در  - 1
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آموز و در شهرستان برخوار دانش 505سبت در شهرستان خوانسار باشند(.  اين نفاقد سالن ورزشي مي 1۳95

 مي باشد.آموز دانش 1۸520

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

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

 



   55/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

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

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95

 1395موزش عالی در سال بر حسب نوع مراکز آ گلپایگانتعداد مراکز آموزش عالی شهرستان (. 33 -1جدول)

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

 11/11 91 1 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 09/9 11 1 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 27/2 442 1 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 22/۳ ۳1۳ 1 غیرانتفاعی

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

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

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

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

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

 

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 56

 

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

 57/۳ 16۸ 6 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

درصد از مراکز آموزش عالي  57/۳دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود دارد و   6در شهرستان گلپايگان

 استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

ي طي گروه تحصيل( اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان شهرستان گلپايگان بر حسب ۳4-1در جدول)

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 

                                                      
 



 

 

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

 گروه         

 تحصیلی        

 

 سال 

    

 جمع هنر و معماری فنی و مهندسی م پایهعلو علوم انسانی کشاورزی و دامپزشکی

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 22۳ 65 60۸ 125۳ 41۳ 1624 1196 2۸6 0 0 - 2440 ۳22۸ 566۸ 

1386 222 121 706 2054 415 1102 1۳۳9 259 0 0 - 26۸2 ۳5۳6 621۸ 70/9  

1387 216 207 750 2206 ۳64 99۳ 1۳94 ۳25 0 0 - 2724 ۳7۳1 6455 ۸1/۳  

1388 244 264 ۸15 2102 ۳20 ۸75 15۳4 ۳6۸ 0 0 - 291۳ ۳609 6522 04/1  

1389 2۳2 27۳ ۸22 2005 27۸ 792 2296 401 0 0 - ۳62۸ ۳471 7099 ۸5/۸  

1390 16۳ 265 911 19۸1 247 659 2210 445 0 0 - ۳5۳1 ۳۳50 6۸۸1 07/۳-  

1391 150 2۳9 ۸15 1695 200 521 1952 425 0 0 - ۳117 2۸۸0 5997 ۸5/12-  

1392 150 16۸ 7۳6 1554 177 ۳59 1750 ۳69 0 0 - 2۸1۳ 2450 526۳ 24/12-  

1393 111 126 799 1249 1۳1 24۸ 1757 409 0 0 - 279۸ 20۳2 4۸۳0 2۳/۸-  

1394 110 107 69۳ 111۸ ۸۸ 149 17۳2 412 7 14 26۳0 1۸00 44۳0 2۸/۸-  

1395 76 50 641 922 5۳ 96 1611 ۳۸0 45 27 2426 1475 ۳901 94/11-  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                  

                                                      
 ارائه کرده است. 1۳90های دانشجويان را از سال در تمامي گزارش اين نکته را مد نظر قرار داشته باشيد که دانشگاه دولتي خوانسار داده - 1
 نسبت دختر به پسر محاسبه شده است. -2
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نفر در سال  ۳901به  1۳۸5نفر در سال  566۸تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان از 

تعداد کل دانشجويان شهرستان  1۳۸5 -۸9های ، در سال1۳۸5 -95های طي سال است. رسيده 1۳95

تحصيلي فني و مهندسي در  گلپايگان روندی صعودی و بعد از آن روندی نزولي داشته است. در گروه

های تعداد دانشجويان پسر از دختر و در گروه 1۳95و در گروه هنر و معماری در سال  1۳۸5 -95های سال

تعداد  1۳94و در گروه هنر و معماری در سال  1۳۸5 -95های ي علوم انساني و علوم پايه در سالتحصيل

علوم پزشکي و در  دانشجويي در گروه 1۳۸5 -95های دانشجويان دختر از پسر بيشتر بوده است.  در سال

م است. سهدانشجويي در گروه هنر و معماری شهرستان گلپايگان تحصيل نکرده  1۳۸5 -9۳های سال

درصد در سال  21/۳دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان از دانشجويان استان اصفهان از 

 کاهش يافته است. 1۳95درصد در سال  69/1به  1۳۸5

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

در شش زيرنظام دولتي، آزاد اسالمي، غيرانتفاعي، پيام نور، علمي کاربردی  گلپايگانشهرستان دانشجويان 

های دولتي سهم دانشجويان دانشگاه دولتي شهرستان گلپايگان از دانشگاه کنند.ای تحصيل ميو فني و حرفه

ها و مراکز آموزش انشجويان دانشگاهافزايش و سهم د 1۳۸5نسبت به سال  1۳95استان اصفهان در سال 

در  ای شهرستان گلپايگان از استان اصفهانعالي آزاد اسالمي، پيام نور، جامع علمي کاربردی و فني و حرفه

 کاهش يافته است. 1۳۸5نسبت به سال  1۳95سال 
 



   59/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 

 1395سب زیرنظام در سال بر ح گلپایگاندرصد دانشجویان شهرستان (. 30 -1نمودار)

درصد در  ۳0/۳7دولتي،  درصد دانشجويان در دانشگاه ۳۳/19، 1۳95در شهرستان گلپايگان در سال 

درصد در دانشگاه جامع علمي کاربردی  51/10درصد در دانشگاه آزاد اسالمي،  ۸2/12پيام نور،  دانشگاه

 کنند.ای تحصيل ميدرصد در مرکز فني و حرفه 05/20و  

. 



 

 

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

 زیرنظام

 

 سال 

 فنی و حرفه ای جامع علمی کاربردی پیام نور آزاد اسالمی دولتی

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 ۳61 102 46۳ 469 261 7۳0 970 27۸7 ۳757  105 7۸ 1۸۳  5۳5 0 5۳5 

1386 ۳۳4 10۸ 442 546 207 75۳ 10۸0 ۳0۳6 4116 150 1۸5 ۳۳5  572 0 572 

1387 276 111 ۳۸7 569 205 774 112۸ ۳205 4۳۳۳  165 210 ۳75  5۸6 0 5۸6 

1388 2۸0 1۳۸ 41۸ ۸56 201 1057 107۳ ۳040 411۳  2۸5 2۳0 515  419 0 419 

1389 2۸5 155 440 1416 220 16۳6 1049 2926 ۳975  214 170 ۳۸4  664 0 664 

1390 ۳44 1۸۳ 527 1405 209 1614 1006 274۸ ۳754  292 210 502  4۸4 0 4۸4 

1391 ۳61 210 571 1016 16۳ 1179 909 2۳1۳ ۳222  256 194 450  575 0 575 

1392 ۳۸1 192 57۳ 72۳ 146 ۸69 ۸45 1917 2762  240 195 4۳5  624 0 624 

1393 520 259 779 624 1۳۸ 762 720 149۸ 221۸  2۸1 1۳7 41۸  65۳ 0 65۳ 

1394 51۳ 290 ۸0۳ 506 1۳7 64۳ 604 11۸1 17۸5  25۳ 192 445  754 0 754 

1395 46۳ 291 754 ۳۸9 111 500 517 9۳۸ 1455  275 1۳5 410  7۸2 0 7۸2 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                        



 

 

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

 سال

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 971 ۳۳9 1۳10 1469 2۸۸9 4۳5۸ 0 0 0 

1386 1129 ۳75 1504 155۳ ۳161 4714 0 0 0 

1387 1092 ۳51 144۳ 16۳2 ۳۳۸0 5012 0 0 0 

1388 94۳ ۳1۸ 1261 1970 ۳291 5261 0 0 0 

1389 1151 255 1406 2477 ۳216 569۳ 0 0 0 

1390 9۳۳ 245 117۸ 25۸0 ۳10۳ 56۸۳ 1۸ 2 20 

1391 941 227 116۸ 214۳ 2650 479۳ ۳۳ ۳ ۳6 

1392 9۳5 211 1146 1۸۳۳ 2214 4047 45 25 70 

1393 92۳ 1۳0 105۳ 1666 1۸54 ۳520 209 4۸ 257 

1394 1020 191 1211 1۳54 1522 2۸76 256 ۸7 ۳4۳ 

1395 106۳ 1۳1 1194 11۳0 12۳۳ 2۳6۳ 2۳۳ 111 ۳44 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                          
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به  1۳۸5نفر در سال  1۳10تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان از 

 2۳6۳به  1۳۸5نفر در سال  4۳5۸کاهش، در مقطع کارشناسي تعداد دانشجويان از  1۳95ال نفر در س 1194

 1۳95نفر در سال  ۳44به  1۳90نفر در سال  20کاهش و در مقطع کارشناسي ارشد از  1۳95نفر در سال 

لي دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد در مراکز آموزش عا 1۳۸5 -۸9های افزايش يافته است.  در سال

شهرستان گلپايگان تحصيل نکرده است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان از استان 

 اصفهان نيز در مقاطع کارداني و کارشناسي ارشد افزايش و در مقطع کارشناسي کاهش يافته است.

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

درصد در مقطع کارداني،  61/۳0، 1۳95ها و مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان در سال در دانشگاه

در مراکز  ارشد تحصيل مي کنند.درصد در مقطع کارشناسي ۸2/۸درصد در مقطع کارشناسي و  57/60

دانشجويي در مقاطع دکتری تخصصي و دکتری  1۳۸5 -95های آموزش عالي شهرستان گلپايگان در سال

 ای تحصيل نکرده است.حرفه

 
 

 



 

 

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

 ه تحصیلیگرو          

 سال   

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

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

1385            

1386            

1387            

1388            

1389            

1390            

1391            

1392            

1393             

1394             

1395             

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                         
ه است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي افزايش يافت 1۳95نفر در سال  20۸به  1۳۸5نفر در سال  122تعداد اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان از 

کاهش يافته است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي  1۳95درصد در سال  27/2به  1۳۸5درصد در سال  76/2شهرستان گلپايگان از مراکز آموزش عالي استان اصفهان نيز از 

های علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و کشاورزی و دامپزشکي کاهش و در گروه در گرو 1۳۸5نسبت به سال  1۳95 لشهرستان گلپايگان از مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سا

 افزايش  يافته است. 1۳9۳نسبت به سال  1۳95هنر و معماری در سال 

                                                      
ظر گرفتن نظام بدون در نلمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرو جامع علمي کاربردی تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات ع ای فني و حرفه  هایزيرنظامدر  - 1

 مدرسان حق التدريس انجام شده است.



 

 

 1385 -95)نفر( بر حسب زیرنظام طی سال های گلپایگانشهرستان  مراکز آموزش عالی هیات علمی و مدرسان اعضای تعداد(. 38 -1جدول)

 زیرنظام          دولتی آزاد اسالمی پیام نور جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای

 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس سال    

60 

 

0 ۳7 

 

0 127 

 

15 

 

۳۸ 

 

5 

 

25 

 

5 

 

1385 

61 

 

0 42 

 

0 125 

 

19 

 

2۸ 

 

۸ 

 

۳0 

 

6 

 

1386 

61 

 

0 52 

 

0 120 

 

2۳ 

 

۳6 

 

1۳ 

 

۳4 

 

7 

 

1387 

72 

 

0 52 

 

0 115 

 

24 

 

۳9 

 

1۸ 

 

۳4 

 

6 

 

1388 

75 

 

0 4۳ 

 

0 126 

 

27 

 

55 

 

20 

 

۳9 

 

۸ 

 

1389 

76 

 

0 44 

 

0 121 

 

17 

 

59 

 

20 

 

47 

 

12 

 

1390 

7۳ 

 

0 42 

 

0 124 

 

2۳ 

 

59 

 

2۸ 

 

51 

 

17 

 

1391 

7۳ 

 

0 44 

 

0 109 

 

17 

 

52 

 

27 

 

55 22 

 

1392 

75 

 

0 45 

 

0 97 

 

2۳ 

 

41 

 

26 

 

50 25 

 

1393 

۸1 

 

0 44 

 

0 92 

 

2۳ 

 

42 

 

25 

 

5۳ ۳0 

 

1394 

۸5 

 

0 44 

 

0 ۸7 

 

22 

 

26 

 

26 

 

74 

 

۳1 

 

1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                        



   65/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

نفر در سال  ۳1به  1۳۸5نفر در سال  5دانشگاه دولتي شهرستان گلپايگان تعداد اعضای هيات علمي از در 

 1۳95نفر در سال  74به  1۳۸5نفر در سال  25و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه نيز از  1۳95

نفر در سال  5دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان تعداد اعضای هيات علمي  از در افزايش يافته اند. 

نفر در سال   ۳۸افزايش و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه نيز از  1۳95نفر در سال  26به  1۳۸5

اد اعضای در دانشگاه پيام نور تعد 1۳۸5 -95های کاهش يافته اند. در سال 1۳95نفر در سال  26به  1۳۸5

نفر کاهش يافته اند. در مراکز  ۸7به  127نفر افزايش و مدرسان حق التدريس از  22به  15هيات علمي از 

مرکز  التدريسباشد. مدرسان حقای تعداد اعضای هيات علمي صفر ميجامع علمي کاربردی و فني و حرفه

التدريس مرکز فني و مدرسان حق  1۳95نفر در سال  44به  1۳۸5نفر در سال  ۳7جامع علمي کاربردی  از 

 افزايش يافته اند.  1۳95نفر در سال  ۸5به  1۳۸5نفر در سال  60ای از و حرفه

 

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

ه مرتب گلپايگان دارایمراکز آموزش عالي شهرستان  ت علمياعضای هيا از درصد 79/56، 1۳95در سال  

درصد دارای مرتبه  2۳/1و مرتبه استاديار دارای درصد  74/40 درصد دارای مرتبه دانشيار، 2۳/1، مربي

 .اندبوده استاد

 



 

 

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

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

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال     

   -       1385 

   -       1386 

   -       1387 

   -       1388 

   -       1389 

   -       1390 

   -       1391 

   -       1392 

          1393 

          1394 

          1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانا و هدانشگاهماخذ:                                                                     

يلي های تحصيلي آورده شده است. در گروه تحص( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان و استان اصفهان بر حسب گروه۳9-1در جدول )

يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي کاهش  1۳95در سال  26/۳1به  1۳۸5در سال  91/۸0علوم انساني اين نسبت از 

رسيده  1۳95در سال  ۳2/15به  1۳۸5در سال  5۸/20کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  29/21به  1۳۸5در سال  291شهرستان گلپايگان از 

در  40/14افزايش يافته است. در گروه تحصيلي کشاورزی و دامپزشکي نسبت فوق از  1۳95در سال  00/1۸به  1۳94درسال  25/5ر گروه تحصيلي هنر و معماری اين نسبت ازاست. د

 ه بوده است.های تحصيلي در استان اصفهان با کاهش همراکاهش يافته است.  نسبت فوق در تمامي گروه 1۳95در سال  41/7به  1۳۸5سال 



 

 

 1385 -95بر حسب زیرنظام طی سال های  و استان اصفهان گلپایگانشهرستان  مراکز آموزش عالی هیات علمیاعضای تعداد دانشجو به نسبت (. 40 -1جدول)

 زیرنظام         آزاد اسالمی پیام نور دولتی جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال    

 -  -       1385 

 -  -       1386 

 -  -       1387 

 -  -       1388 

 -  -       1389 

 -  -       1390 

 -  -       1391 

 -  -       1392 

 -  -       1393 

 -  -       1394 

 -  -       1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                           



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 6۸

 

 2۳/19، 1۳95نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان در سال 

از نظر نسبت تعداد باشد. شهرستان گلپايگان ( کمتر مي01/49است که از اين نسبت در استان اصفهان)

های استان رتبه اول را در بين شهرستان 1۳95دانشگاه آزاد اسالمي در سال ضای هيات علمي دانشجو به اع

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

فاقد  1۳95در سال و خوانسار سميرم  هایآزاد اسالمي شهرستان های( تعلق دارد.)دانشگاه2۳/1۳6کرون)

 (هيات علمي بوده اند

  14/66، 1۳95نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان گلپايگان در سال 

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

 24)های استان اصفهانشهرستانبين در  1۳95سال در دانشگاه پيام نور دانشجو به اعضای هيات علمي 

به شهرستان  1۳95در سال  اين نسبت بيشترين را به خود اختصاص داده است. چهارمرتبه  شهرستان(

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

است  ۳2/24، 1۳95در سال نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه دولتي شهرستان گلپايگان 

به  از نظر نسبت دانشجو گلپايگانشهرستان باشد. ( برابر مي62/2۳اصفهان)اين نسبت در استان  تقريبا با که

رتبه  شهرستان( 5)های استان اصفهاندر بين شهرستان 1۳95در سال  دانشگاه دولتي اعضای هيات علمي

( و کمترين 46/6۸به شهرستان شهرضا) 1۳95سبت در سال اين ن بيشترين را به خود اختصاص داده است. دوم

 ( تعلق دارد. ۸6/21شهرستان اصفهان) به

نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه جامع علمي کاربردی شهرستان گلپايگان به دليل نبود 

ي ت علمعضو هيات علمي در اين دانشگاه قابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيا

بيشترين اين نسبت در  باشد.مي 9۸/4۸2، 1۳95کاربردی استان اصفهان در سال جامع علميهای دانشگاه

 . ( تعلق دارد50/4۸) به شهرستان خور و بيابانك ( و کمترين56۸آران و بيدگل)به شهرستان  1۳95سال 

ود عضو لپايگان به دليل نبنسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مرکز فني و حرفه ای شهرستان گ

ني و ف مراکزهيات علمي هيات علمي در اين مرکز قابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اعضای 

به شهرستان  1۳95اين نسبت در سال  است. بيشترين 4۸/296، 1۳95استان اصفهان در سال  ایحرفه

 . دارد( تعلق ۸9/11۳آباد)شهرستان نجفبه  ( و کمترين75/۳۸7هرضا)ش



   69/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
های استان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام پیام نور در شهرستان(. 33 -1نمودار) 

 (1395اصفهان)

 

ی استان هادر شهرستان آزاد اسالمینسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 34 -1)نمودار

 (1395اصفهان)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 70

 

 

 (1395های استان اصفهان)در شهرستان دولتینسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 35 -1نمودار)

 

های استان در شهرستان ایفنی و حرفهنسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 36 -1نمودار)

 (1395اصفهان)

 



   71/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 

های استان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام جامع علمی کاربردی در شهرستان(.37 -1)نمودار

 (1395اصفهان)

 

 



 

 

 1385 -95های بر حسب زیرنظام طی سال گلپایگانان مراکز آموزش عالی شهرستدر  1سرانه مقاله(. 41 -1جدول)

 زیرنظام      آزاد اسالمی پیام نور دولتی جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال

 -  -       1385 

 -  -       1386 

 -  -       1387 

 -  -       1388 

 -  -       1389 

 -  -       1390 

 -  -       1391 

 -  -       1392 

 -  -       1393 

 -  -       1394 

 -  -       1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهاخذ: م                    

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



   7۳/لپايگانگسند توسعه شهرستان 

 

باشد که از سرانه مقاله مي 42/0، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه آزاداسالمي شهرستان گلپايگان در سال 

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

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

آران  ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان12/0( و کمترين به شهرستان برخوار)76/۳آباد)شهرستان نجف

 و بيدگل صفر مي باشد.

باشد که از سرانه مقاله مي 7۳/0، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستان گلپايگان در سال 

( کمتر است. شهرستان گلپايگان از لحاظ اين نسبت در بين 11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

های استان اصفهان رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به شهرستان شهرستان

های برخوار، تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان (۳0/0( وکمترين نسبت به شهرستان نايين)96/7اصفهان)

 چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر مي باشد.

باشد که تقريبا با سرانه مقاله مي 6۸/2، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه دولتي شهرستان گلپايگان در سال 

اين نسبت در بين  ( برابر است. شهرستان گلپايگان از لحاظ22/۳های دولتي استان اصفهان)دانشگاه

شهرستان( رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به  5های استان اصفهان)شهرستان

 ( تعلق دارد. 15/1( و کمترين نسبت به شهرستان شهرضا)۳7/۳شهرستان اصفهان)

مي در اين علکاربردی شهرستان گلپايگان به دليل نبود عضو هيات سرانه مقاله در دانشگاه جامع علمي

، 1۳95کاربردی استان اصفهان در سال های جامع علميدانشگاه قابل محاسبه نيست. سرانه مقاله در دانشگاه

شهر و خور های آران و بيدگل، خمينيو در شهرستان 61/2اين نسبت در شهرستان اصفهان  است. ۳9/10

 و بيابانك صفر مي باشد.

شهرستان گلپايگان به دليل نبود عضو هيات علمي در اين مرکز قابل ای سرانه مقاله در مرکز فني و حرفه

باشد. باالترين مي 57/1، 1۳95ای استان اصفهان در سال محاسبه نيست. سرانه مقاله در مراکز فني و حرفه

نسبت ( قرار دارد. ۸۳/0شهرستان کاشان در رتبه دوم )( است و 15/4اين نسبت مربوط به شهرستان اصفهان)

 باشد.آباد صفر ميهای شهرضا و نجفدر شهرستانفوق 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 74

 

 
 (1395های استان اصفهان)(. سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان38 -1نمودار)

 

 (1395)های استان اصفهانسرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(.39 -1نمودار)

 
 (1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام دولتی در شهرستان(. 40 -1نمودار)



 

 

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

 سال

 استان کل کل شهرستان تربیت بدنی رفاهی و فرهنگی آموزشی و کمک آموزشی

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور
 دولتی

جامع 

علمی 

 کاربردی

فنی و 

 ایحرفه

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور
 دولتی

جامع 

علمی 

 کاربردی

فنی و 

 ایحرفه

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور
 تیدول

جامع 

علمی 

 کاربردی

فنی و 

 ایحرفه

آزاد 

 اسالمی

پیام 

 نور
 دولتی

جامع 

علمی 

 کاربردی

فنی و 

 ایحرفه

آزاد 

 2اسالمی

پیام 

 نور
 دولتی

جامع 

علمی 

 کاربردی

فنی و 

 ایحرفه

1385            

1386         

1387         

1388         

1389            

1390        

1391     

1392     

1393     

1394     

1395       

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:              

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

 

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 76

 

به  1۳95بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان در سال 

 ای و کمترين ميزان سرانه به دانشگاه جامع علمي کاربردی تعلق دارد. دانشگاه فني و حرفه

به دانشگاه  1۳95بيشترين سرانه فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان گلپايگان در سال 

 ای تعلق دارد.دولتي و کمترين ميزان سرانه به مرکز فني و حرفه

انه در سال ای صفر مي باشد و بيشترين سرهای پيام نور و فني و حرفهسرانه فضای تربيت بدني در دانشگاه

 دانشگاه آزاد اسالمي تعلق دارد. به 1۳95

در کل باالترين سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني در مراکز 

به دانشگاه دولتي و کمترين سرانه به دانشگاه جامع علمي  1۳95آموزش عالي شهرستان گلپايگان در سال 

 مي( تعلق دارد. کاربردی)بدون در نظر گرفتن دانشگاه آزاد اسال

سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(  در دانشگاه دولتي شهرستان گلپايگان 

مترمربع بر نفر(کمتر مي باشد.  16/ 54مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) ۸5/12، 1۳95در سال 

شهرستان(  5های استان اصفهان)ي در بين  شهرستانشهرستان گلپايگان از نظر سرانه فضای دانشگاه دولت

تان های دولتي به شهرسرتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 71/1مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان سرانه به شهرستان شهرضا) 29/19اصفهان)

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

مترمربع بر نفر(بيشتر  55/2مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 19/6، 1۳95گلپايگان در سال 

 24)تان اصفهانهای اسباشد. شهرستان گلپايگان از نظر سرانه فضای دانشگاه پيام نور در بين  شهرستانمي

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

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

 تعلق دارد.

يت بدني( در دانشگاه جامع علمي کاربردی سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و ترب

مترمربع بر  4۳/5مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 60/۳، 1۳95شهرستان گلپايگان در سال 

باشد. شهرستان گلپايگان از نظر سرانه فضای دانشگاه جامع علمي کاربردی در بين  نفر(کمتر مي

رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه به شهرستان(  12های استان اصفهان)شهرستان

مترمربع بر نفر(  64/1شهر)مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان به شهرستان خميني ۳9/25آباد)شهرستان نجف

 تعلق دارد.

شهرستان  ایسرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(  در مرکز فني و حرفه

مترمربع بر نفر(کمتر  07/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 67/7، 1۳95گلپايگان در سال 

 7استان اصفهان) هایای در بين  شهرستانباشد. شهرستان گلپايگان از نظر سرانه فضای مراکز فني و حرفهمي

ای به نه فضای مراکز فني و حرفهشهرستان( رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرا



   77/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

مترمربع بر  70/۳شهر و ميمه)مترمربع بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان شاهين 21/11شهرستان اصفهان)

 نفر( تعلق دارد.

 

پیام نور در  زیرنظام (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 41 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 

زیرنظام دولتی در  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 42 -1نمودار) 

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 7۸

 

 
در  ایزیرنظام فنی و حرفه (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 43 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 

زیرنظام جامع علمی  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه  (.44 -1نمودار)

 (1395ان اصفهان)های استکاربردی در شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

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

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

 
 



   79/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 درمانو کمی نیروی انسانی بخش بهداشت  امکانات

در  نيو خدمات بهداشتي درما تعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي (4۳-1)جدول 

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

 نشان مي دهد.  1۳۸5-1۳94دوره 

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

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

 

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

 سهم

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 20 11/2 16 97/1 4 29/1 ۳ ۳1/2 261 ۳۳/2 

1386 21 22/2 12 41/1 4 ۳0/1 ۳ 17/2 274 26/2 

1387 20 14/2 10 15/1 6 95/1 2 67/1 274 ۳۳/2 

1388 1۸ 9۸/1 15 6۳/1 6 05/2 2 60/1 290 ۳0/2 

1389 17 ۸0/1 5 ۳9/1 6 ۳2/2 0 00/0 256 02/2 

1390 16 60/1 1۳ 26/1 6 21/2 0 00/0 29۸ 0۳/2 

1391 16 41/1 1۸ 44/1 6 9۳/1 0 00/0 296 95/1 

1392 1۸ 62/1 20 ۸0/1 6 7۸/1 2 ۳۳/1 297 9۳/1 

1393 16 41/1 24 ۸5/1 ۸ ۳9/2 ۳ 11/2 290 ۸5/1 

1394 16 ۳2/1 21 47/1 7 09/2 1 66/0 296 77/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

خصص، ومي، متهمانطور که مشخص است، طي دوره مورد نظر سهم شهرستان گلپايگان از کل پزشکان عم

کي علوم پزش دانشگاه کاهش و سهم اين شهرستان از کل دندانپزشکان شاغل درداروساز و پيراپزشك 

 استان افزايش است. 

درماني ي بهداشتعلوم پزشکي و خدمات دانشگاه سرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (44-1)در جدول 

 شهرستان گلپايگان به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. 

 

 
  



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸0

 

درمانی  های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیسرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 44 -1جدول)

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

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 24/0 21/0 19/0 1۸/0 05/0 07/0 04/0 0۳/0 10/۳ 46/2 

1386 25/0 20/0 14/0 1۸/0 05/0 07/0 04/0 0۳/0 2۳/۳ 52/2 

1387 2۳/0 20/0 12/0 19/0 07/0 07/0 02/0 0۳/0 21/۳ 51/2 

1388 21/0 19/0 17/0 19/0 07/0 06/0 02/0 0۳/0 ۳7/۳ 66/2 

1389 20/0 20/0 17/0 22/0 07/0 05/0 00/0 02/0 95/2 ۸4/2 

1390 1۸/0 21/0 15/0 21/0 07/0 06/0 00/0 02/0 41/۳ 01/۳ 

1391 1۸/0 2۳/0 20/0 25/0 07/0 06/0 00/0 02/0 ۳6/۳ 09/۳ 

1392 20/0 22/0 2۳/0 22/0 07/0 07/0 02/0 0۳/0 ۳6/۳ 09/۳ 

1393 1۸/0 2۳/0 27/0 26/0 09/0 07/0 0۳/0 0۳/0 26/۳ 1۳/۳ 

1394 1۸/0 24/0 2۳/0 2۸/0 0۸/0 07/0 01/0 0۳/0 ۳1/۳ ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:            

 .شهرستان گلپايگان از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه بيست و دوم را در استان داشته است 1۳94در سال 

 16/0شاهين شهر و ميمه با سرانه شهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه شهرستان در اين سال 

 رتبه را در استان دارند.  پايين ترين

 
سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 45 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  گلپایگان

 



   ۸1/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
ان شهرستشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرانه پز(. 46 -1نمودار)

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

 .گلپايگان به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه دوازدهم را در استان داشته است، شهرستان 1۳94در سال 

بدون پزشك متخصص  ين و مياندشتشهرستان بويرتبه اول و  46/0ين با سرانه شهرستان نايدر اين سال 

 رتبه آخر را در استان داشته اند.

 
سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان (. 47 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  گلپایگان

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸2

 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 48 -1نمودار)

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

در اين سال  .ستان داشته استگلپايگان از نظر سرانه دندانپزشك رتبه نهم را در اشهرستان ، 1۳94در سال 

پايين ترين رتبه را در  025/0برخوار با سرانه شهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان 

استان دارند. در اين سال شهرستان گلپايگان به لحاظ سرانه پيراپزشك نيز در جايگاه چهاردهم استان قرار 

به ترتيب جايگاه اول و آخر  27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7ه شهرستان اردستان با سران .گرفته است

 را در استان دارند.

 
شهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پ(. 49 -1نمودار) 

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  گلپایگان

 



   ۸۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 شهرستان مقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در(. 50 -1دار)نمو

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

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

 دهد. گلپايگان  نشان مي

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

 1385-1395سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 کپیراپزش داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

1385 ۳ 99/1 1 41/0 2 0۸/4 1 1۳/۳ 1۳ 92/0 

1386 ۳ 75/1 1 45/0 1 92/1 1 70/2 1۳ 91/0 

1387 4 12/2 1 ۳۸/0 1 75/1 1 94/2 1۳ ۸۸/0 

1388 ۳ 61/1 1 ۳۸/0 1 72/1 1 70/2 1۳ ۸6/0 

1389 ۳ 6۳/1 1 ۳۸/0 1 79/1 1 6۳/2 1۳ ۸5/0 

1390 ۳ 61/1 1 ۳9/0 1 ۸2/1 1 7۸/2 10 66/0 

1391 ۳ 57/1 1 40/0 1 ۸2/1 1 56/2 ۸ 51/0 

1392 4 06/2 1 ۳۸/0 1 ۸2/1 1 56/2 10 5۸/0 

1393 4 99/1 1 ۳6/0 1 ۸2/1 1 ۳۳/2 ۸ 47/0 

1394 ۳ 54/1 0 00/0 2 45/۳ 1 1۳/2 ۸ 4۸/0 

1395 4 97/1 1 ۳7/0 ۳ 00/5 1 ۸9/1 ۸ 4۸/0 

 ماخذ: مديريت درمان تامين اجتماعي استان



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸4

 

مديريت درمان طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي، متخصص، داروسازان و پيراپزشکان شاغل در 

اغل ، اما سهم دندانپزشکان شهرستان از کل دندانپزشکان شاعي شهرستان گلپايگان کاهش يافتهتأمين اجتم

 فزايش يافته است. در مديريت درمان تأمين اجتماعي استان ا

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

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

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دورهگلپايگان  بهداشت شهری شهرستان

بهداشت فعال، مراكز بهداشتی درمانی روستایی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه  هایتعداد خانه( 46 -1جدول)

 1385-1394بهداشتی شهری شهرستان گلپایگان طی دوره 

 سال

بهداشت های خانه

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد

سهم شهرستان 

از استان 

 د()درص

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 29 49/4 - - - - - - 

1386 29 49/4 - - - - - - 

1387 27 47/4 - - - - - - 

1388 24 10/4 - - - - - - 

1389 25 ۳6/4 2 1۳/2 6 05/۳ 5 04/2 

1390 24 19/4 2 1۳/2 6 05/۳ 5 07/2 

1391 24 19/4 2 27/2 5 4۸/2 5 04/2 

1392 24 29/4 2 27/2 4 9۸/1 6 4۸/2 

1393 24 ۳0/4 2 27/2 5 4۸/2 6 44/2 

1394 24 29/4 2 25/2 5 21/2 6 26/2 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه  

ي شهرستان گلپايگان فاقد مرکز تسهيالت زايماني بوده است. الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررس

)روستايي و شهری( فعال، مراکز بهداشتي و درماني های بهداشتدرصد از کل خانه 2۳/۳، 1۳94سال  در

و پايگاه های بهداشتي شهری و تسهيالت زايماني استان در شهرستان گلپايگان قرار داشته اند و از اين نظر 

مرکز  259مجموع اصفهان با  شهرستان در اين سال .گان در رتبه دوازدهم استان قرار داردشهرستان گلپاي

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



   ۸5/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

، تعداد تختيت مالکيتتعداد موسسات درماني فعال شهرستان گلپايگان به تفکيك وضع (47-1)در جدول

 ن ها و همچنين سرانه تخت های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.های ثابت آ

 موجود در شهرستان گلپایگان بر حسب وضعیت مالکیت ثابت های تخت و موسسات درمانی فعال(.47 -1جدول)

 سال

وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 مع کلج سایر خصوصی

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 ۸0 0 0 0 0 1 ۸0 54/1 10/1 95/0 60/1 

1386 1 75 0 0 0 0 1 75 54/1 0۳/1 ۸۸/0 57/1 

1387 1 7۳ 0 0 0 0 1 7۳ 61/1 99/0 ۸5/0 57/1 

1388 1 7۳ 0 0 0 0 1 7۳ 67/1 02/1 ۸5/0 51/1 

1389 1 72 0 0 0 0 1 72 61/1 99/0 ۸۳/0 52/1 

1390 1 7۳ 0 0 0 0 1 7۳ 59/1 97/0 ۸۳/0 54/1 

1391 1 7۳ 0 0 0 0 1 7۳ 59/1 9۸/0 ۸۳/0 51/1 

1392 1 7۳ 0 0 0 0 1 7۳ 59/1 91/0 ۸2/0 61/1 

1393 1 114 0 0 0 0 1 114 59/1 20/1 2۸/1 ۸۸/1 

1394 1 114 0 0 0 0 1 114 56/1 19/1 27/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه                                   

در سال رتبه دهم استان را در اختيار دارد.  1۳94شهرستان گلپايگان از نظر تعداد تخت های ثابت در سال 

ين و بويتخت( و شهرستان های برخوار،  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94

 اند.انك فاقد موسسه درماني فعال بودهان وخور و بياب، چادگمياندشت

 )به ازای هر هزار نفر( رتبه دوازدهم را در استانگلپايگان از نظر سرانه تخت ثابت ، شهرستان 1۳94در سال 

 تخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشته است.  14/۳کاشان با سرانه  شهرستان در اين سال .دارد



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸6

 

 
 1385-1394شهرستان گلپایگان و کل استان اصفهان طی دوره سرانه تخت ثابت در  (.51 -1نمودار)

 
مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان ها  و کل استان اصفهان در سال  (.52 -1نمودار)

1394 

سهم شهرستان از استان را اع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان گلپايگان و انو (4۸-1)جدول 

 دهد. نشان مي



   ۸7/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

در شهرستان گلپایگان و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(.48 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز هداروخان آزمایشگاه

 موسسات

 - تشخیصی

 ای هسته درمانی

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 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 10 ۸2/2 11 00/2 1 00/5 4 92/1 4 42/2 

1386 10 4۳/2 9 46/1 1 ۳5/4 6 ۳2/2 ۳ 67/1 

1387 11 6۳/2 ۸ 24/1 1 00/4 6 15/2 ۳ 6۳/1 

1388 11 64/2 ۸ 21/1 1 70/۳ 6 96/1 4 06/2 

1389 11 64/2 9 ۳۳/1 1 70/۳ 7 26/2 ۳ 55/1 

1390 11 56/2 10 4۳/1 1 2۳/۳ ۸ ۳2/2 ۳ 44/1 

1391 11 55/2 11 49/1 2 06/6 ۸ 09/2 4 ۸2/1 

1392 11 5۸/2 11 44/1 2 06/6 ۸ 0۸/2 7 04/۳ 

1393 10 ۳۳/2 11 40/1 2 71/5 6 55/1 5 21/2 

1394 10 2۳/2 12 49/1 2 41/5 6 46/1 4 65/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه               

آران و بيدگل در رتبه دهم شهرستان از نظر تعداد آزمايشگاه به همراه  1۳94شهرستان گلپايگان در سال 

 ن و مياندشتبوييهای انشهرستآزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .استان قرار دارد

عداد در اين سال شهرستان گلپايگان به لحاظ ت آزمايشگاه رتبه آخر را در استان داشته اند.با يك و چادگان 

داروخانه رتبه اول و  411اصفهان با  شهرستان در اين سال .داروخانه در جايگاه دوازدهم استان قرار دارد

تان داشتههای پاياني را در استبهدو داروخانه ر، چادگان و فريدونشهر با تنها ين و مياندشتبويشهرستان های 

 الدر اين س .مرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است 1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94اند. در سال 

ر رتبه دوم قرار اصفهان دشهرستان مرکز دياليز به همراه سه شهرستان ديگر پس از  دوگلپايگان با  شهرستان

اند. شهرستان گلپايگان و چادگان فاقد مرکز دياليز بوده ين و مياندشتبويخوار، های براند و شهرستانداشته

صفهان ا شهرستان در اين سال .، از نظر تعداد مرکز توانبخشي در رتبه  يازدهم استان قرار دارد1۳94در سال 

و  و بيابانك، چادگان ، خور ين و مياندشتبويمرکز رتبه اول را در استان دارد و شهرستان های  207با 

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

 هشت در اين سال .مبارکه در رتبه يازدهم استان قرار داردشهرستان درماني هسته ای به همراه  –تشخيصي 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ ۸۸

 

 هرستانش ی پاييني استان قرار دارند ودرماني هسته ای  در رتبه ها -موسسه تشخيصي يكشهرستان  با 

 درماني هسته ای رتبه اول را در استان دارد.  -موسسه تشخيصي 14۳اصفهان با 

 دارای يك، 1۳95مرکز فيزيوتراپي خصوصي و در سال  پنج، شهرستان گلپايگان دارای 1۳94در سال 

 ده است.مرکز جراحي محدود نيز بو يكمرکز  ام آر آی و  يكمرکز سي تي اسکن، 

 اطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکی

تعداد پايگاه های اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جاده ای شهرستان گلپايگان طي دوره  (49-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394رستان گلپایگان طی دوره تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شه(.49 -1جدول)

 ایهای جادهپایگاه های شهریپایگاه سال

1385 1 0 

1386 1 0 

1387 1 0 

1388 1 0 

1389 1 1 

1390 1 1 

1391 1 1 

1392 1 1 

1393 1 1 

1394 1 1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه                                    

، پايگاه بوده که اين تعداد دوتعداد کل پايگاه های شهری و جاده ای شهرستان گلپايگان  1۳94در سال 

دهد  و از اين نظر در رتبه های پاياني استان قرار داشته های استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 42/1

ا و خوانسار ب ين و مياندشتيبوهای هرستان شپايگاه  رتبه اول و  ۳9اصفهان با  شهرستان است. در اين سال

گلپايگان فاقد اتاق شهرستان دوره مورد بررسي . طي اندگاه رتبه آخر را در اختيار داشتهپاي يكمجموع 

 فرمان، پايگاه امداد هوايي و موتوری و اتوبوس آمبوالنس نيز بوده است. 

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

 (50-1)های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول بخش تعدادی ازشاخص در اين

ارائه شده  1۳۸6-1۳94ميزان شاخص های مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان گلپايگان طي دوره 

 است. 



   ۸9/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 ان در شهرستان گلپایگان و استان اصفهان های مرگ و میر در نوزادان و کودکمیزان شاخص(.50 -1جدول)

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 ۳/9 ۳/11 - _ - _ 

1387 1/10 ۸/9 - _ 4/14 9/15 

1388 7/1۳ 1/۸ - _ 9/20 6/1۳ 

1389 2/1۳ 7/۸ 9/14 ۸/11 ۸/19 9/1۳ 

1390 9/6 7/7 0/1۳ 1/11 ۳/15 9/12 

1391 9/1۳ 2/7 1/16 ۸/9 ۳/1۸ 9/11 

1392 1/7 ۸/6 4/11 7/9 5/1۳ ۸/9 

1393 6/2 6/6 5/4 5/9 4/6 1/11 

1394 7/7 1/6 6/12 ۸/۸ ۳/1۳ 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه                 

در شهرستان گلپايگان کاهش يافته است. در سال ررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه طي دوره مورد ب

در  .اه،  شهرستان گلپايگان در رتبه ششم استان قرار داشته استاز نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکم 1۳94

به ازای هر هزار تولد زنده در جايگاه اول قرار گرفته در حالي  14فريدن با ميزان مرگ شهرستان اين سال 

 خوانسار هيچ مرگي در نوزادان زيريکماه نداشته است.شهرستان که در اين سال 

 
 1386 -1394میزان مرگ نوزادان زیر یک ماه در شهرستان گلپایگان و استان طی سال های (.53 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 90

 

گلپايگان به لحاظ ميزان مرگ کودکان زير يکسال در رتبه پنجم استان قرار گرفته شهرستان ، 1۳94در سال 

مرگ به ازای هزار تولد زنده به  7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  شهرستان در اين سال . است

 اند.ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394در شهرستان گلپایگان و استان طی سال های  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (.54 -1نمودار)

سال در رتبه ششم استان قرار گرفته  5گلپايگان از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان ، 1۳94در سال 

هزار تولد زنده  به ترتيب  مرگ به ازای 7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با شهرستان در اين سال  .است

 اول و آخر استان قرار گرفته اند. هایهدر رتب



   91/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1387 -1394ان گلپایگان و استان طی سال های در شهرست سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (.55 -1نمودار)

ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان گلپايگان و کل استان ( 51-1)جدول 

نشان داده شده است که  (51-1)دهد. همچنين در جدول نشان مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل  هشتين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين درسطح شهرستان و استان سهم هر يك از ا

چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های تعداد و درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان گلپایگان 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 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

کل  درصد از

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 47/1۸ ۸7 25/17 2966 12/22 9۸ 9۸/14 2774 79/17 ۸7 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 ۸6/45 216 14/4۸ ۸276 1۸/47 209 60/44 ۸261 17/5۳ 260 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 1۸/۳ 15 46/2 42۳ 16/۳ 14 ۸6/2 5۳0 6۸/۳ 1۸ (غیرترافیکی) عمدغیر ادثحو

 9۸/6 1246 74/12 60 65/6 114۳ 29/11 50 76/5 ۳74 61/9 47 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 10/5 24 09/7 1219 42/5 24 96/5 401 29/4 21 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 76/2 1۳ 02/۳ 520 ۳5/1 6 7۳/1 12۸ ۸4/1 9 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 0۳/4 19 ۸4/2 4۸۸ 77/6 ۳0 ۸7/1 ۸5 4۸/۳ 17 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 ۸6/7 ۳7 54/12 2156 71/2 12 24/22 2025 1۳/6 ۳0 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ: 



   9۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

ربوط در سطح گلپايگان معلل مرگ،  طي اين دوره بيشترين سهم همانگونه  که مشخص است از بين اين 

از از نظر درصد مرگ ناشي  1۳94. شهرستان گلپايگان در سال عروقي بوده استهای قلبي به بيماری

انبيشترين درصد مرگ ناشي از سرط در همين سال .را در استان داشته است ها و تومورها رتبه هشتمسرطان

 04/14برخوار با شهرستان ن متعلق به درصد و کمتري 79/21سميرم با شهرستان ط به ها و تومورها مربو

شهرستان گلپايگان به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي  1۳94درصد بوده است. در سال 

طنز با نشهرستان درصد و  5۸/62ن با نايي شهرستان در اين سال .در  جايگاه يازدهم استان قرار داشته است

اند.  را در استان داشتههای اول و آخر درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي به ترتيب رتبه 27/27

های دستگاه تنفس در رتبه اول استان از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری گلپايگانشهرستان ، 1۳94در سال 

 1۳94ان داشته است. با توجه به آمار سال درصد رتبه آخر را در است 56/0سميرم با شهرستان قرار گرفته و 

های  قلبي عروقي، شهرستان گلپايگان بعد از بيماری از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان ها و تومورها در

در حالي که در سطح استان اصفهان به ترتيب بيماری   مهم در مرگ و مير افراد بوده است دومين عامل

بدتعريف شده و سرطان ها و تومورها مهمترين عوامل مرگ و مير افراد های قلبي عروقي، عالئم و حاالت 

تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح ( 52-1)در جدول  بوده اند.

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94شهرستان گلپايگان و استان اصفهان طي دوره 

ن مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان گلپایگان و استان اصفهان میزا (.52 -1جدول)

 1392-1394های طی سال

 استان شهرستان سال

1392 6۳/۳1 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 45/۳1 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 06/۳7 47/15 

 استان درماني بهداشتي دماتخ و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه                                 

نسبت به  1۳94در سال مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي  (52-1)همانطور که از جدول 

در شهرستان گلپايگان افزايش يافته است. شهرستان گلپايگان از نظر مرگ ناشي از حوادث  1۳9۳سال 

خور و بيابانك با شهرستان در اين سال  .در جايگاه سوم استان قرار داشته است 1۳94ترافيکي در سال 

مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ ناشي از   92/4اصفهان با  شهرستان و  61/6۸

 حوادث ترافيکي را داشته اند.



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 94

 

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ل )خدمات درماني سابق(،  اداره کتعداد بيمه شدگان )اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت 

ان طي ان و عشاير شهرستان گلپايگان و کل استق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييتأمين اجتماعي و صندو

  ارائه شده است. (5۳-1)در جدول   1۳۸5-1۳95دوره 

-1395در شهرستان گلپایگان طی دوره بیمه به تفکیک نوع تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش  (.53 -1جدول)

1385 

 نوع بیمه     

 

 

 سال   

 اداره کل تامین اجتماعی اداره کل بیمه سالمت

ق  بیمه دوصن

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 ۳6977 09/2  - - - - - - 

1386 ۳9912 14/2  ۳2646 70/1  - - - - 

1387 ۳۸۳۸9 99/1  ۳1960 55/1  - - - - 

1388 ۳1404 19/2  ۳۸555 72/1  - - - - 

1389 ۳09۳6 20/2  415۸۸ ۸0/1  - - - - 

1390 ۳2617 19/2  ۸1144  ۸1/1  - - - - 

1391 ۳2405 20/2  4757۳ ۸2/1  - - - - 

1392 ۳0504 1۸/2  47۸91 76/1  - - - - 

1393 ۳5۳44 09/2  4۸577 72/1  ۸015 50/4 919۳6 96/1 

1394 ۳6009 1۳/2  47275 6۸/1  7997 2۸/4  912۸1 95/1  

1395 ۳5444 15/2  4725۳ 70/1  - - - - 

 استان ان و عشايرق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييصندوبيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و  مأخذ: اداره کل                  

 از سالنامه آماری استخراج شده است. 1۳9۳آمار مربوط به تعداد بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال *              

درصد  95/1شهرستان گلپايگان از کل بيمه شدگان استان  ، سهم1۳94با توجه به اطالعات موجود در سال 

درصدی  4۳/۳9اصفهان با سهم  شهرستان باشد که از اين لحاظ رتبه دوازدهم استان را در اختيار دارد.مي

درصدی رتبه آخر را در استان  46/0خور و بيابانك با سهم شهرستان از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و 

 داشته اند.



   95/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  646۸در شهرستان گلپايگان به ازای هر  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  6006اين رقم به  1۳95مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به نفر يك  16696در استان به ازای هر  1۳۸5سال 

درصد را اماکن  1۳، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد  41/۳ گلپايگان دهند. شهرستاندرصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي ۸7ورزشي روباز و 

الزم به  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 97/0شد و از اماکن ورزشي استان را دارا مي با

ذکر است اين شهرستان از لحاظ سرانه اماکن ورزشي در جايگاه يازدهم) از بين بيست و چهار شهرستان( 

ان آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان ورزشي را در شهرست (54-1)استان قرار دارد. جدول 

 دهد.ن نشان ميگلپايگان و استا

 تعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان گلپایگان(.54 -1جدول)

 سال

اماکن ورزشی 

 سرپوشیده

اماکن ورزشی 

 روباز

مجموع اماکن  

 ورزشی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1۳۸5 

 

7644 21004 42041 ۸1۳91 646۸ 16696 

1۳۸6 7705 205۳2 42۳75 79652 6519 16۳24 

1۳۸7 7766 1۸29۳ 42712 74۳۳1 6571 146۸0 

1۳۸۸ 7۸2۸ 1659۸ 4۳052 67۸16 662۳ 1۳۳۳5 

1۳۸9 6676 151۸2 4۳۳94 66۸41 57۸6 12۳72 

1۳90 6729 14۳09 4۳740 65056 5۸۳2 11729 

1۳91 6769 14617 4۳997 6۳152 5۸66 11۸69 

1۳92 6۸09 1۳9۳1 44256 57۸29 5901 11226 

1۳9۳ 6۸49 14225 44517 5907۸ 59۳6 11465 

1۳94 6۸۸9 142۸4 44779 59656 5971 11524 

1۳95 69۳0 14۳44 4504۳ 61697 6006 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                              
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 1395در سال   های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(.56 -1نمودار)

ی يت بخش ورزش نقش تأثيرگذارهای مهمي که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقچنين يکي از شاخصهم

شدگان هيافته با بررسي تعداد بيميافته است. ورزشکاران سازمانيافته و غيرسازماندارد ورزشکاران سازمان

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

، در (55-1)باشد. بر اساس اطالعات جدول مي محاسبهسختي قابل باشند، به همگاني مشغول فعاليت مي

 6۳5ها مرد و نفر از آن 1670اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  2۳50بخش ورزش به طور کلي 

درصد را زنان تشکيل  5/2۸درصد از ورزشکاران اين شهرستان را مردان و  5/71به عبارتي  .اندنفر زن بوده

درصد جمعيت استان را در بر مي76/1، اين شهرستان 1۳94د. با توجه به اطالعات موجود در سال انداده

الزم به ذکر است  .ی استان را در خود جای داده استيافتهدرصد از ورزشکاران سازمان 97/0گيرد و تنها 

رستان گلپايگان درصد از ورزشکاران زن استان در شه 6/0درصد از ورزشکاران مرد استان و  27/1که 

و  با کاهش 1۳94تا  1۳۸6های کنند. همچنين تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان در طي سالمي فعاليت

ان ، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستندروبرو بوده ا تعداد ورزشکاران زن اين شهرستان با افزايش

اند. درصد رشد داشته 24/۳ه طور متوسط ساليانه درصد و ورزشکاران زن نيز ب -29/2به طور متوسط ساليانه 

ان ران استتعداد ورزشکاران شهرستان گلپايگان و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکا (55-1)جدول 

 دهد.اصفهان را نشان مي



   97/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 ی شهرستان گلپایگانیافتهتعداد ورزشکاران سازمان(.55 -1جدول)

 سال

مردورزشکاران   مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

)درصد(استان  

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

درصد()استان  

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

(درصد)استان  

 
1۳۸6 22۳5 94/1 1057 6/1 ۳292 ۸1/1 

1۳۸7 2127 

 

 

76/1 601 94/0 272۸ 4۸/1 

1۳۸۸ 2126 5/1 ۸04 1/1 2970 ۳6/1 

1۳۸9 20۸5 52/1 ۸۸5 1/1 2970 ۳6/1 

1۳90 156۳ 12/1 777 ۸1/0 2۳40 00/1 

1۳91 2152 47/1 1641 55/1 ۳79۳ 5/1 

1۳92 19۸6 49/1 119۸ 22/1 ۳1۸4 ۳۸/1 

1۳9۳ 1۸۸۸ ۳۳/1 1204 11/1 ۳092 2۳/1 

1۳94 1670 27/1 6۳5 6/0 2۳05 97/0 

 وانان استان اصفهانمأخذ: اداره کل ورزش و ج

 11به 1۳90عنوان در سال  10۳عناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران اين شهرستان از 

های ملي استان در اين شهرستان کسب درصد از مدال 71/0رسيده است. به اين ترتيب  1۳95عنوان در سال 

های در سال هاتنط ورزشکاران اين شهرستان المللي نيز تعداد عناوين کسب شده توسشده است. در سطح بين

از نظر نسبت  ها کسب شده است.و يك عنوان در اين سال سهموجود بوده که به ترتيب  1۳91و  1۳90

شهرستان آران و بيدگل باالترين ، 1۳94در سال يافته)هر هزار نفر( های ملي به تعداد ورزشکاران سازمانمدال

، 1۳94يافته)هر هزار نفر( در سال های جهاني به تعداد ورزشکاران سازماندالو از نظر نسبت م( 07/50رتبه)

 . 1را کسب کرده است (42/۸)شهرستان تيران و کرون باالترين رتبه

 المللی ورزشکاران شهرستان گلپایگانعناوین کسب شده کشوری و بین(.56 -1جدول)

 سال
یی کشورعناوین کسب شده المللیی بینشدهعناوین کسب   

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان

1390 10۳ 1170 ۸0/۸ ۳ 5۸ 17/5 

1391 29 10۸7 67/2 1 7۸ 2۸/1 

1392 2۳ 1155 99/1 - 124 - 

1393 29 1271 2۸/2 - 104 - 

                                                      
های اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالورجان، ی جهاني شهرستانهای کسب شدهاطالعات مربوط به مدال 1۳94در سال  - 1

 های اردستان، چادگان، خور و بيابانك،ي شهرستانی ملهای 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 
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 سال
یی کشورعناوین کسب شده المللیی بینشدهعناوین کسب   

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان

1394 - 15۳۳ - - 1۸۳ - 

1395 11 15۳9 71/0 - 125 - 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانماخذ:   

های جهاني به تعداد ورزشکاران آورده های ملي و مدالنسبت تعداد مدال (5۸-1( و )57-1)در نمودارهای 

 شده است که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهانهر هزار نفر( در شهرستانیافته)های ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(.57 -1نمودار)

 1394در سال 

 
 ناهای استان اصفههر هزار نفر( در شهرستانیافته)های جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(.58 -1نمودار)

 1394در سال 

 



   99/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 هشت ها ازتمام بخش ورزشي در شهرستان گلپايگان، تعداد اين پروژههای نيمهبر اساس اطالعات پروژه

تمام های نيمهتعداد پروژه بيشتريناز لحاظ رسيده است.  1۳95عدد در سال  چهاربه  1۳۸7عدد در سال 

ت و چهار ) از بين بيسبيستمجايگاه  در)به همراه شهرستان شهرضا( بخش ورزشي، شهرستان گلپايگان

گيرد. بيشترين تعداد های نيمه تمام استان را در بر ميدرصد از پروژه 47/2 و شهرستان( استان قرار دارد

پروژه و کمترين آن  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال پروژه

ارائه شده  (57-1)پروژه است . نتايج شاخص مذکور در جدول  دوبا  و دهاقان نطنزهای شهرستانمربوط به 

 است.

 تمام بخش ورزشی شهرستان گلپایگانهای نیمهتعداد پروژه(57 -1جدول)

 سال
های نیمه تمامپروژه  

) درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان  

1۳۸7 ۸ 94/۳ 

1۳۸۸ 4 ۸6/2 

1۳۸9 7 19/4 

1۳90 9 ۸1/۳ 

1۳91 4 55/2 

1۳92 6 6۸/۳ 

1۳9۳ 4 ۳۸/2 

1۳94 4 ۸/2 

1۳95 4 47/2 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                              

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشی قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبههاوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در 

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعت فرهنگي و هنری، وجود مولفهتعامال

ی قوی، ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهمذهبي وديني پايدار، سيستم

ری، مديريتي های علمي، هنهای انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

ي است. از اين رو بررسشده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(
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هت بی آنها در سطح شهرستان اهميها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليتامکانات و تعيين نقشه

 سزايي دارد.

 اماکن هنری و فرهنگی

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتهگفته ميهايي اماکن هنری به مکان

ماها، عنوان سين چهارگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 های آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه است. آموزشگاه

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95ايگان طي دوره ي و هنری شهرستان گلپتعداد اماکن فرهنگ( 5۸-1) جدول

 تعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان گلپایگان(.58 -1جدول)

 سال
آموزشگاه 

 آزاد هنری
 کتابخانه

گالری و 

 نگارخانه

موسسات فرهنگی 

 هنری
 سمن

1385 2 5 0 0 - 

1386 2 5 0 0 - 

1387 2 5 0 0 - 

1388 ۳ 5 0 0 - 

1389 ۳ 5 0 0 - 

1390 ۳ 5 0 0 - 

1391 4 6 0 0 - 

1392 4 6 0 0 ۸ 

1393 4 6 0 2 12 

1394 5 6 0 ۳ 11 

1395 7 7 1 ۳ 14 

77/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر   ۸7/0  11/0  ۳۳/0  55/1  

 شانزدهم ششم سوم شانزدهم هشتم 1395رتبه در استان در سال 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهانماخذ:   

ان فاقد همچنين اين شهرست شهرستان استان از جمله گلپايگان فاقد سينما بوده اند. 11طي دوره مورد بررسي 

سرانه  ( و کمترين2۸/0مربوط به شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها  1۳95باشد. در سال ميموزه 

 .1( است03/0هان )اصفشهرستان متعلق به 

                                                      
يين انسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوبو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان - 1 

 باشند.فاقد سينما مي



   101/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

رفته استان قرار گ هشتمشهرستان گلپايگان از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه  1۳95در سال 

 است. 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

از جمله گلپايگان فاقد موزه بودهشهرستان استان  171سي فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد برر

 ( است. 6۸/0اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

،  بيشترين 1۳95طي دوره مورد بررسي شهرستان گلپايگان دارای يك گالری و نگارخانه مي باشد. در سال 

 .2عدد(  است 12فهان )تعداد گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اص

ي کننده و بسزايي در ارتقای وضعيت فرهنگهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

، شهرستان گلپايگان دارای سه موسسه فرهنگي هنری مي باشد. در اين 1۳95شهرستان ها دارند.  در سال 

خوانسار، خوروبيابانك، طي اين دوره شهرستان های  رتبه اول را در استان دارد ، ۸6/0سال دهاقان با سرانه 

 فرهنگي هنری بوده اند. فاقد موسساتين و مياندشت، فريدونشهر و اردستان بوي

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مينهاد )سمن( در کليمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت ساختار

 هارده سمن فعال در شهرستان گلپايگان وجود داشته است. ، چ1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

ا در باالبردن هی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهکتابخانه 

، شهرستان 1۳95باشد.  در سال فرهنگ و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

های شهرستاندر همين سال . را در استان داشته است شانزدهمسرانه کتابخانه رتبه گلپايگان از نظر 

 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

 

 

                                                      
 ضا،شهر دهاقان، بيابانك، و خور شهر، خميني چادگان، وکرون، تيران مياندشت، و بويين برخوار، بيدگل، و آران ، های خوانسارشهرستان -1

 .باشندآباد فاقد موزه مي نجف مبارکه، لنجان، فالورجان،گلپايگان، شهر، فريدون فريدن،

 است.های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهشهرستان تنهادر اين دوره  -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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 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000ه )به ازای هر سران(.59 -1نمودار)

 اماکن مذهبی

شود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي باشد و ثانيا گروه هايي گفته ميبه مکان

ها نيهبرکه و حسيگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متهدف و خدمت

 باشد.مي

نشان داده  ( 59 -1)در جدول 1۳۸5-1۳95اطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان گلپايگان طي دوره 

 شده است.
 تعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان گلپایگان(.59 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 212 ۳4 

1386 215 ۳5 

1387 215 ۳5 

1388 216 ۳5 

1389 21۸ ۳۸ 

1390 219 ۳۸ 

1391 220 ۳۸ 

1392 22۳ ۳۸ 

1393 224 ۳۸ 

1394 226 ۳۸ 

1395 229 ۳۸ 

 21/4 42/25 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 چهارم هفتم 1395رتبه در استان در سال 

 نگ و ارشاد اسالمي استان اصفهاناداره کل فرهماخذ:                                             



   10۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

هفتم را ميان  که از اين نظر رتبهبوده  42/25در شهرستان گلپايگان برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استشهرستان

 در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند.  92/۳سرانه شهر و ميمه با شاهينشهرستان و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر  (.60 -1نمودار)

 جذب گردشگر مذهبي شناخته و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

 .، شهرستان گلپايگان از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه چهارم استان قرار گرفته است1۳95شوند. در سال مي

های اول به ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجفشهرستان و  96/14اردستان  با سرانه شهرستان در همين سال 

 اند.و آخر را در استان داشته

 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

در سال  دهد.در شهرستان گلپايگان را نشان مي اطالعات مربوط به امور اجتماعي بهزيستي ( 60-1)جدول 

ز در رتبه لنجان و نطنهای شهرستان ، شهرستان گلپايگان از نظر تعداد مجتمع های بهزيستي به همراه 1۳95

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با شهرستان ل در اين سا .هشتم استان قرار دارد

. ا در استان داردرمستمری بگير اجتماعي رتبه هفتم  شهرستان گلپايگان از نظر تعداد خانوارها 1۳95در سال 

خانوار رتبه های اول و  96با  ن و مياندشتبوييشهرستان خانوار و  2127اصفهان با  شهرستان در اين سال

 در استان داشته اند.آخر را 

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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-1۳94اطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان گلپايگان فقط برای دوره 

موجود است. طي اين دوره تعداد خانوارها و سهم شهرستان از کل خانوارهای مستمری بگير  1۳90

ن از اين نظر رتبه سيزدهم را در شهرستان گلپايگا 1۳94توانبخشي استان در کاهش يافته است و در سال 

 هایخانوار در رتبه 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با  شهرستان. استان داشته است

 اول و آخر  قرار گرفته اند.

، 1۳95در سال طي دوره مورد بررسي تعداد مهدهای کودک شهرستان گلپايگان افزايش يافته است. 

از نظر تعداد مهد کودک  در رتبه چهاردهم استان قرار گرفته است.  در طي دوره مورد  شهرستان گلپايگان

درصد  59/1،  1۳95در سال  .نظر، تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان گلپايگان افزايش يافته است

تان اسهای کودک استان در اين شهرستان بوده اند که از اين نظر رتبه دوازدهم را در از کل کودکان مهد

 29/1،  1۳95در سال داشته است. تعداد مربيان مهدهای کودک در شهرستان گلپايگان افزايش يافته است. 

رفته اند که از اين لحاظ در  رتبه سيزدهم استان قرار گدرصد از کل مربيان استان در شهرستان گلپايگان بوده

است.



 

 

 1385-1395بهزیستی شهرستان گلپایگان طی دوره امور اجتماعی (.60 -1جدول)

 سال

تعداد مجتمع 

های 

 بهزیستی

خانوارهای 

یر بگریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

یر بگریممست

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

مراکز 

های آسیب

 اجتماعی

پذیرش در 

مراکز 

های آسیب

 اجتماعی

مرکز 

نگهداری از 

ن بی کودکا

 سرپرست

کودکان بی 

 سرپرست

کودکان بد 

 سرپرست

تعداد 

معلولین 

 حت پوششت

مرکر 

ه مشاور

 حضوری

مراکز 

مشاوره و 

 ترک اعتیاد

داد
تع
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ص
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ن )

ستا
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ن ا
ستا
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1385 5 55/4 343 68/4 - - 8 03/1 382 08/1 31 93/0 0 00/0 0 00/0 - - 7 33/2 18 60/3 1005 52/2 - - - - 

1386 5 55/4 358 37/4 - - 8 07/1 396 11/1 32 98/0 0 00/0 0 00/0 - - 7 01/2 21 13/4 1175 52/2 - - - - 

1387 5 55/4 442 34/4 - - 9 20/1 345 96/0 35 08/1 0 00/0 0 00/0 - - 8 15/2 21 18/4 1278 45/2 - - - - 

1388 5 55/4 433 39/4 - - 9 17/1 436 19/1 35 06/1 0 00/0 0 00/0 - - 8 06/2 19 73/3 1385 37/2 - - - - 

1389 5 42/4 433 41/4 - - 10 33/1 430 16/1 38 19/1 0 00/0 0 00/0 - - 10 48/2 21 19/4 1434 28/2 - - - - 

1390 5 42/4 401 07/4 451 17/3 11 57/1 431 25/1 41 34/1 0 00/0 0 00/0 1 86/2 9 45/2 21 20/4 1447 20/2 0 00/0 1 69/1 

1391 5 17/5 399 05/4 396 62/2 11 57/1 465 25/1 41 29/1 0 00/0 0 00/0 1 86/2 10 50/2 23 36/4 1454 17/2 0 00/0 2 17/2 

1392 5 0۸/5 ۳9۸ 07/4 477 14/۳ 12 6۸/1 516 29/1 4۳ ۳1/1 0 00/0 0 00/0 1 7۸/2 10 50/2 21 10/4 1454 17/2 0 00/0 ۳ 56/2 

1393 5 92/4 401 16/4 429 29/2 10 41/1 45۸ ۳1/1 ۳۸ 20/1 4 56/6 657 97/2 1 70/2 10 5۳/2 21 0۳/4 1462 10/2 2 ۸0/1 2 77/1 

1394 5 ۸۸/4 415 ۳4/4 429 27/2 10 ۳۸/1 4۸5 ۳0/1 ۳7 17/1 4 56/6 547 7۸/2 1 7۸/2 9 2۳/2 21 1۳/4 14۸4 01/2 2 97/0 2 52/1 

1395 5 ۸۸/4 411 ۳7/4 - - 12 65/1 55۳ 59/1 42 29/1 4 56/6 465 09/2 - - 11 55/2 21 90/۳ 164۸ 10/2 - - - - 

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره       
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شهرستان  11، در مرکز آسيب های اجتماعي بوده 17ی شهرستان اصفهان که دارا به استثنای 1۳95در سال 

، شهرستان گلپايگان از 1۳95. در سال داشته استمرکز فعال وجود  4گلپايگان، شهرستان ديگر از جمله 

 شهرستان در رتبه يازدهم قرار گرفته است.  12ر بين نظر پذيرش در مراکز آسيب های اجتماعي د

مرکز نگهداری از کودکان بي سرپرست بوده است. در سال  يك، شهرستان گلپايگان دارای 1۳94در سال 

سرپرست در جايگاه  سيزدهم استان قرار گرفته کودک بي 11با نگهداری از  ،  شهرستان گلپايگان1۳95

کودک رتبه  6سرپرست رتبه اول و شهرستان نطنز با کودک بي 1۸1هان با اصفشهرستان در اين سال  .است

کودک بد سرپرست در شهرستان گلپايگان تحت  21، 1۳95در سال همچنين  آخر را در استان داشته اند.

در  .در رتبه ششم استان قرار داشته استفالورجان شهرستان اند و از اين نظر به همراه هپوشش بهزيستي بود

شهرستان  1۳95در سال عالوه بر آن  کودک جايگاه اول را داشته است. 192اصفهان با  شهرستان سالاين 

شهرستان ن سال در اي .گلپايگان از نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه سيزدهم را در استان دارد

تبه آخر را در استان داشتهعلول رم 4۳5با  ين و مياندشتبوي شهرستانمعلول رتبه اول و   ۳0904اصفهان با 

 اند.

مرکز مشاوره حضوری استان در شهرستان گلپايگان قرار داشته که از اين نظر به همراه  دو، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره  145اصفهان با  شهرستان در اين سال .فالورجان در رتبه دهم استان قرار داشته استشهرستان 

مرکز  دو، 1۳94فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. در سال رتبه نخست را دارد و شهرستان برخوار 

مشاوره و ترک اعتياد در شهرستان گلپايگان فعال بوده که از اين نظر در رتبه های مياني استان قرار داشته 

بدون داشتن مرکز مشاوره و  ن و مياندشتبوييشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با  شهرستان. است

طي دوره مورد بررسي شهرستان گلپايگان فاقد مرکز مشاوره  تبه آخر را در استان داشته اند.ترک اعتياد ر

 ژنتيك بوده است.

 امور اجتماعی کمیته امداد

تعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني در شهرستان گلپايگان طي  (61-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 



   107/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

تعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی در شهرستان گلپایگان و سهم این شهرستان (.61 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 سال

 افراد مورد حمایت خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 صد(استان)در

1385 ۳479 95/۳ 7154 ۸0/۳ 

1386 ۳674 0۳/4 7۳0۸ 76/۳ 

1387 ۳699 91/۳ 70۸0 59/۳ 

1388 ۳771 ۸9/۳ 710۸ 61/۳ 

1389 ۳699 94/۳ 7005 ۸۳/۳ 

1390 ۳۳79 ۸4/۳ 6026 61/۳ 

1391 ۳41۳ ۸0/۳ 597۸ 5۸/۳ 

1392 ۳527 69/۳ 6095 40/۳ 

1393 ۳447 51/۳ 5902 2۳/۳ 

1394 ۳552 60/۳ 59۸6 ۳۳/۳ 

 ۳2/۳ 521۳ 56/۳ ۳1۸5 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                      

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد رتبه نهم را 1۳95شهرستان گلپايگان در نه ماهه اول سال 

 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال  .در استان دارد

خانوار رتبه آخر را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد در اين سال شهرستان 

خور و بيابانك شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  شهرستان. گلپايگان رتبه يازدهم  را در استان دارد

 اند. فر رتبه آخر را در استان داشتهن 926با 

 شاخص های مهم اجتماعی

و استان اصفهان ارائه عي مهم در سطح شهرستان گلپايگان برخي  شاخص های اجتما (62-1)در جدول 

شده است.



 

 

 1385-1395های اجتماعی مهم در شهرستان گلپایگان طی دوره وضعیت شاخص(.62 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 797 741 ۸16 10۳9 1029 1190 12۸7 1272 125۸ 1272 1146 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 0 2 1 1 16 0 0 0 0 0 0 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 ناستا

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 ۸/۸ ۳/۸ 2/9 7/11 7/11 6/1۳ ۸/14 ۸/14 7/14 00/15 6/1۳ 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
 4/10 0/10 1/11 ۳/14 2/14 ۸/16 5/1۸ 5/1۸ 6/1۸ 00/19 4/17 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
 1/1 1/0 ۳/0 1/0 7/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 0/0 شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 نرخ طالق

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 00/0 02/0 01/0 01/0 2/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 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
 00/0 0۳/0 01/0 01/0 2/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 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
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 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
 * 5/۳70 0/۸16 0/10۳9 ۳/64 * * * * * * شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 شهری
 * 5/۳69 0/۸12 0/10۳7 6/6۳ * * * * * * شهرستان

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 روستایی
 * * * * * * * * * * * شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 مردان

 کل
 6/29 ۸/29 7/2۸ ۸/2۸ 9/27 5/27 5/27 5/27 2/27 ۳/27 ۸/27 شهرستان

 4/29 9/2۸ 5/2۸ 0/2۸ 6/27 5/27 ۳/27 1/27 1/26 9/26 ۸/26 استان

 شهری
 6/29 7/29 7/2۸ ۸/2۸ 9/27 5/27 5/27 5/27 2/27 ۳/27 ۸/27 شهرستان

 4/29 0/29 5/2۸ 1/2۸ 6/27 5/27 4/27 1/27 1/26 9/26 9/26 استان

 روستایی
 9/27 6/57 6/۳1 6/2۸ 5/26 0 0 0 0 0 0 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
 2/24 6/24 ۳/2۳ 6/2۳ 1/2۳ 9/22 1/22 9/22 2/22 5/22 ۳/22 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 ۳/24 6/24 ۳/2۳ 6/2۳ 1/2۳ 9/22 1/22 9/22 2/22 5/22 ۳/22 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 0/0 5/40 7/22 1/20 1/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 0/0 6/67 5/۳0 9/22 ۳/۳4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 شهری
 0/0 6/67 5/۳0 9/22 ۳/۳4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳7 6/۳5 9/۳5 7/۳5 0/۳5 1/۳4 7/۳4 4/۳4 1/۳4 2/۳4 2/۳4 استان

 روستایی
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 نشهرستا

 6/۳۳ 2/۳4 2/۳4 0/۳۳ 0/۳4 1/۳۳ 4/۳4 9/۳۳ 1/۳4 6/۳2 ۸/۳2 استان

 کل
 0/0 7/45 5/27 2/۳9 2/2۸ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

طالق  سن میانگین

 زنان

 شهری
 0/0 7/45 5/27 2/۳9 2/2۸ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳2 7/۳1 1/۳1 ۸/۳0 1/۳0 0/۳0 9/29 5/29 1/29 1/29 1/2۸ استان

 روستایی
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 7/2۸ 2/2۸ ۳/2۸ ۸/27 1/2۸ 0/29 2/29 ۸/2۸ ۸/2۸ 1/27 0/27 استان

 مشارکت نرخ

 )درصد(زنان اقتصادی

 9/11 - - - - 4/11 - - - - 4/11 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 1 5 ۳ 2 2 1 1 2 1 ۳ تعداد

 00/0 0/1 2/5 1/۳ 2/2 7/1 0/1 ۳/1 5/1 0/1 6/2 )درصد(سهم شهرستان از استان

 سرقت
 64۸ ۸5۳ 9۳1 107۳ 1056 114۸ 751 5۳2 267 215 212 تعداد

 ۳/1 6/1 ۸/1 0/2 4/2 0/۳ ۳/2 2/2 4/1 4/1 ۳/1 )درصد(سهم شهرستان از استان

 خودکشی
 ۳ 6 4 ۳ ۳ ۳ - - - - - تعداد

 5/1 4/۳ 1/2 2/2 ۸/1 9/1 - - - - - )درصد(سهم شهرستان از استان

استان انتظامي نيروی کل رماندهيف  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره                
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کاهش يافته است.  1۳95در سال   ۸/۸به نرخ  1۳۸5در سال  6/1۳نرخ ازدواج در شهرستان گلپايگان از رقم 

شهرستان در اين سال  .رتبه نهم را در استان دارد 1۳95از نظر نرخ ازدواج شهرستان گلپايگان در سال 

رتبه آخر را در استان داشته  6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و ل رتبه او 5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج  

 است.

 
 1385-1395مقایسه نرخ ازدواج شهرستان گلپایگان با نرخ ازدواج کل استان طی دوره (.61 -1نمودار)

ق دهاقان با نرخ طالتان شهرسدر اين سال  .، در شهرستان گلپايگان طالق ثبت نشده است1۳95در سال 

، نسبت ازدواج به طالق در شهرستان گلپايگان قابل 1۳95باالترين رتبه را در استان دارد. در سال  2/1۳

دهاقان با شهرستان رتبه اول و  15۸1ازدواج به طالق شهرستان شهرضا با نسبت . در اين سال محاسبه نيست

 ن داشته اند.رتبه آخر را در استا 5/0نسبت ازدواج به طالق 

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج ( 62-1)همانگونه که از اطالعات جدول 

، شهرستان گلپايگان از نظر 1۳95زنان در سطح شهرستان گلپايگان و استان در حال افزايش است. در سال 

انگين شاهين شهر و ميمه با ميشهرستان ل در اين سا .ميانگين سن ازدواج مردان در رتبه ششم استان قرار دارد

سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل با شهرستان باالترين و سال  4/۳0سن 

شهرستان گلپايگان به لحاظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه يازدهم را در  1۳95مردان را داشته اند. در سال 

شهرستان باالترين و سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان ن سال در همي .استان داشته است

 سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشته اند.  ۸/21 ميانگين سن چادگان با

افزايش يافته است. در سال  1۳۸5-1۳95خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان گلپايگان طي دوره نر

در اين  .رستان گلپايگان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه هشتم استان قرار داشته است، شه1۳95
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خميني شهر با نرخ شهرستان درصد رتبه اول و  4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان  شهرستان سال

تان گلپايگان از ، شهرس1۳95در سال  درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7مشارکت اقتصادی زنان 

 نظر تعداد سرقت در رتبه يازدهم و به لحاظ تعداد  خودکشي  در رتبه های مياني استان قرار داشته است.

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

ل فعا جمعيت ، اندبوده (کار جويای)بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

چنانچه شاغل و يا بيکار  کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.مي شمار به اقتصادی

 .شوندمي محسوب« اقتصادی فعال»نيز بوده اند، 

بنا  يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در ساله و بيشتر که 10شود. به فرد گفته مي« شاغل»دارد،  شغل از موقت ترک داليلي به

 باشد کار برای آماده ،نباشد( خوداشتغالي بگيری يا حقوق و مزد اشتغال دارای)باشد کار فاقد مرجع،

 مشخصي اقدامات)باشد کار جويای و (باشد آمادگي داشته خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد برای)

، بيکار اطالق (باشد داده انجام خوداشتغالي يا حقوق بگيری و مزد صورت به کار جستجوی ظورمن به را

ساله و بيشتر شهرستان گلپايگان افزايش يافته و جمعيت مردان  10شود. طي دوره مورد بررسي جمعيت مي

 همواره بيشتر از زنان بوده است. 

های ر ساليت دتان گلپايگان به تفکيك جنساطالعات مربوط به جمعيت فعال شهرس (6۳-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5

 ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان گلپایگان 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 7۳779 ۳7406 ۳6۳7۳ 2945۸ 25299 4159 26649 2۳۳۳9 ۳۳10 2۸09 1960 ۸49 

1390 7621۸ ۳۸712 ۳7506 ۳0292 260۳4 425۸ 2709۳ 2۳۸15 ۳27۸ ۳199 2219 9۸0 

1395 77251 ۳9259 ۳7992 ۳0207 25667 4540 26414 22۸91 ۳52۳ ۳79۳ 2776 1017 
 ايران مأخذ: مرکز آمار   

در شهرستان گلپايگان تعداد شاغلين  1۳۸5-1۳90مشخص است طي دوره ( 6۳-1)همانطور که در جدول 

 تعداد شاغلين کاهش و بيکاران افزايش يافته است.   1۳90-1۳95و بيکاران افزايش يافته و طي دوره 
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ر سالاستان اصفهان د پايگان و کلساله و بيشتر در شهرستان گل 10نرخ بيکاری جمعيت  (64-1) در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 

در سطح شهرستان گلپایگان و استان  یتساله و بیشتر به تفکیک جنس 10نرخ بیکاری جمعیت (. 64 -1جدول)

 اصفهان

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 54/9 75/7 41/20 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 56/10 52/۸ 02/2۳ ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 56/12 ۸2/10 40/22 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

مشخص است طي سال های مورد بررسي نرخ بيکاری شهرستان گلپايگان  (64-1) همانگونه که در جدول

، شهرستان گلپايگان از نظر نرخ بيکاری رتبه 1۳95کمتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال همواره 

آران و شهرستان درصد باالترين و  09/1۸لنجان با  شهرستان در اين سال .يازدهم را در استان داشته است

 درصد پايين ترين نرخ بيکاری را در استان داشته اند. 94/5بيدگل با

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (.62 -1نمودار)
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شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال  بیکاری شهرستان گلپایگان با دیگرمقایسه نرخ (.63 -1نمودار)

1395 

 هارزش افزود

 ستانده ارزش افزوده ناخالص برابر با ارزش .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزش افزوده، ارزش

 است. توليد در استفاده مورد واسطه ای مصارف ارزش منهای ناخالص

ارزش افزوده شهرستان گلپايگان و کل استان به قيمت جاری و سهم اين شهرستان از  ( 65-1) در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳وده استان طي دوره کل ارزش افز

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393ارزش افزوده شهرستان گلپایگان طی دوره (.65 -1جدول)

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1379 779۳5۳ ۳۸795952 01/2 

1380 91494۳ 4۳99۸067 0۸/2 

1381 11۳94۸9 55476۳01 05/2 

1382 1622192 7۳97۳۳65 19/2 

1383 1975226 1006۳4۳27 96/1 

1384 2520۳16 119507942 11/2 

1385 29797۸1 14۳4۳254۸ 0۸/2 

1386 ۳۸55706 192765900 00/2 

1387 46۳1626 2۳475657۸ 97/1 
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 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1388 5022564 24۳0۸۳615 07/2 

1389 49۸۳602 ۳0۳7۳7646 64/1 

1390 5۳51765 41۸791۸۸5 2۸/1 

1391 9105۳66 514012105 77/1 

1392 101۸4077 6715۳5719 52/1 

1393 1۳11460۳ 762415۳4۳ 72/1 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                                      

مشخص است که طي دوره مورد بررسي سهم ارزش افزوده شهرستان ( 65-1)عات جدول براساس اطال

 گلپايگان از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش افزوده  ۳/147، ارزش افزوده سرانه شهرستان گلپايگان 1۳9۳در سال 

، شهرستان گلپايگان از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳سال ميليون ريال( کمتر است. در  ۸/151استان )

و   ۸/627شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه شهرستان در اين سال . نهم  را در استان داشته است

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان 

 .داشته اند

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان در  رانه شهرستان گلپایگان با دیگرمقایسه ارزش افزوده س(.64 -1نمودار)

 1393سال 
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 مصرف واسطه و ستانده

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآش کليه کاالها و خدماتي که در فرمصرف واسطه به ارز

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارندعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

فاده ديگران قرار مورد است و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليد، کاال يا خدمتي مى گفته محصول يا ستانده گيرد،مي

های اقتصادی طه به ستانده در هريك از  فعاليتنسبت مصرف واس (66-1در جدول ) حاصل مي شود.

 .ارائه شده است 1۳9۳شهرستان گلپايگان و استان اصفهان در سال 

بيشتر  لپايگانگهای اقتصادی در شهرستان ، نسبت مصرف واسطه به ستانده در بيشتر فعاليت1۳9۳در سال 

نيز بيشتر از  گلپايگاناز کل استان بوده است. در اين سال نسبت مصرف واسطه به ستانده کل در شهرستان 

د توليد، ل استان برای هر واحکل استان است. اين امر نشان مي دهد که در شهرستان گلپايگان نسبت به ک

 .مصرف واسطه بيشتری صورت گرفته است

 1393نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال (.66 -1جدول)

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 52/52 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 29/69 معدنصنعت و 

 ۳1/9 2۳/1۳ تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 19/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 2۸/51 هتل و رستوران

 ۸6/۳2 ۸۳/2۸ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 55/54 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 26/17 ایه و خدمات کسب و کارمستغالت، کر

 70/1۸ 92/1۸ و خدمات شهری اداره امور عمومی

 50/14 01/1۳ آموزش

 65/14 75/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 95/21 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 تان اصفهاناس ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                                  
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 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

توان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد. فعاليت های اقتصادی را مي

ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی شهرستان گلپايگان و سهم هر بخش از کل  (67-1)در جدول

 ت.ارزش افزوده شهرستان ارائه شده اس

ارزش افزوده شهرستان گلپایگان به تفکیک بخش های عمده اقتصادی )میلیون ریال( و سهم شهرستان (.67 -1جدول)

 از کل ارزش افزوده استان در هر بخش )درصد(

 سال

 خدمات صنعت کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم شهرستان 

 تاناز اس
 ارزش افزوده

سهم شهرستان 

 از استان

1379 245910 75/6 1۸1751 17/1 ۳51692 79/1 

1380 269206 57/6 224۸22 41/1 420915 76/1 

1381 2۸۳۸41 ۸9/5 ۳۳52۸2 57/1 520۳66 7۸/1 

1382 4227۳۳ 10/6 59۸677 94/1 6007۸2 66/1 

1383 4757۸1 ۳6/6 74۳506 60/1 7559۳9 62/1 

1384 5۳4۳40 72/5 105۳425 96/1 9۳2551 65/1 

1385 6۳5۳50 19/5 12270۸6 9۸/1 1117۳45 61/1 

1386 956۸56 62/5 1501020 7۳/1 1۳97۸۳1 5۸/1 

1387 107۳279 41/6 195649۸ ۸۳/1 1601۸49 45/1 

1388 11۳0275 ۸4/6 201۳620 06/2 1۸7۸669 46/1 

1389 962926 67/4 1742906 2۸/1 2277770 55/1 

1390 106۸402 24/5 160۸916 75/0 2674446 44/1 

1391 16515۳0 1۳/5 ۳۸۳۳5۸5 59/1 ۳620251 51/1 

1392 2261۳59 20/4 ۳676664 12/1 4246055 47/1 

1393 ۳17۳994 ۸2/4 47۳42۳0 ۳6/1 5206۳79 49/1 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                     

استان  خدمات کشاورزی و هایبخش افزوده ارزش از گلپايگان شهرستان سهم بررسي مورد دوره طي

شهرستان  1۳9۳در سال  .است يافته افزايش صنعت شهرستان از کل صنعت استان و سهم بخش کاهش

بخش  در اين سال در .گلپايگان از نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه پنجم را در استان داشته است

خور و بيابانك با  شهرستانميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده  شهرستانزی کشاور
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، شهرستان گلپايگان از 1۳9۳اند. در سال ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته 267۸26ارزش افزوده 

 هرستانشدر بخش صنعت دراين سال  .نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه دوازدهم را در استان داشته است

خور و بيابانك با ارزش افزوده  شهرستانميليون ريال و  114۳۳25۳7افزوده شاهين شهر و ميمه با ارزش 

، شهرستان گلپايگان 1۳9۳اول و آخر را در استان داشته اند. در سال  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4

در اين سال در بخش  .دهم استان قرار گرفته استبه لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه سيز

ين و بوي شهرستانميليون ريال در جايگاه اول و  17242522۳اصفهان با ارزش افزوده  شهرستانخدمات 

سهم ارزش  (6۸-1)جدول  ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 1276407با ارزش افزوده  مياندشت

 ده اقتصادی از ارزش افزوده شهرستان گلپايگان و استان را نشان مي دهد.افزوده هر يك از بخش های عم

 سهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان گلپایگان و استان )درصد((.68 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 55/۳1 ۳9/9 ۳2/2۳ 05/40 1۳/45 56/50 

1380 42/29 ۳1/9 57/24 ۳6/۳6 00/46 ۳2/54 

1381 91/24 6۸/۸ 42/29 49/۳۸ 67/45 ۸2/52 

1382 06/26 ۳7/9 91/۳6 77/41 04/۳7 ۸6/4۸ 

1383 09/24 44/7 64/۳7 24/46 27/۳۸ ۳2/46 

1384 20/21 ۸1/7 ۸0/41 94/44 00/۳7 24/47 

1385 ۳2/21 54/۸ 1۸/41 14/4۳ 50/۳7 ۳2/4۸ 

1386 ۸2/24 ۸4/۸ 9۳/۳۸ 14/45 25/۳6 02/46 

1387 17/2۳ 14/7 24/42 65/45 59/۳4 21/47 

1388 50/22 ۸0/6 09/40 21/40 40/۳7 99/52 

1389 ۳2/19 79/6 97/۳4 6۸/44 71/45 54/4۸ 

1390 96/19 ۸7/4 06/۳0 92/50 97/49 21/44 

1391 14/1۸ 26/6 10/42 00/47 76/۳9 74/46 

1392 20/22 02/۸ 10/۳6 92/4۸ 69/41 06/4۳ 

1393 20/24 64/۸ 10/۳6 56/45 70/۳9 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                         

مشخص است طي دوره مورد بررسي سهم بخش صنعت و خدمات از کل  (6۸-1)همانگونه که در جدول 

افزوده در شهرستان گلپايگان کمتر از استان بوده است. طي همين دوره سهم بخش کشاورزی از  ارزش

، شهرستان گلپايگان 1۳9۳در سال  کل ارزش افزوده در سطح شهرستان گلپايگان بيشتر از استان بوده است.



   119/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 تانشهرسن سال در اي .از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه دهم را در استان داشته است

اول و  هایبه ترتيب رتبه 06/2شاهين شهر و ميمه با سهم درصد  شهرستاندرصد و  74/6۸سميرم با سهم 

 آخر را در استان داشته اند. 

 
 1379-1393سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزودة شهرستان گلپایگان و استان اصفهان طی دوره (.65 -1نمودار)

 
مقایسه سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان (.66 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 
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داشته  ، رتبه نهم را در استان1۳9۳شهرستان گلپايگان از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

درصد  ۳6/6سميرم با سهم  شهرستاندرصد و  ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم  شهرستاندر اين سال  .است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایبه ترتيب رتبه

 
 1379-1393ه سهم بخش صنعت از کل ارزش افزودة شهرستان گلپایگان و استان طی دور(.67 -1نمودار)

 
مقایسه سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان و (.68 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

 



   121/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

تان اس، شهرستان گلپايگان به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه هفدهم را در 1۳9۳در سال 

شاهين  شهرستاندرصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم  شهرستاندر اين سال  .داشته است

 درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند. 6۳/14شهر و ميمه با سهم 

 
 1379-1393استان طی دوره  سهم بخش خدمات از کل ارزش افزودة شهرستان گلپایگان و(.69 -1نمودار)

 
مقایسه سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان و (.70 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 
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هم گلپايگان به س نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان (69-1)جدول 

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در در ارزش افزوده استان را نشان مياين فعاليت ها 

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح باشد نشان يكشهرستان گلپايگان بيشتر از 

 استان است.

ه مورد بررسي شهرستان گلپايگان در سطح استان مشخص است، طي دور (69-1همانگونه که در جدول )

تنها در فعاليت، شهرستان گلپايگان 1۳9۳های اقتصادی مزيت نداشته است. در سال در بخش اعظم فعاليت

ار ک و کسب خدمات و کرايه داری، ماهيگيری، ساختمان و مستغالت،های کشاورزی، شکار و جنگل

 مزيت داشته است.



 

 

 استان افزوده ارزش در ها این فعالیت  سهم شهرستان گلپایگان 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

 76/2 76/2 91/2 12/4 ۸5/2 ۳2/۳ 25/۳ ۸1/2 50/2 72/2 25/۳ 79/2 ۸7/2 16/۳ ۳6/۳ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 21/5 62/۳ 9۳/1 2۸/2 ۳0/2 ۳9/1 5۳/1 47/1 17/1 15/1 24/1 11/1 1۸/1 17/1 21/1 ماهیگیری

 ۸0/0 6۳/0 94/0 ۳5/0 7۳/0 06/1 95/0 ۸9/0 06/1 01/1 ۸1/0 9۳/0 74/0 61/0 50/0 صنعت و معدن

 54/0 71/0 60/0 ۸0/0 61/0 66/0 67/0 60/0 55/0 57/0 76/0 64/0 ۸6/0 9۳/0 94/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 25/1 44/1 20/1 70/1 ۳0/1 92/0 99/0 92/0 79/0 7۸/0 ۸5/0 76/0 ۸2/0 ۸2/0 ۸6/0 ساختمان

 96/0 0۸/1 92/0 26/1 9۳/0 7۳/0 76/0 75/0 71/0 71/0 77/0 70/0 76/0 77/0 ۸1/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۸7/0 00/1 90/0 29/1 2۳/1 04/1 10/1 17/1 17/1 17/1 27/1 90/0 96/0 9۳/0 15/1 هتل و رستوران

 60/0 59/0 55/0 79/0 71/0 27/0 24/0 70/0 ۸0/0 ۸4/0 6۳/0 ۸2/0 10/1 05/1 11/1 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 77/0 90/0 77/0 15/1 19/1 90/0 ۸۳/0 79/0 ۸4/0 91/0 01/1 95/0 19/1 ۳2/1 ۸7/0 های مالیواسطه گری

 07/1 22/1 05/1 40/1 14/1 92/0 97/0 96/0 92/0 90/0 9۸/0 ۸9/0 95/0 95/0 00/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 67/0 76/0 66/0 91/0 7۳/0 59/0 62/0 62/0 60/0 59/0 64/0 5۸/0 6۳/0 6۳/0 65/0 و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 90/0 01/1 ۸7/0 77/0 94/0 74/0 79/0 7۸/0 76/0 76/0 ۳1/1 71/0 79/0 7۳/0 ۸0/0 آموزش

 74/0 66/0 61/0 ۸4/0 69/0 56/0 59/0 59/0 62/0 7۳/0 51/0 57/0 60/0 60/0 ۸2/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 97/0 10/1 91/0 ۳0/1 97/0 ۸6/0 94/0 99/0 9۳/0 ۸۸/0 99/0 95/0 06/1 04/1 04/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان                             
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نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان گلپايگان به سهم  (70-1)در جدول 

ارائه شده است. در اينجا نيز اگر رقم بدست آمده  1۳9۳افزوده کل کشور در سال  اين فعاليت ها در ارزش

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت خاص در سطح باشد نشان يكبرای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 کشور است.

 در ها این فعالیت  سهم شهرستان گلپایگان 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

 90/1 54/2 47/2 71/2 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 45/1 47/0 15/0 07/0 ماهیگیری

 02/1 ۳۸/0 96/0 4۸/0 صنعت و معدن

 75/0 ۳۳/1 15/1 65/1 طبیعی تأمین آب، برق و گاز

 46/1 65/1 12/1 95/0 ساختمان

 ۸1/0 49/1 ۸1/0 9۳/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۸2/0 19/1 ۳6/1 47/1 هتل و رستوران

 56/0 67/0 7۸/0 14/1 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 ۳6/0 72/0 59/0 74/0 های مالیواسطه گری

 97/0 0۸/1 79/0 95/0 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 66/0 ۸4/0 49/0 59/0 و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 79/0 65/0 77/0 ۸6/0 آموزش

 75/0 57/0 65/0 ۸6/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 7۸/0 07/1 04/1 00/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 ز  آمار ايرانمأخذ: مرک        

های ، شهرستان گلپايگان در فعاليت1۳9۳مي توان استدالل کرد که در سال  (70-1)از نتايج جدول 

و ساختمان در سطح کشور دارای مزيت نسبي دن داری، ماهيگيری، صنعت و معکشاورزی، شکار و جنگل

 بوده است. 

 

 



   125/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 
 ارزش رد هااین فعالیت  سهم شهرستان گلپایگان به افزوده ارزش در اقتصادی هایعالیتف نسبت سهم(.71 -1نمودار)

 1393استان و کشور در سال  افزوده

که از ارزش باشد ميميليون ريال  1/494، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان گلپايگان 1۳9۳در سال 

، از نظر 1۳9۳تر است. شهرستان گلپايگان در سال ميليون ريال( کم 5/512افزوده شاغلين در سطح استان )

هر و ميمه شدر اين سال شهرستان شاهين .ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه هشتم استان قرار گرفته است

ميليون  4/27۸شاغلين  و شهرستان خميني شهر با ارزش افزوده سرانه  0/2122با ارزش افزوده سرانه شاغلين 

 1اول و آخر را در استان داشته اند.  هایهريال  به ترتيب رتب

 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های س اطالعات سرشماری سالبر اسا 1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1
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مقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان و کل استان (.72 -1نمودار)

 1393اصفهان در سال 

 میزان سپرده نزد بانک ها

ای باشد. در نشان دادن ميزان پس انداز در هر جامعهي برای ميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسب

 مبلغ انواع سپرده ها در بانك های شهرستان گلپايگان و کل استان اصفهان ارائه شده است.  (71-1)جدول 

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

 سال
سپرده نزد  مبلغ انواع

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 ۸00292 16/1 951۸ 15111 

1386 1124122 15/1 1۳264 21167 

1387 1۳47566 2۳/1 15775 2۳467 

1388 177۳57۸ 29/1 2059۸ 2۸944 

1389 21۸47۸9 ۳0/1 25174 ۳4976 

1390 ۳269449 55/1 ۳7۳74 4۳195 

1391 ۳62۳۸91 ۳6/1 411۸۳ 54224 

1392 40۸15۳۳ 44/1 46112 57169 

1393 49494۳5 ۳2/1 55590 7464۸ 

1394 7602067 40/1 ۸4۸۸4 107۳75 

 مرکز آمار ايرانماخذ: 

 اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند. *



   127/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

وره مورد بررسي سهم شهرستان گلپايگان از کل سپرده های نزد بانك های استان افزايش يافته است. طي د

مشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك ها در شهرستان گلپايگان  (71-1)همانطور که در جدول 

به ها رتده نزد بانك، شهرستان گلپايگان از نظر سرانه سپر1۳94کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

شهرستان هزار ريال رتبه اول و  16150۳اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال  .پنجم را در استان داشته است

 هزار ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 22۸۸6با سرانه  ين و مياندشتبوي

 
زد بانک ها در شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان و کل استان در مقایسه سرانه سپرده ن(.73 -1نمودار)

 1394سال 

 صنعت و معدن  -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

 جهتی عوامل هايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهی فعاليتصنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهازهای مصرفي، واسطهکردن نيبرطرف

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

گان را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و توان صنايع شهرستان گلپايبه طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد آشاميدني، توليد منسوجات(، صنايع واسطه

بندی کرد. يك( تقسيمونای )شامل محصوالت فلزی و صنايع برق و الکترو محصوالت شيميايي( و سرمايه

تر از متوسط استاني باالای است که سهم صنايع با تکنولوژی پيشرفته در آن گونهساختار صنايع شهرستان به 

 باشد.مي
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سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي به تفکيك سطح فناوری از کل کارگاه های صنعتي  (72-1)جدول 

 دهد.را نشان مي 1۳۸5-1۳95شهرستان گلپايگان طي دوره 

 سهم کارگاه های صنعتی شهرستان گلپایگان به تفکیک سطح فناوری  (.72 -1جدول)

 سال

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری برتر

 )درصد(

کارگاه های 

 صنعتی با فناوری

 باالتر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 پایین تر از متوسط

 )درصد(

کارگاه های 

صنعتی با 

 فناوری پایین

 )درصد(

1385 6۳/15 ۳۸/9 94/60 06/14 

1386 70/1۳ 96/10 64/61 70/1۳ 

1387 90/12 6۸/9 59/65 ۸۳/11 

1388 75/12 ۸0/9 71/64 75/12 

1389 ۳0/11 17/12 22/65 ۳0/11 

1390 4۸/11 4۸/11 75/64 ۳0/12 

1391 5۳/10 0۳/12 41/65 0۳/12 

1392 06/12 06/12 54/64 ۳5/11 

1393 1۸/11 ۸4/11 47/64 5/12 

1394 91/10 76/15 21/61 12/12 

1395 ۸6/11 69/14 5۸/61 ۸6/11 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 بيست و يکم دهم سوم پنجم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 صفهان عبارت است، سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان ا1۳95در سال 

درصد،  10متوسط  از فناوری باالتر با صنعتي های درصد، کارگاه ۸/7از: کارگاه های صنعتي با فناوری برتر 

 6/۳۳پايين  فناوری با صنعتي های درصد و کارگاه 6/4۸متوسط  از تر پايين فناوری با صنعتي های کارگاه

 درصد. 



   129/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395سال  در اصفهان استان های شهرستان برتر فناوری با صنعتی های کارگاه سهم(. 74 -1نمودار)

 های صنعتیشهرک

را نشان  1۳۸5-1۳95تعداد شهرک های صنعتي مصوب در شهرستان گلپايگان طي دوره  (7۳-1)جدول 

 مي دهد.

 یگانتعداد شهرک های صنعتی شهرستان گلپا(.73 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 2 57 

1386 2 59 

1387 2 6۳ 

1388 2 7۳ 

1389 2 7۳ 

1390 2 7۳ 

1391 2 7۳ 

1392 2 7۳ 

1393 2 7۳ 

1394 2 7۳ 

1395 2 7۳ 

 ارت استان اصفهانماخذ: سازمان صنعت، معدن و تج                                                         

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 1۳0

 

 
 1395سال  در اصفهان استان های شهرستان تعداد شهرک های صنعتی(.75 -1نمودار)

 را نشان مي دهد. های صنعتي شهرستان گلپايگان های اقتصادی شهرکزيرساخت( 74-1)جدول 

 های صنعتی شهرستان گلپایگانزیرساخت شهرک(. 74 -1جدول)

 سال

 های صنعتیهای شهرکزیرساخت
 آب

ر )لیتر ب

 ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

گاز)تعداد 

شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

 واگذاری

 )هکتار(

تصفیه خانه 

فاضالب)مترمکعب 

 درروز(

تعداد 

 واحد

بهره 

 61 0 7۳ 1 12 12 1385 بردار

1386 6/17 14 1 9/14۳ 0 65 

1387 6/17 14 1 74/147 0 ۸۳ 

1388 6/17 14 1 97/150 0 91 

1389 6/17 14 1 97/150 0 9۳ 

1390 6/17 5/15 2 97/150 0 102 

1391 6/17 5/15 2 97/150 1200 105 

1392 6/17 5/15 2 97/150 1200 109 

1393 6/17 5/15 2 67/150 1200 15۸ 

1394 6/19 5/15 2 97/150 1200 1۳0 

1395 6/19 5/15 2 14/171 1200 1۳2 

 نهم هفتم يازدهم - سيزدهم هفتم 1395رتبه در استان در سال 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: 



   1۳1/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

صنعتي شهرستان گلپايگان  هایهای شهرکدهنده پتانسيل باالی زيرساخت( نشان74-1نتايج جدول )

ی روند توسعه 1۳9۳رسد از سال باشد در حالي که به نظر ميمخصوصا در زمين قابل واگذاری مي

( تعداد کارگاه های صنعتي شهرستان گلپايگان را به 75-1است. جدول )يافته های صنعتي کاهششهرک

 نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95تفکيك تعداد نيرو طي دوره 

 تعداد کارگاه های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو در شهرستان گلپایگان(. 75 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از 

 استان)درصد(

 تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از 

 )درصد(استان

تعداد 

 شاغالن

1385 6 96/1 650 22 0۸/1 450 

1386 6 59/1 650 26 11/1 56۳ 

1387 ۸ 76/1 776 ۳5 ۳۳/1 757 

1388 10 92/1 ۸۸1 ۳9 ۳7/1 

*1000 

۸2۸ 

1389 12 06/2 114۳ 46 50/1 946 

1390 1۳ 24/2 1291 49 50/1 1027 

1391 16 ۳4/2 1766 55 62/1 1162 

1392 16 1۸/2 1766 5۸ 6۳/1 1217 

1393 21 67/2 2175 60 60/1 126۳ 

1394 25 96/2 ۳091 66 66/1 1427 

1395 26 ۸۸/2 ۳1۸5 7۳ 75/1 1542 

 دهم در استان 95رتبه سال 

 

 يازدهم دوازدهم

 

 يازدهم

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان       

 به طوری که سهم آن باشدهای بزرگ بيانگر سهم باالی اين شهرستان در استان ميبررسي تعداد کارگاه

 شود.از استان را شامل ميدرصد  ۸۸/2



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 1۳2

 

 
 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از (. 76 -1نمودار)

نفر رتبه يازدهم و به لحاظ تعداد  10-49، شهرستان گلپايگان از تظر تعداد کارگاه های بين 1۳95در سال 

 استان داشته است. را در يازدهمها نيز رتبه ن نوع کارگاه شاغلين در اي

های برداری و هم چنين طرحتعداد کارگاه های صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهره (76-1)در جدول

 شده چنين سرمايه گذاری انجام شده نشان دادهای اين شهرستان به تفکيك تعداد و افراد شاغل و همتوسعه

 است.

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 76 -1جدول)

 شهرستان گلپایگان

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریرمایهس

)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

1385 ۳9 717 17252۳ 1۸ ۳۸۸ 765۸21 ۸ 19۳ 41۸00 

1386 ۸1 1475 506000 16 225 70107 4 142 61600 

1387 70 1750 ۸15400 24 416 2122۳۳ 4 110 49000 

1388 29 7۸6 502150 1۸ 4۸۳ 141299 5 9۸ 96500 

1389 21 454 454500 19 25۳ ۸۸4۸0 ۳ 46 1۸400 

1390 19 4۸9 270090 7 ۸۸ 59400 4 77 16۸100 

1391 1۸ 271 129۸۸2 10 291 156۳92 2 5۳ 49610 

1392 22 464 469۸۸2 6 74 64549 1 270 1140000 



   1۳۳/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریرمایهس

)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه

)میلیون 

 ریال(

1393 ۳۸ 519 4477۸۳ 12 ۳۳9 2749۳7 1 140 10۳00 

1394 22 ۳55 514500 10 221 ۳01۸۳7 4 64 6۳000 

1395 29 ۳94 499۸00 10 60 1۳4270 1 12 20000 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                

های برداری و طرحشود که تمامي مجوزهای تاسيس ايجادی و بهره( مشخص مي76-1با توجه به جدول )

ها رو به گذاریباشد که سرمايهی اين ميدهندهاناندکه اين امر نشتوسعه روند کاهشي را در پيش گرفته

 باشد.کاهش مي

 گروه هر هایکارگاه سهم (77-1)جدولانواع صنايع مختلف دارا مي باشد.  اين شهرستان از تنوع بااليي در

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95طي دوره  گلپايگانشهرستان  هایکارگاه کل از صنعتي



 

 

 گلپایگان شهرستان به تفکیک نوع فعالیت صنایع سهم(. 77 -1جدول)

 سال
صوال

سایر مح
ت کانی غیر

فلزی
ک 

ک و پالستی
ت از الستی

صوال
مح

ت چوبی بجز مبل 
صوال

ب و مح
چو

 

ت
صنوعا

مبلمان سایر م
 

ت شیمیایی
صوال

ت مواد و مح
ساخ

ت کاغذی 
صوال

ت کاغذ و مح
ساخ

 

ت اساسی
فلزا

 

ت غذایی و آشامی
صوال

مح
دنی

 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاه

آال
های برقی

 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

ت
صل از نف

ک و فرآورده های حا
ک

 

استخراج سایر معادن
 

ت
سایر فعالی

ت مهندسی
های خدما

 

پ و تکثیر
انتشار و چا

 

ت
ابزار پزشکی اپتیکی دقیق ساع

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 ۳1/45 6۸/4 56/1 56/1 12/۳ 56/1 12/۳ ۸1/7 ۸1/7 6۸/4 25/6 ۳7/9 0 0 0 56/1 56/1 64 

1386 46/42 21/۸ ۳6/1 ۳6/1 7۳/2 ۳6/1 7۳/2 21/۸ 21/۸ 10/4 21/۸ 21/۸ 0 0 0 ۳6/1 ۳6/1 7۳ 

1387 0۸/44 67/9 07/1 07/1 15/2 15/2 15/2 45/6 67/9 ۳7/5 52/7 45/6 0 0 0 07/1 07/1 9۳ 

1388 15/42 7۸/10 9۸/0 96/1 96/1 96/1 94/2 ۸6/6 ۸2/۸ ۸۸/5 ۸4/7 ۸۸/5 0 0 0 9۸/0 9۸/0 102 

1389 40 04/1۳ ۸6/0 7۳/1 47/۳ 7۳/1 ۳4/4 0۸/6 ۸2/7 21/5 69/۸ 21/5 0 0 0 ۸6/0 ۸6/0 115 

1390 52/۳۸ 9۳/1۳ ۸1/0 6۳/1 27/۳ 6۳/1 09/4 ۳7/7 19/۸ 7۳/5 19/۸ 91/4 0 0 0 ۸1/0 ۸1/0 122 

1391 ۸4/۳6 5۳/1۳ 75/0 50/1 00/۳ 50/1 76/6 51/7 27/۸ 26/5 02/9 51/4 0 0 0 75/0 75/0 1۳۳ 

1392 75/۳4 47/1۳ 70/0 41/1 ۸۳/2 41/1 09/7 09/7 21/9 67/5 21/9 67/5 0 0 0 70/0 70/0 141 

1393 55/۳۳ 1۳/15 65/0 65/0 6۳/2 ۳1/1 57/6 2۳/7 21/9 26/5 21/9 26/5 0 ۳1/1 65/0 65/0 65/0 152 

1394 51/۳1 9۳/1۳ 60/0 21/1 45/5 21/1 27/7 66/6 4۸/۸ ۸4/4 ۳0/10 45/5 0 21/1 60/0 60/0 60/0 165 

1395 94/29 25/15 56/0 12/1 0۸/5 69/1 90/7 21/6 90/7 64/5 60/9 64/5 56/0 12/1 56/0 56/0 56/0 177 

 9120 46/0 ۳6/0 - ۳6/0 27/1 9۸/6 1۳/2 ۳6/2 00/۸ 2۳/5 56/۳ 61/1 96/4 76/0 99/0 ۸۸/9 52/25 95استان در سال 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: 



   1۳5/گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

( مشخص 77-1های جدول )باتوجه به دادهد. باشصنعت مي 17 در شهرستان گلپايگان تعداد تنوع صنعتي

حصوالت از م فلزی وغير ستان در سه بخش محصوالت کانيشود که بيشترين تمرکز صنايع اين شهرمي

های نسبي ها به عنوان مزيتآنتوان از باشد که ميمي ل نقليه موتوریوسايچنين الستيك و پالستيك و هم

 های شهرستان روند صعودی دارند.شود تعداد کارگاهمي مشاهدهاين شهرستان نام برد. همانطور که 

 
 1395های استان اصفهان در سال ص تنوع صنعتی شهرستانشاخ(. 77 -1نمودار)

 معدن -1-9-2

های نگي و سساختمانمصالح ی شهرستان گلپايگان دارای منابع غني از معادن فلزی، غيرفلزی، محدوده

باشد حال افزايش مي درباشد. طبق آخرين اطالعات گردآوری شده تعداد معادن اين شهرستان ني ميتزيي

ه بی سيزدهم استاني را و رتبه در شهرستان گلپايگان بودهدرصد از معادن استان  ۸۸/1، 1۳95در سال  و

 خود اختصاص داده است.

 تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان گلپایگان( 78 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 4 

1386 5 

1387 6 

1388 7 

1389 7 

1390 10 

1391 12 

1392 12 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 1۳6

 

 تعداد معادن شهرستان سال

1393 14 

1395 14 

 سيزدهم 95رتبه در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                                               

ا مانند ههای اقتصادی آن( جزييات انواع معادن موجود در شهرستان گلپايگان و شاخصه79-1جدول )

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي سرمايه

 

 

 



 

 

 انواع معادن شهرستان گلپایگان و شاخصه های اقتصادی آن ها(. 79 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

تخراج  اس

)هزار 

 تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

سرمایه 

گذاری استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

)هزار 

 تن(

گذاری                  سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

استان 

 صد()در

نسبت 

استخراج به 

ذخیره 

 قطعی

1385 0 0 0 0 0 0  ۳ 6000 19 145000 22۸0 67/2 16/24 

1386 0 0 0 0 0 0  4 7000 24 245000 420۳ 26/۳ ۳5 

1387 0 0 0 0 0 0 0 4 7000 24 245000 420۳ 099/2 ۳5 

1388 1 5۳ 7 10000 152۳ 12/1 67/1۸۸ 4 7000 24 245000 420۳ ۳0/1 ۳5 

1389 1 5۳ 7 10000 152۳ 99/0 67/1۸۸ 4 7000 24 245000 420۳ 11/1 ۳5 

1390 2 14۳ 15 15000 50۸9 ۸6/2 ۸9/104 5 ۸000 29 ۳05000 5611 ۳2/1 125/۳۸ 

1391 2 14۳ 15 15000 50۸9 50/2 ۸9/104 6 125۸5 29 440000 9۳07 6۸/1 96/۳4 

1392 2 14۳ 15 15000 50۸9 24/2 ۸9/104 6 125۸5 29 440000 9۳07 6۳/1 96/۳4 

1393 2 14۳ 15 15000 50۸9 07/2 ۸9/104 6 125۸5 29 440000 9۳07 40/1 96/۳4 

1394 2 14۳ 15 15000 50۸9 91/1 ۸9/104 ۸ 162۳0 ۳6 540000 16۳۳4 21/2 27/۳۳ 

1395 1 90 ۸ 5000 ۳566 27/1 55/55 9 1۸2۳0 41 600000 1۸2۳0 1۸/2 91/۳2 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - دوازدهم چهاردهم دوازدهم يازدهم - - چهاردهم شانزدهم پانزدهم شانزدهم -



 

 

 ها انواع معادن شهرستان گلپایگان و شاخصه های اقتصادی آن (79-1)ادامه جدول

 سال

 های تزیینیسنگ فلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری هسرمای

)میلیون 

 ریال(

سهم از 

سرمایه 

گذاری استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

به ذخیره 

 قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

)هزار 

 تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج 

یره به ذخ

 قطعی

1385 0 0 0 0 0 0 0 1 24۸40 76 20000 7461 ۸4/1 ۸0/0 

1386 0 0 0 0 0 0 0 1 24۸40 76 20000 7461 14/1 ۸0/0 

1387 0 0 0 0 0 0 0 2 25940 ۸9 2۳0000 11570 49/1 ۸6/۸ 

1388 0 0 0 0 0 0 0 2 25940 ۸9 2۳0000 11570 15/1 ۸6/۸ 

1389 0 0 0 0 0 0 0 2 25940 ۸9 2۳0000 11570 95/0 ۸6/۸ 

1390 0 0 0 0 0 0 0 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 14/1 74/6 

1391 1 270 ۳1 27000 6467۳ 52/2 100 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 10/1 74/6 

1392 1 270 ۳1 27000 6467۳ 49/2 100 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 0۸/1 74/6 

1393 1 270 ۳1 27000 6467۳ ۳1/2 100 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 7۸/0 74/6 

1394 1 270 ۳1 27000 6467۳ ۳1/2 100 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 67/0 74/6 

1395 1 270 ۳1 27000 6467۳ 29/2 100 ۳ ۳6۳40 99 245000 1519۳ 65/0 74/6 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - يازدهم هفتم هشتم پنجم - - ششم دهم هشتم دهم -

نعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: سازمان ص



   1۳9/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

سال  برداری شهرستان در طول دهدر حال بهرهمعادن  ی اين است که تعداددهندهبررسي اين آمار نشان

مواجه اهش کبا باشد که چنين در ميان معادن تنها معادن غير فلزی ميگذشته روند افزايشي داشته است. هم

 است. بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن غیرفلزی شهرستان(. 78 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان(. 79 -1نمودار)

 



  گلپايگانسند توسعه شهرستان / 140

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال نی شهرستانهای تزییتعداد معادن سنگ(. 80 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان(. 81 -1نمودار)

( آورده شده است. همانگونه که مشخص ۸-1در شهرستان گلپايگان در نقشه ) صنايع و معادنپراکنش 

گردند. ر ميتيابند و در شرق متراکمحرکت از غرب به شرق افزايش ميبا گلپايگان معادن شهرستان  است

 تری وجود دارند، تا جايي که دو شهرک صنعتيهمچنين صنايع اين شهرستان در خط مرکزی به شکل انبوه

  اند.تر شدن اين صنايع کمك کردهگلپايگان به انبوه شهرستانموجود در شمال و جنوب 

 



 

 

 و معدن شهرستان گلپایگان (پراکنش صنایع8 -1نقشه)

 

 



  گلپايگانسند توسعه شهرستان / 142

 

 کشاورزی -10 -1

شه منابع آبي سطحي نق. اين ( آورده شده است9-1در نقشه ) گلپايگانپراکنش اراضي کشاورزی شهرستان 

مده است قسمت ع و زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص

اطق های روستايي نيز در همين منکه سکونتگاه واقع شده استمرکز اين شهرستان زمين های کشاورزی در 

رب و غ . در قسمت های کشاورزی زيادی نيز وجود دارددر اين نواحي چاه والبته  خوردبيشتر به چشم مي

در بخش کشاورزی با  .توجه باشدقابل تواند هايي وجود دارد که ميقناتجنوب غربي شهرستان 

، سطح زير کشت  (۸0-1)ها به دو قسمت اراضي باغي و اراضي زراعي، طبق آمار جدولبندی زمينتقسيم

هکتار است.  960هکتار و محصوالت باغي ۸/26۸۳۸ ،1۳94محصوالت زراعي شهرستان گلپايگان در سال 

گاه پنجم) از بيست و چهار شهرستان( در استان و از نظر دارا بودن اراضي زراعي، جايگلپايگان شهرستان 

 باشد. بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب دراز نظر ميزان باغات جايگاه بيست و يکم را دارا مي

هکتار( و بيشترين و کمترين اراضي باغي  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸های اصفهان) شهرستان

چنين هکتار( قرار دارند. هم 6/5۸1هکتار( و فريدن)  4/2216۳سميرم) های شهرستاناستان به ترتيب در 

اراضي باغي استان را تشکيل درصد از  2۸/1درصد از اراضي زراعي استان و   49/5شهرستان گلپايگان  

باشد و از اين لحاظ در درصد از اراضي کشاورزی استان را دارا مي 9۳/4د. در مجموع اين شهرستان دهمي

 ی ششم استان قرار دارد.تبهر



 

 

 های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب گلپایگانهای کشاورزی شهرستان وضعیت فعالیت (. 9 -1)نقشه

 

 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 144

 

 1۳94طبق بررسي اطالعات موجود، اراضي زراعي و باغات اين شهرستان به صورت صد درصدی در سال 

 .آمده است (۸0-1)در جدول آمار و اطالعات اراضي موجود اين شهرستان شوند. ه ميبه شکل آبي ادار

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(گلپایگاناراضی زراعی و باغات شهرستان  (. 80 -1)جدول

 سال

 باغات اراضی زراعی

مجموع 

کل اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان

1385 2۸210 51/6 0 00/0 2۸210 7/۸64 24/1 ۳6۳ 0۳/7 7/۸64 70/294۳7 

1386 2۸204 44/6 0 00/0 2۸204 ۸6/121۸ 72/1 ۳۳0 0۳/7 ۸6/121۸ ۸6/29752 

1387 2۸164 45/6 0 00/0 2۸164 5/1۸۸4 ۳۸/2 ۳00 0۳/7 5/1۸۸4 50/۳0۳4۸ 

1388 2۸277 50/6 0 00/0 2۸277 102۸ 26/1 0 00/0 102۸ 29255 

1389 2۸277 50/6 0 00/0 2۸277 006/992 26/1 0 00/0 006/992 01/29225 

1390 2۸277 50/6 0 00/0 2۸277 ۳5/1050 26/1 0 00/0 ۳5/1050 ۳5/29277 

1391 5/2۸277 45/6 0 00/0 5/2۸277 5/11۸۳ 4۸/1 0 00/0 5/11۸۳ 29411 

1392 ۸/2۸09۸ 44/6 0 00/0 ۸/2۸09۸ 5/10۳۳ 27/1 0 00/0 5/10۳۳ ۳0/291۳2 

1393 26799 14/6 0 00/0 26799 906 27/1 0 00/0 906 27705 

1394 ۸/26۸۳۸ 14/6 0 00/0 ۸/26۸۳۸ 960 ۳2/1 0 00/0 960 ۸0/2779۸ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان        

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (۸2-1)نمودار 

  .دهدمي



   145/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1394 ها در سالاستان اصفهان به تفکیک شهرستان )باغی و زراعی(اراضی کشاورزی(. 82 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 83 -1نمودار)

 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 146

 

 
 1394ها در سال اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 84 -1نمودار)

کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و  ترين منابع مليترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

 ، ايجاد اشتغال و تأميند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاکتوانبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در 1۳95های پروتئيني ايفا کند. شهرستان گلپايگان)طبق آمار سال نيازهای کشور در زمينه فرآورده

هکتار، مراتع ييالقي و  6۸746ها يعني درصد از آن 4۸باشد که مي هکتار مرتع 09/14۳121مجموع دارای 

ها مراتع درصد آن 9هکتار، مراتع قشالقي هستند. از جمع اين مراتع،  09/74۳75ها يعني درصد از آن 52

درصد مراتع درجه سه هستند. در کل مراتع شهرستان  9درصد مراتع درجه دو و  ۸2درجه يك، 

 دهند. ز جمع مراتع استان را تشکيل ميدرصد ا ۳/2گلپايگان

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

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

ز سهم ا

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 69060 79/2 75075 97/1 1۳460 94/1 117410 4۸/۳ 1۳265 6/0 

1386 69060 ۸0/2 74۸15 96/1 1۳4۳5 94/1 117200 4۸/۳ 1۳240 6/0 

1387 6/6۸9۳7 79/2 4/746۸2 96/1 1۳420 94/1 117000 4۸/۳ 1۳200 59/0 

1388 5۸۸45 79/2 745۸4 96/1 12900 ۸7/1 

 

116751 49/۳ 1۳77۸ 62/0 

1389 6۸۸46 65/2 745۸۳ 04/2 12900 ۸7/1 116751 49/۳ 1۳77۸ 62/0 

1390 6۸۸46 65/2 745۸۳ 04/2 12900 ۸7/1 116751 49/۳ 1۳77۸ 62/0 

1391 6۸746 65/2 74۳۸۳ 04/2 12900 ۸7/1 116651 49/۳ 1۳57۸ 61/0 

1392 6۸746 66/2 74۳۸۳ 04/2 12900 ۸7/1 116651 49/۳ 1۳57۸ 61/0 



   147/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

ز سهم ا

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1393 6۸746 66/2 74۳۸۳ 04/2 12900 ۸7/1 116651 49/۳ 1۳57۸ 62/0 

1394 6۸746 66/2 09/74۳75 04/2 12900 ۸7/1 116651 49/۳ 09/1۳570 62/0 

1395 6۸746 66/2 09/74۳75 04/2 12900 ۸7/1 116651 49/۳ 09/1۳570 62/0 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان        

 1۳95پايگان در سال مراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان گل نسبت( ۸5-1)همچنين در نمودار 

 مشخص شده است.

 
 1395وضعیت مراتع شهرستان گلپایگان در سال (. 85 -1نمودار)

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  7۳/0، 1۳94توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال با 

د و اين شودرصد از محصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان گلپايگان توليد مي 59/5

استان را در  درصد از اراضي زراعي 49/5درصد از اراضي باغي و  2۸/1در حالي است که اين شهرستان 

به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های اختيار دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان گلپايگان در طي سال

درصد رشد داشته و محصوالت زراعي ديم آن به صفر رسيده است. همچنين ميزان محصوالت  -05/۳

درصد رشد داشته و  56/۳به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های باغي آبي شهرستان گلپايگان در طي سال

محصوالت باغي ديم آن به صفر رسيده است. بررسي جايگاه کشاورزی شهرستان در توليدات کشاورزی 

ان در توليدات باغي استی نوزدهم ی هفتم در توليد محصوالت زراعي در استان و رتبهنشان دهنده رتبه

تن  7042و شهرستان خور و بيابانك با  تن 5۸7152الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با باشد. مي



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 14۸

 

سميرم ان شهرستتوليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين 

تن، به ترتيب بيشترين و کمترين  1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041با 

ال شهرستان گلپايگان در س و زراعي د. از مجموع محصوالت باغيکننمحصوالت باغي استان را توليد مي

 باشند. درصد محصوالت آبي مي 100، 1۳94

 تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان گلپایگان(. 82 -1جدول)

 سال

مجموع  محصوالت باغات)تن( محصوالت زراعی)تن(

محصوالت 

کشاورزی 

 شهرستان

 )تن(

 مجموع دیم آبی مجموع دیم بیآ

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

1385 31/268552 74/5 0 00/0 31/268552 1/4029 67/0 9/207 87/14 4327 31/272789 

1386 252268 45/5 0 00/0 252268 92/4272 75/0 198 87/14 92/4470 92/256738 

1387 00/204252 21/6 0 00/0 00/204252 65/6601 19/2 180 87/14 65/6781 65/211033 

1388 12/184727 54/6 0 00/0 12/184727 1/3324 07/1 0 00/0 10/3324 22/188051 

1389 24/207415 96/5 7/2 01/0 93/207417 62/4338 07/1 0 00/0 62/4338 56/211756 

1390 54/190415 35/6 0 00/0 54/190415 86/4952 07/1 0 00/0 86/4952 40/195368 

1391 06/204998 09/6 0 00/0 06/204998 8/4081 7/0 0 00/0 8/4081 86/209079 

1392 6/182600 71/5 0 00/0 6/182600 40/4092 74/0 0 00/0 396/4092 186693 

1393 3/158882 98/4 0 00/0 3/158882 57/4538 71/0 0 00/0 56/4538 87/163420 

1394 1/189698 62/5 0 00/0 1/189698 41/3760 73/0 0 00/0 41/3760 51/193458 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و باغي ( را در استان اصفهان به  (۸6-1)نمودار 

شهرستان گلپايگان جايگاه هشتم استان را از لحاظ توليد  شودطور که مشاهده ميهمان .دهدنشان مي

 محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.



   149/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی(محصوالت کشاورزی(. 86 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 87 -1نمودار)

 

 

 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 150

 

 
 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان( 88 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهت آنبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوال

ه داده) يا ب ستاندهوری به صورت نسبت های بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

دهد که بيشترين  و کمتری بازدهي نشان مي 1۳94شاورزی سال شهرستان گلپايگان بر اساس توليدات ک

تن در هکتار( و  22/14های برخوار) ی زمين در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستاننهاده

تن توليد محصوالت کشاورزی در  96/6باشد. شهرستان گلپايگان با تن در هکتار( مي 26/2خوانسار)

درصد از سطح زير کشت  9۳/4ن قرار دارد. با توجه به اينکه اين شهرستان با هکتار، در جايگاه دهم استا

ی هشتم در استان را دارا درصد توليد محصوالت کشاورزی رتبه 95/4ی ششم و با کشاورزی استان رتبه

 اين شهرستان صورت گيرد. ی خاک دروری نهادهبهبود بهرههايي بايد در جهت باشد، تالشمي

 ی زمین در بخش کشاورزی شهرستان گلپایگان)تن در هکتار(وری نهادهبهره(. 83 -1جدول)

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 519۸/9 0 519۸/9 6595/4 5727/0 4512/۳ 2667/9 

1386 9444/۸ 0 9444/۸ 5057/۳ 6/0 ۸۸66/2 6290/۸ 

1387 2522/7 0 2522/7 50۳1/۳ 6/0 1044/۳ 95۳7/6 

1388 544۳/6 0 544۳/6 2۳۳6/۳ 0 2۳۳6/۳ 42۸0/6 

1389 ۳4۸1/7 0 ۳466/7 ۳7۳6/4 0 ۳7۳6/4 2457/7 

1390 7459/6 0 7459/6 7154/4 0 7154/4 67۳0/6 

1391 2624/7 0 2624/7 44۸9/۳ 0 44۸9/۳ 10۸9/7 



   151/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1392 49۸5/6 0 49۸5/6 9597/۳ 0 9597/۳ 40۸5/6 

1393 92۸7/5 0 92۸7/5 0095/5 0 0095/5 ۸9۸6/5 

1394 06۸1/7 0 06۸1/7 9171/۳ 0 9171/۳ 9592/6 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

های استان اصفهان را برای شهرستانی زمين در بخش کشاورزی وری  نهادهجايگاه بهره (۸9-1)نمودار

 .دهدنشان مي

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهادهبهره(. 89 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 

 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 152

 

 
های استان میزان محصول در هکتار( در تولید محصوالت زراعی شهرستانی زمین)نهاده وریبهره(. 90 -1نمودار)

 1394اصفهان در سال 

 
های استان میزان محصول در هکتار( در تولید محصوالت باغی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 91 -1نمودار)

 1394اصفهان در سال 

های آبياری تأثير به سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي بدون شك شيوه

درصد  ۸0/۸7درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  19/11، 1۳94دارد. در شهرستان گلپايگان، در سال 

ذکر است که  شود. الزم بهای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 01/1به شکل آبياری غرقابي و 

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره

ی ادر استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره .انددرصد رشد داشته 52/۸درصد و  -46/1درصد، 65/14

 اند.ميانگين رشد داشتهدرصد به طور  9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10به ترتيب 



   15۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 )هکتار(های مختلف آبیاری اراضی در شهرستان گلپایگانشیوه(. 84 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

 سهم از

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 ۸4/974 ۳5/۳ ۸1/۳ ۳5/27964 1۸/96 01/6 51/1۳5 47/0 14/1 

1386 94/1010 44/۳ 50/۳ 21/2۸26۸ 0۸/96 06/6 71/14۳ 49/0 11/1 

1387 94/1112 70/۳ 44/۳ ۸5/2۸7۸5 ۸0/95 14/6 71/149 50/0 0۳/1 

1388 54/12۳6 2۳/4 51/۳ 75/27۸62 24/95 00/6 71/155 5۳/0 9۸/0 

1389 94/1۸00 16/6 ۳7/4 ۳5/2724۳ 24/9۳ 00/6 71/174 60/0 00/1 

1390 94/1955 6۸/6 ۳0/4 70/271۳2 67/92 99/5 71/1۸۸ 64/0 00/1 

1391 24/21۳1 25/7 1۳/4 05/27075 06/92 0۸/6 71/204 70/0 99/0 

1392 94/220۳ 57/7 0۳/4 25/266۸1 59/91 07/6 11/247 ۸5/0 11/1 

1393 24/۳041 9۸/10 29/5 65/24۳90 04/۸۸ 71/5 11/27۳ 99/0 17/1 

1394 44/۳111 19/11 01/5 25/24407 ۸0/۸7 79/5 11/2۸0 01/1 09/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                            

بوده  1۳۸5درصد در سال  ۸4/1نسبت جمعيت شهرستان گلپايگان به کل جمعيت استان اصفهان، حدود 

رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به  1۳94سال درصد در  76/1که به 

اين صورت بوده که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان گلپايگان به کل شاغلين اين بخش در استان از 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين  1۳94درصد در سال  25/4به 1۳۸5درصد در سال  ۳7/4

 7762،  1۳94درصد رشد داشته است. در سال  1۳/1، 1۳94تا  1۳۸5های گين در سالشهرستان به طور ميان

ز لحاظ شاغلين ا و  باشنددر بخش کشاورزی مشغول به فعاليت ميگلپايگان نفر از جمعيت شاغل شهرستان 

از اين نظر شهرستان اصفهان  .هشتم استان اصفهان قرار داردکشاورزی اين شهرستان در جايگاه  بخش

 ند.ن کمترين شاغالن بخش کشاورزی را دارا هستناييشهرستان يشترين تعداد شاغل در بخش کشاورزی و ب
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 شاغلین بخش کشاورزی در شهرستان گلپایگان(. 85 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 )درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 7012 ۳7/4 

1386 7092 ۳7/4 

1387 7172 ۳7/4 

1388 725۳ ۳6/4 

1389 7۳۳6 ۳5/4 

1390 7419 ۳4/4 

1391 750۳ ۳2/4 

1392 75۸۸ ۳0/4 

1393 7674 2۸/4 

1394 7762 25/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                                                 

 
 1394های استان اصفهان در سال شاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 92 -1نمودار)

ت. در الت کشاورزی اسآماشين ) اسب بخار در هکتار( ی استفاده از تواندهندهن نشانضريب مکانيزاسيو

ب باالترين ضريفالورجان و لنجان دارای های شهرستان های استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

. در شهرستان اندترين ضريب مکانيزاسيون بودهينم وکاشان دارای پايسميرهای شهرستان مکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در  1۳94در سال  56/2به  1۳۸5در سال  9/0گلپايگان  ضريب مکانيزاسيون از 



   155/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه درصدی همراه بوده است. اين  11/16ها با رشد طي اين سال

 ششم استان اصفهان و باالتر از متوسط استاني قرار دارد.

 (اسب بخار در هکتار)ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان گلپایگان(. 86 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 9/0 ۸5/0 

1386 24/1 9۳/0 

1387 2۸/1 1 

1388 4۳/1 25/1 

1389 ۳4/1 ۳7/1 

1390 6۸/2 42/1 

1391 77/2 5۸/1 

1392 02/۳ 64/1 

1393 4/2 72/1 

1394 56/2 ۸/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                                      

شود، ضريب مکانيزاسيون کشاورزی در استان و شهرستان مشاهده مي (9۳-1)در نمودار همانطور که 

روندی صعودی داشته و ضريب مکانيزاسيون در شهرستان  1۳94تا  1۳۸5های گلپايگان در طي سال

 گلپايگان همواره باالتر از متوسط استاني قرار داشته است.

 
 1385های اصفهان در طی سال روند تغییر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان گلپایگان و استان(. 93 -1نمودار)

 1394تا 
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شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 562/27551مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان گلپايگان، در سال محصوالت صورت مي

درصد آن بذر،  7۳/1کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده است که 

های درصد نهاده 92/۳ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 72/12درصد سم و  55/۸5

ها شامل ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالتوزيع شده

رشد داشته و در مجموع به طور ميانگين  -2۸/۳و  -6۳/1، 41/12بذر، سم و کود به ترتيب به طور ميانگين 

های کشاورزی توزيع شده در استان، اين درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده -1۸/2

تر از لحاظ توزيع بذر در استان در جايگاه پنجم، به طور جزئي قرار دارد و يازدهمشهرستان در جايگاه 

ده در شبيشترين بذر توزيعاستان قرار دارد.  هشتمجايگاه  توزيع سم در جايگاه يازدهم و توزيع کود در

تن( بوده است. بيشترين  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595استان در شهرستان اصفهان) 

تن( بوده  4550تن( و کمترين آن مربوط به شهرستان خوانسار) ۸7۸66م در شهرستان اصفهان) توزيع س

تن( و کمترين آن مربوط  5۳/24۸01است و در نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان )

تا  1۳۸5ای هلاين آمار و اطالعات را برای سا( ۸7-1)باشد. جدول تن( مي 19/55۳ن) نايي شهرستان به

 دهد.ارائه مي 1۳94

 های کشاورزی در شهرستان گلپایگانتوزیع نهاده(. 87 -1جدول)

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

1385 ۳4/۳41 4۸/5 06/2741۸ 92/۳ 5966 79/۳ 

1386 56/۳56 4۸/5 54/27220 92/۳ 11/5754 79/۳ 

1387 10/۳69 4۸/5 29/266۸۳ 92/۳ 20/5۸29 79/۳ 

1388 6۳/۳21 4۸/5 ۳۳/266۳۳ 92/۳ 60/49۸5 79/۳ 

1389 54/247 4۸/5 ۳2/25۸50 92/۳ 1۸/420۳ 79/۳ 

1390 4۸2 27/5 22/25465 92/۳ 0۳/2۳69 79/۳ 

1391 455 76/5 01/2۳۸9۳ 92/۳ 67/۳1۳0 79/۳ 

1392 2۳0 1۳/4 92/2۳109 92/۳ ۳2/29۸۸ 79/۳ 

1393 440 12/6 ۳4/2271۳ 92/۳ 92/۳752 79/۳ 

1394 47۸ 77/5 2۳570 92/۳ 56/۳50۳ 79/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان         
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های مختلف استان اصفهان های کشاورزی توزيع شده بين کشاورزان شهرستانمجموع نهاده (94-1نمودار)

 دهد.را نشان مي 1۳94در سال 

 
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 94 -1نمودار)

های زيانا و هی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که احتمالي در آينده است. 

 تغيير (۸۸-1)جدول است. هايي همراه بودهبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

يعي طيور، آبزيان و منابع طب های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام وو تحوالت بيمه در فعاليت

تا  1۳۸5دهد. در شهرستان گلپايگان ميزان امور دامي که از سال نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که درصدی،  27/19به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

اراضي  درصدی و -96/۳ها به طور ميانگين با رشد ين سالاند نيز در طي اای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

درصدی روبرو بوده ۳1/۳و  5۸/4طور ميانگين با رشد ها بهزراعي و باغي شهرستان نيز در طي همين سال

ای تحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5اند. الزم به ذکر است که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال 

ای قرار تعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی،  ۸4/19به طور متوسط با رشد د انقرار گرفته

اراضي زراعي و باغي استان نيز در  ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالگرفته

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهطي همين سال
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 ایگانگلپ ای امور دام،آبزیان،طیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستانسطح زیر پوشش بیمه(. 88 -1جدول)

 سال

 امور دام

 )واحد دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان) هکتار(

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

از  سهم

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 944۸ ۳1/۳  0 00/0  2۸۳5016 ۳6/5  09/465  76/1  02/4465  52/2  - - 

1386 10۸7۳ ۳1/۳  0 00/0 2۸۸۸901 ۳6/5  51/45۸  76/1  55/2۸50  52/2  - - 

1387 1۸757 ۳1/۳  0 00/0 ۳47۸966 ۸4/5  29/5۳5  76/1  46/1947  52/2  - - 

1388 9296 7۳/۳  0 00/0 2۸754۳4 76/4  2۸/490  0۳/2  55/۳1۸6  11/۳  - - 

1389 ۸9۳5 5۸/2  0 00/0 29۸۳69۳ ۳2/4  47/507  16/2  45/2190  06/2  5/1957  70/0  

1390 12۳19 ۸5/۳  0 00/0 ۳64910۸ 25/4  460 ۸6/1  57۳1  17/2  2250 74/0  

1391 1۳067 2۳/۳  0 00/0 2999997 69/۳  ۳۸5 6۳/1  ۳07۳ 16/2  2250 75/0  

1392 291۸5 5۳/4  0 00/0 2095410 71/2  77/422  ۳۸/1  1۳/2462  ۸۸/2  22۳6 71/0  

1393 22۳62 14/۳  0 00/0 2044۳7۳ 5۳/2  565 60/1  2919 ۳2/2  - - 

1394 215۳0 5۳/2  0 00/0 1710074 27/2  61/57۳  79/1  2/۳9۸5  22/۳  - - 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان            

درصد از شير استان در  ۳6/7درصد از گوشت قرمز و  ۳7/6بر اساس اطالعات موجود در استان اصفهان، 

ی تبهر اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گوشت قرمز استان دربشود که شهرستان گلپايگان توليد مي

درصد  1۸/2ی سوم استان قرار بگيرد. اين درحاليست که  اين شهرستان دوم و از لحاظ توليد شير در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از لحاظ دارا بودن دام سبك  52/9از دام سبك و 

ی دوم استان قرار دارد. الزم به ذکر است ی سيزدهم استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبهدر رتبه

 26۸666ه ترتيب آيد که بکه بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به دست مي

است. همچنين شهرستان خور و بيابانك، کمترين  بوده 1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و 

تن( استان را دارد. توليد گوشت قرمز در شهرستان  425)تن( و کمترين توليد گوشت 40۳توليد شير)

درصد به طور  ۳9/۳درصد و توليد شير  22/0به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های گلپايگان در طي سال

اند و ها با رشد منفي مواجه بودهميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال

. بنابراين با وجود اندداشته درصد به طور ميانگين رشد منفي -02/۳و  -۳9/0رتيب به طور ميانگين به ت

ها در اين شهرستان، توليد شير و گوشت قرمز با رشد مثبت کاهش دام سبك و سنگين در طي اين سال

  روبرو بوده است.
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 ک و سنگین در شهرستان گلپایگانتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سب(. 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( گوشت قرمر)تن(

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

 واحد دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 71/4241 4۸/۸ 65/7222۳ 12 ۸۸765 47/2 59241 5۸/12 02۸7/0 2191/1 

1386 ۸۸/4665 44/۸ 6/۸0۸61 12 7907۳ 2/2 602۳۸ 01/1۳ 0۳۳5/0 ۳424/1 

1387 7۸/5067 44/۸ 59/۸6979 12 ۸1966 2/2 61559 01/1۳ 0۳5۳/0 4129/1 

1388 4574 29/9 95974 ۸/12 7۸920 2/2 62519 01/1۳ ۳2۳/0 5۳51/1 

1389 ۳۳12 ۳7/6 600۳2 42/7 ۸5054 2/2 42۸79 51/۸ 0259/0 400/1 

1390 ۳55۳ ۳7/6 65166 42/7 92۳79 27/2 45067 55/۸ 0259/0 4460/1 

1391 ۳5/۳6۸0 04/6 2/72959 42/7 99704 ۳۳/2 47255 59/۸ 0250/0 54۳9/1 

1392 ۳7/۳۸71 15/6 779۳2 7۳/7 99704 ۳۳/2 4291۳ 6۳/۸ 0271/0 ۸160/1 

1393 41۳2 ۳7/6 ۸۳۸70 42/7 91656 26/2 42490 05/9 0۳0۸/0 97۳9/1 

1394 45/4045 ۳7/6 07/۸65۳4 ۳6/7 ۸۳609 1۸/2 42066 52/9 0۳22/0 0571/2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                   

هد. دی گوشت قرمز را در شهرستان گلپايگان در استان اصفهان نشان ميد سرانهجايگاه تولي (95-1)نمودار 

تن توليد سرانه، در جايگاه چهارم استان قرار  0۳22/0همانطور که مشخص است، شهرستان گلپايگان با 

 دارد.

 
 1394اصفهان در سال  های استانتولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 95 -1نمودار)
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هد. دی شير را در شهرستان گلپايگان در استان اصفهان نشان ميجايگاه توليد سرانه (96-1) همچنين نمودار

تن توليد سرانه شير، در جايگاه پانزدهم استان  0571/2همانطور که مشخص است، شهرستان گلپايگان با 

 قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 96 -1نمودار)

واحد مرغداری گوشتي با توليد  67 شهرستان گلپايگان دارای 1۳94در زمينه توليدات طيور، در سال 

 7/۳باشد. اين شهرستان تن توليد مي 45/9561واحد مرغداری تخمگذار با  1۳تن و همچنين  ۸۸/۳4۸6

درصد از توليدات مرغداری گوشتي  27/2دهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و درصد از واح

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين  25۳رساند. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن استان را به توليد مي

حد مرغداری و توليد وا 6فريدونشهر با دارا بودن  شهرستان. واحد مرغداری گوشتي در استان داشته است

. ارددتن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را در سطح استان  ۳05

درصد  1/10درصد از واحدهای مرغداری تخمگذار استان در اين شهرستان قرار دارند که  47/7همچنين 

تن توليد  ۸۸/16۳۳2کاشان با شهرستان  از تخم مرغ استان در اين شهرستان توليد شده است. در اين مورد

خمقان و مبارکه بدون توليد تا، چادگان، خور و بيابانك، دهين و مياندشتهای بويشهرستان تخم مرغ و 

دهد مرغ به ترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. مقايسه جايگاه توليدات طيور استان نشان مي

ی دهم را در استان را در توليد گوشت مرغ و رتبه شانزدهمرتبه  1۳94 در  سالگلپايگان که شهرستان 

م ی پنجرتبه ومرغ چنين رتبه چهارم استان را در توليد تخمتعداد واحدهای مرغداری گوشتي دارد. هم

گذار در اختيار داشته است. توليد گوشت مرغ در اين استان را از لحاظ تعداد واحدهای مرغداری تخم

ها به طور درصد و توليد تخم مرغ در اين سال -95/4به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5ها در طي سال شهرستان

 درصد رشد داشته است.  66/15ميانگين 



   161/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 گذار در شهرستان گلپایگانی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 90 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  گوشتی مرغ

 مرغ

میزان تولید )

به تعداد 

 واحد(

سرانه تولید  گذارمرغ تخم

 تخم مرغ

)میزان تولید 

به تعداد 

 واحد(

 میزان تولید تعداد واحد میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 رستانشه

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 6۳ 25/4 5۸9۸ ۳6/5 62/9۳ 9 11/۸ 2700 90/4 ۳00 

1386 56 70/۳ 16/6756 ۳6/5 ۳5/121 9 ۸9/7 ۸5/۳092 91/4 65/۳4۳ 

1387 60 70/۳ 7۳56 ۸4/5 4۳/12۳ 9 50/7 29/۳۳۸7 91/4 ۳7/۳76 

1388 70 22/4 15/62۳0 76/4 ۸9 9 26/7 ۳5/۳5۸۳ 91/4 15/۳9۸ 

1389 69 14/4 14/5925 ۳2/4 ۸7/۸5 9 09/7 7/۳7799 91/4 97/419 

1390 69 94/۳ 22/616۳ 25/4 ۳2/۸9 9 ۸7/6 95/4724 91/5 99/524 

1391 70 ۸7/۳ 52/5670 69/۳ 01/۸1 11 19/7 ۸7/6۳15 59/7 17/574 

1392 70 92/۳ 66/422۸ 71/2 41/60 12 22/۸ 92/۸547 71/9 ۳۳/712 

1393 6۸ 67/۳ 96/۳۸17 5۳/2 15/56 1۳ 1۳/۸ 2۳/۸910 71/9 40/6۸5 

1394 67 70/۳ ۸۸/۳4۸6 27/2 04/52 1۳ 47/7 44/9561 10/10 50/7۳5 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                 

 تيوشگی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری مرغ، که به وسيله گوشتسرانه توليد (90-1)طبق جدول

کاهش يافته است و در اين سال  1۳94تن در سال  04/52به  1۳۸5تن در سال  62/9۳شود، از نشان داده مي

د جايگاه نوزدهم استان قرار دارد. همچنين سرانه تولي گوشت مرغشهرستان گلپايگان از لحاظ سرانه توليد 

تن در  ۳00شود، از ار نشان داده ميگذی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهتخم

افزايش يافته است و در اين سال شهرستان گلپايگان از لحاظ سرانه  1۳94تن در سال  50/7۳5به  1۳۸5سال 

 مرغ جايگاه پنجم استان قرار دارد.تخمتوليد 
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 1394ستان اصفهان در سال های ای تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 97 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانی تولید تخمسرانه(. 98 -1نمودار)

درصد  9۳/6واحد(،  ۳۳درصد از استخرهای استان)  ۸2/5، با دارا بودن 1۳94شهرستان گلپايگان، در سال

تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه جايگاه توليدات شيالت  ۳6۳ از توليد ماهي استان يعني به ميزان

رتبه پنجم استان را در توليد ماهي کسب کرده و اين  1۳94دهد که اين شهرستان در  سال استان نشان مي

ی چهارم استان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بيشترين درحالي است که رتبه

استخر پرورش ماهي در  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0ان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم) ميز

استخر( و  227اصفهان )  شهرستان ماهي در پرورشجايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر 

هي در اين شهرستان در .  توليد مااست به ثبت رسيده استخر( 1خور و بيابانك) شهرستان کمترين آن در 



   16۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

درصد و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور ميانگين  92/24به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها طي سال

ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي) ميزان توليد به درصد رشد داشته است. نکته 26/27ها در اين سال

است. از لحاظ  رسيده 1۳94تن در سال  11ه ب 1۳۸5تن در سال  ۳۳/11تعداد استخر پرورش ماهي( از 

 ی نهم استان را به خود اختصاص داده است.رتبه 1۳94ی پرورش ماهي اين شهرستان در سال سرانه

 ها در شهرستان گلپایگانواحدهای شیالت و تولید آن(. 91 -1جدول)

 سال

میزان تولید ه پرورش ماهی)سران میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

 شهرستان به تعداد استخر پرورش ماهی(
سهم از استان 

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از استان 

 درصد()

1385 6 42/1 6۸ 29/2 ۳۳۳۳/11 

1386 12 76/2 5/100 94/2 ۳750/۸ 

1387 12 ۸9/2 5/95 02/۳ 95۸۳/7 

1388 1۳ ۳۸/۳ 6/101 ۸6/2 ۸154/7 

1389 21 52/4 149 7۸/۳ 0951/7 

1390 20 ۸2/۳ 149 91/2 45/7 

1391 25 ۳9/4 197 42/۳ ۸۸00/7 

1392 42 24/5 221 41/5 2619/5 

1393 52 ۳6/۸ 449 96/۸ 6۳46/۸ 

1394 ۳۳ ۸2/5 ۳6۳ 9۳/6 000/11 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                         

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال گلپايگان پرورش ماهي شهرستان ی جايگاه سرانه( 99-1)نمودار 

 دهد.مي

 
 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستانسرانه(. 99 -1نمودار)
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کلني(،  16920های زنبور عسل استان) درصد از کلني ۳۸/2، با دارا بودن 1۳94شهرستان گلپايگان، در سال

تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه جايگاه  25/۸4درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  4۸/۳

رتبه پنجم استان را در توليد عسل کسب  1۳94دهد که اين شهرستان در  سال توليدات عسل استان نشان مي

 دن تعداد کلني زنبورهای عسل در اختيار دارد.ی هفتم استان را در دارا بوکرده و اين درحالي است که رتبه

تن عسل از هر دو  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آی قابل توجه آنکه شهرستان نجفنکته

ند. ان هيچ توليدی از عسل نداشتههای فالورجان و ناييلحاظ در جايگاه اول استان قرار دارد وشهرستان

های درصد و تعداد کلني 64/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها ر طي سالتوليد عسل در اين شهرستان د

درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است که شهرستان  ۳9/7ها زنبور عسل به طور ميانگين در اين سال

 ی توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه هفتم استان قراراز لحاظ سرانهگلپايگان 

 دارد.

 تعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان گلپایگان(. 92 -1جدول)

 سال

ی تولید سرانه میزان تولید عسل تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به عسل)

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

سهم از استان 

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

سهم از استان 

 درصد()

1385 9571 17/2 ۳9/۸0 21/2 00۸4/0 

1386 1020۸ 97/1 ۸2/۸۳ 77/1 00۸2/0 

1387 ۸۸06 71/1 20/69 6۳/۳ 0079/0 

1388 9907 96/1 74/64 ۳9/2 0065/0 

1389 1۳074 14/2 51/55 26/2 0042/0 

1390 1۳074 14/2 06/9۸ 14/2 0075/0 

1391 15722 41/2 ۳۳/105 2۳/2 0067/0 

1392 16۸51 29/2 16/106 01/۳ 006۳/0 

1393 1۸۸7۳ 29/2 6۸/115 04/۳ 0061/0 

1394 16920 ۳۸/2 25/۸4 4۸/۳ 0050/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                          

 



   165/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1394ر سال ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان دسرانه(. 100 -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

که در طي سالعدد بوده  2،  1۳95 های دامپزشکي شهرستان گلپايگان در سالکنند. تعداد آزمايشگاهمي

درصدی همراه بوده است. الزم به ذکر است که تعداد  20به طور ميانگين با رشد  1۳95تا  1۳90های 

درصد رشد داشته و کاهش يافته   -60/۳ها به طور ميانگين های دامپزشکي استان در اين سالآزمايشگاه

عدد رسيده که در طي  4به  1۳95شهرستان در سال های دامپزشکي اين است. همچنين تعداد کلينيك

 55/12ها در استان به طور ميانگين در اين سال ودرصدی روبرو بوده  67/2۸با رشد  1۳95تا  1۳90های سال

عدد رسيده که  5به  1۳95های دامپزشکي اين شهرستان در سال درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه

های درصدی روبرو بوده است. تعداد داروخانه 67/0ه طور ميانگين با رشد ب 1۳95تا  1۳90های در سال

درصد رشد داشته است. جمع تعداد دامپزشکان  02/0ها به طور ميانگين دامپزشکي در استان در طي اين سال

به  1۳95تا  1۳90های عدد بوده که در طي سال 14،  1۳95دولتي و غير دولتي در اين شهرستان در سال 

 ۸۳/1ها درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال 10/4ر ميانگين طو

 یدرصد رشد داشته و رشد تعداد دامپزشکان در اين شهرستان بيشتر از استان بوده است. همانطور که ارائه

نسبت به  ا رشد باالتریاز نظر اکثر امکانات دامپزشکي ب گلپايگان دهد، شهرستاناين اطالعات نشان مي

 استان مواجه بوده است.
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 امکانات دامپزشکی در شهرستان گلپایگان(. 93 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 کلینیک دامپزشکی

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک دولتی

دامپزشک 

 غیردولتی

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

اناست  

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

1390 1 57/۳ 2 94/1 5 ۳1/4 2 45/۳ 10 01/۳ 

1391 1 4 5 ۳۸/۳ 6 5 4 6۳/5 10 99/2 

1392 1 4 5 27/۳ 6 5 4 97/5 10 92/2 

1393 2 70/۸ ۳ ۸۸/1 6 04/5 ۳ ۳5/4 12 ۳1/۳ 

1394 2 ۸ ۳ 71/1 5 27/4 4 ۸0/5 ۸ 44/2 

1395 2 70/۸ 4 25/2 5 ۳1/4 4 6۳/5 10 ۸۳/2 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان

-1استقرار واحدهای صنعتي و اراضي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه های شهری و روستايي در نقشه )

 ايگانگلپصنعتي  هایشهرکنعتي در تجمع واحدهای ص. همانگونه که مشخص است ( آورده شده است10

ان، گلپايگشهر سه اراضي کشاورزی نيز در نزديك واقع شده است.  گلپايگانشهر  و جنوب در شمال

 ن(گلپايگان) به خصوص در جنوب آدر شهر . عمده فعاليت های صنعتي قرارگرفته اند گلشهر و گوگد

  .اندشدهمتمرکز 



 

 

 گلپایگانهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10 -1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 گلپایگانجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

به منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان گلپايگان از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده 

 های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگاهستاناز مبدا شهرستان به مقصد ا

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 گلپایگان در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور

مجموع کاالی ارسال شده از شهرستان گلپايگان 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 

 برآورد شده است. 1۳95تا 

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

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

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان ستانا

77/0 7/24422 ۸/1۸7 1385 

۸۳/0 ۸/2710۳ 5/221 1386 

99/0 ۸/2710۳ 0/269 1387 

۸4/0 7/290۳7 2/24۳ 1388 

۸۸/0 0/۳0705 1/269 1389 

72/0 9/۳1247 4/224 1390 

61/0 1/۳1۸۳۳ 7/194 1391 

59/0 ۳/۳1011 ۸/1۸2 1392 

61/0 ۸/۳1111 ۳/191 1393 

59/0 9/29۸76 1/177 1394 

66/0 0/2۸2۳2 1/1۸5 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان         

 



   169/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

ای به کل کشور از ميزان کاالهای ارسال شده جادههمانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان 

 1۳۸7مربوط به سال با کاهش مواجه بوده است. طي اين دوره باالترين سهم شهرستان  1۳۸7پس از سال 

شهرستان گلپايگان از نظر ميزان کاالی ارسال شده به خارج استان  1۳95درصد(.  در سال  99/0بوده است )

شهرستان هزارتن کمترين و  2/1چادگان با شهرستان در اين سال  .هفدهم استان را در اختيار داشته است رتبه

به ساير نقاط کشور را داشته اند. الزم به ذکر است که به  هزارتن بيشترين کاالی ارسالي 6/۸972اصفهان با 

 ، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است.ن و مياندشتبوييدليل نبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

ل هرستان در جمع کاالی ارساهای استان از  نظر سهم شمقایسه شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان(. 101 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 سهم شهرستان گلپایگان در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده

ميزان کاالی ارسال شده از شهرستان گلپايگان به مقصد استان اصفهان )درون استان( و سهم  (95-1جدول )

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5درون استاني برای سال های  اين شهرستان در جابجايي

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

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

 سهم شهرستان
 الی ارسال شدهمیزان کا

 سال
 شهرستان استان

90/0 1/11۳17 4/102 1385 
۸4/0 5/12447 0/105 1386 
90/0 4/1۳۳۸6 5/120 1387 

۸9/0 2/1۳۸29 1/12۳ 1388 
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 سهم شهرستان
 الی ارسال شدهمیزان کا

 سال
 شهرستان استان

۸2/0 2/1۳60۳ ۸/111 1389 

65/0 ۸/125۸2 5/۸1 1390 
۳۸/0 9/12440 ۸/46 1391 
41/0 ۳/1252۸ 5/51 1392 
50/0 ۸/117۸9 ۳/59 1393 
42/0 9/11۳6۸ 4/47 1394 
46/0 6/105۳0 5/4۸ 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                         

 1۳۸7و  1۳۸5های باالترين سهم شهرستان گلپايگان از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان مربوط به سال

، شهرستان گلپايگان از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه هفدهم را در 1۳95بوده است. در سال 

هزار تن کاالی  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان در اين سال  .استان داشته است

ه به دليل داشته اند. الزم به ذکر است کاول و آخر استان را در اختيار  هایارسالي به ساير نقاط استان به ترتيب رتبه

 ، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است.ن و مياندشتبويينبود اطالعات در مورد شهرستان 

 

ال سهای استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارمقایسه شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان(. 102 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 

 

 



   171/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 میزان کاالی جابجا شده از شهرستان گلپایگان به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی

به  مبدأ شهرستان عنوان به شهرستان گلپايگان ایجاده  یشده جابجا کاالی ميزان (96-1در جدول )

مشخص است در طي اين دوره بيشترين اين جدول ونه که از همانگ است. شده ارائه کااليي گروه 9تفکيك 

حجم کاالی ارسال شده از مبدأ گلپايگان به ساير نقاط مربوط به صنايع سبك، ماشين آالت و کشاورزی  

 بوده است.

، شهرستان گلپايگان از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه سيزدهم را در استان داشته 1۳95در سال 

آران و بيدگل بدون ارسال کاالی شهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم شهرستان ن سال در اي .است

 کشاورزی به ترتيب رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند. 

از نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در جايگاه چهاردهم استان قرار گرفته  1۳95گلپايگان در سال شهرستان 

 هایشهرستان هزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه و  7/507۳مبارکه با ارسال  هرستان شدر اين سال  .است

ترين همي در ارسال کاالهای فلزی پايينچادگان ، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر  بدون داشتن س

 جايگاه را در استان داشته اند.

معدني ساختماني رتبه هجدهم را در استان ، شهرستان گلپايگان از نظر حجم ارسال کاالهای 1۳95در سال 

هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول  ۳/22۸7اصفهان با ارسال   شهرستاندر اين سال  .داشته است

های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال ا در اختيار داشته است و شهرستانر

 ند. کاالهای معدني ساختماني نداشته ا

 .شهرستان گلپايگان  به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه نهم را در استان داشته است 1۳95در سال 

چادگان سهمي شهرستان هزارتن در جايگاه نخست قرار گرفته و  9/64۳اصفهان با  شهرستان در اين سال

 در ارسال صنايع سبك نداشته است. 



 

 

 گروه کاالیی 9میزان کاالی جابجا شده از شهرستان گلپایگان به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک . (96 -1جدول)

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک

متفرقه و خرده 
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1385 4/47 1/2 ۸/4 1/0 0/127 9/0 9/2۸ ۸/۳ 2/46 9/2 1/26 ۳/0 ۳/2 2/1 0/0 0/0 1/2 4/0 7/2۸4 ۸/0 

1386 6/49 0/2 7/5 1/0 1/140 9/0 9/۳7 7/۳ 4/56 0/4 9/۳1 4/0 5/2 1/1 0/0 0/0 7/2 ۳/0 9/۳26 ۸/0 

1387 7/79 ۳/۳ ۳/7 1/0 ۸/1۳9 ۸/0 4/5۸ 4/5 0/61 ۸/5 4/۳2 4/0 7/2 2/1 ۸/0 2/0 4/4 6/0 6/۳۸6 9/0 

1388 1/66 9/2 0/۸ 1/0 2/14۸ 9/0 ۸/54 ۸/5 4/64 ۸/5 6/44 5/0 4/۳ 4/1 1/1 2/0 5/۳ ۸/0 9/۳9۳ 9/0 

1389 2/61 7/2 5/12 1/0 9/100 6/0 1/64 ۳/6 7/۸۳ 4/6 ۳/42 5/0 2/4 4/1 0/6 0/1 2/4 9/0 1/۳79 9/0 

1390 1/5۳ 5/1 4/11 1/0 6/41 2/0 0/6۳ 0/4 1/۸0 ۳/4 2/4۳ 4/0 9/۳ 9/0 5/1 2/0 ۳/4 5/0 1/۳02 5/0 

1391 1/47 ۸/1 4/11 1/0 0/۳5 2/0 1/45 9/۳ 1/45 ۳/۳ 2/47 6/0 6/۳ 2/1 6/2 4/0 ۳/2 ۳/0 ۳/2۳9 5/0 

1392 9/54 7/1 5/1۳ 1/0 7/29 2/0 0/45 4/۳ 7/۳۸ 4/۳ 9/42 6/0 9/2 0/1 9/1 4/0 9/2 7/0 4/2۳2 5/0 

1393 7/5۸ 0/2 9/1۳ 1/0 7/22 1/0 0/41 0/۳ 9/61 7/4 1/42 5/0 4/۳ 9/0 7/1 ۳/0 6/2 6/0 1/24۸ 6/0 

1394 1/54 9/1 1/12 1/0 7/17 1/0 ۸/۳۳ 4/2 7/47 1/4 4/4۸ 5/0 5/۳ 9/0 2/2 4/0 1/۳ 6/0 7/222 5/0 

1395 4/54 9/1 9/20 2/0 0/17 1/0 6/۳۸ ۳/2 1/72 1/5 ۸/51 5/0 0/6 4/1 ۳/۳ 4/0 ۳/2 ۳/0 5/266 6/0 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان      

 



   17۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

در  .شهرستان گلپايگان از نظر حجم ارسال ماشين آالت رتبه پنجم را در استان داشته است 1۳95در سال 

يدگل، هزار تن  حائز رتبه اول است و شهرستان های آران و ب 5/494اصفهان با ارسال شهرستان اين سال 

 فريدونشهر و چادگان سهمي در ارسال ماشين آالت نداشته اند.

در اين  .گلپايگان از نظر ارسال کاالهای شيميايي رتبه نهم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95در سال 

هزار تن رتبه اول استان را داشته است و شهرستان های آران و  0/55۸0شاهين شهر و ميمه با  شهرستان سال

 سهمي در ارسال کاالهای شيميايي نداشته اند.قان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر بيدگل، چادگان، دها

 .گلپايگان به لحاظ ارسال کاغذ و چوب رتبه يازدهم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95در سال 

است و شهرستان های  هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول را در استان داشته ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان 

آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و چوب سهمي 

 نداشته اند. 

در  .، شهرستان گلپايگان از نظر ارسال چرم و پوشاک رتبه سيزدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه نخست استان قرار  9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان اين سال 

دارد و شهرستان های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهمي در 

 ارسال اين نوع کاالها نداشته اند. 

ه استان را داشتبه لحاظ ارسال کاالهای متفرقه و خرده بار رتبه پانزدهم  1۳95گلپايگان در سال شهرستان 

هزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و  1/۳41اصفهان با شهرستان در اين سال   .است

خرده بار استان داشته است و شهرستان های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهمي در ارسال اين 

 نوع کاالها نداشته اند.

گلپايگان از هر گروه کاالهای ارسالي از مبدأ استان اصفهان به  نسبت سهم شهرستان (97-1) در جدول

سهم جمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. اگر نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي 

باشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان گلپايگان در اين گروه کااليي دارای مزيت نسبي  يكبزرگتر از 

 بوده است.  

نسبت سهم شهرستان گلپایگان 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

20/0 00/0 64/0 16/0 55/1 0۸/2 51/0 0۳/0 15/1 1385 
1۸/0 00/0 59/0 19/0 17/2 01/2 50/0 0۳/0 07/1 1386 
۳6/0 12/0 66/0 21/0 16/۳ 9۸/2 46/0 04/0 ۸0/1 1387 
44/0 1۳/0 75/0 26/0 22/۳ 17/۳ 47/0 04/0 59/1 1388 
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متفرقه و 

 خرده بار

چرم و 

 پوشاک

کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت

صنایع 

 سبک

معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

4۸/0 56/0 76/0 2۸/0 56/۳ 49/۳ ۳1/0 06/0 47/1 1389 

26/0 11/0 4۸/0 22/0 40/2 25/2 11/0 04/0 ۸2/0 1390 

1۸/0 24/0 67/0 ۳4/0 ۸7/1 19/2 11/0 06/0 00/1 1391 
40/0 21/0 54/0 ۳۳/0 9۳/1 90/1 10/0 07/0 94/0 1392 
۳۳/0 1۸/0 5۳/0 27/0 65/2 69/1 0۸/0 0۸/0 1۳/1  1393 
۳۳/0 2۳/0 5۳/0 2۸/0 ۳0/2 ۳5/1 07/0 07/0 06/1  1394 
1۸/0  26/0  ۸1/0  ۳0/0  92/2  ۳0/1  07/0  10/0  09/1  1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

ك و های کشاورزی، صنايع سبستان گلپايگان نسبت به جمعيت خود در فعاليتنظر شهر طي دوره مورد

 ماشين آالت دارای مزيت است. 

 واحدهای عمده فروشی

های بازرگاني، عبارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغيير شکل( از بخشعمده فروشي به عنوان يکي 

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

گروه سه رقمي تقسيم  6به   ISICواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای کنند.

 بندی شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  

 وشي کاالهای خانگي: عمده فر51۳کد 

 : عمده فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 

وق و طي بندی فهای موجود در شهرستان گلپايگان و سهم شهرستان از استان بر اساس طبقهعمده فروشي

 باشد. مي (9۸-1)به صورت جدول  1۳92-1۳95دوره 



   175/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

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

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال

 515کد  514کد  513کد  512کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 درصد(در استان)

 تعداد

 سهم

 انشهرست

 در استان)درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان)درصد(

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان)درصد(

1392 ۸ 26/5 15 54/11 0 00/0 1 69/1 

1393 ۸ 60/4 15 ۸7/10 1 50/0 1 ۳۳/1 

1394 12 91/5 15 42/10 2 44/0 1 1۸/1 

1395 16 69/6 17 97/10 2 7۸/0 1 0۳/1 

 : سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ                     

درصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان گلپايگان قرار داشته اند و از اين  06/۳، 1۳95در سال 

و   99/40هان با اصفشهرستان در اين سال  .گلپايگان در رتبه هفتم استان قرار گرفته استشهرستان نظر 

 و کمترين تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته اند. بيشتريندرصد  09/0فريدن با شهرستان 

 اصناف

های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي از بخش

ارائه شده  (99-1)صنفي شهرستان گلپايگان و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدول 

 است. 

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

 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1385 104 ۳۸/5 

1386 49۳ 25/۳ 

1387 962 ۳7/۳ 

1388 1۳16 96/2 

1389 17۳۳ 96/2 

1390 21۳5 92/2 

1391 2495 ۸۸/2 

1392 27۸2 75/2 

1393 ۳095 61/2 

1394 ۳4۸1 50/2 
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 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1395 ۳۸96 41/2 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                         

احدهای ، اما سهم وای داشتهفي شهرستان گلپايگان رشد فزايندهطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صن

شهرستان گلپايگان  از  1۳95احدهای صنفي استان کاهش يافته است. در سال صنفي اين شهرستان از کل و

و  612۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه يازدهم را در استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751مياندشت با  و نوييبشهرستان 

 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

ررسي قرار سرعت اينترنت مورد ب پر خطوط و همراه تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 تلفن ثابت و همراه

 نشان اصفهان سطح شهرستان گلپايگان و استان در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (100-1)در جدول 

استخراج شده است.  1۳۸5-1۳95است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره  شده داده

و اپراتور رايتل  1۳۸5-1۳95تور همراه اول  طي دوره همچنين اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپرا

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳91 -1۳95طي دوره  

 ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان گلپایگان و استان اصفهان(. 100 -1جدول)

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ه                  اضریب نفوذ تلفن همر

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 6۸/42 11/۳۸ 29/19 00/2۸ - - 

1386 76/41 15/۳9 51/۳1 0۳/42 - - 

1387 7۸/4۳ 9۳/۳9 97/۳9 ۸0/55 - - 

1388 10/45 74/40 0۸/41 12/61 - - 

1389 ۸2/42 ۳2/41 9۳/41 09/69 - - 

1390 6۳/44 17/42 04/42 66/76 - - 



   177/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ه                  اضریب نفوذ تلفن همر

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1391 57/45 02/4۳ 19/40 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 57/47 67/44 ۳۸/40 06/۸6 00/0 00/0 

1393 00/49 65/45 ۳۸/40 62/90 00/1 00/۳ 

1394 41/50 16/46 11/۳9 72/۸۸ 00/6 00/۸ 

1395 41/50 60/46 51/41 02/96 00/11 00/1۳ 

 به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است. 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

فن ثابت و همراه در مالحظه مي شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تل (100-1ل )همانگونه که در جدو

سطح شهرستان گلپايگان و کل استان اصفهان افزايش يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در 

ضريب در هر سال  دهنده آن است کهنفوذ تلفن ثابت درسطح استان نشانشهرستان گلپايگان با ضريب 

شهرستان ، ظر ضريب تفوذ تلفن ثابتنفوذ در سطح شهرستان باال تر از ضريب نفوذ استان بوده است.  از ن

  91/9۳نطنز با ضريب نفوذ  شهرستان در اين سال .رتبه ششم را در استان دارد 1۳95گلپايگان در سال 

 ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان داشته اند. ترينپايين ۳1/۳2فريدن با  شهرستان باالترين و 

 
شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان و کل استان مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در (. 103 -1نمودار)

  1395اصفهان در سال 

رتبه پانزدهم را در استان داشته  1۳95از نظر ضريب نفوذ اپراتور همراه اول، شهرستان گلپايگان در سال 

 44/271دن، فريدونشهر و چادگان(  با خوانسار )شامل بخش هايي از فريشهرستان در اين سال  .است

ط به اپراتور همراه اول را ضريب نفوذ تلفن همراه مربو ترينپايين 42/2۳برخوار با شهرستان باالترين و 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 17۸

 

 هایشهرستان به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل به همراه 1۳95اند. شهرستان گلپايگان در سال داشته

در رتبه اول  ۳7نايين با ضريب نفوذ شهرستان در اين سال  .استان دارد اصفهان و دهاقان رتبه دهم  را در

 اند.ن ترين جايگاه را در استان داشتهپايي 0/2شهرستان با ضريب نفوذ  4استان قرار دارد و 

 
ن گلپایگان با دیگر شهرستان های مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در  شهرستا(. 104 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور رایتل( در شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های استان (. 105 -1نمودار)

 1395و کل استان اصفهان در سال 
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(  در BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب همراه، تلفن نفوذ بضري بهبود در اصلي عامل

 ط اپراتورهای همراه اول و رايتل نصب شده توس BTSتعداد مراکز  (101-1)نقاط مناسب است. در جدول 

 در سطح شهرستان گلپايگان و استان اصفهان ارائه شده است. 

هان ن اصفو رایتل در شهرستان گلپایگان و استاشده توسط اپراتورهای همراه اول  نصب BTSد تعدا(. 101 -1جدول)

 1385-1395)درصد( طی دوره و سهم شهرستان از استان

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۸ 645 24/1 _ _ _ 

1386 17 11۳۳ 50/1 _ _ _ 

1387 19 1۳10 45/1 _ _ _ 

1388 21 1۳۸1 52/1 _ _ _ 

1389 22 1444 52/1 _ _ - 

1390 22 1516 45/1 0 9 00/0 

1391 29 1669 74/1 0 9 00/0 

1392 ۳2 1۸54 7۳/1 0 56 00/0 

1393 ۳2 1۸7۳ 71/1 0 112 00/0 

1394 ۳5 1929 ۸1/1 4 167 40/2 

1395 ۳5 1۸99 ۸4/1 4 174 ۳0/2 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت        

در اين  .همراه اول رتبه چهاردهم  را در استان دارد BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان گلپايگان  در سال 

 هایرتيب رتبهنصب شده به ت BTS  هشتبا    ن و مياندشتبوييشهرستان و   ۸۳7اصفهان با شهرستان سال 

نصب شده توسط  BTSشهرستان گلپايگان از نظر تعداد 1۳95اول و آخر را در استان داشته اند. در سال 

نصب شده  BTS ۸2اصفهان با شهرستان در همين سال  .اپراتور رايتل در رتبه های مياني استان قرار دارد

اپراتور رايتل هنوز در  1۳95است که تا سال توسط رايتل جايگاه اول را در استان داشته است )الزم به ذکر 

به ازای هر هزار نفر  BTSسرانه مراکز  (102-1)شهرستان استان سايتي نصب نکرده است(.  جدول  شش

 را در شهرستان گلپايگان و کل استان نشان مي دهد. 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 1۸0

 

 نفر( 1000هان )به ازای هر شهرستان گلپایگان و استان اصف BTSسرانه (. 102 -1جدول)

 استان شهرستان سال

1385 10/0 14/0 

1390 25/0 ۳1/0 

1395 4۳/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت                   

 ستانشهردر اين سال  .رتبه دهم استان را داشته است  BTSگلپايگان به لحاظ سرانه شهرستان ، 1۳95در سال 

اول و آخر  هایبه ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه BTSمرکز  2۸/0فالورجان با  شهرستان و 10/1ن با نايي

 را در استان داشته اند.

 
ر گنصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان گلپایگان با دی BTS مقایسه سرانه(. 106 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

تعداد روستاهای  (10۳-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95دارای ارتباط تلفني در شهرستان گلپايگان و استان اصفهان طي دوره 

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان گلپایگان و استان( 103 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 5۸ 1700 41/۳ 

1386 64 16۸2 ۸0/۳ 

1387 64 1704 76/۳ 
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 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1388 67 17۳۳ ۸7/۳ 

1389 62 1726 59/۳ 

1390 62 171۸ 61/۳ 

1391 62 1745 55/۳ 

1392 60 1546 ۸۸/۳ 

1393 60 15۸1 ۸0/۳ 

1394 60 15۸1 ۸0/۳ 

1395 60 15۸1 ۸0/۳ 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت               

 شبکه

داير  ADSLهای های مهم در  ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتاينترنت پر سرعت يکي از زيرساخت

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.سي زيرساختشده شاخص مناسبي برای برر

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

 لنامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تباد

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (104-1)جدول  در  .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 شرکت مخابرات در شهرستان گلپايگان ارائه شده است.

دایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان گلپایگان و سهم شهرستان  ADSLتعداد پورت های (. 104 -1جدول)

 1388-1395از استان )درصد( طی دوره 

 سهم شهرستان از استان )درصد( عدادت سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 15 ۸4/0 17/0 ۳۸/0 

1389 ۸5 26/1 9۸/0 40/1 

1390 1546 ۸4/1 67/17 22/17 

1391 ۳210 75/1 4۸/۳6 24/۳7 

1392 4۸7۸ 90/1 11/55 65/51 

1393 ۸221 06/2 ۳4/92 54/79 

1394 12262 5۳/2 92/1۳6 44/95 

1395 1۳274 52/2 ۳5/147 ۸0/102 

 استان مخابرات ماخذ: شرکت
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استان در شهرستان گلپايگان داير شده اند و از اين نظر  ADSLدرصد از پورت های  52/2، 1۳95در سال 

درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  شهرستان. گلپايگان رتبه نهم را در استان داشته استشهرستان 

 ترين جايگاه را در استان دارند.االترين و پاييندرصد( ب 4۳/0) 2271چادگان با شهرستان 

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان گلپايگان در سال 

 59/5۸سميرم با ن شهرستاو  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  .سوم استان قرار داشته است

 اول  و آخر استان قرار گرفته اند. هایپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب در رتبه

 
دایر شده توسط شرکت مخابرات در شهرستان گلپایگان با دیگر  ADSLپورت  مقایسه سرانه(. 107 -1نمودار)

 1395در سال شهرستان های استان و کل استان اصفهان 

 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، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 تعداد و سرانه واحدهای پستی

ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در جدول های مهم در مورد تعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان گلپايگان ارائه شده است. ( 1-105)



   1۸۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

تعداد واحدهای پستی شهرستان گلپایگان  به تفکیک شهری و روستایی و سهم شهرستان )درصد( (. 105 -1جدول)

 1385-1395ن طی دوره از کل واحدهای پستی استا

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 26 6 20 50/۳ 74/2 66/0 

1386 ۳5 7 2۸ 54/۳ 7۸/2 79/۳ 

1387 ۳5 9 26 ۳۸/۳ 70/2 70/2 

1388 ۳4 11 2۳ 17/۳ 56/2 57/۳ 

1389 ۳7 ۸ 29 ۳۸/۳ 77/1 50/4 

1390 ۳7 14 2۳ 40/۳ 52/2 ۳2/4 

1391 ۳7 14 2۳ 4۳/۳ 55/2 ۳۳/4 

1392 ۳7 14 2۳ 46/۳ 4۸/2 56/4 

1393 ۳7 14 2۳ 4۸/۳ 49/2 59/4 

1394 ۳7 14 2۳ 5۳/۳ 56/2 59/4 

1395 ۳7 14 2۳ 64/۳ 6۸/2 66/4 

 مأخذ: اداره کل پست استان        

ت سهم واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان گلپايگان مشخص اس (105-1)همانطور که در جدول 

از  1۳95از کل واحدهای پستي شهری و روستايي استان افزايش يافته است.  شهرستان گلپايگان در سال 

 شهرستان .استان دارد را در هفتمرتبه فريدن شهرستان نظر تعداد کل واحدهای پستي به طور مشترک با 

 واحد پستي رتبه های اول و آخر را در اين سال داشته اند. 5خوانسار با ن شهرستاو  ۳0۸اصفهان با 

روستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان گلپايگان  ICTنيز تعداد دفاتر  (106-1) در جدول

 و سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

روستایی در شهرستان گلپایگان و استان اصفهان طی  ICTر خدمات ارتباطی شهری و تعداد دفات(. 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 * ۳ 6۸/2 

1386 0 * 4 67/2 
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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(

1387 11 5۳/2 6 5۸/2 

1388 11 ۳1/2 ۸ 41/2 

1389 1۳ 6۸/2 7 ۸9/1 

1390 10 22/2 ۸ 61/2 

1391 10 22/2 ۸ 61/2 

1392 9 51/2 ۸ 54/2 

1393 9 56/2 ۸ 52/2 

1394 9 59/2 ۸ 54/2 

1395 7 27/2 ۸ 50/2 

 مأخذ: اداره کل پست استان        

شاهين شهر و ميمه شهرستان به همراه  1۳95روستايي در سال  ICTگلپايگان از نظر تعداد دفاتر شهرستان 

روستايي در  ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان ، 1۳95در سال  .در رتبه پانزدهم استان قرار داشته است

اند آخر قرار گرفته دفتر در جايگاه دوجايگاه نخست و شهرستان های نايين، برخوارو نجف آباد با 

روستايي مي باشند(. از نظر تعداد دفاتر خدمات  ICTنسار و فريدونشهر نيز فاقد دفتر خواهای شهرستان )

 در اين سال .در رتبه يازدهم استان قرار داشته است 1۳95ارتباطي شهری شهرستان گلپايگان در سال 

ر رتبه دفتر د يكچادگان و خور و بيابانك با های شهرستان دفتر رتبه نخست و  1۳5اصفهان با  شهرستان

 آخر قرار داشته اند.

سرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرستان گلپايگان و کل استان را نشان  (107-1)جدول 

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  سط کارشناسان ادارهمي دهد. مطابق روال مطرح شده تو

 شود. در نظر گرفته مي

 4000سرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان گلپایگان و استان اصفهان )به ازای هر (. 107 -1جدول)

 نفر(

 سال

 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 24/1 ۳6/0 42/4 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 69/1 79/0 49/5 ۸9/0 52/0 42/۳ 



   1۸5/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال

 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1395 64/1 75/0 04/6 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان           

مشخص است طي اين دوره سرانه کل واحدهای پستي شهرستان  (107-1همانگونه که از اطالعات جدول )

، شهرستان گلپايگان از نظر سرانه کل 1۳95گلپايگان ابتدا افزايش و سپس کاهش يافته است. در سال 

شهرستان و  45/0سرانه خميني شهر با شهرستان در اين سال  .داشته است واحدهای پستي رتبه نهم را در استان

به ترتيب پايين ترين و باالترين سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته اند. در همين  97/2فريدن با سرانه 

 سال، شهرستان گلپايگان از نظر سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب

شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95رتبه نهم و چهارم استان را در اختيار داشته است.  در سال 

واحد پستي شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در  2۸/0خورو بيابانك با سرانه 

الترين و پايين ترين سرانه واحدهای پستي با ۳6/0خوانسار با شهرستان و   27/9نطنز با  شهرستان همين سال

 روستايي را در استان داشته اند.

 
مقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان گلپایگان با شهرستان های دیگر (. 108 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 ستیتعداد و سرانه مرسوالت پ

 (10۸-1) باشد. در جدولسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست مي

تعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان گلپايگان و استان اصفهان طي 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95سال های 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 1۸6

 

و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان گلپایگان و استان اصفهان تعداد (. 108 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 ۳04144 66/0 62/۳ 1۳/10 

1386 ۳02660 66/0 57/۳ 90/9 

1387 ۳095۳5 66/0 62/۳ 0۸/10 

1388 209۸21 67/0 44/2 59/6 

1389 2006۸2 64/0 ۳1/2 50/6 

1390 2۳24۸۸ 70/0 66/2 ۸۳/6 

1391 15۸90۸ 57/0 ۸1/1 6۳/5 

1392 2۳6426 ۸۸/0 67/2 ۳۸/5 

1393 21170۸ 71/0 ۳۸/2 95/5 

1394 1۸2۸06 6۳/0 04/2 6۸/5 

1395 1157۳6 70/0 2۸/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95ر سال *آما

 مأخذ: اداره کل پست استان     

مشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان گلپايگان 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

از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه يازدهم را در  1۳95ن بوده است. شهرستان گلپايگان در سال سطح استا

مرسوله به ترتيب  ۳27۸با  ين و مياندشتبويشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با  شهرستان. استان داشته است

 رتبه اول و آخر را در استان داشته اند.

در  .انه مرسوالت پستي رتبه دوازدهم را در استان داشته است، شهرستان گلپايگان از نظر سر1۳95در سال 

با  ن و مياندشتبوييشهرستان مرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5اصفهان با سرانه  شهرستان همين سال

 مرسوله به ازای هر نفر  رتبه آخر را در استان دارند. 14/0سرانه 



   1۸7/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
مقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان گلپایگان با شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفهان (. 109 -1نمودار)

 1395در سال 

 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 بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صدا وتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 .است شده نشان داده( 109-1جدول) سطح شهرستان گلپايگان و کل استان در

های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی )درصد( در شهرستان های شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 109 -1ل)جدو

 1389-1395گلپایگان و استان طی دوره 

 سال
 دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای ندهپوشش جمعیتی فرست

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 - 67 

1392 - 71 

1393 ۸0 7۸ 

1394 ۸0 ۸4 

1395 ۸0 90 

 ماخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان
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 های ديجيتال راديويي و تلويزيونياز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان گلپايگان در سال 

صدی رتبه اول و  در 100خميني شهر با پوشش شهرستان در اين سال  .های مياني استان قرار دارددر رتبه

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند.  50فريدونشهر با پوشش شهرستان 

 انرژی -13 -1

ن تا اسرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان گلپايگ( 110-1)جدول شماره 

ی کل گاز طبيعي در اين شهرستان مصرف سرانه دهد. طبق اطالعات اين جدول،را نشان مي 1۳94پايان سال 

درصد رشد)منفي( داشته است. مصرف گاز طبيعي در پايان  -۸/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5از سال 

درصد مصرف استان را به  64/0مکعب بوده که حدود ن مترميليو126در اين شهرستان معادل  1۳94سال 

درصد جمعيت استان را شکل 76/1معيت شهرستان حدود و اين در حاليست که ج خود اختصاص داده

باشد، که از لحاظ مکعب ميهزار متر ۳/۳معادل  1۳94در سال  ی مصرف گاز شهرستاندهد. سرانهمي

مصرف سرانه گاز در جايگاه بيست و يکم) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيشترين ميزان 

و کمترين آن مربوط به شهرستان خور و بيابانك است.   مبارکهشهرستان ی گاز مربوط به مصرف سرانه

گاز طبيعي شهرستان از بين سرانه بيشترين مصرف  1۳94در سال  (110-1)چنين مطابق اطالعات جدول هم

 بوده مکعب مصرف متر هزار 27/24با سرانه  صنعتيمصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش 

درصد در بخش  76/4بخش خانگي،  دردرصد مصرف  27/91از اين شهرستان، است. از کل مصرف گ

 یدرصد در بخش صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که مصرف سرانه 97/۳تجاری و 

 -4درصد، در بخش تجاری  -9/2،  در بخش خانگي به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5گاز طبيعي از سال 

 رشد داشته است. درصد  7/2صنعتي نيز درصد و در بخش 

سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک( در شهرستان گلپایگان به تفکیک (. 110 -1جدول)

 های مختلفبخش

 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی

سرانه مصرف گاز 

 تجاری

سرانه مصرف گاز 

 صنعتی

سرانه مصرف کل گاز 

 بیعیط

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

1385 ۳/4 01/1 2/5 4۸/0 40 52/0 4/4 9۳/0 

1386 6/4 ۸۳/0 7/6 ۳7/0 9/7۸ 12/2 9/4 79/0 

1387 1/4 76/0 1/6 44/0 ۳0 57/1 ۳/4 7۳/0 

1388 6/4 ۸4/0 9/۳ 62/0 6/2۳ ۸1/0 6/4 ۸۳/0 



   1۸9/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال

سرانه مصرف 

 گازخانگی

سرانه مصرف گاز 

 تجاری

سرانه مصرف گاز 

 صنعتی

سرانه مصرف کل گاز 

 بیعیط

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

1389 9/۳ 7۳/0 7/۳ 5۳/0 21 ۸6/0 4 7۳/0 

1390 ۸/۳ ۸۳/0 1/4 7۸/0 ۸/26 ۳4/2 9/۳ ۸4/0 

1391 6/۳ 79/0 7/۳ 65/0 2/25 ۳7/2 ۸/۳ 79/0 

1392 6/۳ ۸5/0 5/۳ 71/0 2۳ 74/2 7/۳ ۸6/0 

1393 2/۳ 65/0 ۸/2 54/0 20 75/1 2/۳ 66/0 

1394 2/۳ 6۳/0 1/۳ 50/0 ۳/24 66/1 ۳/۳ 64/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 110 -1نمودار)
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 1394در سال  ترکیب مصرف گاز در شهرستان گلپایگان(. 111 -1نمودار)

درصد  59/2کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف ۳9/2، 1۳94طبق اطالعات موجود در سال 

استان در اين شهرستان قرار دارند.  صنعتيکنندگان درصد مصرف 67/2دگان تجاری و نکناز تعداد مصرف

درصد رشد 9/17و  2/۸، 9/6های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب در بخش کنندگان گازتعداد مصرف

صرف. الزم به ذکر است که تعداد ماندداشتهدر اين شهرستان  1۳94تا  1۳۸5های متوسط در طي سال

طور  ها بههای گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي اين سالکنندگان گاز در بخش

 1۳۸5 هایبنابراين در شهرستان گلپايگان، در طي سال. درصد رشد داشته است6/1۳و  1/10،  2/6ميانگين 

های خانگي و صنعتي، در مقايسه با استان از رشد بيشتری کنندگاني که در بخشتعداد مصرف 1۳94تا 

 بوده است. بالعکساين رويه  تجاریاند ولي در بخش برخوردار بوده

 در شهرستان گلپایگانکنندگان گاز تعدادمصرف(. 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 19792 26/2 94۳ 0۳/۳ 50 02/2 207۸5 2۸/2 

1386 2174۸ ۳0/2 1042 0۳/۳ 76 50/2 22۸66 ۳۳/2 

1387 24241 41/2 1151 04/۳ 100 9۳/2 25492 4۳/2 

1388 26125 4۳/2 1275 0۳/۳ 127 26/۳ 27527 45/2 

1389 2555۸ 41/2 1۳5۳ 92/2 14۳ 22/۳ 29054 4۳/2 



   191/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 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 2924۸ ۳۸/2 1476 ۸2/2 149 91/2 ۳0۸7۳ 40/2 

1391 ۳1244 ۳9/2 1621 79/2 159 79/2 ۳۳024 40/2 

1392 ۳۳10۸ 40/2 1722 69/2 174 ۸۳/2 ۳5004 41/2 

1393 ۳4۸21 40/2 1۸1۸ 59/2 200 76/2 ۳6۸۳9 41/2 

1394 ۳5967 ۳9/2 1909 59/2 206 67/2 ۳۸0۸2 40/2 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان            

خور شهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01، شهرستان اصفهان با 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

ين لحاظ در ا زاند. شهرستان گلپايگان او بيابانك بدون مشترک گاز کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته

 ر دارد.جايگاه يازدهم استان قرا

 
 1394تعداد کل مشترکین گاز شهرستان های استان اصفهان در سال (. 112 -1نمودار)

به اين شکل بوده که مصرف  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان گلپايگان طي سال

رسيده که  1۳94مکعب در پايان سال متر ۳4671به  1۳۸5مترمکعب در سال  27167بنزين معمولي از ميزان 

دهد. مصرف اين درصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي ۸5/1حدود  1۳94در سال 

درصد رشد داشته است. از طرف ديگر  77/2،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال فرآورده
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ليتر رسيده که به طور ميانگين  1۳/۳۸7ليتر به  11/۳2۳از ها ی بنزين معمولي در طي اين سالمصرف سرانه

از بين بيست و چهار شهرستان استان، اين شهرستان در مصرف کل بنزين  درصد رشد داشته است. 05/2

بنزين  یرا دارد. بيشترين مصرف بنزين و مصرف سرانه نهمی ی دهم و در مصرف سرانه رتبهمعمولي رتبه

ها به ترتيب در ليتر( و کمترين آن 6۸/6۳9ين)ليتر( و ناي 92۳965های اصفهان) به ترتيب در شهرستان

 است. بودهليتر(  54/179( و فالورجان) 6564های فريدونشهر) شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 113 -1نمودار)

رسيده که  1۳94مکعب در پايان سال متر ۸20به  1۳۸5مکعب در سال متر 6۸1ر از ميزان صرف بنزين سوپم

دهد و در جايگاه يازدهم درصد از مصرف بنزين سوپر در استان را تشکيل مي 1۳/1حدود  1۳94در سال 

رصد د 17/4،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال استان قرار دارد.  مصرف اين فرآورده

ليتر به  10/۸ها از ی بنزين سوپر در اين شهرستان  در طي اين سالرشد داشته است. همچنين مصرف سرانه

ی درصد رشد داشته است. از نظر مصرف سرانه 44/۳ها به طور ميانگين ليتر رسيده که در طي اين سال 16/9

 ترين مصرف بنزين سوپر و مصرفبنزين سوپر اين شهرستان در جايگاه دوازدهم استان قرار دارد. بيش

 باشدميليتر(  27/۳1ليتر( و تيران و کرون)  41512های اصفهان)ی بنزين سوپر به ترتيب در شهرستانسرانه

 اند.بهره بودهو ده شهرستان استان از مصرف بنزين سوپر بي

 



   19۳/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1394های استان اصفهان در سال شهرستانی بنزین سوپر در مصرف سرانه(. 114 -1نمودار)

مکعب در متر 406۸7به  1۳۸5مکعب در سال متر 64546تان گلپايگان از ميزان گاز در شهرسمصرف نفت

 دهدگاز در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 56/1حدود  1۳94رسيده که در سال  1۳94پايان سال 

درصد  -۸7/4ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  طي اين سال ی شانزدهم استان قرار دارد. درو در رتبه

 ۳1/454ليتر به  66/767ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهرشد منفي داشته است. مصرف سرانه

 یدرصد رشد) منفي( داشته و کاهش يافته است. از نظر مصرف سرانه -54/5ليتر رسيده که به طور ميانگين 

رف گاز و مصاين شهرستان در جايگاه دوازدهم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفتگاز نفت

ليتر( و کمترين آن مربوط  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(. 115 -1ر)نمودا

 



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 194

 

 1۳94متر مکعب در پايان سال  91۸0به  1۳۸5مکعب در سال متر 2۸159کوره از ميزان مصرف فتمصرف ن

ی شکيل داده و در رتبهی استان را تکورهدرصد از مصرف نفت ۳2/10حدود  1۳94رسيده که در سال 

درصد رشد منفي  -21/11ها  مصرف اين فرآورده به طور ميانگين چهارم استان قرار دارد. در طي اين سال

ليتر کاهش يافته  50/102ليتر به  90/۳۳4ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالداشته است. مصرف سرانه

رشد) منفي( داشته و در جايگاه پنجم استان قرار دارد. د درص -۸۳/11ها که به طور ميانگين در طي اين سال

ليتر  15۳۸4اردستان با بيشترين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستان

 اند.ستان استان مصرف نفت کوره نداشتهليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهر 60/۳66مصرف و 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 116 -1نمودار)

رسيده که در  1۳94مکعب در پايان سال متر 24۳۸به  1۳۸5مترمکعب در سال  ۳۸12مصرف نفت سفيد از 

دهد و در جايگاه پنجم استان سفيد در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت 94/4حدود  1۳94سال 

درصد رشد منفي داشته  -65/4ها ی نفتي به طور ميانگين در طي اين سالر دارد. مصرف اين فرآوردهقرا

ليتر کاهش يافته و به عبارتي در  22/27ليتر به  ۳4/45ها از ی آن نيز در طي اين سالاست. مصرف سرانه

ی نفت سفيد صرف سرانهدرصد رشد) منفي( داشته است. از نظر م -۳2/5ها به طور ميانگين طي اين سال

ستان ی نفت سفيد در ااين شهرستان در جايگاه ششم استان قرار دارد. بيشترين مصرف و مصرف سرانه

ليتر( و کمترين آن نيز به ترتيب در  90/4۳۸ليتر( و خور و بيابانك) ۸۸75های اصفهان) مربوط به شهرستان

 ليتر( بوده است. 92/1ليتر( و فالورجان)  97ن و مياندشت)های بوييشهرستان



   195/سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت سفید در شهرستانمصرف سرانه(. 117 -1نمودار)

 1۳94تن در پايان سال  212۳به   1۳۸5تن در سال  205۸درنهايت مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان از 

درصد از مصرف گاز مايع استان  7۸/1درصد رشد داشته و  5۸/0ها لبه طور متوسط در طي اين سا ورسيده 

دهد. از نظر مصرف گاز مايع، شهرستان گلپايگان در جايگاه دوازدهم) از بين بيست و چهار را تشکيل مي

 71/2۳کيلوگرم به  4۸/24ها  از ی گاز مايع در طي اين سالشهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانه

درصد رشد )منفي( داشته است.  -1۳/0 به طور ميانگين هاهش يافته و به عبارتي در طي اين سالکيلوگرم کا

 42569های اصفهان)به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال بيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سرانه

صرف اندشت با مين و ميبوي ها مربوط به شهرستانليتر( بوده و کمترين آن 26/114تن( و خور و بيابانك)

 صفر بوده است.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 118 -1نمودار)

 



 

 

 ی نفتی در شهرستان گلپایگانمیزان مصرف شش فرآورده(. 112 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر لیبنزین معمو مصرف گاز مایع

مصرف 

سرانه) 

 کیلوگرم(

مصرف کل 

 شهرستان)تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 تر()لی

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 4۸/24 205۸ 29/1 11/۳2۳ 27167 91/1 10/۸ 6۸1 61/1 ۳4/45 ۳۸12 76/2 66/767 64546 0۳/2 90/۳۳4 2۸159 21/1 

1386 55/25 2165 ۳۸/1 1۳/۳25 27555 91/1 ۸5/۸ 750 76/1 95/4۳ ۳725 1۸/2 76/756 641۳5 01/2 55/۳2۳ 27421 1۸/1 

1387 7۳/25 219۸ 44/1 55/۳۳0 2۸2۳7 92/1 ۳2/10 ۸۸2 96/1 06/4۳ ۳67۸ ۸1/2 92/7۳4 627۸0 99/1 ۳۸/29۸ 254۸9 06/1 

1388 55/25 2200 6۸/1 16/۳۳2 2۸600 92/1 6۸/10 920 9۳/1 10/42 ۳625 ۸5/2 77/710 61200 97/1 07/2۸6 246۳2 02/1 

1389 6۳/25 2224 66/1 4۸/۳۳6 2920۳ ۸0/1 1۳/12 105۳ 17/2 54/۳9 ۳4۳2 ۸۳/2 46/694 60271 94/1 ۳۸/257 22۳۳۸ 91/0 

1390 01/26 2275 ۸0/1 59/۳۳4 29270 ۸5/1 04/10 ۸7۸ 12/2 11/۳6 ۳159 1۳/۳ 9۳/640 56056 67/1 26/169 14۸07 51/0 

1391 90/2۸ 254۳ 04/2 74/۳46 ۳0511 ۸4/1 ۸6/10 956 05/2 02/۳1 27۳0 26/۳ 1۳/571 50256 62/1 0۳/15۸ 1۳906 41/0 

1392 61/26 2۳55 0۳/2 ۳71 ۳2۸۳۸ ۸9/1 61/6 5۸5 ۸6/0 49/۳۳ 2964 1۳/4 76/56۸ 50۳42 56/1 09/1۳۸ 1222۳ ۳4/0 

1393 42/27 2441 0۸/2 54/۳۸1 ۳۳970 ۸۳/1 42/۸ 750 06/1 45/۳0 2711 ۳5/4 92/5۳9 4۸071 46/1 ۳۸/11۸ 10540 64/۳ 

1394 71/2۳ 212۳ 7۸/1 1۳/۳۸7 ۳4671 ۸5/1 16/9 ۸20 1۳/1 22/27 24۳۸ 94/4 ۳1/454 406۸7 56/1 50/102 91۸0 ۳2/10 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده

 



   197/رستان گلپايگانسند توسعه شه

 

 .بوده است CNGاز جمله اهداف برنامه چهارم و پنجم، جايگزيني فرآورده های نفتي از جمله بنزين با 

درصد از  61/2ها رشدی نداشته است. اين شهرستان ثابت مانده و درطي اين سال  CNGهای تعداد جايگاه

عدد در سال  7عدد به  6هرستان قرار دارد. هم چنين تعداد پمپ بنزين از تعداد در اين ش CNGهای جايگاه

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به ذکر  ۸5/1 ،1۳94تا  1۳۸5رسيده است و از سال  1۳94

ايگاه ن و جبنزيهای استان در شهرستان گلپايگان قرار دارند. آمار تعداد پمپبنزيندرصد از پمپ 49/2است 

CNG  آورده شده است. (11۳-1)در جدول گلپايگان شهرستان 

 شهرستان گلپایگان CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 113 -1جدول)

 سال
 CNG تعداد جایگاه تعداد پمپ بنزین

 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 6 94/2 4 77/۳ 

1386 6 ۸۸/2 4 77/۳ 

1387 6 71/2 4 64/۳ 

1388 6 7/2 4 42/۳ 

1389 7 0۸/۳ 4 ۳1/۳ 

1390 7 99/2 4 ۸6/2 

1391 7 ۸۸/2 4 72/2 

1392 7 ۸۳/2 4 7/2 

1393 7 7۳/2 4 67/2 

1394 7 49/2 4 61/2 

 های نفتي ايراندهمأخذ: شرکت ملي پخش فرآور                                  

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

هزارکيلووات ۸۳/6ترکين جمعاً از ی برق مشميزان مصرف سرانه (114-1) باشد که بر اساس جدولمي

ه طور ميانگين در طي اين رسيده که ب 1۳94ساعت در سال هزارکيلووات 9۳/5به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از مصرف  12/2درصد رشد داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان گلپايگان،  -47/1ها سال

در بخش صنعتي و 1۳94ی برق در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همبرق استان را تشکيل مي

 ف برق) به طور ميانگين در طيکمترين آن در بخش  خانگي بوده است. همچنين بيشترين رشد مصر

 ۸0/10ها (، مربوط به بخش عمومي بوده که به طور ميانگين در طي اين سال1۳94سال تا   1۳۸5های سال

ن در بوده که به طور ميانگي روشنايي و معابردرصد رشد داشته و کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش 

 )ازدوازدهمکل برق نيز، اين شهرستان در جايگاه داشته است. از نظر مصرف  رشد 06/0ها طي اين سال



  سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 19۸

 

ان ی برق نيز اين شهرستان در جايگاه يازدهم استبين بيست و چهار شهرستان( استان و از نظر مصرف سرانه

 قرار داشته است. 

 
 1395سال ل نه ماه اوهای استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 119 -1نمودار)

 
های استان اصفهان ی کل برق)هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( در شهرستانمصرف سرانه(. 120 -1نمودار)

 1395سال نه ماه اول  در

 



   199/رستان گلپايگانسند توسعه شه

 

 
 1395نه ماه اول سال  در تان گلپایگانکننده برق در شهرسهای مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 121 -1نمودار)



 

 

 های مختلف شهرستان گلپایگان)هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(ی برق در بخشمصرف سرانه(. 114 -1جدول)

 سال

 کل روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

ستان از شهر

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

مصرف 

سرانه 

 نشهرستا

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

1385 96/1 76/1 1۸/14 42/1 ۳6/2۳1 ۸۳/4 6۸/104 52/1 0۸/2 55/1 - ۸7/2 ۸۳/6 27/2 

1386 9۸/1 75/1 ۸6/14 4۳/1 ۳9/221 56/4 76/111 60/1 0۳/2 4۳/1 - 1۸/2 ۸4/6 19/2 

1387 94/1 76/1 7۳/1۳ 1۸/1 ۳2/165 0۳/5 25/221 59/1 1۳/2 45/1 - 60/2 41/7 29/2 

1388 90/1 76/1 57/14 ۳9/1 ۳۸/154 9۳/4 72/15۸ 40/1 97/1 29/1 - 74/2 66/6 25/2 

1389 ۸9/1 79/1 4۳/14 54/1 75/121 9۳/4 2۸/1۸0 4۸/1 1۳/2 0۸/1 - 56/2 5۸/6 15/2 

1390 66/1 77/1 92/17 54/2 09/120 0۸/4 9۸/16۸ ۳7/1 29/2 4۸/1 - 47/2 4۳/6 19/2 

1391 6۸/1 ۸/1 6۳/7 22/1 22/۸2 6۳/4 75/14۸ 25/1 ۳6/2 52/1 - 5۳/2 20/6 17/2 

1392 69/1 75/1 ۸0/11 71/1 61/12۳ 9۸/4 29/1۳7 24/1 96/1 ۳6/1 - 46/2 24/6 19/2 

1393 69/1 75/1 49/10 49/1 02/109 47/4 42/145 ۳1/1 96/1 26/1 - 74/2 05/6 10/2 

1394 6۸/1 74/1 02/11 54/1 46/102 57/4 59/129 ۳1/1 94/1 2۳/1 - 69/2 9۳/5 12/2 

 29/2 7۳/5 ۸7/2 - ۳0/1 ۸۳/1 ۳4/1 ۸7/10۸ 15/5 11/10۳ 52/1 4۸/9 74/1 4۸/1 1395نه ماه اول 

 مأخذ: شرکت توزيع برق استان اصفهان

 

 



   201/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 1۳94در سال مشترک  49217به  1۳۸5مشترک در سال  ۳2044تعداد مشترکين در شهرستان گلپايگان از 

دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 05/2است که  رسيده

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  ۸9/4ها به طور ميانگين سال

به بخش ( و کمترين آن مربوط 1۳94سال تا  1۳۸5 سال رشد به طور ميانگين از درصد 97/16کشاورزی)

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان گلپايگان از نظر تعداد  54/2صنعتي)

 مشترکين برق در جايگاه يازدهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 ستان گلپایگانهای مختلف شهرتعداد مشترکین برق در بخش(. 115 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 26024 11/2 ۸46 12/2 ۳۸9 ۳۳/0 449 0۸/2 4۳۳6 40/4 

1386 27240 0۸/2 ۸75 04/2 402 ۳1/0 510 24/2 4444 2۸/4 

1387 2۸۸64 09/2 91۸ 96/1 6۸4 50/0 2۸7 17/1 4619 16/4 

1388 ۳0795 12/2 9۸2 91/1 726 49/0 ۳10 ۳۸/1 4772 ۸4/۳ 

1389 ۳22۳6 10/2 1109 09/2 ۸46 5۳/0 ۳55 55/1 511۸ ۸0/۳ 

1390 ۳4241 11/2 1172 02/2 941 56/0 ۳61 54/1 5249 67/۳ 

1391 ۳5۳74 0۸/2 1۳17 04/2 1526 ۸6/0 ۳۸7 6۳/1 5062 ۳5/۳ 

1392 ۳7105 0۸/2 15۳1 14/2 1041 56/0 4۳2 67/1 5794 6۳/۳ 

1393 ۳۸۸۳9 10/2 1649 12/2 112۳ 5۸/0 449 66/1 5941 56/۳ 

1394 ۳9656 07/2 1757 09/2 1202 60/0 476 69/1 6126 50/۳ 

نه ماه اول 

1395 
400۸5 05/2 1۸09 0۳/2 12۸2 6۳/0 509 76/1 6۳05 4۸/۳ 

 شرکت  توزيع برق استان اصفهانماخذ:                 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 202

 

 
در نه ماهه اول سال  های مختلف در تعداد مشترکین برق شهرستان گلپایگانسهم هریک از بخش(. 122 -1نمودار)

1395 

 
 1395نه ماه اول سال های استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 123 -1نمودار)

ه بر باشد کهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فضای سبز ميبخش

به  1۳۸5متر مکعب در سال  ۸۸/290ی آب مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (116-1)اساس جدول

درصد رشد)منفي(  -90/۳ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95متر مکعب در سال  ۳4/1۸5

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 72/1داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان گلپايگان، 

خش در بخش فضای سبز و کمترين آن در ب1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

(، 1۳95تا   1۳۸7های توليدی تجاری بوده است. بيشترين رشد مصرف آب) به طور ميانگين در طي سال

درصد رشد داشته و  ۳0/2ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال توليدی تجاریمربوط به بخش 



   20۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

تا   1۳۸7ی ها) به طور ميانگين در طي سالبوده که  فضای سبزکمترين رشد مصرف، مربوط به بخش 

 و می دوازدهدر رتبه گلپايگان داشته است. از نظر مصرف کل آب شهرستان رشد درصد -0۸/5(، 1۳95

  آب در جايگاه يازدهم استان قرار داشته است. از نظر مصرف سرانه

 تلف شهرستان گلپایگانهای مخمصرف سرانه آب) متر مکعب به ازای هر مشترک( در بخش(. 116 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 استاناز 

 )درصد(

1385 05/277 76/1۳75 9۸/116 - ۸۸/290 

1386 ۳7/2۳۳ ۳9/1269 17/97 - 64/247 

1387 96/2۸2 ۸۳/102۸ 2۸/124 04/2625 04/2۸۸ 

1388 64/2۳4 0۸/764 ۳4/92 47/2742 77/2۳5 

1389 15/244 79/۸06 ۳۸/91 ۳۸/2۳12 25/245 

1390 24/226 12/75۳ ۳1/91 04/25۳4 57/227 

1391 2۳/22۸ 10/717 ۸6/۸7 ۸5/2۳55 07/22۸ 

1392 9۸/2۳5 01/72۳ 14/۸4 2۳/2296 41/2۳2 

1393 70/2۳4 1۳/66۳ 40/95 11/1961 ۳۸/2۳0 

1394 ۳۸/224 0۳/556 49/92 24/19۸9 4۳/21۸ 

1395 ۳۸/1۸5 42/6۸2 79/76 59/16۸9 ۳4/1۸5 

 استان اصفهانمأخذ: شرکت  آب و فاضالب                       

 

 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 124 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 204

 

 

 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 125 -1نمودار)

 

 1395سهم مصرف آب در هر بخش  در شهرستان گلپایگان در سال  (.126 -1نمودار)

مشترک در  سال  2562۸به  1۳۸5مشترک در سال  14۸55تعداد مشترکين آب در شهرستان گلپايگان از 

 دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طيدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 0۳/2رسيده است که  1۳95

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  06/6گين ها به طور مياناين سال

فضای ( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳95تا  1۳۸5رشد به طور ميانگين از  درصد 11/۸)توليدی تجاری

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان گلپايگان از نظر تعداد  95/0)سبز

 ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. دوازدهمدر جايگاه  آبترکين مش



   205/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 های مختلف شهرستان گلپایگانتعداد 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 1۳256 06/2 ۳71 ۳۳/2 11۸0 2۳/۳ 4۸ 79/11 

1386 1۳۸0۸ 06/2 ۳۸6 ۳1/2 1229 2۳/۳ 50 6۸/11 

1387 14۸47 07/2 415 ۳1/2 1۳22 2۳/۳ 54 97/11 

1388 20۳67 14/2 569 50/2 1۸1۳ 2۳/۳ 74 50/1۳ 

1389 20۳67 12/2 569 4۳/2 1۸1۳ 2۳/۳ 74 05/12 

1390 20۸۸2 10/2 5۸4 ۳4/2 1925 14/۳ 74 ۸4/11 

1391 21441 0۸/2 610 57/2 20۳2 05/۳ 74 60/11 

1392 22007 07/2 546 29/2 2225 94/2 71 70/11 

1393 2229۸ 07/2 550 27/2 2۳57 92/2 70 59/11 

1394 22550 97/1 556 1۸/2 2476 7۸/2 46 94/7 

1395 22550 97/1 556 17/2 2476 7۸/2 46 94/7 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان          

 

 1395در سال  های مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان گلپایگانسهم هریک از بخش(. 127 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 206

 

 

 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 128 -1نمودار)

 حمل و نقل -14 -1

ی و نتيجه باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمرای ميبخش حمل و نقل، حمل و نقل جاده مهمترين زير

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميله شاخصای، از جمسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه  -2۸/1به طور متوسط  1۳95کيلومتر بوده و تا سال  ۳17های شهرستان گلپايگان راه

باشد. طول بزرگراه های شهرستان با کيلومتر رسيده است. اين شهرستان فاقد آزاد راه مي 266داشته و به 

رسيده است.  1۳95کيلومتر در سال  61به  1۳۸5در سال  کيلومتر ۳1درصدی روبرو بوده که از  5۸/۸رشد 

 1۳۸5کيلومتر در سال  71روبرو بوده و  از  1۳95تا  1۳۸5درصدی از  -5۳/15های اصلي با رشد طول راه

ها به ترتيب های فرعي و راه روستايي نيز در طي اين سالرسيده است. راه 1۳95کيلومتر در سال  19به 

 اند. رشد داشته درصد -0۸/1و  -56/15

 )کیلومتر(ی استحفاظی شهرستان گلپایگانهای 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 - 00/0 ۳1 56/2 71 99/2 6۳ 02/6 152 77/2 ۳17 11/۳ 

1386 - 00/0 ۳6 79/2 ۸۳ 47/۳ 26 ۳5/2 152 7۳/2 297 ۸5/2 

1387 0 00/0 47 ۳۳/2 59 42/2 26 59/2 152 67/2 2۸4 67/2 

1388 - 00/0 ۳7 6۳/2 0 0/0 0 0/0 1۸9 55/۳ 226 1۸/2 



   207/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 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(

1389 0 00/0 ۳5 ۳4/2 4۸ 22/2 65 ۳7/5 120 17/2 26۸ 4۸/2 

1390 0 00/0 4۸ 16/۳ ۳2 41/1 67 19/6 1۳۸ 45/2 2۸5 62/2 

1391 0 00/0 4۸ 11/۳ ۳2 40/1 67 19/6 1۳۸ 42/2 2۸5 5۸/2 

1392 0 00/0 61 72/۳ 19 ۸7/0 67 19/6 1۳۸ 41/2 2۸5 5۸/2 

1393 0 00/0 69 10/4 11 51/0 6۸ 45/6 11۸ 67/2 266 74/2 

1394 0 00/0 61 61/۳ 19 ۸9/0 67 ۳7/6 119 70/2 266 75/2 

1395 - 00/0 61 61/۳ 19 ۸9/0 67 ۳7/6 119 70/2 266 75/2 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده          

 یهای حوزهجايگاه سيزدهم استان را در مجموع راهگلپايگان ، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 

 

 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه(. 129 -1نمودار)

های های شهرستان گلپايگان مربوط به راهاه، بيشتر سهم ر1۳95 سالدر  (1۳0-1)همچنين طبق نمودار 

درصد از  25های روستايي، های اين شهرستان، راهدرصد از راه 45، 1۳95در سال  .روستايي بوده است

اند. الزم به ذکر های اصلي بودهدرصد نيز راه 7 و درصد بزرگراه 2۳های فرعي، های اين شهرستان راهراه

 ند. اهای درون شهری در نظر گرفته نشدهحوزه استحفاظي اين شهرستان، راه هایی راهاست که در محاسبه

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 20۸

 

 

در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانهای شهرستان گلپایگان به مجموع راهسهم هریک از راه(. 130 -1نمودار)

1395 

ورد استفاده قرار مي گيرد، شاخص راه به مساحت های زير بنايي که در بخش حمل و نقل ميکي از شاخص

 ۸1/7، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95در سال گلپايگان و راه به جمعيت است. شهرستان 

کيلومتر راه داشته  95/2 کيلومتر راه روستايي داشته و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش

جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه يازدهم استان و از نظر راه به جمعيت  است. از نظر راه روستايي به

 2791/16مربع از مساحت اين شهرستان، د. همچنين به ازای هر صد کيلومتری سيزدهم استان قرار داردر رتبه

 کيلومتر راه وجود دارد که از اين نظر در رتبه ی هشتم استان قرار دارد.

 های زیربنایی راه برای شهرستان گلپایگانمقدار شاخص(. 119 -1جدول)

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

راه به 

𝒌𝒎مساحت

𝒌𝒎𝟐 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 ۳9/۸ 4002/19 77/۳ 

1386 52/۸ 176۳/1۸ 50/۳ 

1387 65/۸ ۳۸07/17 ۳2/۳ 

1388 9۳/10 ۸۳11/1۳ 62/2 

1389 05/7 4015/16 09/۳ 

1390 2۳/۸ 4419/17 26/۳ 

1391 ۳9/۸ 4419/17 24/۳ 

1392 55/۸ 4419/17 22/۳ 

1393 45/7 2791/16 99/2 



   209/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

راه به 

𝒌𝒎مساحت

𝒌𝒎𝟐 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1394 66/7 2791/16 97/2 

1395 ۸1/7 2791/16 95/2 

 ای  استان اصفهانری و حمل و نقل جادهمأخذ: سازمان راهدا                

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 131 -1نمودار)

 
 1395نسبت راه به جمعیت  شهرستان در استان اصفهان در سال (. 132 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 210

 

 
 1395نسبت راه به مساحت  شهرستان) تراکم راه( در استان اصفهان در سال (. 133 -1نمودار)

های امروزه، سفرهای با پيمودن مسافت کمتر، برای افراد جذابيت خاصي پيدا در شکل و شمايل زندگي

د. جداول زير اطالعات مربوط به سفرهای کرده تا اوقات فراغت خود را در اين سفرهای کوتاه بگذرانن

 درون استاني و مسافران و وسايل مربوط به آن آورده شده است.

در جايگاه دوازدهم استان قرار  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان گلپايگان در سال  از نظر شاخص 

هزار مورد و کمترين آن  ۳40 داشته است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با

مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و  دو هزاربا  ن و مياندشتبوييشهرستان مربوط به 

هزار مورد در  45/5بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني اين شهرستان از بيدگل در اين رتبه

ها به طور متوسط با افزايش پيدا کرده و  در طي اين سال 1۳95هزار مورد در سال  ۳۳/10به  1۳۸5سال 

 درصدی روبرو بوده است. 94/۸رشد 

 تعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان گلپایگان(. 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 9۸/4 91/۳ 00/0 00/0 4۸/0 14/0 45/5 ۸4/0 

1386 ۸4/4 46/۳ 01/0 01/0 66/0 20/0 51/5 75/0 

1387 24/۳ 42/2 01/0 00/0 00/1 ۳1/0 24/4 59/0 

1388 50/4 24/۳ 00/0 00/0 00/1 ۳1/0 50/5 70/0 

1389 1۸/5 6۸/۳ 01/0 00/0 62/0 20/0 ۸1/5 77/0 



   211/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 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(

1390 1۳/6 ۳۸/4 ۸1/1 55/1 ۸9/0 21/0 ۸۳/۸ ۳0/1 

1391 42/5 95/۳ 0۸/1 ۳6/0 40/0 1۳/0 90/6 94/0 

1392 72/4 29/4 69/1 59/0 5۸/0 22/0 00/7 05/1 

1393 74/4 60/4 ۸5/۳ 2۳/1 ۸۳/0 22/0 42/9 19/1 

1394 46/4 61/4 ۳9/4 52/1 ۳9/0 10/0 2۳/9 19/1 

1395 20/4 ۳1/4 72/5 2۸/2 41/0 11/0 ۳۳/10 4۳/1 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده        

 

 1395استانی شهرستان گلپایگان در سال  درونسهم وسایل نقلیه در سفرهای (. 134 -1نمودار)

در جايگاه دهم  1۳95درون استاني، شهرستان گلپايگان در سال  یشده سافرجابجاتعداد م از نظر شاخص

هزار مورد و  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

تان آران هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرس ۳5شهر با خمينيشهرستان کمترين آن مربوط به 

 24/129ی درون استاني اين شهرستان از بندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهو بيدگل در اين رتبه

ها به طور متوسط با رسيده و در طي اين سال 1۳95هزار مورد در سال  95/121به  1۳۸5هزار مورد در سال 

 درصدی روبرو بوده است. 7۸/1رشد 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 212

 

 ی درون استانی)هزار مورد( شهرستان گلپایگانتعداد مسافر جابجا شده(. 121 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس 

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1385 5۸/121 1۳/۳ 00/0 00/0 66/7 14/0 24/129 29/1 

1386 00/1۳4 01/۳ 06/0 01/0 00/12 22/0 06/146 ۳4/1 

1387 00/۸6 05/2 0۳/0 00/0 ۳5/7 14/0 ۳۸/9۳ ۸۸/0 

1388 00/119 ۸2/2 02/0 00/0 00/10 19/0 02/129 19/1 

1389 00/14۸ 64/۳ 04/0 00/0 06/10 19/0 10/15۸ 51/1 

1390 06/166 99/۳ 17/6 ۳۳/1 ۸9/1۳ 21/0 12/1۸6 64/1 

1391 76/1۳۳ 56/۳ ۸۸/۳ ۳1/0 19/4 0۸/0 ۸۳/141 42/1 

1392 ۳2/114 ۸2/۳ 29/6 54/0 00/۸ 1۸/0 61/12۸ 4۸/1 

1393 ۳۸/115 10/4 5۸/15 24/1 97/7 1۳/0 9۳/1۳۸ ۳4/1 

1394 6۳/105 15/4 1۳/16 41/1 59/۳ 06/0 ۳5/125 2۳/1 

1395 50/97 ۸۸/۳ 51/20 01/2 95/۳ 06/0 95/121 26/1 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده            

 

 1395ی درون استانی شهرستان گلپایگان در سال سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 135 -1نمودار)

هزار مورد سفر، در  97/12با  1۳95د سفر برون استاني، شهرستان گلپايگان در سال تعدا از نظر شاخص

 269استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با  چهارمجايگاه 

ل دگفريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبي هایشهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به 



   21۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

و  1۳۸5ای هاند. تعداد سفرهای برون استاني اين شهرستان در سالباشد که سفر برون استاني نداشتهمي

 درصد رشد متوسط داشته است. ۸1/2به طور ميانگين  وهزار مورد بوده  97/12و  41/1۳ به ترتيب ،1۳95

 مورد( شهرستان گلپایگان تعداد سفر برون استانی)هزار(. 122 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1385 00/9 ۳1/۳ 00/1 ۸6/1 41/۳ 29/۸ 41/1۳ 66/۳ 

1386 69/7 76/2 70/۳ 61/4 56/۳ 2۸/۸ 95/14 72/۳ 

1387 51/6 ۳6/2 00/۳ 76/2 57/2 10/6 0۸/12 ۸۳/2 

1388 ۳۳/۸ 9۳/2 00/5 ۸۸/۳ 00/4 ۸۳/۸ ۳۳/17 7۸/۳ 

1389 00/10 41/۳ 00/۸ 45/7 40/۳ ۸4/۸ 40/21 ۸7/4 

1390 ۸4/7 05/۳ ۸0/0 66/1 02/5 ۳9/6 66/1۳ 56/۳ 

1391 ۳2/۸ ۸7/2 00/9 74/۸ 00/2 0۳/7 ۳2/19 59/4 

1392 ۳2/7 61/2 66/7 90/6 9۸/0 ۳۸/۳ 96/15 ۸0/۳ 

1393 41/7 67/2 25/7 16/7 66/1 09/4 ۳2/16 ۸9/۳ 

1394 27/7 57/2 99/5 2۳/6 ۳6/0 ۸0/0 62/1۳ 21/۳ 

1395 ۸6/6 5۸/2 ۸۸/5 40/6 22/0 5۳/0 97/12 2۳/۳ 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده        

 

 1395سهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان گلپایگان در سال (. 136 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 214

 

 21/155به  1۳۸5هزار مورد در سال  66/250از  گلپايگان ی برون استاني شهرستانتعداد مسافر جابجاشده

به طور ميانگين اين تعداد  . است تهگرفدر جايگاه پنجم استان قرار و ، رسيده 1۳95هزار مورد در سال 

ستاني ی برون ابيشترين تعداد مسافر جابجا شده درصد رشد متوسط داشته است. -60/۳مسافرجابجا شده، 

چادگان و آران های شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸مربوط به شهرستان اصفهان با 

 اند. تاني نداشتهی برون اسباشد که مسافرجابجاشدهوبيدگل مي

 ی برون استانی)هزار مورد( شهرستان گلپایگانتعداد مسافر جابجا شده(. 123 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس 

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 استانسهم از 

 )درصد(

1385 00/19۳ 92/2 2۸/1 6۳/0 ۳۸/56 2۸/9 66/250 ۳۸/۳ 

1386 00/201 ۸0/2 ۸0/14 ۸2/4 ۸9/56 62/9 69/272 ۳۸/۳ 

1387 4۸/152 0۸/2 07/14 49/۳ 10/42 2۸/7 65/20۸ 51/2 

1388 00/1۸1 55/2 00/20 97/۳ 00/59 ۳4/9 00/260 15/۳ 

1389 00/1۸9 71/2 00/۳2 14/۸ 00/57 16/11 00/27۸ 5۳/۳ 

1390 59/194 44/2 21/۳ ۸7/1 ۳۳/۳0 11/۳ 1۳/22۸ 50/2 

1391 00/1۸۸ ۸1/2 00/24 4۸/6 00/25 ۸7/5 00/2۳7 17/۳ 

1392 2۸/162 61/2 06/29 47/6 25/10 29/2 60/201 ۸۳/2 

1393 51/159 60/2 65/2۸ 64/7 20/22 17/4 ۳5/210 9۸/2 

1394 00/149 57/2 ۸۳/24 1۸/7 96/۳ 66/0 79/177 64/2 

1395 92/12۸ 45/2 55/2۳ 17/7 75/2 49/0 21/155 5۳/2 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده    

 

 

 1395ی برون استانی شهرستان گلپایگان در سال سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 137 -1نمودار)

 



   215/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (124-1)اطالعات جدول 

هزار  220باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از درون استاني و برون استاني مي

درصد رشد  9۳/4ط در اين مدت ، که به طور متوسرسيده 1۳95هزار تن در سال  ۳۳1ه ب 1۳۸5تن در سال 

 1۳۸5هزار تن در سال  1۸4ر، از داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشو

درصد رشد داشته است.  96/0، که در طي اين مدت به طور متوسط رسيده 1۳95هزار تن در سال  1۸5به 

ط کشور، اين شهرستان در جايگاه هفدهم استان و از لحاظ ساير نقا بهشهرستان  ازاز نظر ميزان بار خروجي 

بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه  هشتم استان قرار دارد. در مجموع اين 

 ی پانزدهم استان قرار دارد.ی برون استاني در رتبهشهرستان از لحاظ بار جابجا شده

هزار تن در  4۸به  1۳۸5هزار تن در سال  140شهرستان از رون استاني اين دهمچنين ميزان بار جابجا شده 

درصد به طور ميانگين رشد منفي داشته است. از نظر ميزان  -69/7ها رسيده که در طي اين سال 1۳95سال 

 ی درون استاني اين شهرستان در جايگاه هفدهم استان قرار دارد.بار جابجا شده

 شهرستان گلپایگان )هزار تن( ی برون و درون استانیمیزان بار جابجا شده(. 124 -1جدول)

 سال

از  میزان بار ورودی

 سایر نقاط کشور

به  میزان بار خروجی

 سایر نقاط کشور

شدهمجموع بار جابجا

 ی برون استانی

شدهمجموع بار جابجا

 ی درون استانی

 شهرستان
سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان
سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان
سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان
سهم از 

 استان

 درصد()

1385 220 41/1 1۸4 76/0 404 01/1 140 2۳/1 

1386 205 15/1 219 ۸2/0 424 95/0 105 5۳/0 

1387 201 05/1 266 99/0 467 02/1 120 91/0 

1388 226 17/1 240 ۸4/0 466 9۸/0 12۳ ۸9/0 

1389 2۳0 05/1 267 ۸۸/0 497 95/0 112 ۸2/0 

1390 2۳4 0۳/1 224 74/0 45۸ ۸7/0 ۸2 71/0 

1391 197 ۸5/0 192 61/0 ۳۸9 71/0 46 ۳7/0 

1392 201 ۸6/0 170 55/0 ۳71 69/0 46 ۳7/0 

1393 220 ۸4/0 1۸9 61/0 409 72/0 59 50/0 

1394 245 1۸/1 175 59/0 420 ۸۳/0 47 42/0 

1395 ۳۳1 65/1 1۸5 64/0 516 05/1 4۸ 45/0 

 ای  استان اصفهانسازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 216

 

 

 1395های استان اصفهان در سال مجموع جابجایی بار برون استانی در شهرستان(. 138 -1نمودار)

 

 1395های استان اصفهان در سال ایی بار درون استانی در شهرستانمجموع جابج(. 139 -1نمودار)

از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال  است. شرکت مسافربری داشته  5، 1۳95در سال  گلپايگان شهرستان

نفر جمعيت  1۸017، به ازای هر 1۳95، اين شهرستان در جايگاه هفتم استان اصفهان قرار دارد. در سال 1۳95

 ی ششم استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای، يك شرکت مسافربری وجود داشته است) رتبهشهرستان

نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری  ۳9090يك شرکت مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

 بوده است. 



   217/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 های مسافربری شهرستان گلپایگانشرکت(. 125 -1جدول)

 سال
نسبت جمعیت به  مسافربری هایشرکتتعداد 

تعداد شرکت 

 مسافربری شهرستان

نسبت جمعیت به 

تعداد شرکت 

 مسافربری استان
 ) درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 5 45/۳ 16۸16 ۳14۳4 

1386 5 65/۳ 16950 ۳۳721 

1387 5 60/۳ 170۸5 ۳۳690 

1388 4 ۸6/2 21526 ۳۳90۸ 

1389 5 40/۳ 17۳5۸ ۳27۳9 

1390 5 42/۳ 17496 ۳۳419 

1391 5 50/۳ 17599 ۳4446 

1392 5 65/۳ 1770۳ ۳6۳01 

1393 5 7۳/۳ 17۸07 ۳7475 

1394 5 ۸2/۳ 17912 ۳۸70۸ 

1395 5 ۸2/۳ 1۸017 ۳9090 

 ای  استان اصفهانمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان جمعیت به شرکت مسافربرینسبت (. 140 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

ر آنها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که د

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 21۸

 

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

نرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع سراميك سنتي، ه

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

که در گردد گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66در مجموع . اندشدهتقسيم 

های رايج و فعال صنايع دستي شهرستان رشته (126-1) در جدول است. شده سند آمايش استان آورده

 آورده شده است.گلپايگان 

 های بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان گلپایگانرشته(. 126 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 بت چوب، قالي بافيمن

 

پوشاک سنتي، پيکر تراشي، خراطي، گيوه دوزی، رنگرزی، چاپ  قلمکار، 

چرم دوزی، سازهای سنتي، طراحي سنتي، مشبك چوب، معرق چوب، 

 رودوزی سنتي، مينياتور، گره چيني، قالب بافي، نقاشي روی شيشه، قلمزني

 ستان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری ا

 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

 را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95شهرستان گلپايگان  طي دوره 

 عداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان گلپایگانت(. 127 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 14۸ 

1387 45 

1388 250 

1389 ۳21 

1390 274 

1391 64 

1392 1۸۸ 

1393 100 

1394 ۳4 

1395 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 



   219/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

به بعد روند کاهشي  1۳92باشد که تعداد هنرآموزان از سال ی اين ميهدهندنشان( 127-1جدول )نتايج 

شهرستان اصفهان با  1۳95است. در  سال  شده تعداد اين هنرآموزان صفر 1۳95داشته به طوری که در سال 

 هنرجوی صنايع دستي باالترين رتبه را در استان داشته است.   2۸9

ي در کل های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهاندستي به منظور يکسآموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

و  توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي اغلين صنايع دستي شهرستان اصفهاننفر از ش ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)رار گرفته اند که از اين نظر شهرستانگردشگری تحت آموزش ق

نايع شهرستان گلپايگان هيچ فرد شاغل در ص از جملهها شهرستان سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

 دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است.  

 تعداد شاغلین صنایع دستی

داده  نشان 1۳۸5-1۳95عيت شاغلين صنايع دستي شهرستان گلپايگان طي دوره وض (12۸-1)در جدول 

 است.  شده

 دستی شهرستان گلپایگانتعداد شاغلین بخش صنایع(. 128 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 2 

1387 ۳ 

1388 11 

1389 7 

1390 55 

1391 9۸ 

1392 79 

1393 46 

1394 72 

1395 67 

 دهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                     

گلپايگان از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي رتبه دهم را در استان داشته شهرستان ، 1۳95در سال 

نفر رتبه آخر را در   هشتچادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان ال در اين س .است

 .استان داشته اند



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 220

 

 
 13951های استان اصفهان در سال تعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 141 -1نمودار)

 ی های بخش صنایع دستتولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد ( 129-1)استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95کارگاهي در شهرستان گلپايگان طي دوره 

 تعداد پروانه های تولید کارگاهی و انفرادی صنایع دستی شهرستان گلپایگان(. 129 -1جدول)

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 1 0 

1388 ۳ 0 

1389 2 0 

1390 6 0 

1391 4 0 

1392 ۸ 0 

1393 ۳ ۳1 

1394 11 ۳9 

1395 1 64 

 هشتم نوزدهم 95ه در استان در سال رتب

 ماخذ: 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



   221/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

های کارگاهي و انفرادی در بخش صنايع دستي از نظر صدور تعداد پروانه 1۳95ل شهرستان گلپايگان در سا

، شهرستان اصفهان از نظر ميزان  صدور 1۳95به ترتيب رتبه نوزدهم و هشتم را در استان داشته است. در سال 

های استان در اين پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی از شهرستان 5۳9پروانه کارگاهي با 

پروانه انفرادی رتبه اول و  1610در همين سال شهرستان اصفهان با صدور  .1اندبخش مجوزی صادر نکرده

های چنين تعداد کارگاههم. اندپروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7شهرستان دهاقان با صدور 

( بيش 4( و کاشان )6های اصفهان )در شهرستان تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.شهرستان گلپايگان صفر مي

 است. از صفر بوده

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر اي پس از آموزش در يکي از رشتهدستهر صنعتگر صنايع

طريق  رود و ازی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 . های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

وضعيت صدور پروانه کارت شناسايي در بخش صنايع دستي شهرستان گلپايگان طي  (1۳0-1)جدول در

 نشان داده شده است.   1۳۸5-1۳95دوره 

 های شناسایی بخش صنایع دستی شهرستان گلپایگانتعداد کارت(. 130 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 0 

1386 2 

1387 0 

1388 2 

1389 1 

1390 ۳7 

1391 ۸6 

1392 55 

1393 6 

1394 0 

1395 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

                                                      
 شهرآران و بيدگل، چادگان، سميرم، فريدون -1 
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  1های استان اصفهاندستی شهرستانسال اخیر صنایع 5های شناسایی در تعداد کارت(. 142 -1نمودار)

داشته  1۳91روند افزايشي را تا سال  توان بيان کرد که تعداد صدور کارتبا بررسي روند اين شاخص مي

است. در اين  مقدار صفر داشته 1۳95و  1۳94های به طوری که در سالمواجه شده روند کاهشي با و سپس 

 گرفته است. کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار 5۳۳اصفهان با صدور  شهرستان  سال

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

 1۳90-1۳95تعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان گلپايگان طي دوره  (1۳1-1)در جدول

 ارائه شده است.

 تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان بخش صنایع دستی شهرستان گلپایگان(. 131 -1جدول)

 مشاغل خانگی پشتیبان اد مشاغل خانگی مستقلتعد سال

1390 75 0 

1391 5۳ 0 

1392 0 0 

1393 ۸ 0 

1394 2 1 

1395 7 0 

 آخر هشتم رتبه در استان

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

ين سال، ا باشد درن در استان ميبودترينی پايينهای پشتيبان نشان دهندهی تعداد اين کارگاهمقايسه

پشتيبان باالترين جايگاه را در استان داشته  خانگي مشاغل 2و  مستقل مشاغل خانگي 79اصفهان با  شهرستان
                                                      

 هان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصف 1



   22۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

های استان فاقد مشاغل به استثنای شهرستان اصفهان ساير شهرستان 1۳95است. الزم به ذکر است که در سال 

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 143 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

-1)د. جدول باشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميبرگزاری نمايشگاه

را نشان مي 1۳۸5-1۳95 دستي در شهرستان گلپايگان طي دورهصنايع ههای عرضتعداد نمايشگاه (1۳2

 دهد. 

 های صنایع دستی در شهرستان گلپایگانها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 132 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 12 

1386 2 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 ۳ 

1391 2 

1392 2 

1393 ۳ 

1394 10 

1395 5 

 ششم 95رتبه در استان در سال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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، شهرستان گلپايگان از نظر تعداد نمايشگاه و بازارچه های صنايع دستي رتبه ششم را در استان 1۳95در سال 

نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته است و  16رستان اصفهان با در اين سال شه .داشته است

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

 .انددستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال رچه های صنایع دستی شهرستانه ها و بازاتعداد نمایشگا(. 144 -1نمودار)

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

های عامل جهت دريافت تسهيالت های بخش صنايع دستي که  به بانكتعداد طرح (1۳۳-1)در جدول

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  شده در شهرستان گلپايگانچنين مقدار اعتبارات دريافتمعرفي شده اند و هم

 شده است. 

 شهرستان گلپایگان صنایع دستی شده در بخششده و اعتبارات جذبمعرفی یتعداد طرح ها(. 133 -1جدول)

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 65 1۳۳9 

1391 22 515 

1392 0 0 

1393 5 250 

1394 7 ۳20 

1395 0 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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 1های استان اصفهانشهرستان صنایع دستیسال اخیر 5ی شدهمجموع اعتبارات جذب(. 145 -1نمودار)

طرح بيشترين تعداد طرح معرفي شده به بانك ها  15تيران و کرون و لنجان با های شهرستان 1۳95در سال 

ا در دستي رميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در بخش صنايع 12220و شهرستان اصفهان با  جذب 

  .انداستان داشته

 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

افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال 

ت. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر اس جهت

 (1۳4-1)در جدول  است.ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهشهرستان

ط و تعداد مسافرين پذيرش شده توسشهرستان گلپايگان گران داخلي و خارجي وارد شده به تعداد گردش

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳95طي دوره آموزش و پرورش 

 یافتگان در مدارس شهرستان گلپایگانتعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان(. 134 -1جدول)

 سال
مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 

68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 ۳79 10176 1440 

1386 412 10656 1706 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار خود شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. 1
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 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

1387 45۸ 11160 194۳ 

1388 4۸2 10229 1559 

1389 506 15090 1526 

1390 552 16۸17 1595 

1391 7۸7 12900 2154 

1392 ۸79 154۸0 ۳۸۸0 

1393 941 16950 6409 

1394 1۳09 196۸5 ۸754 

1395 1074 25646 122۸9 

هميازد نوزدهم 95رتبه در استان در سال   نهم 

 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 

لي نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخ 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 اسکان1۳95نفر(  نفر است. در سال  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192به شهرستان دهاقان ) و کمترين تعداد مربوطنفر(  ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 بوده است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان (. 146 -1نمودار)

 
 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان (. 147 -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 

باشد.  در يردشگری مبهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گ

                                                      
 لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار   -1

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -2
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در اين سال شهرستان باشد. نفر ظرفيت مي 75رکز بوم گردی با م دوشهرستان گلپايگان دارای  1۳95سال 

باالترين جايگاه را در استان داشته است و نفر  2267گردی و ظرفيت مرکز بوم 59خور و بيابانك با 

 شهر و ميمه وآباد، شاهينن، مبارکه، نجفشهر، فالورجاهای تيران و کرون، چادگان، خمينيشهرستان

 اند.گردی بودهبويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 گردی شهرستان گلپایگانتعداد مراکز بوم(. 135 -1جدول)

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 0 0 

1389 0 0 

1390 0 0 

1391 0 0 

1392 0 0 

1393 0 0 

1394 1 ۳0 

1395 2 75 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                  

 وضعیت واحدهای اقامتی

راکز ها منآ ينمختلف است که از مهمتر یها يرساختخدمات و ز ها،يتاز فعال يقيتلف یصنعت گردشگر

. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني باشندميو هتل ها  ياقامت

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالبه ميهمانان و مسافران مي

 . دهدتشکيل مي

 حدهای اقامتی شهرستان گلپایگانتعداد وا(. 136 -1جدول)

 سال
 مهمانپذیرها هاهتل

 تخت تعداد تخت تعداد

1392 2 94 1 17 

1393 2 94 1 17 

1394 2 94 1 17 

1395 2 94 1 17 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ:                       



   229/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95در سال  های استانگاهطي اين دوره بيشترين تعداد اقامت

، 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

 .باشدميصفر 

 دفاتر خدمات گردشگری شهرستان گلپایگان

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

های تواند در معرفي جاذبهمسائل روز گردشگری مي گردان و آگاه بهارگزار تورها به عنوان يك کآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

 واقع شود. 

 تعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان گلپایگان(. 137 -1جدول)

 دفاتر خدمات گردشگری سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                        

 رستانشه گری بوده است. در اين سالدفتر خدمات گردش يكدارای گلپايگان شهرستان  1۳95در سال 

ين و بويهای شهرستانقرار گرفته است.  خدمات گردشگری در باالترين جايگاه دفتر 1۳1اصفهان با 

اتر خدمات فاقد دف شهر، تيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدونمياندشت

 اند.گردشگری بوده



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 2۳0

 

 اهیرواحدهای 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 مجتمعکنند. در ايمي

 بنزين و ... نيز وجود دارد. محل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

 .گلپايگان، فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده اندشهرستان استان از جمله  1شهرستان 16، 1۳95سال  در

 مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته است. چهاردر اين سال شهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 کمپینگ

کنندگان در محيط طبيعي است که شرکتها به صورت تفريحي در ارتباط با ای از فعاليتکمپينگ دامنه

گذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳95ن طي دوره تعداد کمپينگ های شهرستان گلپايگا (1۳۸-1)جدول

 ای شهرستان گلپایگانهتعداد کمپینگ(. 138 -1جدول)

 کمپینگ سال

1385 1 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 2 

1392 2 

1393 2 

1394 2 

1395 2 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                        

آباد، های نجفاشته است و شهرستانکمپينگ رتبه اول را در استان د 1۳ستان اصفهان با ، شهر1۳95در سال 

 اند.شهر و فالورجان فاقد کمپينگ بودهخميني

                                                      
ين ار، بوياصفهان، برخو، لنجان، سميرم، فالورجان،  آباد، نجفشهرخمينيشهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون ، فريدون، خوانسار، دهاقان -1

 ين ومياندشت، گلپايگان و آران و بيدگلبوي



   2۳1/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبهعي و فرهنگي وجود دارد های تاريخي، طبيجاذبه

 .باشددر شهرستان گلپايگان صفر مي1۳95تعداد اين مناطق در سال است. 

 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 گونهتقسيمو 

ساخت دستهفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

شناسي طي دوره های گردشگری شهرستان گلپايگان براساس سطح گونهتعداد جاذبهشوند. بندی مي

 ارائه شده است. (1۳9-1)در جدول  1۳95-1۳۸5

 های گردشگری شهرستان گلپایگانجاذبه(. 139 -1جدول)

 های تاریخی فرهنگیجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1385 7 15 

1386 7 15 

1387 7 15 

1388 7 15 

1389 7 15 

1390 7 15 

1391 7 15 

1392 7 15 

1393 7 15 

1394 7 15 

1395 7 15 

 ۸1/0 45/2 سهم ازاستان )درصد(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                    

شاهين تان شهرسجاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620شهر و ميمه با يك جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با 

، 1۳95جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  5فالوجان با شهرستان تاريخي فرهنگي رتبه اول و 

ه اول  را در استان داشته است و شهرستان های جاذبه رتب 12اصفهان با  شهرستان از نظر جاذبه انسان ساخت



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 2۳2

 

خت فاقد جاذبه انسان سانجف آباد  و فالورجان، گلپايگان آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر،

 بوده اند.

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 148 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 149 -1نمودار)

 دهد.گری شهرستان گلپايگان را نشان مينام برخي از جاذبه های گردش ( 140-1) جدول

 



   2۳۳/ سند توسعه شهرستان گلپايگان

 

 هرستان گلپایگانهای گردشگری شعناوین برخی جاذبه(. 140 -1جدول)

-های تاریخیجاذبه

 فرهنگی

امامزاده ابراهيم سعيد ،امامزاده ابوالفتح،تن 17امامزاده ، آرامگاه ناصر بن علي

خانه  ،پل قاضي زاهد، پل سقستان،بنای امامزاده سيد سادات،امامزاده عمران بن علي،آباد

قلعه ، خي وداغعه تاريقل، زيارتگاه دانيال پيغمبر کنجدجان، اهلل گلپايگاني گوگدآيت

مناره  ،مقبره صالح پيامبر کنجدجان، مسجد جامع گلپايگان، مسجد جامع سرآور، گوگد

امامزاده ابوالقاسم ، های منطقه غرقابسنگ نگاره، مناره و بازار چهار سوق، سلجوقيان

 مسجد جامع اشترجان، پل ورگان، پل بابا محمود، بقعة پير بکران، سهرو فيروزان

 - ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه
خانه رود، درياچه و سد گلپايگان، دره قلعه جمال، دره شهيدان، دره رودخانه گلپايگان

 گردشگاه کوچری،قلمرو حيات وحش موته، لعل يار )قمرود(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 

 .



 

 

 گلپایگانهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)

 

 



   2۳5/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 

ها را نشان مي دهد. جاذبهو دسترسي به اين  گلپايگان( وضعيت جاذبه های گردشگری شهر 11-1نقشه )

و  يتقريبا تمامي جاذبه ها در حوالي راه های اصل دارد وقرار  در شرق اين شهرستان منطقه حفاظت شده

  .ها را هموار مي سازدمحدوده مرکزی شهرستان قرارگرفته اند که دسترسي به آن

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

رين شاغلين بيشت. آورده شده استگلپايگان  تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان (141-1)در جدول 

  .باشدآباد )صفر( ميفنج مترين شاغلين مربوط به شهرستان( و ک2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 گلپایگان تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 141 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 5 

1390 5 

1391 5 

1392 5 

1393 5 

1394 10 

1395 10 

 دوازدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                      

 



 سند توسعه شهرستان گلپايگان/ 2۳6

 

 

 13951در سال  های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 150 -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 نيز های کلي توسعه شهردر ابعاد مختلف، الزم است جهت پايگانپس از بررسي وضعيت شهرستان گل

به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيل سند 

ان اصفهان نگي استآمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فره

و ساری  ها نيز جاریگردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستانتهيه مي

است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان )که در 

دهای ط قوت و ضعف حاصل شده، راهبرگردد. سپس بر اساس نقادو سند فوق تصريح شده است( تبيين مي

 های توسعهشود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتکالن توسعه و راهبردهای بخشي استخراج مي

ان مقايسه شده های استهای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانشهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين در ادامه های عمده شهرستان استخراج مييتها و قابلای مزيتهای منطقهو با تاکيد بر مقايسه

در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان اصفهان در گلپايگان ابتدا ويژگي شهرستان 

ها و مقايسه شهرستان گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)قالب نقاط قوت و ضعف

 تبيين و در انتهاگلپايگان های کلي شهرستان های استان در ابعاد مختلف، جهترستانبا ساير شهگلپايگان 

دامات ها و اقبه منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژه

م و باشد از وظايف مهکننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميناولويت

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه مورد توجه های اجرايي شهرستان به شمار ميخطير دستگاه

  مسوولين قرار گيرد.



 

 

 در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان گلپایگانشهرستان  ویژگی های -1 -2

 عمومی آموزش -1 -2-1
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی   

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
ای و نش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفهبیشترین سهم ورود دا

 کاردانش از استان در رشته های مربوط به بخش صنعت

  w           

در تمامی مقاطع به ویژه در  باال بودن نسبت دانش آموز به معلم

متوسطه اول و متوسطه دوم نظری پسرانه و متوسطه  هایمقطع

 دوم فنی و حرفه ای و کاردانش دخترانه و استثنایی دولتی

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع ابتدایی و متوسطه اول 

   w           نامناسب در مقطع متوسطه دومپوشش تحصیلی 

    w         آموزان استثناییپوشش تحصیلی تقریبا نامناسب دانش 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش آموزش عمومیویژگی   

  w           باال بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی 

  s           باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  s           انش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتیپایین بودن تراکم د 

  w           
عدم استفاده بهینه از کالس های فیزیکی موجود در مدارس 

 دولتی

     s       s پایین بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

w   w           
باال بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به 

 صصمربیان فنی متخ

w      w       سرانه پایین آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در 

 رشته های کشاورزی

   w          کل ساله و بیشتر 6در جمعیت  کل پایین بودن نرخ باسوادی 
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ها
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ا
 

آموزشی،
 

پژوهشی
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مربیان
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استقرار
 

نظام
 

اثر
 

ش
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 در

ش
آموز

 
ی

ها
 

ضمن
 

ت
خدم

 

استقرار
 

نظام
 

ش
سنج

 
ت

صالحی
 

علمی
 

معلمان
 

ی
ارتقا

 
مستمر

 
سطح

 
ت
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مدرسه
 

ساز
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ساز
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ی
کارها

 

ت
شویقی
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 های بخش آموزش عمومیویژگی   

   s  s        
های آموزشی)کتابخانه، آزمایشگاه و یرساختوضعیت مناسب ز

 سالن ورزشی( در مدارس دولتی

 



 

 

 آموزش عالی -2 -2-1

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

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 
ی با دانشگاه

در حوزه علم و فناور
ی داخل 

ها

و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ت در ارائه خدما
ی معتبر و باکیفی

ی از دانشگاه ها
برخوردار

ت آموزشی ب
ا 

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

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
هاو 

ش و فناوری
ت پشتیبان پژوه

نظاما
 

ش عالی
ت در آموز

ی کیفی
ی توازن و ارتقا

برقرار
 

هماهنگی بین برنامه
ش

ی بخ
ش عالی با نیازها

ی آموز
ها

ی
صاد

ی اقت
ها

- 

اجتماعی کشور
 

 

 

 اهداف                                    

 

 

 

 

 های بخش آموزش عالیویژگی     

   s        s 
، جامع علمی ایش عالی دولتی، پیام نور و فنی و حرفهوجود مراکز آموز

 کاربردی، آزاد اسالمی و غیرانتفاعی

      s      بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور شهرستان 

           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w            نبود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     s     s  
های آزاد مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه

 اسالمی، پیام نور، دولتی

     w  w  w   و دانشگاه جامع علمی کاربردی اینبود عضو هیات علمی در مرکز فنی و حرفه 

 s    s       

با  همچنینوجود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در زیرنظام آزاد اسالمی و 

مرتبه استادیار و دانشیار در زیرنظام دولتی و با مرتبه استادیار و استاد در زیرنظام 

 پیام نور



 

 

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 
ی با دانشگاه

در حوزه علم و فناور
ی داخل 

ها

و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ت در ارائه خدما
ی معتبر و باکیفی

ی از دانشگاه ها
برخوردار

ت آموزشی ب
ا 

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

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
هاو 

ش و فناوری
ت پشتیبان پژوه

نظاما
 

ش عالی
ت در آموز

ی کیفی
ی توازن و ارتقا

برقرار
 

هماهنگی بین برنامه
ش

ی بخ
ش عالی با نیازها

ی آموز
ها

ی
صاد

ی اقت
ها

- 

اجتماعی کشور
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 های بخش آموزش عالیویژگی     

s s           مناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه دولتی 

w w           آزاد اسالمی نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه 

     s  s  s s  پیام نور و دولتی هایدر دانشگاه مناسب بودن سرانه فضا 

         w w  
های آزاد اسالمی و جامع علمی کاربردی نامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه

 ایو مرکز فنی و حرفه



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1

ت
تقوی

 
ش

نق
و 

 
وظیفه

 
ت

جمعی
 

هالل
 

احمر
 

استان
 

 در
ث

حواد
 و 

سوانح
ترویج 
 

ک
سب

 
زند

گی
 

سالم
و 

 
بهداشتی

 

ت
مدیری

و 
 

کنترل
 

ی
بیماریها

 
اساسی

 (
عوامل

 
گ

مهم مر
و 

 
میر
 

شامل
 :

ی
بیمار

 
ی

ها
 

قلبی
 

عروقی
- 

س
ی دستگاه تنف

ی ها
بیمار

- 

ث
حواد

 
ی

عمد
و 

 
ی

غیرعمد
- 

سرطان
 

ها
- 

ض
عوار

و 
 

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 

کود
 ک

بویژه
 

 در
مناطق
 

کم
 

برخوردار
 

استان
 

توسعه
 

پایگاه
 

ی
ها

 
س

اورژان
 

شهری
 و 

بین
 

ی
شهر

 
مطابق
با 

ط 
رح
 

سطح
 

بندی
 

ی
ارتقا

 
ت

مشارک
 

هدفمند
 

خیرین
 

ت
سالم

 

ش
افزای

 
سهم
 

ش
بخ

 
صوصی

خ
 

 در
ت

خدما
 

بستری
 

ی
اجرا

 
طرح
 

ش
پوش

 
همگانی
 

بیمه
 

ت
سالم

 

استقرار
 

نظام
 

ارجاع
و 

 
ک

پزش
 

خانواده
 

دسترسی عادالنه به خدما
ت

ت و سالم
ت بهداش
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w متخصص پایین پزشک سرانه 

       s  s باالتر بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

     w w    رانه پایین تخت ثابتس 

    w       گاه اورژانس شهری و جاده ایدو پایبرخورداری از 

   w      w باالتر بودن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استان 

 w w        باال تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 w w        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی رگم درصد بودن باالتر 

 w w        بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشی مرگ درصد بودن باالتر 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

  w        استان متوسط از )غیرترافیکی(غیرعمد حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

 w w        باالتر بودن بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  s s       پایین تر بودن بیماری های دوران حول تولد از متوسط استان 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ش قهرمانی
ی ورز

پایدارساز
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ی
ارتقا

 
سهم

 
ش

ورز
 

استان
د 

 ر
ت

عز
و 

 
اقتدار

 
ملی

 

ی
ارتقا

 
همگرایی
 و 

هماهنگی
 

بین
 

بخشی
 

 در
ش

ورز
 

است
ان

 

ی
ارتقا

 
سطح

 
سالمتی

و 
 

نشاط
 

اجتماعی
 

مردم
 

استان
 

 

 اهداف                                                      

                                     
 
 
 
 

 ت بدنیهای بخش تربیویژگی                 

    s  نفر است( 11638نفر) همین رقم برای استان  6006وجود هر مکان ورزشی برای 

 s   s  درصد از مساحت استان 53/1درصد از اماکن ورزشی استان و  41/3دارا بودن 

    w  درصد از ورزشکاران استان 97/0درصد از اماکن ورزشی استان و  41/3دارا بودن 

  w  w  درصد از کل جمعیت استان 76/1د از ورزشکاران استان و درص 97/0دارا بودن 

w w w  w  ورزشکاران(کل ) رشد منفی 1394تا  1385کاهش جمعیت ورزشکار شهرستان از سال 

w  w w  
درصد اماکن  41/3درصد ورزشکاران استان و  97/0های ملی در استان علی رغم دارا بودن درصد از مدال 71/0کسب 

 ورزشی استان

  s    ان(ها در مقایسه با سایر نقاط استن این پروژههای نیمه تمام ورزشی) تعداد پاییاستان از نظر تعداد پروژه بیستمجایگاه 



 

 

 فرهنگی -5 -2-1

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 
کارکردهای
 

مسجد
به 

 
عنوان
م 

حور
 

اصلی
 

توسعه
 

فرهنگی
 

تعمیق
 

وتوسعه
 

گ
فرهن

 
دینی

 
 در

جامعه
 

ت
تقوی

و 
 

توسعه
 

آیین
و 

 
رسوم

 
دینی

 ، 
بومی

و 
 

محلی
اب 

 

رویکرد
 

تحکیم
 

ی
پیوندها

 
فامیلی

و 
 

اجتماعی
 

ایجاد
 

تعادل
 

 در
جنبه
 

ی
ها

 
عقلی

- 
عاطفی،
 

حزن
 و 

ی
شاد

و 
 

ی
فرد

- 
اجتماع

 ی
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

      w   عدم وجود سینما 

   w w w    تابخانهبودن سرانه کنپایی 

    s   s s دارابودن گالری 

 w   w  w  w عدم وجود موزه 

  s s      سرانه باالی مسجد 

   s       بقاعباالی سرانه 

 

 



 

 

 اجتماعی -6 -2-1

ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم

 

ش
افزای

 
ب

ضری
 

نفوذ
 

ت
خدما

 
بهزیست

 ی

ش
افزای

 
ت

مشارک
 

ش
بخ

 
غیر

 
دولتی

 

نفوذ
 

خدما
 ت

توانبخشی
 

نفوذ
 

ت
خدما

 
حمایتی

 

کنترل
و 

 
ش

کاه
 

ت
معلولی

 

کنتر
 ل

رشد
 

ب
آسی

 
ی

ها
 

اجتماعی
 

ی
توانمندساز

 
جامعه

 
ت

تح
 

ش
پوش

 

 اهداف                                                 

 

 های بخش اجتماعیویژگی     

 s       بهزیستی مجتمع پنج بودن دارا 

s      s s وارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستیباال بودن تعداد خان 

   s    s باال بودن تعداد خانوار های مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      w  تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 w w  w    پایین بودن تعداد مهدهای کودک 

 w w  w    اد مربیان مهدهای کودکپایین بودن تعد 

 s     s s دارا بودن مرکز آسیب های اجتماعی 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 s   s  s s سرپرستپوشش مناسب کودکان بی 

 w     w  کمبود مراکز مشاوره حضوری 

 s   s  s  برخورداری از مراکز مشاوره و ترک اعتیاد 

s       s فراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیباالبودن تعداد ا 

      s  پایین تربودن نرخ طالق از متوسط استان 

      s  باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن تعداد سرقت 



 

 

 و معدن صنعت -7 -2-1

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ت صنایع ب
تغییر به سم

ب
ا آالیندگی و آ

ی کمت
بر

 ر

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

درون
ت نسبی

زانمودن توسعه مبتنی بر مزی
 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیق و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

 اهداف                 

 

 

 

 ی بخش صنعت و معدنهاویژگی      

       s s درصد باالی تعداد واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسط نسبت به استان 

w       w w  سال اخیر چندروند نزولی درصد واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسط در 

   s s     تعداد مناسب شهرک های صنعتی 

  w w w     های صنعتیبردار در شهرکبودن واحدهای بهرهپایین 

  s  s     های صنعتیهای متناسب شهرکزیرساخت 

   s      برداریتعداد باالی مجوز تاسیس ایجادی و مجوز بهره 

  s s s      طرحهای توسعهمجوز تعداد متناسب 

s       s s های  بزرگتعداد باالی کارگاه 

s       s s های متوسطتعداد متناسب کارگاه 

   s s     تنوع صنعتی مناسب 

      s   وجود انواع مختلف معادن در شهرستان 



 

 

 کشاورزی -8 -2-1

ت
حفاظ

و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،
 

منابع
 

طبیعی
و 

ب 
ی

سترها
 

ی
تولید

 
ب

درچارچو
 

توسعه
 

پایدار
 

ی از کوچ
جلوگیر

ش 
ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

و ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

ط اق
ب با شرای

ت متناس
ی کش

اصالح الگو
ب و اراضی 

لیم، منابع آ

مستعد
 

ی زمین)اراضی زراعی و باغی(
ش بهره ور

افزای
 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
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 ویژگی های بخش کشاورزی      

s s          
درصد از اراضی کشاورزی  93/4درصد مساحت استان و  53/1ا بودن دار

 استان

s           
درصد از  53/1درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  3/2دارا بودن 

 مساحت استان و تنوع مراتع ییالقی و قشالقی

        s   
مثبت  دتر از رشد استان و رشنوپایی آبی رشد منفی تولید محصوالت زراعی

 تولیدات باغی آبی و باالتر از استان

        w   
درصد  28/1درصد محصوالت باغی استان علی رغم دارا بودن  73/0تولید 

 از اراضی باغی استان

        w   ی زمین در محصوالت باغیوری نهادهجایگاه شانزدهم در بهره 

       s    
مثبت و  و نسبت به استان رانیرشد مثبت و باالتر در سطوح زیر کشت با

 نسبت به استان ایتر در سطوح زیر کشت قطرهپایین



 

 

ت
حفاظ

و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،
 

منابع
 

طبیعی
و 
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ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                                 

 
 
 
 

 ویژگی های بخش کشاورزی      

       w    
درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار دارا بودن  01/5دارا بودن 

 درصد از اراضی زراعی استان 49/5

       w w   
ن در کنار دارا ای استادرصد از اراضی تحت آبیاری قطره 09/1دارا بودن 

 درصد از اراضی باغی 28/1بودن 

      w     
 76/1را بودن ادرصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و د 25/4دارا بودن 

 جمعیت استاناز درصد 

      w     
درصد( نسبت به  13/1بودن رشد شاغالن کشاورزی شهرستان)  تر پایین

 درصد( 44/1استان) 

   s        (8/1( از استان)56/2دن ضریب مکانیزاسیون شهرستان )باالتر بو 

   s        
درصد( از رشد  11/16ون شهرستان) یرشد مثبت و باالتر ضریب مکانیزاس

 درصد( 86/8ضریب مکانیزاسیون استان) 

  w  w       
 93/4های استان با وجود دارا بودن درصد از جمع نهاده 92/3برخورداری از 

 کشاورزی استان و جایگاه  یازدهم استان درصد از اراضی
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ی
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ی ارگانی
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صوال
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ی پروری
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توسعه فعالی
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ی نیرو
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افزای
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ب با شرای
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اصالح الگو
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گستر
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 ویژگی های بخش کشاورزی      

         w  
درصد از اراضی  49/5درصد از اراضی زراعی در کنار دارا بودن  22/3بیمه 

 زراعی استان 

         s  
درصد از  28/1ای باغات علی رغم دارا بودن درصد از پوشش بیمه 79/1

 اراضی باغی استان

          s لحاظ تولید گوشت قرمز ی دوم استان ازرتبه 

          s ی سوم استان از لحاظ تولید شیررتبه 

          s 
مثبت بودن تولید شیر و گوشت قرمز با وجود منفی بودن رشد دام سنگین 

 و دام سبک

          s 
 10/10گذار استان و تولید درصد از واحدهای مرغداری تخم 47/7دارا بودن 

 تاندرصد از تخم مرغ اس

          w 
 27/2درصد از واحدهای مرغداری گوشتی استان و تولید  7/3دارا بودن 

 درصد از گوشت مرغ استان

     s     s 
 53/1درصد استخرهای پرورش ماهی در کنار دارا بودن  82/5دارا بودن 

 درصد از پرورش ماهی استان 93/6درصد از مساحت استان و تولید 



 

 

ت
حفاظ

و 
 

بهره
 

ی
بردار

 
بهینه

از 
 

منابع
 

پایه،
 

منابع
 

طبیعی
و 

ب 
ی

سترها
 

ی
تولید

 
ب

درچارچو
 

توسعه
 

پایدار
 

ی از کوچ
جلوگیر

ش 
ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز
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گستر
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 ویژگی های بخش کشاورزی      

     s     s ی پنجم استان در پرورش ماهی رتبه 

          s جایگاه پنجم استان در تولید عسل 
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پذیر

ت
و خدما
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 اهداف                          

 
 

 

 ویژگی های بخش بازرگانی         

   w w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور 

 رستان از کل استاناز مبدأ استان نسبت به سهم جمعیت شه

    w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان

      s s آالتهای کشاورزی، صنایع سبک و ماشین مزیت شهرستان در فعالیت 

  s s     فروشی فعال در شهرستانتنوع واحدهای عمده 

s s s s     
باالتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم 

 خانوارهای شهرستان از کل استان

 



 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -10 -2-1
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 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

s     s روستایی و شهری پستی واحدهای باالی تعداد 

s     s دفاتر باالی تعداد ICTنسبت به سهم جمعیت شهرستان شهری ارتباطی خدمات  دفاتر و روستایی 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن ترپایین 

  w   w استان میانگین از تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان بودن ترپایین 

s s s s s s استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن باالتر 

w w w w w w استان میانگین از اههمر تلفن نفوذ ضریب بودن ترپایین 

s s s s S s استان کل سرانه از همراه تلفن های سایت سرانه بودن باالتر 

s s s s s s های پورت سرانه بودن باالتر ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 
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 ویژگی های بخش انرژی     

   s s s  
درصد از مساحت  53/1درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  64/0مصرف 

 درصد از جمعیت استان 76/1و 

   s s   جایگاه بیست و یکم استان در مصرف سرانه گاز 

 اهش خانگی نسبت به سایر بخشباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخ      * 

   w w    شهرستان از استان معمولی باالتر بودن مصرف سرانه بنزین 

   s s   تر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانینپای 

  w w w w  باالتر بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استان 

  w w w w  شهرستان از استان باالتر بودن مصرف سرانه گاز مایع 

   w  w  
 53/1های استان در مقایسه با دارا بودن بنزیندرصد از پمپ 49/2دارا بودن 

 درصد از جمعیت استان 76/1درصد از مساحت و 

   s s    1394در سال  درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 42مصرف 
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 اهداف                            

 
 

 

 ویژگی های بخش انرژی     

s    s   
تان ت سهم جمعیت شهرستر بودن سهم مصرف برق شهرستان به نسبنپایی

 از استان

s    s   ن تر از متوسط استانمصرف سرانه برق پایی 
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ت
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ی خطوط، دوخطه کردن محورهای 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

گ به راه آهن
صال صنایع بزر
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عمده حمل بار، قطارها
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ب درآمد الزم برا
کس

ها، اخذ 

ض حمل بار از 
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ص آن به استان
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صنایع به صور
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 ویژگی های بخش حمل و نقل 

s        s   s 
 دارا بودن درصد از راه های استان در کنار 75/2دارا بودن 

 درصد از مساحت استان 53/1

s        s s  s شاخص راه به مساحت باالتر از استان 

 s     s      
درصد از  76/1درصد از سفرهای برون استانی و  23/3

 جمعیت استان

 s     s      
درصد از  76/1تانی و درصد از مسافران برون اس 53/2

 جمعیت استان
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ارتقا
ی حمل و نقل
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ت حمل و نقل بار و مسافر
ت خدما

ی کیفی
ارتقا

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای
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ی نق
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بین المللی سیستم حمل و نقل استان
 

ی،ریلی و 
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ی مختل
ی سازمان ها
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ها

راه آهن شهری
 

ی ارائه 
ت و حمل و نقل هوشمند برا

ی اطالعا
استفاده از فناور
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ت مورد نیاز، کاه
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ت ناوگان، 
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

ت حمل و نقل همگانی، بهبود وضعی
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ی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن مطلوبی

گ ساز
ی و فرهن
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آن
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نسب

صی
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توسعه انواع راه
ت تعیین 

ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر اولوی
ها

صادی
ط زیستی، اجتماعی و اقت

شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی
 

ی
استفاده از فناور

ت
ت در زیرساخ

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

ها
ها و تعمیر و نگهداری 

راه، را
ه آهن و فرودگاه

 

ی خطوط، دوخطه کردن محورهای 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

گ به راه آهن
صال صنایع بزر

ت و ات
ی، خطوط پرسرع

ی حومه ا
عمده حمل بار، قطارها

 

ی راه
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ی توسعه بخ

ب درآمد الزم برا
کس

ها، اخذ 

ض حمل بار از 
عوار

ص آن به استان
صا

ت عادالنه و اخت
صنایع به صور

 

 
 

 اهداف                            

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل 
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 ویژگی های بخش حمل و نقل 

       s     
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 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
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       w   در بخش صنایع دستیپایین اشتغال 

       w  صنایع دستیهای کارگاه ودعدم وج 

       w   ی پایین کارت شناسایتعداد 

       s  تعداد باالی پروانه انفرادی 
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی
  

s  s       فرهنگی -تعداد باالی جاذبه تاریخی 

s  s       تعداد باالی جاذبه طبیعی 

w  w       عدم وجود جاذبه انسان ساخت 

       w w تعداد پایین شاغلین گردشگری 

w  w       عدم وجود مراکز نمونه گردشگری 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

. اين شهرستان در بخش ( مشخص شده است1-2در نمودار ) گلپايگان بررسي ابعاد توسعه شهرستان

کشاورزی نسبت به متوسط استان بسيار باالتر است و در بخش های اقتصادی صنعت و معدن و صنايع دستي 

تر است. و معدن باالتر و در صنايع دستي پايينتقريبا نزديك متوسط استان قراردارد، هرچند در صنعت 

تری به خود اختصاص داده است و بخش گردشگری نسبت به متوسط استاني سطح پايين بخش بازرگاني

کشاورزی  بخشهای اقتصادی در ميان بخشمشخصا فاصله بسيار قابل توجهي نسبت به متوسط استاني دارد. 

ان کمي و در سطح کالن شهرست بودهمترين توسعه برخوردار از بيشترين توسعه و بخش گردشگری از ک

 پايين تر از متوسط استان قرارگرفته است.

تان کمتر نسبت به متوسط اس ز توسعها تربيت بدني کهبخش جز ه نيز بدر ميان بخش های اجتماعي  

ط استان يك متوسبرخوردار است، ساير بخش ها يا از توسعه بيشتر از متوسط استان برخوردارند و يا نزد

 قرار دارند.  

 شاخص توسعه جمعيتي نيز با اختالف قابل توجه باالتر از متوسط توسعه استاني قرار دارد. 
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 های مختلفدر بخش گلپایگان وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

، ت شهرستان های غربي استان اعم از چادگان، فريدنبطور کلي وضعيهمانگونه که پيشتر نيز اشاره شده، 

د. در اين مناطق به درستي توسعه صنعتي عام نکنفريدونشهر و بويين و مياندشت از يك الگو پيروی مي

ا گذر از منطقه بشکل نگرفته است و بيشتر فعاليت های اين منطقه بر اساس فعاليت های کشاورزی است. 

ت و معدن و صنع تان وضعيت از يك الگوی صرف کشاورزی به ترکيبي ازغربي به منطقه شمال غرب اس

گلپايگان شهرستان در  های کشاورزیفعاليتکه مهم در اين زمينه آن است  نکتهشود. کشاورزی تبديل مي

ز زمينا برخالف منطقه کوهستاني غربي )شهرستان های چادگان، فريدن، فريدونشهر و بويين و مياندشت (

ناوریف زراعي گسترده و منابع آبي قابل اطمينان و مهار شده برخوردار بوده و بجای استفاده ازهای مسطح 

، استفاده از فناوری نوين را در دستور کار قرارداده است. عالوه بر اين های سنتي و با بهره وری بسيار کم

تر ساخته و شرايط نيز پربازده تر نسبت به منطقه غربي ساير فعاليت های پرورش دام و طيور رااقليم معتدل

نيز به دنبال  مطلوب اين وضعيت اقتصادیاقتصادی مناسب تری را برای شهرستان گلپايگان رقم زده است. 

برجسته ترين ويژگي شهرستان مناسب اجتماعي و توسعه جمعيتي را همراه داشته است. وضعيت خود 

ه با ساير شهرستان ها مار مي رود که در مقايسبخش کشاورزی آن به ش ،های اقتصادیدر بخش گلپايگان

( وضعيت اين شهرستان 2-2مودار ). نسميرم و اصفهان قرارگرفته استهای شهرستانسوم و پس از  در رتبه

اين شهرستان از نظر کشاورزی در  مقايسه مي نمايد.در بخش کشاورزی را با ساير شهرستان های استان 

 پرورشوضعيت بهتری به خود اختصاص داده است.  نطقه غربي و شماليهای متمامي شهرستانمقايسه با 

پرورش آبزيان بصورت ارگانيك به عنوان يك فعاليت دام و همچنين توليد محصوالت لبني و تخم مرغ و 

 پربازده در شهرستان شناخته شده که مي تواند در توسعه شهرستان مورد توجه  قرارگيرد. 
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 و شهرستان های استان اصفهان گلپایگانه کشاورزی شهرستان (. شاخص توسع2-2نمودار)

 است بخش صنعت و معدن بخش ديگر اقتصادی که در مقايسه با استان از سطح متوسطي برخوردار

( مقايسه ای از وضعيت شهرستان گلپايگان با ساير شهرستان های استان را به ۳-2باشد. نمودار)شهرستان مي

ست. لپايگان نسبت به ساير همسايگان غربي در وضعيت مطلوبتری قرارگرفته اتصوير مي کشد. شهرستان گ

های صنعتي به مناطق مرکزی و مراکز ي در استان باعث جذب کليه فعاليتوجود شهرستان های شديدا صنعت

 لودگي های اين صنايع محفوظ داشتهن های لبه مرز استان را از گزند آاصلي جمعيت شده است و شهرستا

 بنابراين گسترش صنعتي در اين شهرستان ها بايد با دقت الزم انجام شود.  است. 

نايعي ص با توجه به ويژگي های اقليمي و توليد محصوالت کشاورزی و دامي شهرستان گلپايگان تکيه بر

کننده ارزش افزوده محصوالت بخش کشاورزی شهرستان و منطقه باشد در اين بخش توصيه که تکميل

نين صنايع با آاليندگي بسيار اندک برای توسعه در اين شهرستان و ساير شهرستان های مشابه مي شود. همچ

 پيش بيني شده است. 
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 (. شاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان گلپایگان و شهرستان های استان اصفهان3-2نمودار)

ر مزيت با اتکا ب دهنده توسعه شهرستان گلپايگان بخش گردشگری است که مي تواندديگر بخش ياری

ا . اگر چه وضعيت فعلي گردشگری شهرستان در مقايسه ببخش کشاورزی و طبيعي شهرستان توسعه يابد

گری شامل سيل های گردشبسيار نازل است، پتانحتي شهرستان های همسايه مانند خوانسار ساير شهرستان ها 

دشگری کشاورزی در اين ه گر. توسعوجود دارد گلپايگانهای گردشگری در شهرستان وجود جاذبه

 صنايع دستي به محور و رکن توسعه شهرستان تبديل بخشگردشگری را در کنار تواند بخش شهرستان مي

 نمايد.  

 
 (. شاخص توسعه گردشگری شهرستان گلپایگان و شهرستان های استان اصفهان4-2نمودار)
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ي است. وجه جدی قرار گيرد بخش بازرگانمي تواند مورد ت گلپايگانبخش ديگری که در توسعه شهرستان 

در  گانيوجود توليدات کشاورزی و دامي در اين منطقه مي تواند توسعه دهنده فعاليت های خدمات بازر

( مشخص شده است. اين شهرستان با همراهي ساير 5-2اين ويژگي در نمودار )منطقه و شهرستان باشد. 

رها و سردخانه ها و مراکز عمده خريد و فروش محصوالت از شهرستان های منطقه مي تواند با توسعه انبا

 نظر اقتصادی وضعيت خود را بهبود دهد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان گلپایگان(. شاخص توسعه بازرگانی شهرستان 5-2نمودار)

 به شرح زير مي باشد: گلپايگانتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،به بررسي هابا توجه 

شهرستان با توجه به قابليت توسعه محصوالت  و دامي ند ويژه محصوالت کشاورزیايجاد بر -1

 و گياهان دارويي  ارگانيك

 تبديل گلپايگان به تامين کننده اصلي نيازهای کشاورزی استان با افزايش بهره وری آب و زمين -2

 جايگزيني محصوالت با ارزش افزوده باال با محصوالت سنتي کم بازده -۳

 تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزی با هدف بهره مندی از زنجيره ارزش توسعه صنايع  -4

جويي توجه به وابستگي شديد اقتصاد شهرستان به منابع آبي و حفظ و نگاهداشت اين منابع با صرفه -5

 و کنترل مصرف

 تغييرماموريت يکي از مراکز آموزش عالي به پژوهشکده مرتبط با ويژگي ها و مسائل منطقه -6

 صنعتي مرتبط با محصوالت بخش کشاورزی شهرستان و منطقه توسعه بخش -7
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 راه اندازی صنايع با فناوری باال و در مقياس بزرگ در شهرستان در شهرک های صنعتي -۸

ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه با توجه به کثرت واحدهای با فناوری باال در شهرستان با همکاری  -9

 بخش آموزش عالي

 توجه به قابليت کشاورزی شهرستان و منطقه توسعه گردشگری کشاورزی با -10

 گردی با توجه به نزديکي سکونتگاه های روستايي به مزارعگسترش مراکز بوم -11

 راه اندازی جشنواره های مختلف مبتني بر محصوالت کشاورزی و غذا -12

 ايجاد مناطق نمونه گردشگری با هدف تمرکز خدمات و زيرساخت ها در اين مناطق -1۳

توليد محصوالت صنايع دستي و بومي منطقه به عنوان محرک ساير بخش های شناسايي و توسعه  -14

 مرتبط مانند گردشگری و بازرگاني

استفاده از فناوری های تجديدپذير جهت تامين برق کشاورزی با توجه به پراکندگي و دور بودن   -15

 از شبکه

کز نگهداری کاال تقويت فعاليت های بازرگاني و خدمات حمل و نقل از طريق راه اندازی مرا -16

 )انبار و سردخانه( به منظور مبادله کاالهای مناطق غربي به استان اصفهان و بالعکس 

 ايجاد زيرساختهای فيزيکيو  شناسايي و حمايت از فعاليت های فرهنگي و هنری بومي منطقه -17

 فرهنگي با مشارکت مردم و بخش خصوصي

 ا و راهبردهای عملیاتی شهرستان هها، چالشتوانمندی -3 -2

 عمومی آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا •

طه متوسطه اول و متوس یهادر مقطع ژهيمقاطع به و يبودن نسبت دانش آموز به معلم در تمام باال •

 يدولت ييترانه و استثناو کاردانش دخ یو حرفه ا يپسرانه و متوسطه دوم فن یدوم نظر

 نامناسب در مقطع متوسطه دوم يليتحص پوشش •

 ييآموزان استثنانامناسب دانش بايتقر يليتحص پوشش •

 يسازمان دولت یبه واحدها يبودن نسبت دانش آموزان دولت باال •

 يموجود در مدارس دولت يکيزيف یاز کالس ها نهياستفاده به عدم •
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 متخصص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یحرفه او  يبودن نسبت کارآموزان فن باال •

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن نييپا سرانه •

 کل شتريساله و ب 6 تيکل در جمع یبودن نرخ باسواد نييپا •

 هاتوانمندی -ب

 یو کاردانش از استان در رشته ها یاو حرفه يسهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فن نيشتريب •

 خش صنعتمربوط به ب

 و متوسطه اول ييمناسب در مقطع ابتدا يليتحص پوشش •

 يدانش آموز در مدارس دولت یبودن سرانه فضا باال •

 يمدارس دولت يکيزيبودن تراکم دانش آموزان در کالس ف نييپا •

 راستاندارديغ يمدارس دولت زانيبودن م نييپا •

 یکشاورز یشته هااز استان در ر يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب •

 ي( در مدارس دولتيو سالن ورزش شگاهي)کتابخانه، آزمايآموزش یهارساختيمناسب ز تيوضع •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 شناسايي و پوشش دانش آموزان استثنايي -

فرهنگ سازی و ايجاد ساز و کار ادامه تحصيل دانش آموزان با هدف افزايش پوشش تحصيلي  -

 در مقطع دوم متوسطه

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 يتخصص یدانشجو در مقطع دکتر نبود •

 یکاربرد يو دانشگاه جامع علم یاو حرفه يدر مرکز فن يعلم اتيعضو ه نبود •

 يآزاد اسالم بودن سرانه مقاله در دانشگاه نامناسب •

و  يو مرکز فن یکاربرد يع علمو جام يآزاد اسالم یهابودن سرانه فضا در دانشگاه نامناسب •

 یاحرفه

 هاتوانمندی  -ب

 يآزاد اسالم ،یکاربرد يجامع علم ،یاو حرفه ينور و فن اميپ ،يدولت يوجود مراکز آموزش عال  •

 نور شهرستان اميدر دانشگاه پ انيدرصد دانشجو نيشتريب يرانتفاعيو غ

 يدر مقطع کارشناس انيدرصد دانشجو نيشتريب •
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 يلتنور، دو اميپ ،يآزاد اسالم یهادر دانشگاه يعلم اتيه یبت دانشجو به اعضابودن نس مناسب •

و  اريبا مرتبه استاد نيو همچن يآزاد اسالم رنظاميدر ز اريبا مرتبه استاد يعلم اتيعضو ه وجود •

 نور اميپ رنظاميو استاد در ز اريو با مرتبه استاد يدولت رنظاميدر ز اريدانش

 يه در دانشگاه دولتبودن سرانه مقال مناسب •

 ينور و دولت اميپ یهابودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب •

 راهبردهای عملياتي -ج

همگرايي ميان زيرنظام های موجود در شهرستان و يکپارچه سازی زيرنظام های با مديريت دولت  -

 با هدف استفاده از صرفه های ناشي از مقياس

 ه پژوهشکده مرتبط با ويژگي ها و مسائل منطقهتغييرماموريت يکي از مراکز آموزش عالي ب -

  برآوردن نيازهای آموزشي شهرستان و منطقه با تکيه بر نقش بخش خصوصي -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا •

 تخت ثابت نييپا سرانه •

 یو جاده ا یاورژانس شهر گاهياز دو پا یبرخوردار •

 نوزادان و کودکان از متوسط استان ريبودن مرگ و م باالتر •

های ها و تومورها و بيماری، سرطانيعروق يقلب یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش باال •

 از متوسط استان دستگاه تنفس

 از متوسط استان يکياز حوادث تراف يبودن مرگ ناش باالتر •

 ( از متوسط استانيکيرترافي)غدرعمياز حوادث غ يبودن مرگ ناش باالتر •

 از متوسط استان يعصب ستميس یها یماريبودن ب باالتر •

 هاتوانمندی -ب

 انشهرستان از است تيشدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمع مهيباالتر بودن سهم ب •

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یماريتر بودن ب نييپا •
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 راهبردهای عملياتي -ج

سازی و ترويج سبك زندگي سالم در راستای پيشگيری از بيماری های مختلف با توجه فرهنگ  -

 به باال بودن نسبت به متوسط استان 

تقويت زيرساخت های فيزيکي و ارتقای نيروی انساني بخش درماني به منظور تبديل شهر گلپايگان  -

 به قطب درمان شمال غرب استان 

 بیت بدنیتر -4 -2-3

 چالش ها -الف

 درصد از ورزشکاران استان 97/0استان و  يدرصد از اماکن ورزش 41/۳دارا بودن  •

 استان تيدرصد از کل جمع 76/1درصد از ورزشکاران استان و  97/0بودن  دارا •

 کل ورزشکاران( ي) رشد منف1۳94تا  1۳۸5ورزشکار شهرستان از سال  تيجمع کاهش •

درصد ورزشکاران استان  97/0رغم دارا بودن  يدر استان عل يمل هایدرصد از مدال 71/0 کسب •

 استان يدرصد اماکن ورزش 41/۳و 

 هاتوانمندی -ب

 نفر است( 116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم 6006 یبرا يوجود هر مکان ورزش •

 درصد از مساحت استان 5۳/1استان و  يدرصد از اماکن ورزش 41/۳بودن  دارا •

 سهمقاي در هاپروژه نيا نيي) تعداد پايتمام ورزش مهين هایاستان از نظر تعداد پروژه ستميب گاهيجا •

 نقاط استان( ريبا سا
 راهبردهای عملياتي -ج

 ارتقای سطح ورزش همگاني با توجه به مهيا بودن زيرساخت ها -

 توسعه ورزش قهرماني با توجه به زيرساخت های مناسب -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 و موزه نمايعدم وجود س •

 سرانه کتابخانه بودن نييپا •
 هاتوانمندی -ب

 یدارابودن گالر •
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 و بقاع مسجد یباال سرانه •

 سرانه مناسب آموزشگاه های فرهنگي هنری و سمن ها •

 راهبردهای عملياتي -ج

 راه اندازی موزه مرتبط با ويژگي منطقه با سرمايه گذاری بخش خصوصي -

 د سالن نمايش چند منظوره ايجا -

توسعه کتابخانه های اشتراکي با مدارس، موسسات آموزش عالي و ساير نهادهای فرهنگي و ترويج  -

 فرهنگ کتابخواني 

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 يستيکودکان بدسرپرست تحت پوشش بهز یتعداد باال •

 کودک یبودن تعداد مهدها نييپا •

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب نييپا •

 كيمرکز مشاوره ژنت فقدان •

 یمراکز مشاوره حضور کمبود •
 هاتوانمندی -ب

 يستيدارا بودن پنج مجتمع بهز •

 يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها باال •

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوار ها باال •

 نيمناسب معلول پوشش •

 ياجتماع یها بيبودن مرکز آس رادا •

 سرپرستيمناسب کودکان ب پوشش •

 ادياز مراکز مشاوره و ترک اعت یبرخوردار •

 ينيامداد امام خم تهيتعداد افراد تحت پوشش کم باالبودن •

 تربودن نرخ طالق از متوسط استان نييپا •

 بودن نرخ ازدواج از متوسط استان باالتر •

 بودن تعداد سرقت نييپا •
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 های عملياتيراهبرد -ج

 افزايش تعداد مهدکودک ها و ارتقای کيفيت خدمات ارائه شده با جذب مربيان متخصص -

راه اندازی مراکز مشاوره حضوری و ژنتيك با توجه به مرکزيت شهر کاشان به عنوان قطب شمال  -

 غربي استان  

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 ريبرتر و باالتر از متوسط در چند سال اخ یبا فناور یواحدها درصد يند نزولور •

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یواحدها بودن نييپا •
 هاتوانمندی -ب

 برتر و باالتر از متوسط نسبت به استان یبا فناور یتعداد واحدها یدرصد باال •

 يصنعت یمناسب شهرک ها تعداد •

 يصنعت هایمتناسب شهرک هایرساختيز •

 برداریو مجوز بهره یجاديا سيمجوز تاس یباال دادتع •

 توسعه یمتناسب مجوز طرحها تعداد •

 بزرگ  هایکارگاه یباال تعداد •

 متوسط یهامتناسب کارگاه تعداد •

 مناسب يصنعت تنوع •

 انواع مختلف معادن در شهرستان وجود •

 راهبردهای عملياتي -ج

 رستان و منطقهتوسعه بخش صنعتي مرتبط با محصوالت بخش کشاورزی شه -

 راه اندازی صنايع با فناوری باال و در مقياس بزرگ در شهرستان -

ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه با توجه به کثرت واحدهای با فناوری باال در شهرستان با همکاری  -

 بخش آموزش عالي
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 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

 استان يباغ يدرصد از اراض 2۸/1رغم دارا بودن  ياستان عل يغدرصد محصوالت با 7۳/0 ديتول •

 يدر محصوالت باغ نيزم ینهاده وریشانزدهم در بهره گاهيجا •

درصد از  49/5استان در کنار دارا بودن  يباران یاريتحت آب يدرصد از اراض 01/5دارا بودن  •

 استان يزراع ياراض

درصد از  2۸/1استان در کنار دارا بودن  ایطرهق یاريتحت آب يدرصد از اراض 09/1دارا بودن  •

 يباغ ياراض

 استان  يزراع يدرصد از اراض 49/5در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض 22/۳ مهيب •

درصد از گوشت مرغ  27/2 دياستان و تول يگوشت یمرغدار یدرصد از واحدها 7/۳بودن  دارا •

 استان

 هاتوانمندی -ب

 استان یکشاورز يدرصد از اراض 9۳/4مساحت استان و درصد  5۳/1دارا بودن  •

 استان تيدرصد از جمع 76/1استان و دارا بودن  یبخش کشاورز نيدرصد از شاغل 25/4بودن  دارا •

درصد از مساحت استان و تنوع مراتع  5۳/1درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  ۳/2بودن  دارا •

 يو قشالق يالقيي

و  تر از رشد استان و رشد مثبت توليدات باغي آبيوالت زراعي آبي وپايينرشد منفي توليد محص •

 باالتر از استان

 (۸/1( از استان)56/2شهرستان ) ونيزاسيمکان بيبودن ضر باالتر •

 ونيزاسيمکان بيدرصد( از رشد ضر 11/16شهرستان)  ونيزاسيمکان بيمثبت و باالتر ضر رشد •

 درصد( ۸6/۸استان) 

 استان يباغ يدرصد از اراض 2۸/1رغم دارا بودن  يباغات عل ایمهيش بدرصد از پوش 79/1 •

 يدرصد از اراض 9۳/4استان با وجود دارا بودن  هایدرصد از جمع نهاده 92/۳از  یبرخوردار •

 استان ازدهمي  گاهياستان و جا یکشاورز

 گوشت قرمز ديدوم استان از لحاظ تول یرتبه •

 ريش ديسوم استان از لحاظ تول یرتبه •

 و دام سبك نيبودن رشد دام سنگ يو گوشت قرمز با وجود منف ريش ديبودن تول مثبت •
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درصد از تخم مرغ  10/10 دتولي و استان گذارتخم یمرغدار یدرصد از واحدها 47/7بودن  دارا •

 استان

درصد از مساحت استان  5۳/1در کنار دارا بودن  يپرورش ماه یدرصد استخرها ۸2/5بودن  دارا •

 استان يدرصد از پرورش ماه 9۳/6 ديو تول

 عسل ديتولپرورش ماهي و پنجم استان در  گاهيجا •

 راهبردهای عملياتي -ج

 توسعه برند محصوالت کشاورزی شهرستان  -

 تبديل گلپايگان به تامين کننده اصلي نيازهای کشاورزی استان با افزايش بهره وری آب و زمين -

 با محصوالت سنتي کم بازده جايگزيني محصوالت با ارزش افزوده باال -

 توسعه صنايع تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزی با هدف بهره مندی از زنجيره ارزش  -

توجه به وابستگي شديد اقتصاد شهرستان به منابع آبي و حفظ و نگاهداشت اين منابع با صرفه  -

 جويي و کنترل مصرف

 میراث فرهنگی و گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 رشاغليشاغل و غ انيتعداد هنرجو بودن نييپا •

 يدست عيدر بخش صنا نييپا اشتغال •

 يپروانه کارگاه نييپا تعداد •

، مراکز بين راهي، جاذبه انسان ساخت و مراکز نمونه يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم •

 گردشگری

  ييکارت شناسا نييپا تعداد •

 بانيپشت يخانگ مشاغل نييپا تعداد •

 اعتبارات جذب شده نييپا مقدار •

 یگردشگر نيشاغل نييپا تعداد •

 هاتوانمندی -ب

 یپروانه انفراد یتعداد باال •

 يدست عيصنا هایاهشگينما یباال تعداد •
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 يمشاغل مستقل خانگ یباال تعداد •

 یردگو مراکز بوم ريهتل و مهمانپذ وجود •

 يگردشگر خارج یباال تعداد •

 يشگر داخلگرد اديز تعداد •

 یدفاتر خدمات گردشگر وجود •

 نگيمناسب کمپ تعداد •

 يفرهنگ-يخيجاذبه تار یباال تعداد •

 يعيجاذبه طب یباال تعداد •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه گردشگری کشاورزی با توجه به قابليت کشاورزی شهرستان و منطقه -

 ه مزارعگسترش مراکز بومگردی با توجه به نزديکي سکونتگاه های روستايي ب -

 راه اندازی جشنواره های مختلف مبتني بر محصوالت کشاورزی و غذا -

 ايجاد مناطق نمونه گردشگری با هدف تمرکز خدمات و زيرساخت ها در اين مناطق -

 توجه به بخش صنايع دستي به عنوان بخش مکمل توسعه گردشگری -

 حمل و نقل -10 -2-3

 چالش ها -الف

 5۳/1، در کنار دارا بودن 1۳95نقاط کشور در سال  ريشهرستان به سا يصد از بار خروجدر 46/0 •

 درصد از مساحت استان

 درصد از مساحت استان 5۳/1در کنار دارا بودن  يبار درون استان ييدرصد از جابجا 45/0 •

 یبه تعداد شرکت مسافربر تيبودن نسبت جمع تر نييپا •

 ييو هوا يليوجود حمل و نقل ر عدم •

 المللينيو ب يمل یدورهايبه کر يدسترس عدم •

 هاتوانمندی -ب

 درصد از مساحت استان 5۳/1استان در کنار دارا بودن  یدرصد از راه ها 75/2دارا بودن  •

 شاخص راه به مساحت باالتر از استان •

 استان تيدرصد از جمع 76/1و  يبرون استان یدرصد از سفرها 2۳/۳ •



   275/ گلپايگانسند توسعه شهرستان 

 

 استان تيدرصد از جمع 76/1و  ياستان درصد از مسافران برون 5۳/2 •

 يپنجم استان از نظر تعداد مسافر جابجا شده برون استان یرتبه •

درصد استان( نسبت به بار  65/1نقاط کشور)  ريبه شهرستان از سا یبودن نسبت بار ورود باالتر •

 درصد استان( 64/0از شهرستان)  يخروج

 راهبردهای عملياتي  -ج

 به مراکز توليد محصوالت کشاورزی و صنعتي شهرستان  ارتقای کيفيت دسترسي -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 چالش ها -الف

 از سرانه استان يبودن سرانه مرسوالت پست ترنييپا •

 استان نيانگياز م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م ترنييپا •

 استان نيانگينفوذ تلفن همراه از م بيبودن ضر ترنييپا •

 هاتوانمندی -ب

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها یتعداد باال •

 ستانشهر تينسبت به سهم جمع یشهر يو دفاتر  خدمات ارتباط ييروستا ICTدفاتر  یباال تعداد •

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها باالتر •

 استان نيانگيفوذ تلفن ثابت از من بيبودن ضر باالتر •

 تلفن همراه از سرانه کل استان یها تيبودن سرانه سا باالتر •

 داير شده توسط مخابرات نسبت به استان ADSL  یبودن سرانه پورت ها باالتر •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ارتقای خدمات ارتباطي با لحاظ اقتصادی بودن سرمايه گذاری در اين بخش -

 ژیانر -12 -2-3

 چالش ها -الف

 شهرستان از استان يمعمول نيباالتر بودن مصرف سرانه بنز •

 شهرستان از استان ديبودن مصرف سرانه نفت سف باالتر •

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما باالتر •
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درصد از مساحت و  5۳/1های استان در مقايسه با دارا بودن بنزيندرصد از پمپ 49/2دارا بودن  •

 درصد از جمعيت استان 76/1

 

 هاتوانمندی -ب

درصد از  76/1درصد از مساحت و  5۳/1استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب 64/0مصرف  •

 استان تيجمع

 استان در مصرف سرانه گاز کميو  ستيب گاهيجا •

 بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان تر نييپا •

 شهرستان از استان تين به نسبت سهم جمعبودن سهم مصرف برق شهرستا تر نييپا •

 تر از متوسط استان نييسرانه برق پا مصرف •

 1۳94درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی در سال  42مصرف  •

 راهبردهای عملياتي  -ج

استفاده از فناوری های تجديدپذير جهت تامين برق کشاورزی با توجه به پراکندگي و دور بودن   -

 از شبکه

 


