
 

 

  



 

 

 

  



 

 

e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

      

 

 

 

 

 طرح تدوین اسناد توسعه شهرستان های استان اصفهان

 با الگوی اقتصاد مقاومتی 

 

 

 

 

 شهرستان خوانسار
 

 

 :یمجر

 دانشگاه اصفهان

 

 

 1396پاییز 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

  

 شناسنامه

 با الگوی اقتصاد مقاومتی های استان اصفهانطرح تدوین اسناد توسعه شهرستان :عنوان

 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه :کارفرما

 همایون ناطقی، نعمت اهلل اکبری نظارت عالی:

 فاریبابک ص  ،ایمنطقهمعاونت پژوهش و فناوری، گروه پژوهشی اقتصاد شهری و دانشگاه اصفهان، : مجری

 سعادت طهماسبی دهکردی نظارت و هماهنگی:

 ،چوبین، عباد تیموری، علیرضا کمالیان، مصطفی مبینی دهکردی، نصرت مرادیمینا بهرام علمی: همکاران

 محمد حسن اکبری، شهاب صدری

 د، بهمن صادقینژامیترا بهیان، الهه زرمهر، حمید زهتاب، رضا شیرازی های مطالعاتی:هماهنگی بخش

مود مح ، فرزانه جواهری، فرهاد حیدری،اله توکلیولییرزایی، محمد مالریمی، فریده عشقی، مریم منوچهری، 

 ،احمدرضا کاظمیرباطی،  محمدرضا صالحی، فریدون سنگتراشخالقی، مهری خیرالهی، آزیتا سلیمانی، 

 صادقیحسین میرمحمد، سید بهمن مرادی

 1396 پاییز
 



 

 

  



 

 
 

  

ق ياز تحق يناش يهايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريمترتب بر نتا يو معنو يه حقوق ماديکل

اصفهان بوده و نقل مطالب  ريزي استانسازمان مديريت و برنامهمتعلق به  ،ن طرحيموضوع ا

 .باشديمجموعه تنها با ذکر مأخذ مجاز م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 1 ...............................................................................................................................................شگفتاريپ

 موجود تيوضع ليتحل و شناخت :اول فصل

 5 ............................................................................................................... آب منابع و یمیاقل ،ییایجغراف تیوضع -1 -1

 16 ...................................................................................................................................................یتیجمع تحوالت -2 -1

 25 ...................................................................................................................................................... یعموم آموزش -3 -1

 55 ........................................................................................................................................................... یعال آموزش -4 -1

 77 ................................................................................................................................................... درمان و بهداشت -5 -1

 92 ............................................................................................................................................................ یبدن تیترب -6 -1

 96 .............................................................................................................................................. یاجتماع و یفرهنگ -7 -1

 96 .............................................................................................................................................................. یفرهنگ -1 -1-7

 100 ......................................................................................................................................................... یاجتماع -2 -1-7

 109 ........................................................................................................................................................ کالن اقتصاد -8 -1

 124 .................................................................................................................................................. معدن و صنعت  -9 -1

 124 ............................................................................................................................................................ صنعت  -1 -1-9

 131 ...........................................................................................................................................................یکشاورز -10 -1

 157 ........................................................................................................................................................... یبازرگان  -11 -1

 165 .......................................................................................................................... اطالعات یفناور و ارتباطات -12 -1

 176 ................................................................................................................................................................. یانرژ -13 -1

 194 ...................................................................................................................................................... نقل و حمل -14 -1

 205 .................................................................................................................................................... یدست عیصنا -15 -1

 213 ........................................................................................................................... یهنگفر راثیم و یگردشگر-16 -1

 توسعه برنامه و يگذارهدف :دوم فصل

هاناصف استان توسعه ششم برنامه و نیسرزم شیآما اهداف با ارتباط در خوانسار شهرستان یها یژگیو -1 -2

 ........................................................................................................................................................................................... 226 

 226 .............................................................................................................................................. یعموم آموزش -1 -2-1

 229 ...................................................................................................................................................یعال آموزش -2 -2-1

 230 ........................................................................................................................................... درمان و بهداشت -3 -2-1

 231 .................................................................................................................................................... یبدن تیترب -4 -2-1

 232 ........................................................................................................................................................... یفرهنگ -5 -2-1



 

 ب

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 233 .......................................................................................................................................................... یاجتماع -6 -2-1

 235 .............................................................................................................................................. معدن و صنعت -7 -2-1

 236 ........................................................................................................................................................ یکشاورز -8 -2-1

 238 ........................................................................................................................................................... یبازرگان -9 -2-1

 239 ..................................................................................................................... اطالعات یفناور و ارتباطات -10 -2-1

 240 ............................................................................................................................................................ یانرژ -11 -2-1

 242 ................................................................................................................................................. نقل و حمل -12 -2-1

 244 .......................................................................................... یفرهنگ راثیم و یگردشگر ،یدست عیصنا -13 -2-1

 245 ................................................................................................... توسعه کالن یراهبردها و یاصل یهاجهت -2 -2

 248 ............................................................................. شهرستان یاتیعمل یراهبردها و هاچالش ها،یتوانمند -3 -2

 248 .............................................................................................................................................. یعموم آموزش -1 -2-3

 249 ................................................................................................................................................... یعال آموزش -2 -2-3

 249 ........................................................................................................................................... درمان و بهداشت -3 -2-3

 250 .................................................................................................................................................... یبدن تیترب -4 -2-3

 250 ........................................................................................................................................................... یفرهنگ -5 -2-3

 251 .......................................................................................................................................................... یاجتماع -6 -2-3

 252 .............................................................................................................................................. معدن و صنعت -7 -2-3

 252 ........................................................................................................................................................ یکشاورز -8 -2-3

 253 ............................................................................................. یفرهنگ راثیم و یگردشگر ،یدست عیصنا -9 -2-3

 254 ................................................................................................................................................. نقل و حمل -10 -2-3

 254 ..................................................................................................................... اطالعات یفناور و ارتباطات -11 -2-3
 

 

 

 

 

 

  



 

 ت

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 7 ........................ 1395 سال در یکشور ماتیتقس براساس رخوانسا شهرستان یعموم مشخصات (.1 -1)جدول

 خوانسار شهرستان یجنگل یها گاه رهیذخ و سبز یفضاها ،یعیطب یجنگل یها پارک مساحت(. 2 -1)جدول

 7 ..........................................................................................................................................................(هکتار)1395 سال در

 13 ............................................................. خوانسار شهرستان در آب بخش مهم یهاشاخص تیوضع(. 3 -1)جدول

 ،1385 یهاسال در مناطق کیتفک به اصفهان استان و خوانسار شهرستان تیجمع و خانوار تعداد(. 4 -1)جدول

 16 ................................................................................................................................................................... 1395 و 1390

 18 ........ اصفهان استان و خوانسار شهرستان در( نفر هزار هر یازا به)ریم و مرگ و تولد خام نرخ(. 5 -1)جدول

 19 ............................. 1395 و 1390 ،1385 یهاسال در خوانسار شهرستان یتیجمع یهاشاخص(. 6 -1)جدول

 24 .......................... 1390-1395 و 1385-1390 یها دوره یط خوانسار شهرستان در مهاجرت(. 7 -1)جدول

(نفر)1388-95 یهاسال یط یلیتحص مقطع کیتفک به خوانسار تانشهرس آموزان دانش تعداد(. 8 -1)جدول

 .............................................................................................................................................................................................. 25 

 یط تحصیلی مقطع کیتفک به اصفهان استان کل از خوانسار شهرستان آموزان دانش سهم(. 9 -1)جدول

 27 ........................................................................................................................................... (درصد)1388 -95 یهاسال

 مختلف مقاطع در ییروستا و یشهر کیتفک به خوانسار شهرستان آموزان دانش تعداد(. 10 -1)جدول

 28 ...................................................................................................................................................................... (نفر)تحصیلی

 مقاطع کیتفک به اصفهان استان از نسارخوا شهرستان یشهر و ییروستا آموزان دانش سهم(. 11 -1)جدول

 29 .................................................................................................................. (درصد)1388 -95 یهاسال یط یلیتحص

 مختلف مقاطع کیتفک به خوانسار شهرستان یردولتیغ و یدولت مدارس آموزان دانش تعداد(. 12 -1)جدول

 30 ......................................................................................................................... (نفر)1388-95 یهاسال یط تحصیلی

 کیتفک به اصفهان استان از خوانسار شهرستان یردولتیغ و یدولت مدارس آموزان دانش سهم(. 13 -1)جدول

 31 ........................................................................................ (درصد)1388-95 یهاسال یط یلیتحص مختلف مقاطع

 یها بخش کیتفک به کاردانش و یا حرفه و یفن دوم متوسطه یورود آموزان دانش درصد(. 14 -1)جدول

 32 .................................... 1389-95 یهاسال یط اصفهان استان از ها آن سهم و خوانسار شهرستان در مختلف

 طی( درصد)اصفهان استان از آن سهم و( نفر)خوانسار شهرستان ییاستثنا آموزان دانش تعداد(. 15 -1)جدول

 32 ......................................................................................................................................................... 1388 -95 یهاسال

 سهم و (نفر)یلیتحص مقطع کیتفک به خوانسار شهرستان یدولت یمانیپ یرسم معلمان تعداد(. 16 -1)جدول

 33 .............................................................................. 1388 -95 یهاسال طی( درصد)اصفهان استان از معلمان کل

 یلیحصت مقطع کیتفک به خوانسار شهرستان یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 17 -1)جدول

 34 .................................................................................................................................................1388 -95 یهاسال طی

 



 

 ث

 

 هادولجفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 زا معلمان کل سهم و خوانسار شهرستان( نفر)ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم معلمان تعداد(. 18 -1)جدول

 36 ........................................................................................................ 1388 -95 یهاسال طی( درصد)اصفهان استان

 طی خوانسار شهرستان ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم مدارس معلم به آموز دانش نسبت(. 19 -1)جدول

 37 ......................................................................................................................................................... 1388 -95 یهاسال

 -95 یلیتحص سال در یلیتحص مقطع کیتفک به خوانسار شهرستان یواقع یلیتحص پوشش(. 20 -1)جدول

1394 ................................................................................................................................................................................... 38 

 در یلیتحص مختلف مقاطع کیتفک به یدولت مدارس ریدا کالس در آموزان دانش تراکم(. 21 -1)جدول

 40 .................................................................................... 1388 -95 یهاسال طی( کالس در نفر)خوانسار ستانشهر

 یط خوانسار شهرستان در یلیتحص مختلف مقاطع کیتفک به یدولت یسازمان یواحدها تعداد(. 22 -1)جدول

 41 ......................................................................................................................................................... 1388 -95 یهاسال

 کیتفک به یدولت یسازمان یواحدها به خوانسار شهرستان یدولت آموزان دانش تیجمع نسبت(. 23 -1)جدول

 42 ........................................................................... 1388 -95  یهاسال طی( یسازمان واحد بر نفر)یلیتحص مقطع

دانش یفضا سرانه و خوانسار شهرستان یدولت مدارس یکیزیف کالس در آموزان انشد تراکم(. 24 -1)جدول

 43 ...................................................................................................................................... 1388 -95 یها سال یط آموز

1388 -95 یهاسال یط خوانسار شهرستان یدولت مدارس در یآموزش یفضا یور بهره بیضر(. 25 -1)جدول

 .............................................................................................................................................................................................. 45 

 46 ............................................................... 1395 سال در خوانسار شهرستان یدولت مدارس یفضا(. 26 -1)جدول

 سال در یلبدکا یفضا نظر از اصفهان استان از خوانسار شهرستان یدولت مدارس سهم(. 27 -1)جدول

 46 ..................................................................................................................................................................... (درصد)1395

 فرن هزار) خوانسار شهرستان یردولتیغ و یدولت یررسمیغ یا حرفه و یفن کارآموزان کل تعداد(. 28 -1)جدول

 48 .............................................................................. 1388 -95 یهاسال یط اصفهان استان از آن سهم و(  ساعت

 شهرستان متخصص یفن انیمرب به یدولت یررسمیغ یا حرفه و یفن کارآموزان نسبت(. 29 -1)جدول

 49 .................................................................................... 1388 -95 یهاسال طی( یمرب بر ساعت نفر هزار)خوانسار

 استان و خوانسار شهرستان( ساعت)فعال تیجمع یررسمیغ یا حرفه و یفن آموزش سرانه(. 30 -1)جدول

 50 ................................................................................................................ 1395 و 1390 ،1385 یهاسال در اصفهان

 در( صددر)خوانسار شهرستان شتریب و ساله6 تیجمع در یشهر و ییروستا یباسواد نرخ(. 31 -1)جدول

 52 .................................................................................................................................... 1395 و 1390 ،1385 یهاسال

 سال در خوانسار شهرستان یدولت مدارس یورزش سالن تعداد و کتابخانه شگاه،یآزما مساحت(. 32 -1)جدول

1395 ................................................................................................................................................................................... 53 

 



 

 ج

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

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

 .............................................................................................................................................................................................. 55 

 سال یط یلیتحص گروه حسب بر خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز انیدانشجو تعداد(. 34 -1)جدول

 57 ......................................................................................................................................................... (نفر)1385 -95یها

 60 ....... (نفر) 1385 -95یها سال یط رنظامیز سبح بر خوانسار شهرستان انیدانشجو تعداد(. 35 -1)جدول

 61 ... 1385 -95 یها سال یط یلیتحص مقطع حسب بر خوانسار شهرستان انیدانشجو تعداد(. 36 -1)جدول

 استان از هاآن سهم و( نفر)خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا تعداد(. 37 -1)جدول

 63 ....................................................................... 1385 -95 یها سال یط یلیتحص گروه حسب بر( درصد)اصفهان

 حسب بر( نفر)خوانسار شهرستان یعال شآموز مراکز مدرسان و یعلم اتیه یاعضا تعداد(. 38 -1)جدول

 64 ................................................................................................................................ 1385 -95 یها سال یط رنظامیز

 استان و خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 39 -1)جدول

 66 ............................................................................1385 -95 یاه سال یط یلیتحص یها گروه حسب بر اصفهان

 استان و خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 40 -1)جدول

 67 ................................................................................................ 1385 -95 یها سال یط رنظامیز حسب بر اصفهان

 -95 یهاسال یط رنظامیز حسب بر خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز در مقاله سرانه(. 41 -1)جدول

1385 ................................................................................................................................................................................... 71 

 یعال آموزش مراکز یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش یفضا سرانه(. 42 -1)جدول

 74 .................................................. (نفر بر مترمربع)1385 -95 یها سال در رنظامیز حسب بر خوانسار شهرستان

 یبهداشت خدمات و یپزشک علوم یهادانشگاه در شاغل راپزشکانیپ و پزشکان یکم اطالعات(. 43 -1)جدول

 77 ...................................... 1385-1394 دوره یط( درصد)استان از شهرستان سهم و خوانسار شهرستان یدرمان

 یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم یهادانشگاه در شاغل راپزشکانیپ و پزشکان سرانه(. 44 -1)جدول

 79 ........................................................... (نفر هزار هر یازا به) 1385-1394 دوره یط استان و خوانسار شهرستان

 ی،شهر درمانی بهداشتی مراکز ی،یروستا درمانی بهداشتی مراکز فعال، بهداشت یخانهها تعداد(. 45 -1)جدول

 82 ........................................................................ 1385-1394 دوره یط خوانسار شهرستان شهری بهداشتی پایگاه

تیمالک تیوضع حسب بر خوانسار شهرستان در موجود ثابت های تخت و فعال یدرمان موسسات(. 46 -1)جدول

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

( درصد)استان از شهرستان سهم و سارخوان شهرستان در خدمت دهنده ارائه یدرمان مراکز تعداد(. 47 -1)جدول

 85 .................................................................................................................................................... 1385-1394 دوره یط

 86 ...... 1385-1394 دوره یط خوانسار شهرستان یمارستانیب شیپ اورژانس یها گاهیپا تعداد(. 48 -1)جدول

 



 

 ح

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
اصفهان استان و خوانسار شهرستان در کودکان و نوزادان در ریم و مرگ یهاشاخص زانیم(. 49 -1)جدول

 .............................................................................................................................................................................................. 87 

-1394 یهاسال یط اصفهان استان و خوانسار شهرستان در علت حسب بر مرگ درصد و تعداد(. 50 -1)جدول

1392 ................................................................................................................................................................................... 89 

 استان و خوانسار شهرستان در( تیجمع زارصده در)یکیتراف حوادث از یناش مرگ زانیم(. 51 -1)جدول

 90 .............................................................................................................................. 1392-1394 یهاسال یط اصفهان

 ورهد یط خوانسار شهرستان در بیمه نوع تفکیک به پوشش تحت شدگان بیمه سهم و تعداد(. 52 -1)جدول

1395-1385 ..................................................................................................................................................................... 91 

 92 ........................................... خوانسار شهرستان یورزش مکان کی هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 53 -1)جدول

 94 ...................................................................... خوانسار شهرستان یافتهیسازمان ورزشکاران تعداد(. 54 -1)جدول

 94 .................................... خوانسار شهرستان ورزشکاران المللیبین و کشوری شده کسب عناوین(. 55 -1)جدول

 96 ......................................................... خوانسار شهرستان یورزش بخش تماممهین یهاپروژه تعداد(. 56 -1)جدول

 97 ........................................................................... خوانسار شهرستان یهنر و یفرهنگ اماکن تعداد(. 57 -1)جدول

 99 ............................................................................. خوانسار شهرستان متبرکه بقاع و مساجد تعداد(. 58 -1)جدول

 101 ...................................... 1385-1395 دوره یط خوانسار شهرستان یستیبهز یاجتماع امور(. 59 -1)جدول

 نیا مسه و خوانسار شهرستان در ینیخم امام امداد تهیکم تیحما مورد افراد و خانوار تعداد(. 60 -1)جدول

 103 .............................................................................................................. 1385-1395 دوره یط استان از شهرستان

 104 ............ 1385-1395 دوره یط خوانسار شهرستان در مهم یاجتماع یهاشاخص تیوضع(. 61 -1)جدول

 109 ................................ خوانسار شهرستان سطح در تیفعال برحسب شتریب و ساله 10 تیجمع(. 62 -1)جدول

 تاناس و خوانسار شهرستان سطح در تیجنس کیتفک به شتریب و ساله 10 تیجمع یکاریب نرخ(. 63 -1)جدول

 110 ................................................................................................................................................................ (درصد)اصفهان

 افزوده ارزش کل از شهرستان سهم و 1379-1393 دوره یط خوانسار شهرستان افزوده ارزش(. 64 -1)جدول

 111 ................................................................................................................................................................................. استان

 113 ................... 1393 سال در یاقتصاد تیعالف هر در( درصد)ستانده به واسطه مصرف نسبت(. 65 -1)جدول

 سهم و( الیر ونیلیم)یاقتصاد عمده یها بخش کیتفک به خوانسار شهرستان افزوده ارزش(. 66 -1)جدول

 114 ...................................................................................... (درصد)بخش هر در استان افزوده ارزش کل از شهرستان

(درصد)استان و خوانسار شهرستان افزوده ارزش کل از یاقتصاد یها بخش از کیهر سهم(. 67 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 115 

 اه تیفعال نیا  سهم به خوانسار شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 68 -1)جدول

 120 ....................................................................................................................................................استان افزوده ارزش در
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 اه تیفعال نیا  سهم به خوانسار شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یها تیفعال سهم نسبت(. 69 -1)جدول

 121 ................................................................... 1393 و 1390 ،1385 ،1379 یها سال در کشور افزوده ارزش در

 123 ....................................................... خوانسار شهرستان سطح در ها بانک نزد سپرده انواع مبلغ(. 70 -1)جدول

 125 ......................................................... خوانسار شهرستان یفناور کیتفک به یصنعت یهاکارگاه(. 71 -1)جدول

 126 ...............................................................................ارخوانس شهرستان یصنعت یهاشهرک تعداد(. 72 -1)جدول

 127 ............................................................... خوانسار شهرستان یصنعت یهاشهرک یهارساختیز(. 73 -1)جدول

 127 ......................................... نسارخوا شهرستان روین تعداد کیتفک به یصنعت یهاکارگاه تعداد(. 74 -1)جدول

 در توسعه یهاطرح مجوز و یبرداربهره مجوز س،یتأس جواز یدارا یصنعت یهاکارگاه تعداد(. 75 -1)جدول

 129 ...........................................................................................................................................................خوانسار شهرستان

 130 .............................................................. خوانسار شهرستان تیفعال نوع کیتفک به عیصنا تعداد(. 76 -1)جدول

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

 135 .................................................................................... (هکتار)خوانسار شهرستان در مراتع سطح(. 78 -1)جدول

 137 ...................................................................... خوانسار شهرستان یباغ و یزراع محصوالت دیتول(. 79 -1)جدول

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

 141 ................................................ (هکتار)خوانسار شهرستان در یاراض یاریآب مختلف یهاوهیش(. 81 -1)جدول

 142 ........................................................................... خوانسار شهرستان در یکشاورز بخش نیشاغل(. 82 -1)جدول

 143 ..................................................... خوانسار شهرستان در یکشاورز بخش ونیزاسیمکان بیضر(. 83 -1)جدول

 145 ........................................................................ خوانسار شهرستان در یکشاورز یهانهاده عیتوز(. 84 -1)جدول

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

 147 ............................................................................................................................................................................. خوانسار

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

خوانسار هرستانش در گذارتخم و یگوشت مرغ ینهیزم در هاآن دیتول و یبرداربهره یواحدها(. 87 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 150 

 152 .................................................................. خوانسار شهرستان در آنها دیتول و التیش یواحدها(. 88 -1)جدول

 153 .................................................... خوانسار ستانشهر در عسل دیتول و عسل زنبور یکلن تعداد(. 89 -1)جدول

 154 ..................................................................................... خوانسار شهرستان در یدامپزشک امکانات(. 90 -1)جدول

 شهرستان سهم و( هزارتن)کشور اطنق سایر به خوانسار شهرستان از شده ارسال کاالی میزان(. 91 -1)جدول

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

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

 158 ..................................................................... (درصد) استان نقاط سایر به شده ارسال کاالی جمع در رستانشه
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 از شهرستان سهم و( تن هزار)مبدأ عنوان به خوانسار شهرستان از شده جابجا کاالی میزان(. 93 -1)ولجد

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

 جمعیت سهم به اصفهان استان دأمب از ارسالی کاالهای کل از خوانسار شهرستان سهم نسبت(. 94 -1)جدول

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

 استان های فروشی عمده کل از شهرستان سهم و خوانسار شهرستان های فروشی عمده تعداد(. 95 -1)جدول

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

 استان صنفی واحدهای کل از شهرستان سهم و خوانسار شهرستان صنفی واحدهای تعداد(. 96 -1)جدول

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

 165 ...................... اصفهان استان و خوانسار شهرستان طحس در همراه و ثابت تلفن نفوذ بیضر(. 97 -1)جدول

 استان و خوانسار شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS تعداد(. 98 -1)جدول

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

 168 ................................ (نفر 1000 هر یازا به)اصفهان استان و خوانسار شهرستان BTS سرانه(. 99 -1)جدول

 169 ...............................................استان و خوانسار شهرستان در یتلفن ارتباط یدارا یروستاها(. 100 -1)جدول

 سهم  و خوانسار شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL یها پورت تعداد(. 101 -1)جدول

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

 سهم و ییروستا و یشهر کیتفک به  خوانسار شهرستان یپست یواحدها تعداد(. 102 -1)جدول

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

 اصفهان استان و خوانسار شهرستان در ییروستا ICT و یشهر یارتباط خدمات دفاتر تعداد(. 103 -1)جدول

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

 هر یازا به) اصفهان استان و خوانسار شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها سرانه(. 104 -1)جدول

 173 ........................................................................................................................................................................ (نفر 4000

 استان و خوانسار شهرستان در( نفر هزار هر یازا به مرسوله)یپست مرسوالت سرانه و تعداد(. 105 -1)جدول

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

 شهرستان در( درصد)یونیزیتلو و ییویراد تالیجید یهاشبکه یهاتندهفرس یتیجمع پوشش(. 106 -1)جدول

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

 به خوانسار شهرستان در(  مشترک هر یازا به مکعب متر هزار)یعیطب گاز مصرف سرانه(. 107 -1)جدول

 177 ............................................................................................................................................. مختلف یهابخش کیتفک

 178 ...................................................................... خوانسار شهرستان در گاز کنندگانمصرف تعداد(. 108 -1)جدول

 184 ..................................................... خوانسار شهرستان در نفتی یفرآورده شش مصرف میزان(. 109 -1)جدول

 185 .............................................................. خوانسار شهرستان CNG جایگاه و بنزین پمپ تعداد(. 110 -1)جدول
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 هر یازا به ساعت لوواتیهزارک)خوانسار شهرستان مختلف یهابخش در برق یسرانه مصرف(. 111 -1)جدول

 188 ............................................................................................................................................................ (درصد و مشترک

 189 .............................................. خوانسار شهرستان مختلف هایبخش در برق مشترکین تعداد(. 112 -1)جدول

خوانسار شهرستان مختلف یبخشها در( مشترک هر یازا به مکعب متر)آب سرانه مصرف(. 113 -1)جدول

 ........................................................................................................................................................................................... 191 

 193 ................................................. خوانسار شهرستان مختلف هایبخش در آب انشعابات تعداد(. 114 -1)جدول

 194 ........................................................ (لومتریک)خوانسار شهرستان یاستحفاظ یحوزه یهاراه(. 115 -1)جدول

 196 ......................................................... خوانسار شهرستان یبرا راه ییربنایز یهاشاخص مقدار(. 116 -1)جدول

 198 .......................................................... خوانسار شهرستان( مورد هزار)یاستان درون سفر تعداد(. 117 -1)جدول

 199 .............................. خوانسار شهرستان( مورد هزار)یاستان درون یشده جابجا مسافر تعداد(. 118 -1)جدول

 200 ........................................................... خوانسار شهرستان( مورد هزار)یاستان برون سفر تعداد(. 119 -1)جدول

 201 ............................... خوانسار شهرستان( مورد هزار)یاستان برون یشده جابجا مسافر تعداد(. 120 -1)جدول

 202 ......................... خوانسار شهرستان( تن هزار)یاستان درون و برون یشده جابجا بار زانیم(. 121 -1)جدول

 204 ..................................................................................... خوانسار شهرستان یمسافربر یشرکتها(. 122 -1)جدول

 205 ......................................... خوانسار شهرستان یدست عیصنا جیرا یربومیوغ یبوم یهارشته(. 123 -1)جدول

 206 ................................................................... خوانسار شهرستان یدست عیصنا انیهنرجو تعداد(. 124 -1)جدول

 207 ......................................................................... خوانسار شهرستان یدستعیصنا نیشاغل تعداد(. 125 -1)جدول

 208 .......................................................... خوانسار شهرستان یانفراد و یکارگاه یهاپروانه تعداد(. 126 -1)جدول

 209 ..................................................... خوانسار شهرستان یدست عیصنا ییشناسا یکارتها تعداد(. 127 -1)جدول

 210 .................................................. خوانسار شهرستان بانیپشت و مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 128 -1)جدول

 211 ............................................................. خوانسار شهرستان یدست عیصنا یشگاههاینما تعداد(. 129 -1)جدول

 212 ......... خوانسار شهرستان یدست عیصنا شدهجذب اعتبارات و شدهیمعرف یطرحها تعداد(. 130 -1)جدول

 213 ........... خوانسار تانشهرس مدارس در افتگانیاسکان و یخارج و یداخل گردشگران تعداد(. 131 -1)جدول

 215 ............................................................................................ خوانسار شهرستان یگرد بوم مراکز(. 132 -1)جدول

 216 ................................................................................. خوانسار شهرستان یاقامت یواحدها تعداد(. 133 -1)جدول

 217 ....................................................................................... خوانسار شهرستان یهانگیکمپ تعداد(. 134 -1)جدول

 218 ................................................................................... خوانسار شهرستان یگردشگر یهاجاذبه(. 135 -1)جدول

 220 .......................................................... خوانسار شهرستان یگردشگر یهاجاذبه یبرخ نیعناو(. 136 -1)جدول

222 ................................................................. خوانسار شهرستان یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 137 -1)جدول
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 17 ..................... 1385-1395 دوره یط اصفهان استان و خوانسار شهرستان تیجمع تراکم روند(. 1 -1)نمودار

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

 20 ............................ 1385-1395 دوره یط استان با خوانسار شهرستان ینیشهرنش نرخ سهیمقا(. 3 -1)نمودار

 الس در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید با ارخوانس شهرستان خانوار بعد سهیمقا(. 4 -1)نمودار
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 فهاناص استان کل و استان یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان یتیجنس نسبت سهیمقا(. 5 -1)نمودار

 22 .................................................................................................................................................................... 1395 سال در

 22 .. 1395 و 1390 ،1385 یسالها در تیجنس برحسب خوانسار شهرستان تیجمع یسن هرم(. 6 -1)نمودار

 23 ................................................... 1395 سال در استان کل با خوانسار تیجمع یسن هرم سهیمقا(. 7 -1)نمودار

 26 ........................................ (1388 -95)خوانسار شهرستان آموزان دانش کل تعداد تغییرات روند(. 8 -1)نمودار

 26 (1388 -95)خوانسار شهرستان یلیتحص مقطع کیتفک به آموزان دانش تعداد تغییرات روند(. 9 -1)نمودار

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

 .............................................................................................................................................................................................. 29 

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

 35 ......................................................................................................................................................... (1395 -96)ناصفها

 -96)اناصفه استان یها شهرستان در ییاستثنا یدولت یمانیپ یرسم معلم به آموز دانش نسبت(. 13 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 38 

 39 ......... (1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در ییابتدا مقطع یواقع یلیتحص پوشش. (14 -1)نمودار

 39(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در اول متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 15 -1)نمودار

(1394 -95) اصفهان استان یها شهرستان در دوم متوسطه مقطع یواقع یلیتحص پوشش(. 16 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 40 

(1395 -96)اصفهان تاناس یها شهرستان یدولت مدارس ریدا کالس در آموزان دانش تراکم(. 17 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 41 

 -96)اصفهان استان یها شهرستان در یدولت یسازمان یواحدها به یدولت آموزان دانش نسبت(. 18 -1)نمودار

1395) ................................................................................................................................................................................. 43 

 44 ... 1395 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس آموز دانش یفضا سرانه(. 19 -1)نمودار

 -96 سال در اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یکیزیف کالس در آموزان دانش تراکم(. 20 -1)نمودار
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(1395 -96)اصفهان استان یاه شهرستان یدولت مدارس در یآموزش یفضا یور بهره بیضر(. 21 -1)نمودار

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

 47 .................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان راستانداردیغ یدولت مدارس درصد(. 22 -1)نمودار

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

 50 ................................................................................................. (1395 -96)اصفهان استان یهاشهرستان در( یمرب

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

 51 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 53 ................ (1395)اصفهان استان یهاشترشهرستانیب و ساله6 تیجمع در کل یباسواد نرخ(. 25 -1)نمودار

 54 .............. (1395 -96)اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس شگاهیآزما مساحت نهسرا(. 26 -1)نمودار

 54 ............. (1395 -96)  اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس کتابخانه مساحت سرانه(. 27 -1)نمودار

 55 ........ (1395 -96) اصفهان استان یهاشهرستان یدولت مدارس یورزش سالن به آموز دانش(. 28 -1)نمودار

 58 ........1385 -95 یهاسال یط خوانسار شهرستان یعال آموزش مراکز انیدانشجو کل تعداد(. 29 -1)نمودار

 59 .................................... 1395 سال در رنظامیز حسب بر خوانسار شهرستان انیدانشجو درصد(. 30 -1)نمودار

 62 ....................... 1395 سال در یلیتحص مقطع سبح بر خوانسار شهرستان انیدانشجو درصد(. 31 -1)نمودار

 65 ............. 1395 سال در یعلم مرتبه حسب بر خوانسار شهرستان یعلم اتیه یاعضا درصد(. 32 -1)نمودار

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

 69 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

 استان یهاشهرستان در یدولت رنظامیز یعلم اتیه یاعضا به دانشجو تعداد نسبت(. 34 -1)نمودار

 69 .................................................................................................................................................................. (1395)اصفهان

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

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

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

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

 72 ...................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در نور امیپ رنظامیز مقاله سرانه(. 37 -1)نمودار

 73 ......................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یدولت رنظامیز مقاله سرانه(. 38 -1)نمودار

 73 .............................. (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در یاسالم آزاد رنظامیز مقاله سرانه(. 39 -1)نمودار

 رد نور امیپ رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 40 -1)نمودار

 76 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

 در یدولت رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 41 -1)نمودار

 76 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان
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 یاهحرف و یفن رنظامیز( یبدن تیترب و یفرهنگ و یرفاه ،یآموزش کمک و یآموزش) فضا سرانه(. 42 -1)نمودار

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

 شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه(. 43 -1)ودارنم

 79 ............................................................................................... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و خوانسار

 در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک ومعل دانشگاه در شاغل یعموم پزشک سرانه سهیمقا(. 44 -1)نمودار

 80 ....................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان

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

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

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

 81 .......................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با خوانسار شهرستان

 شهرستان در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه(. 47 -1)نمودار

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

 هرستانش در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل راپزشکیپ سرانه سهیمقا(. 48 -1)نمودار

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

 84 ......... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و خوانسار شهرستان  در ثابت ختت سرانه(. 49 -1)نمودار

 رد اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 50 -1)نمودار

 84 .......................................................................................................................................................................... 1394 سال

1386 -1394 یها سال یط استان و خوانسار شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 51 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 87 

1389 -1394 یها سال یط استان و ارخوانس شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 52 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 88 

1387 -1394 یها سال یط استان و خوانسار شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 53 -1)نمودار

 .............................................................................................................................................................................................. 88 

 93 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 54 -1)ارنمود

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به ملی مدالهای نسبت(. 55 -1)نمودار

 95 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 98 .. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 56 -1)نمودار

 99 ... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 57 -1)نمودار

 یط استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با خوانسار شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 58 -1)نمودار

 107 ......................................................................................................................................................... 1385-1395 دوره
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 دوره یط استان کل طالق به دواجاز نسبت با خوانسار شهرستان طالق به ازدواج نسبت سهیمقا(. 59 -1)نمودار

1395-1385 .................................................................................................................................................................. 108 

1395 و 1390 ،1385 یها سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان یکاریب نرخ(. 60 -1)نمودار

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

 در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 61 -1)نمودار

 111 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

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

 112 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و خوانسار شهرستان افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 63 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 116 

 یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 64 -1)نمودار

 116 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و نسارخوا شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 65 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 117 

 یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 66 -1)نمودار

 117 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

1379-1393 دوره یط استان و خوانسار شهرستان افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 67 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 118 

 یها شهرستان گرید با سارخوان شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 68 -1)نمودار

 118 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

 در تهایفعال نیا  سهم به خوانسار شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 69 -1)نمودار

 122 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 کل و استان یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 70 -1)نمودار

 122 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 لک و استان یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 71 -1)ارنمود

 124 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در استان

 125 ..... 1395 لسا در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(. 72 -1)نمودار

 126 ............................ 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(.  73 -1)نمودار

 128 .... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(.  74 -1)نمودار

 131 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 75 -1)نمودار
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 134 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یکشاورز یاراض(.  76 -1)نمودار

 134 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 77 -1)نمودار

 135 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 78 -1)نمودار

 136 ........................................................................ 1395 سال در خوانسار شهرستان مراتع تیوضع(. 79 -1)نمودار

 138 ............................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یکشاورز محصوالت(. 80 -1)نمودار

 138 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 81 -1)نمودار

 139 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ محصوالت(. 82 -1)نمودار

 یشهرستانها یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 83 -1)نمودار

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

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

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

 یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم)نیزم ینهاده یوربهره(. 85 -1)نمودار

 141 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان ینهاشهرستا

 143 ..................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 86 -1)نمودار

 144 ................................... استان و خوانسار شهرستان یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 87 -1)نمودار

 146 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 88 -1)نمودار

 148 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 89 -1)نمودار

 149 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 90 -1)نمودار

 151 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 91 -1)نمودار

 151 ................................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(.  92 -1)نمودار

 152 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 93 -1)نمودار

 154 ................................... 1394 سال رد اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 94 -1)نمودار

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

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

 یکاال جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با خوانسار شهرستان مقایسه(. 96 -1)نمودار

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

 استان لک و استان یها شهرستان گرید با خوانسار شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 97 -1)نمودار

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

 شهرستان گرید اب خوانسار شهرستان  در( اول همراه اپراتور)همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 98 -1)نمودار

 167 ...................................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها
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 یاه شهرستان گرید با خوانسار شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 99 -1)مودارن

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

 با خوانسار شهرستان در تلیرا و اول مراهه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 100 -1)نمودار

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

 گرید با خوانسار شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 101 -1)نمودار

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

 یها شهرستان با خوانسار شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 102 -1)نمودار

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

 تاناس کل و استان گرید یها شهرستان با خوانسار شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 103 -1)نمودار

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

 177 ....................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز یسرانه مصرف(. 104 -1)نمودار

 178 ........................................................ 1394 سال در خوانسار شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 105 -1)نمودار

 179 ................................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد (.106 -1)نمودار

 180 ................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین یسرانه مصرف(. 107 -1)نمودار

 181 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت یسرانه مصرف(. 108 -1)نمودار

 181 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 182 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 183 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز یسرانه مصرف(. 111 -1)نمودار

 186 ...................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان یشهرستانها در برق کل مصرف(. 112 -1)نمودار

 استان یشهرستانها در( مشترک هر یازا به عتسا لوواتیک هزار)برق کل یسرانه مصرف(. 113 -1)نمودار

 186 ............................................................................................................................ 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان

 سال اول ماهه نه در خوانسار شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف یبخشها مصرف سهم(. 114 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 187 

 اول ماهه نه در خوانسار شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 115 -1)نمودار

 190 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 190 ................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 116 -1)نمودار

 191 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 117 -1)نمودار

 192 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب رانهس مصرف(. 118 -1)نمودار

 192 .................................... 1395 سال در خوانسار شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 119 -1)نمودار
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1395 سال در خوانسار شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 120 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 193 

 194 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 121 -1)نمودار

 195 ........................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ یحوزه یراهها(.  122 -1)نمودار

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

 196 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 197 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 124 -1)نمودار

 197 ...................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان  تیجمع به راه نسبت(. 125 -1)نمودار

 198 ................. 1395 سال در اصفهان استان در( راه تراکم) شهرستان  مساحت به راه نسبت(. 126 -1)نمودار

 199 ................ 1395 سال در خوانسار شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 127 -1)نمودار

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

1395 ................................................................................................................................................................................ 200 

 201 ............. 1395 سال در خوانسار انشهرست یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 129 -1)نمودار

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

 ........................................................................................................................................................................................... 202 

 203 .. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون یشده جاجابه بار مجموع(. 131 -1)رنمودا

 204 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون یشده جاجابه بار مجموع(.  132 -1)نمودار

 205 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 133 -1)نمودار

 207 ................ 1395 سال در اصفهان ستانا یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 134 -1)نمودار

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

 211 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل دادتع(. 136 -1)نمودار

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

 ........................................................................................................................................................................................... 212 

 اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش در ریاخ سال5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 138 -1)نمودار

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

 214 .................................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج گردشگران تعداد(. 139 -1)نمودار

 215 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد(. 140 -1)نمودار

 219 .................. 1395 سال در اصفهان استان یستانهاشهر یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 141 -1)نمودار

 219 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 142 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 223 
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 223 .................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(.  143 -1)نمودار

 245 ............................................. مختلف یها بخش در خوانسار شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 246 ............... اصفهان استان یها ستانشهر و خوانسار شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 2 -2)نمودار

 246 ......................... اصفهان استان یها شهرستان و خوانسار شهرستان یکشاورز توسعه شاخص(. 3 -2)نمودار

 247 ....................... اصفهان استان یها شهرستان و خوانسار شهرستان یشگرگرد توسعه شاخص(. 4 -2)نمودار
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 6 ....................................................... اصفهان استان یاسیس ماتیتقس در خوانسار شهرستان تیموقع(. 1 -1)نقشه

 9 ..........................................................خوانسار شهرستان انهیسال متوسط یمدماه خطوط و ارتفاعات(. 2 -1)نقشه

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

 11 ............................................................................................................. خوانسار نشهرستا نیزم پوشش(. 4 -1)نقشه

 12 ...........................................................................................................................خوانسار شهرستان بیش(. 5 -1)نقشه
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 بارکهم سوره)« َ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا  »

    (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 منطقهطالعات آمايش سرزمين به مرزهای سياسي قراردادی نيز برنامهم

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

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

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

نند برای مطالعات آمايش سرزمين که معموالً داآيد که مديران عملياتي الزم ميوجود مي ديگر زماني به

ه تهيه های زيرمجموعمنظور اجرايي شدن، برشي به تفکيك شهرستانبهشود ها انجام ميدر مقياس استان

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

 .ها را دربرگيرد، انجام شود(هايي از آنکه ممکن است چند استان يا قسمتريزی يك 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 انجامده در مقياس کالن منطبق نيست. از اينتعيين ش

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

 است. 

ا هدف ايجاد نيز ب  "های استان اصفهان با  رويکرد اقتصاد 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

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

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

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

های اجرايي تخصصي ههای اطالعاتي از دستگاهای 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 حضار مسئولين و خبرگان شهرستانراهبردهای کالن و بخشي، گزارش مقدماتي تهيه شده به است
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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، نمايندگانر مسئولين ارشد و اجرايي شهرستانها عالوه بدر 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

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

 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 ،استان اصفهانهای انتخابيه رو 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 به، از تمامي مديران و کارشناسان اين دستگاهباشدمي« در مرکز استان

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

رنامه ب گردد. انجام اين طرح بدون تالش و همراهي مستمر کارشناسان محترم معاونت هماهنگيآن ختم مي

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

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

وای اين اسناد توسعه  با زحمات شود که خالصانه از زحمات ايشان قدرداني نمايد. محتخبرگي 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 اها، مديران و کارشناسان دستگاههرستانکليه مراحل طرح ميان کارفرما، مشاور، مسئولين ش

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

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

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

 مدريغ علمي و اجرايي رئيس محتراند. حمايت و پشتيباني بياستان خدمات قابل توجهي عرضه داشته

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

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

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

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

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

ازسمت   ،گلپايگان شهرستان ازسمت شمال به وشده اصفهان واقع  شمال غرب استان شهرستان خوانسار در

 حدودم و بويين و مياندشت فريدن هایآباد و ازجنوب وغرب به شهرستانشرق به شهرستان نجفجنوب 

کيلومترمربع در 95۸ وسعتي حدود اين شهرستان با ،1۳95سال در کشوری  آخرين تقسيمات براساس است.

درصد  90/0شهرستان خوانسار واقع است. )کوه خوانسار(دامنه رشته کوه زاگرس در منطقه مرکزی ايران و

 ست. ااصفهان  شهرستان استان دهد و از نظر وسعت بيست و دوميناز مساحت کل استان را تشکيل مي

کيلومترمربع( 176شهر)مربع( وکمترين به شهرستان خمينيکيلومتر 22570ين)به شهرستان ناي بيشترين وسعت

 65/0و معادل  بوده نفر  ۳۳049 شهرستان خوانسارجمعيت ، 1۳95طبق سرشماری جمعيت سال علق دارد. ت

يت مربوط جمع بيشترينباشد. درصد از جمعيت استان است و از اين نظر بيست و يکمين شهرستان استان مي

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

سار و چشمه اين شهرستان، از يك بخش)مرکزی(، يك شهر)خوانسار( و سه دهستان)گلسار،. است

اری سکنه و آبادی د 20ارد که بادی در اين شهرستان وجود دآ 4۸کوهسار( تشکيل شده است. همچنين 

تان های اسن خوانسار در تقسيم بندی شهرستان(  موقعيت شهرستا1-1)نقشه هستند.بادی خالي از سکنه آ 2۸

نشان داده شده و شهر خوانسار نيز های روستايي در اين نقشه پراکندگي سکونتگاه  دهد.اصفهان را نشان مي

  است.



  

 

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

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان شرح

مربع(مساحت )کیلومتر  95۸ 107019 90/0 

 2 50 1 بخش

 9۳/0 107 1 شهر

 ۳6/2 127 ۳ دهستان

 ۳6/1 ۳514 4۸ کل آبادی

 64/1 170۳ 2۸ آبادی خالی از سکنه

 مأخذ: سالنامه آماری            

درجه  6/۳۳ماه،  و مرداد ، بيشينه دما در تير1۳95در سال  خوانساربا توجه به اطالعات ايستگاه هواشناسي 

درجه سانتيگراد بوده است. بيشترين ميزان بارندگي مربوط  -15ماه،  بهمن و اسفندسانتيگراد و کمينه دما در 

  ميليمتر بوده است. 4/1۳5ماه و حدود  دیبه 

، منطقه جنوب شرق شهرستان شاهد کمترين دما بوده است که ( که خطوط همدما ترسيم شده2-1)هدر نقش

منطقه با بارش زياد و  يابد. شهر خوانسار نيز درت به سمت غرب و شمال ميانگين دما افزايش ميبا حرک

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

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

ميزان  با حرکت به سمت شرق و شمال شرقيخورد که شهرستان و در ارتفاعات به چشم ميجنوب غربي 

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

منطقه غرب و جنوب غربي شکل گرفتههای م و نيمه متراکم در دامنه کوهنشان داده شده است. مراتع متراک

ضي کشاورزی نيز در شود.  عمده اراال شرق از تراکم مراتع کاسته ميماند و با حرکت به سمت شرق و ش

شهر خوانسار( و قسمت شمال غربي شکل گرفته است و ساير اراضي  ت)در مجاوردو قسمت مرکزی

دهد ((  نشان مي5-1)نقشه )نقشه شيب. اندهای شهرستان پراکنده شدهاير قسمتبصورت پراکنده در س

ها های مختلف را در اين قسمتفعاليتسار از شيب قابل توجه برخوردارند که قسمت عمده شهرستان خوان

   سازد.محدود مي

ال در س خوانسارمساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان (. 2 -1جدول)

 )هکتار(1395

 تان)درصد(سهم شهرستان از اس استان شهرستان شرح

 0 65000 0 جنگل طبیعی

 12/0 ۳۳6214 420 جنگل دست کاشت

 0 2۸ 0 پارک های جنگلی طبیعی
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 تان)درصد(سهم شهرستان از اس استان شهرستان شرح

 1۸/2 2۸0۳4 610 فضاهای سبز

 0 ۸166 0 ذخیره گاه های جنگلی

 ماخذ: سالنامه آماری      

های سبز ، مساحت فضا1۳95طبق اطالعات اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان در سال 

درصد از کل مساحت فضاهای سبز استان را  1۸/2باشد که هکتار مي 610در حدود خوانسارشهرستان 

 را در اختيار دارد. نوزدهمرتبه  اصفهان های استاندهد و از اين حيث در بين شهرستانتشکيل مي



 

 

 نه شهرستان خوانسار(. ارتفاعات و خطوط همدمای متوسط سالیا2 -1نقشه)

 



 

 

 (. ارتفاعات و خطوط همبارش متوسط سالیانه شهرستان خوانسار3 -1نقشه)

 



 

 

 (. پوشش زمین شهرستان خوانسار4 -1نقشه)

 



 

 

 (. شیب شهرستان خوانسار5 -1نقشه)

 



 

 

 باشد. بخش آب در شهرستان خوانسار مي های مهمدهنده وضعيت شاخص (  نشان۳-1)جدول 

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش 

مفید )منابع آب 

(تجدیدپذیر

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

2۸01۸46/96 1/29۸1 
ش آبي تنعدم تنش آبي )وجود 

موضعي و مقطعي(
7/1 

تنش آبي 

شديد
9/9 باال۳25۳

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

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

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

 یسطح ایستاب

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

شاهده است. اما مصرف زياد و ( قابل م6-1دارد. اين واقعيت در نقشه ) لوبيتجديدپذير وضعيت مطهمانگونه که مشخص است شهرستان خوانسار از نظر سرانه آب 

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

 



 

 

 (. موقعیت شهرستان خوانسار نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل رواناب6 -1نقشه)

 



 

 

 (. وضعیت تنش آبی شهرستان خوانسار در محدوده حوزه های آبریز استان اصفهان7 -1نقشه)
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 تحوالت جمعیتی -2 -1

 ۳242۳به  1۳۸5نفر در سال  ۳2515درصد از  -06/0ط نرخ رشد ساالنه جمعيت شهرستان خوانسار با متوس

رسيده است. در  1۳95نفر در سال  ۳۳049درصد به  ۳۸/0و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90نفر در سال 

ی ی هفدهم را از نظر متوسط نرخ رشد ساالنه( شهرستان خوانسار رتبه1۳90-1۳95)ی پنج سالهدوره

درصد  61/۳خود اختصاص داده است. در همين دوره شهرستان شاهين شهر و ميمه با  ن بهجمعيت در استا

جمعيت استان را در  نرخ رشد ساالنهترين درصد پايين  -56/1و مياندشت با ين شهرستان بويباالترين و 

 اند.اختيار داشته

درصد و  51/0طق شهری ی جمعيت در منامتوسط رشد ساالنه 1۳95و 1۳90در فاصله بين دو سرشماری 

  درصد بوده است 15/0در مناطق روستايي 

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

 1395و 

 )درصد(متوسط رشد ساالنه 1395 1390 1385 شرح

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 ۳۸/0 -06/0 ۳۳049 ۳242۳ ۳2515 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 ۳5/0 -01/0 16446 16160 16166 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 41/0 -11/0 1660۳ 1626۳ 16۳49 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 1092۳ 10209 9415 شهرستان

 - - 65/0 66/0 71/0 )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - ۳4 ۳4 ۳4 مربع(تراکم جمعیت )نفر در کیلومتر

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 51/0 02/0 21۸۸۳ 21۳۳۸ 21۳1۳ شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 2۸/0 -10/0 106۸4 105۳۸ 10591 شهرستان

 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909667 استان زن



   17/ر سند توسعه شهرستان خوانسا

 

 

 )درصد(متوسط رشد ساالنه 1395 1390 1385 شرح

1390-1385 1395-1390 

 7۳/0 15/0 11199 10۸00 10722 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 7092 6655 60۳6 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 15/0 -21/0 11166 110۸5 11202 شهرستان

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

 49/0 17/0 5762 5622 5575 شهرستان

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

 -22/0 -59/0 5404 546۳ 5627 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - ۳۸۳1 ۳554 ۳۳79 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران

  ۳4برابر با   1۳95و  1۳90، 1۳۸5براساس آمارهای موجود ميزان تراکم جمعيت شهرستان خوانسار در سال 

های رخ تراکم جمعيت استان در سالاز نمربع بوده است که طي اين دوره همواره کمتر نفر در هرکيلومتر

شهرستان خوانسار از نظر ميزان تراکم  1۳95( بوده است. در سال 4۸)1۳95( و 46)1۳90( ، 4۳)1۳۸5

خميني شهر با تراکم شهرستان جمعيت، رتبه چهاردهم را در استان در اختيار داشته است. در اين سال 

تبه اول و آخر را در استان هر کيلومتر مربع به ترتيب رنفر در  2نايين با تراکم  شهرستان و 1۸17جمعيت 

 اند.داشته

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

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۸

 

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

 1395 1390 1385 عنوان

 کل مناطق

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

 ۳۸/11 5۸/12 ۳9/12 شهرستان

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

 02/7 49/7 40/10 شهرستان

 مناطق شهری

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

 ۸0/12 9۳/12 57/12 ناشهرست

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

 90/6 26/7 21/۸ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 60/۸ 91/11 05/12 شهرستان

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

 25/7 94/7 55/14 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                  

به ازای هر هزار نفر در سال  ۳۸/11به رقم  1۳۸5در سال  ۳9/12نرخ خام تولد در شهرستان خوانسار از رقم 

به ترتيب  ۳۸/11خوانسار با  شهرستان و  49/22فريدونشهر با شهرستان  1۳95رسيده است. در سال   1۳95

 اند.د را در اختيار داشتهنرخ خام تولترين باالترين و پايين

به ازای   02/7به  1۳95بوده و در سال  40/10برابر با  1۳۸5نرخ خام مرگ و مير شهرستان خوانسار در سال 

از لحاظ نرخ خام مرگ و مير در رتبه سوم  1۳95هر هزار نفر کاهش يافته است. شهرستان خوانسار در سال 

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

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



   19/ر سند توسعه شهرستان خوانسا

 

 

 
 1385-1395ه مقایسه نرخ خام تولد و مرگ ومیر شهرستان خوانسار با استان طی دور(. 2 -1نمودار)

و  1۳90درصد در سال  ۸1/65به  1۳۸5درصد در سال  55/65ميزان شهرنشيني شهرستان خوانسار از ميزان 

از نظر نرخ شهرنشيني  1۳95افزايش يافته است. شهرستان خوانسار در سال  1۳95درصد در سال  21/66

شهرستان درصد بيشترين و  5/9۸ا ب شهرشهرستان خمينيدر اين سال . رتبه هفدهم را در استان داشته است

شهرستان ، 1۳95اند. در سال نشيني را  در استان داشتهدرصد کمترين نرخ شهر 15/42ون با کرتيران و

 به خود اختصاص داده است.خوانسار به لحاظ روستانشيني رتبه هشتم را در استان 

 1395و  1390، 1385های خوانسار در سال های جمعیتی شهرستانشاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان

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

 21/66 ۸1/65 55/65 شهرستان

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

 79/۳۳ 19/۳4 45/۳4 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 0۳/۳ 1۸/۳ 45/۳ شهرستان

 ینسبت جنسیت
 10۳ 10۳ 105 استان

 99 99 99 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 7/۸4 ۳/۸1 2/۸0 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - ۳/۳۸ 1/4۳ شهرستان
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 1395 1390 1385 عنوان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 09/۳ 21/۳ 5۳/۳ شهرستان

 ینسبت جنسیت
 10۳ 10۳ 105 استان

 95 9۸ 99 شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 ۸/۸۸ 2/۸6 ۸/۸5 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - ۳/۳4 1/۳7 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 91/2 12/۳ ۳2/۳ شهرستان

 ینسبت جنسیت
 107 106 107 استان

 107 10۳ 99 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7۸/7 4/7۸ استان

 6/76 9/71 5/69 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 5/۳4 ۸/۳9 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                              

 
 1385-1395نی شهرستان خوانسار با استان طی دوره مقایسه نرخ شهرنشی(. 3 -1نمودار)

 



   21/ر سند توسعه شهرستان خوانسا

 

 

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

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

در متوسط بعد خانوار  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های های سالساس سرشماریگيرد. براف قرار مياطرا

کاهش يافته است.  1۳95سال در  0۳/۳و  1۳90در سال  1۸/۳،  به 1۳۸5در سال  45/۳شهرستان خوانسار از 

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

 هرستانش شهرستان خوانسار از نظر بعد خانوار رتبه نوزدهم را در استان داشته است. در اين سال 1۳95سال 

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

 
 1395و کل استان اصفهان در سال نسار با دیگر شهرستان های استان شهرستان خوا مقایسه بعد خانوار(. 4 -1نمودار)

های فهباشد. يکي از مؤلصلي تغييرات جمعيتي يك جامعه ميباروری در کنار مرگ و مير يکي از عوامل ا

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

 کاهش يافته ۳/۳۸به  1/4۳( از 1۳۸5-1۳90)ساله 5رستان خوانسار در يك دوره عمومي در شهنرخ باروری 

 1۳90در سال  44به  1۳۸5در سال  1/4۸است، در حالي که نرخ باروری عمومي استان در طي اين دوره از 

 رسيده است.

 تيعه توزيع جمعيت بر حسب جنسجمعيت است. هدف از مطال تييبحث مهم ديگر، مطالعه نسبت جنس

اثر از عوامل متتواند مي تييبت موجود بين آنها است. نسبت جنسعبارت از شناخت شمار زنان و مردان و نس

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

نسبت  ازاست که  99ابر با بر 1۳95در سال  خوانسار انشهرست يتبه آمارهای استخراج شده نسبت جنسي

مشخص است اين نسبت  (6-1)باشد. همچنين همانگونه که در جدول اندکي کمتر مي( 10۳استان ) تييجنس

خوانسار شهرستان و  106فالورجان با شهرستان  1۳95مورد نظر بدون تغيير مانده است. در سال طي دوره 

 را در استان داشته اند. تييترين نسبت جنسن و پايينبه ترتيب باالتري  99با 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 22

 

 
ال و کل استان اصفهان در سنسار با دیگر شهرستان های استان شهرستان خوا تییمقایسه نسبت جنس(. 5 -1نمودار)

1395 

مختلف است.  های سنيمعيتي، 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

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

 ارائه شده است. 1۳95

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

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

وانسار معکوس هرم سني جمعيت شهرستان خ 1۳۸5-1۳95و طي دوره  بودهسوی سالمندی در حال حرکت 

ساله و بيشتر را در نظر نگيريم، مشاهده مي شود که توده اصلي جمعيت از  65شده است. اگر گروه سني 



   2۳/ر سند توسعه شهرستان خوانسا

 

 

رسيده  1۳95ر سال ساله د ۳0-۳4و  25-29به گروه سني  1۳۸5ساله در سال  20-24و  15-19گروه سني

سال زنان در  65يت باالی توان مشاهده کرد که در طي دوره مورد نظر ميزان جمعاست. همچنين مي

سال شهرستان  65، در حالي که جمعيت مردان باالی به طور مرتب در حال افزايش بوده شهرستان خوانسار

 است. يافته  کاهش 1۳95و در سال  افزايش 1۳۸5نسبت به سال  1۳90خوانسار در سال 

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

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

-ساله بيشترين ميزان جمعيت را در بر مي ۳0-۳4در سطح استان، گروه سني  شودمشاهده ميهمانطور که 

از کل استان است. همچنين مشخص است  کمتر خوانسارگيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان 

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

 .نسبت به متوسط استان است خوانساردهنده سالمندی بيشتر شهرستان اختالف زيادی دارد و اين امر نشان

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

ارائه شده  (7-1)های مهاجرت استان که خالصه آن برای شهرستان خوانسار در جدولمطالعه نتايج ماتريس

ا بيستم ر از نظر تعداد کل مهاجران رتبه ، شهرستان خوانسار1۳۸5-1۳90دهد که طي دوره است، نشان مي

کمترين  نفر( و 2۳۳25۳)ار مهاجران مربوط شهرستان اصفهانته است. طي اين دوره بيشترين آمدر استان داش

ی زماني مورد بحث، از مابهدوره باشد. ميزان خالص مهاجرت درنفر( مي 1771)مربوط به شهرستان دهاقان

آيد بدون در يده از شهرستان بدست مالتفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج ش

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

  -141ميزان خالص مهاجرت شهرستان خوانسار  1۳۸5-1۳90اقامت قبلي آنها نامعلوم بوده است. دردوره 

 نفر بوده است.
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 1390-1395و  1385-1390مهاجرت در شهرستان خوانسار طی دوره های  (.7 -1جدول)

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 25۳7 کل مهاجران

 - 1096 مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد 

شده یا خارج 

شده از 

 شهرستان

 - 614 کل مهاجران وارد شده

 - 5۸7 ها وارد شده از سایر استان

 - 27 وارد شده از خارج کشور

 - 72۸ مهاجران خارج شده از  شهرستان

 - -141 خالص مهاجرت

 مأخذ: مرکز آمار ايران      

 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

 آورده شده است.  1۳۸۸ -95های ي سالآموزان شهرستان خوانسار به تفکيك مقطع تحصيلي و جنسيت ط( اطالعات مربوط به تعداد دانش۸-1در جدول)

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 ره پسب

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 1006 96۸ 1974 04/1 601 64۸ 1249 9۳/0 649 9۸1 16۳0 66/0 117 251 ۳6۸ 47/0  2۳7۳ 2۸4۸ 5221 ۸۳/0 - 

90- 89 971 966 19۳7 01/1 591 611 1202 97/0 621 497 111۸ 25/1 ۸6 224 ۳10 ۳۸/0  2269 229۸ 4567 99/0 5۳/12-  

91- 90 9۳2 949 1۸۸1 9۸/0 596 571 1167 04/1 561 469 10۳0 20/1 9۸ 191 2۸9 51/0  21۸7 21۸0 4۳67 00/1 ۳۸/4-  

92- 91 109۸ 1120 221۸ 9۸/0 416 ۳62 77۸ 15/1 4۸5 407 ۸92 19/1 14۸ 240 ۳۸۸ 62/0  2147 2129 4276 01/1 0۸/2-  

93- 92 10۸0 1125 2205 96/0 ۳90 ۳75 765 04/1 4۸4 ۳۸۸ ۸72 25/1 14۸ 260 40۸ 57/0  2102 214۸ 4250 9۸/0 61/0-  

94- 93 1029 109۳ 2122 94/0 ۳51 ۳67 71۸ 96/0 459 ۳۸1 ۸40 20/1 159 227 ۳۸6 70/0  199۸ 206۸ 4066 97/0 ۳۳/4-  

95- 94 1024 1127 2151 91/0 5۳1 520 1051 02/1 241 211 452 14/1 197 201 ۳9۸ 9۸/0  199۳ 2059 4052 97/0 ۳4/0-  

96- 95 1020 1114 21۳4 92/0 529 504 10۳۳ 05/1 270 22۸ 49۸ 1۸/1 170 19۳ ۳6۳ ۸۸/0  19۸9 20۳9 402۸ 9۸/0 59/0-  

فهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اص     

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

آموزان شهرستان خوانسار روندی نزولي داشته است. تعداد کل ، تعداد کل دانش1۳۸۸ -95طي سال های 

نفرکاهش يافته  402۸به  1۳95 -96ال نفر بوده و در س 4567، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي دانش

درصد  -06/2، 1۳۸9-95آموزان در شهرستان خوانسار طي سال های است.  متوسط رشد ساليانه کل دانش

ت. بنابراين علي رغم درصد بوده اس92/0آموزان استان اصفهان طي اين دوره، و متوسط رشد ساليانه دانش

با  خوانسارآموزان شهرستان ، تعداد دانش1۳۸9 -95های آموزان استان اصفهان در سالافزايش دانش

 کاهش همراه بوده است.

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

 



   27/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

آموزی در مقطع ابتدايي در معيت دانش(  افزايش قابل توجه ج9-1الزم به ذکر است که با توجه به نمودار)

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

 مي باشد. 6

 -90در سال تحصيلي  99/0دختر به پسر کل دانش آموزان شهرستان خوانسار از  يتشاخص نسبت جنسي

، در مقطع ابتدايي در سال های 1۳۸۸ -95ست. طي سال های رسيده ا 1۳95-96در سال  9۸/0به  1۳۸9

تعداد  1۳۸9 -95در سال های  تعداد دانش آموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری 1۳90 -95

 هایفني و حرفه ای و کاردانش در سال آموزان دختر از پسر بيشتر بوده است. در مقطع متوسطه دومدانش

آموزان پسر از دختر پيشي گرفته و اين بدين معني است که در مقطع متوسطه دوم شتعداد دان  1۳۸۸ -95

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

 کنند. مي

 -95ی هااستان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سالسهم دانش آموزان شهرستان خوانسار از کل (. 9 -1جدول)

 )درصد(1388

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
 متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 60/0  65/0  0/71 0/۸1 0/66 

90- 89 0/59 0/62 0/65 0/71 0/62 

91- 90 0/57 0/59 0/6۳ 0/66 0/59 

92- 91 0/56 0/60 0/56 0/77 0/5۸ 

93- 92 0/54 0/60 0/55 0/7۸ 0/57 

94- 93 0/51 0/57 0/5۳ 0/76 0/54 

95-94 0/50 0/56 0/47 0/۸0 0/5۳ 

96- 95 0/4۸ 0/54 0/50 0/7۸ 0/52 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

درصد در سال تحصيلي  62/0ن از استان اصفهاآموزان دانشآموزان شهرستان خوانسار از سهم کل دانش

آموزان رسيده است. بنابراين سهم کل دانش 1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  52/0به  90-1۳۸9

 استان اصفهان کاهش يافته است.آموزان دانششهرستان خوانسار از 

 



 

 

 شهری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی)نفر(تعداد دانش آموزان شهرستان خوانسار به تفکیک (. 10 -1جدول)

 سال

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

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری تاییروس

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 694 12۸0 64/۸4 ۳7۳ ۸76 70/14 1۳0 1500 92/02 0 ۳6۸ 100/00 1197 4024 77/07 

90- 89 6۸۸ 1249 64/4۸ ۳57 ۸45 70/۳0 102 1016 90/۸۸ 0 ۳10 100/00 1147 ۳420 74/۸9 

91- 90 671 1210 64/۳۳ ۳49 ۸1۸ 70/09 91 9۳9 91/17 0 2۸9 100/00 1111 ۳256 74/56 

92- 91 657 1561 70/۳۸ 2۳7 541 69/54 ۸9 ۸0۳ 90/02 0 ۳۸۸ 100/00 9۸۳ ۳29۳ 77/01 

93- 92 6۳4 1571 71/25 251 514 67/19 95 777 ۸9/11 0 40۸ 100/00 9۸0 ۳270 76/94 

94- 93 594 152۸ 72/01 21۳ 505 70/۳۳ 90 750 ۸9/29 0 ۳۸6 100/00 ۸97 ۳169 77/94 

95-94 650 1501 69/7۸ 296 755 71/۸4 55 ۳97 ۸7/۸۳ 0 ۳9۸ 100/00 1001 ۳051 75/۳0 

96-95 5۸7 1547 72/49 277 756 7۳/1۸ 6۸ 4۳0 ۸6/۳5 0 ۳6۳ 100/00 9۳2 ۳096 76/۸6 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

های يافته است. در سال افزايشدرصد  ۸6/76به  1۳95 -96درصد و در سال  ۸9/74، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي شهری شهرستان خوانسار از کل دانشآموزان سهم دانش

آموزی دانش هاباشد. طي اين سالی ابتدايي و متوسطه اول بيشتر ميي و حرفه ای و کاردانش از مقطع هاآموز شهری از کل در مقطع متوسطه دوم نظری و فن، سهم دانش1۳۸۸ -95

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

رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده  1۳95 -96آموز شهری از کل در سال و يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. شهرستان خوانسار از لحاظ درصد دانش مقاطع باالترر شهرها در د

د.درصد( تعلق دار 10/5۳درصد( و کمترين به شهرستان چادگان) 67/9۸شهر)است.  بيشترين درصد به شهرستان خميني



   29/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

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

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

 )درصد(1388 -95های طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88 1/۳۸ 0/46 1/42 0/5۳ 1/01 0/69 0/00 0/۸۳ 1/۳2 0/57 

90- 89 1/۳7 0/45 1/۳9 0/50 0/90 0/6۳ 0/00 0/72 1/۳0 0/5۳ 

91- 90 1/64 0/42 1/74 0/46 1/11 0/60 0/00 0/67 1/59 0/4 

92- 91 1/۳۸ 0/45 1/۸4 0/46 1/22 0/5۳ 0/00 0/79 1/4۳ 0/49 

93- 92 1/۳0 0/44 2/0۸ 0/44 1/40 0/52 0/00 0/۸0 1/42 0/4۸ 

94- 93 1/24 0/41 1/۸6 0/44 1/42 0/49 0/00 0/7۸ 1/۳4 0/46 

95- 94 1/۳0 0/۳9 1/75 0/44 1/76 0/4۳ 0/00 0/۸2 1/41 0/44 

96- 95 1/17 0/۳9 1/60 0/44 2/21 0/45 0/00 0/۸0 1/۳0 0/44 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

در سال تحصيلي استان اصفهان آموزان روستايي دانشآموزان روستايي شهرستان خوانسار از سهم کل دانش

آموزان شهری تغييری نيافته است. سهم کل دانش 1۳95 -96درصد بوده و در سال  ۳0/1، 1۳۸9 -90

درصد  44/0به  1۳۸9-90درصد در سال  5۳/0استان اصفهان از  یآموزان شهردانش شهرستان خوانسار از

  .استکاهش يافته  1۳95-96در سال 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 ردولتیغی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88 1974 0 100/00 1249 0 100/00 117۳ 457 71/96 ۳6۸ 0 100/00 4764 457 91/25 

90- 89 19۳7 0 100/00 1202 0 100/00 111۸ 0 100/00 ۳10 0 100/00 4567 0 100/00 

91- 90 1۸۸1 0 100/00 1167 0 100/00 10۳0 0 100/00 2۸9 0 100/00 4۳67 0 100/00 

92- 91 221۸ 0 100/00 77۸ 0 100/00 ۸92 0 100/00 ۳۸۸ 0 100/00 4276 0 100/00 

93- 92 2205 0 100/00 765 0 100/00 ۸72 0 100/00 40۸ 0 100/00 4250 0 100/00 

94- 93 2122 0 100/00 71۸ 0 100/00 ۸40 0 100/00 ۳۸6 0 100/00 4066 0 100/00 

95- 94 2151 0 100/00 1051 0 100/00 452 0 100/00 ۳9۸ 0 100/00 4052 0 100/00 

96- 95 21۳4 0 100/00 10۳۳ 0 100/00 49۸ 0 100/00 ۳6۳ 0 100/00 402۸ 0 100/00 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان غيردولتي بيشتر بوده است. اين روند در تمام با اختالف زيادی همواره از دانش 1۳۸۸ -95طي سال های تحصيلي  آموزانولتي شهرستان خوانسار از کل دانشآموزان مدارس دسهم دانش

آموزی وم فني و حرفه ای و کاردانش دانش( و متوسطه د1۳۸۸-۸9 ، در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم نظری)به استثنای سال1۳۸۸ -95مقاطع تحصيلي قابل مشاهده است. طي سال های 

ين و مياندشت، خور و بيابانك و های بوي به همراه شهرستان 1۳95 -96آموزان  در سال آموز دولتي از کل دانشدر مدارس غيردولتي تحصيل نکرده است. شهرستان خوانسار از لحاظ سهم دانش

 درصد(تعلق دارد. 25/7۸سميرم در رتبه اول قرار گرفته است.کمترين درصد به شهرستان اصفهان)



   ۳1/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388-95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی لتیدو غیردولتی دولتی

89- 88 0/67 0/00 0/72 0/00 0/74 0/64 0/۸6 0/00 0/71 0/۳7 

90- 89 0/66 0/00 0/6۸ 0/00 0/74 0/00 0/74 0/00 0/69 0/00 

91- 90 0/64 0/00 0/66 0/00 0/7۳ 0/00 0/70 0/00 0/67 0/00 

92- 91 0/6۳ 0/00 0/67 0/00 0/66 0/00 0/۸2 0/00 0/66 0/00 

93- 92 0/62 0/00 0/67 0/00 0/66 0/00 0/۸۳ 0/00 0/65 0/00 

94- 93 0/60 0/00 0/65 0/00 0/6۳ 0/00 0/۸1 0/00 0/6۳ 0/00 

95- 94 0/60 0/00 0/6۳ 0/00 0/5۸ 0/00 0/۸5 0/00 0/62 0/00 

96- 95 0/59 0/00 0/62 0/00 0/61 0/00 0/۸2 0/00 0/61 0/00 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 -۸9درصد در سال تحصيلي  71/0آموزان مدارس دولتي شهرستان خوانسار از استان اصفهان از سهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است که سهم شهرستان خوانسار از  1۳95-96درصد در سال  61/0به  1۳۸۸

آموزان مدارس غيردولتي در حال کاهش مي باشد. سهم دانش آموزان مدارس دولتي استان اصفهاندانش

 بوده است.صفر درصد  1۳۸9 -95های شهرستان خوانسار از استان اصفهان در سال



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۳2

 

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

 1389-95های وانسار و سهم آن ها از استان اصفهان طی سالدر شهرستان خ

 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 2۳/65 0/55 65/54 0/۸0 0/00 0/00 10/۸1 0/59 

91- 90 ۳۸/۸2 0/۸5 50/66 0/61 0/00 0/00 10/5۳ 0/61 

92- 91 ۳6/67 0/95 49/17 0/۸6 7/0۸ 2/49 7/0۸ 0/42 

93- 92 ۳7/6۳ 0/۸6 62/۳7 0/9۳ 0/00 0/00 0/00 0/00 

94- 93 46/5۳ 1/01 5۳/47 0/۸4 0/00 0/00 0/00 0/00 

95- 94 49/02 1/0۸ 50/9۸ 0/۸4 0/00 0/00 0/00 0/00 

96- 95 ۳5/۸1 0/۸6 5۳/99 0/۸4 0/00 0/00 10/19 0/49 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

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

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

خش خدمات اردانش شهرستان خوانسار از استان اصفهان در بآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و ک

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

های )نفر( و سهم آن از استان اصفهان)درصد( طی سالآموزان استثنایی شهرستان خوانسارتعداد دانش (. 15 -1جدول)

95- 1388 

 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88 4 0/22 1۳ 0/50 17 0/۳۸ 0/۳1 

90- 89 6 0/27 9 0/27 15 0/27 0/67 

91- 90 10 0/4۳ 20 0/61 ۳0 0/54 0/50 

92- 91 4 0/21 9 0/۳2 1۳ 0/27 0/44 

93- 92 4 0/20 9 0/۳0 1۳ 0/26 0/44 

94- 93 6 0/۳1 9 0/۳0 15 0/۳0 0/67 

95- 94 6 0/۳2 6 0/20 12 0/25 1/00 

96- 95 5 0/27 6 0/20 11 0/2۳ 0/۸۳ 
 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان



   ۳۳/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

 -96بوده و در سال  1۳۸۸ -۸9ل تحصيلي نفر در سا 17آموزان استثنايي شهرستان خوانسار تعداد دانش

آموزان استثنايي همواره تعداد دانش 1۳۸۸ -95صيلي های تحنفر کاهش يافته است.  در سال 11 به 1۳95

 پسر يا از دختر بيشتر و يا با آن برابر بوده است. 

ان در سال تحصيلي آموزان استثنايي استان اصفهنايي شهرستان خوانسار از کل دانشآموزان استثسهم دانش

 درصد کاهش يافته است. 2۳/0به  1۳95-96درصد بوده و در سال  ۳۸/0، 1۳۸۸ -۸9

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

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

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 

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

۸۳/0  00/1  0/72 256 121 1۳5 22 12 24 ۳0 ۳1 ۳5 44 5۸ 89- 88 

0/92 1/0۳ 0/۸5 ۳۳۳ 140 19۳ 29 1۸ ۳۸ 41 ۳7 51 ۳6 ۸۳ 90- 89 

0/۸۳ 0/91 0/79 27۸ 112 166 19 10 2۸ 40 2۳ 47 42 69 91- 90 

0/94 0/9۸ 0/91 ۳17 116 201 24 15 24 42 24 ۳۸ 44 106 92- 91 

0/۸6 0/۸9 0/۸4 29۳ 105 1۸۸ 26 15 2۳ 40 19 29 ۳7 104 93- 92 

0/۸0 0/۸5 0/77 255 9۳ 162 17 16 26 ۳5 19 ۳1 ۳1 ۸0 94- 93 

0/۸1 0/۸2 0/۸1 249 ۸7 162 19 16 1۸ 21 2۳ ۳4 27 91 95- 94 

0/7۸ 0/79 0/77 2۳۳ ۸0 15۳ 15 1۸ 16 25 21 ۳1 2۸ 79 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 -96نفر بوده و در سال  256، 1۳۸۸-۸9شهرستان خوانسار در سال دولتي تعداد کل معلمان رسمي پيماني 

های ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه ، در مقطع1۳۸۸ -95ت. طي سال های نفر کاهش يافته اس 2۳۳به  1۳95

و حرفه ای  فني زن از مرد بيشتر بوده و در مقطع متوسطه دوم دولتي يمانيدوم نظری تعداد معلمان رسمي پ

مرد از زن بيشتر بوده است. سهم  دولتي ، تعداد معلمان رسمي پيماني1۳۸۸ -94های و کاردانش در سال

 ۸۳/0از  استان اصفهاندولتي معلمان رسمي پيماني شهرستان خوانسار از دولتي کل معلمان رسمي پيماني 

 کاهش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال  7۸/0به  1۳۸۸ -۸9د در سال درص



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۳4

 

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

 1388 -95های سال

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
ه اولمتوسط متوسطه دوم نظری  

 سال ابتدایی

 زن مرد زن مرد زن مرد

11/41 9/75 21/۸۳ 21/6۳ 20/90 17/17 19/۳5 89- 88 
7/72 4/7۸ 1۳/0۸ 15/15 16/51 11/59 16/2۸ 90- 89 

10/05 9/۸0 16/75 14/0۳ 24/۸۳ 12/6۸ 16/95 91- 90 
10/00 9/۸7 16/96 11/55 15/0۸ 10/95 14/79 92- 91 
10/00 9/۸7 16/۸7 12/10 19/74 1۳/45 15/64 93- 92 
1۳/۳5 9/94 14/65 1۳/11 19/۳2 11/۳2 19/12 94- 93 
10/5۸ 12/۳1 11/72 11/4۸ 22/61 15/62 1۸/2۳ 95- 94 
12/۸7 9/44 14/25 10/۸0 24/00 17/06 19/94 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

 -۸9در سال  ۳5/19به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان خوانسار از  آموزنسبت دانش

افزايش يافته است. اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  94/19به  1۳۸۸

وانسار در آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان خباشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي ۳4/27، 1۳95 -96

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

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

 باشد. ( مي16/67تان  لنجان)( و بيشترين مربوط به شهرس۳5/۸نز)مربوط به شهرستان نط 1۳95

 

 

 



   ۳5/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

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

1395) 

 17/17آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان خوانسار از نسبت دانش

 -96است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  رسيده 1۳95 -96در سال 06/17به  1۳۸۸ -۸9در سال 

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

 -96حاظ اين نسبت در سال باشد. شهرستان خوانسار از لسطه اول از استان اصفهان کمتر ميدر مقطع متو

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

 باشد. ( مي6۸/45به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مربوط 95/6نطنز)

در  90/20ر از آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان خوانسانسبت دانش

 -96افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  00/24به  1۳۸۸ -۸9سال 

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

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

آموز دولتي پسرانه متوسطه اول صاص داده است. کمترين تعداد دانشرتبه چهاردهم را به خود اخت 1۳95

بوط به شهرستان  ( و بيشترين مر5۸/6مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96نسبت به معلم در سال 

 باشد. ( مي4۸/61لنجان)

علم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان خوانسار از آموز به منسبت دانش

کاهش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در  1۳95 -96در سال  ۸0/10به  1۳۸۸ -۸9در سال  6۳/21

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

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

آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم صاص داده است. کمترين تعداد دانشرتبه ششم را به خود اخت 1۳95 -96



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۳6

 

يشترين مربوط به شهرستان  ( و ب10/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96نظری نسبت به معلم در سال 

 ( مي باشد. ۸9/۳۳لنجان)

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

اين نسبت در استان اصفهان در  کاهش يافته است. 1۳95 -96در سال  25/14به  1۳۸۸ -۸9در سال  ۸۳/21

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

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

رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه  1۳95 -96در سال 

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

 باشد. ( مي52/۳2شهرستان  لنجان)

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

کاهش يافته است. اين نسبت در  1۳95 -96در سال  44/9ه ب 1۳۸۸ -۸9در سال  75/9شهرستان خوانسار از 

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

باشد. با استان اصفهان تقريبا برابر ميای و کاردانش دخترانه شهرستان خوانسار در مقطع دوم فني و حرفه

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

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

 باشد. ( مي72/21بوط به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مر66/5مربوط به شهرستان نطنز)

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

افزايش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال  ۸7/12به  1۳۸۸ -۸9در سال  41/11شهرستان خوانسار از 

ز به معلم مدارس باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آمومي 1۳/14، 1۳95 -96صفهان در سال در استان ا

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

صاص داده است. رتبه دوازدهم را به خود اخت 1۳95 -96شهرستان خوانسار از لحاظ اين نسبت در سال 

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

 باشد. ( مي1۸/۳1بوط به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مر10/4مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95

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

 1388 -95های رصد( طی سالاصفهان)د

 شهرستان خوانسار سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

0/46 0/97 0/۳0 4 2 2 89- 88 

0/19 0/42 0/12 2 1 1 90- 89 



   ۳7/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

 شهرستان خوانسار سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

0/۳۸ 0/62 0/۳2 ۳ 1 2 91- 90 

0/57 0/46 0/60 6 1 5 92- 91 

0/27 0/45 0/2۳ ۳ 1 2 93- 92 

0/22 0/00 0/2۸ 2 0 2 94- 93 

0/20 0/00 0/26 2 0 2 95- 94 

0/21 0/00 0/26 2 0 2 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                       

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

1388   

 سال شهرستان خوانسار استان اصفهان

5/05 4/25 89- 88 
5/19 7/50 90- 89 
7/1۳ 10/00 91- 90 
4/56 2/17 92- 91 
4/54 4/۳۳ 93- 92 
5/54 7/50 94- 93 
4/94 6/00 95- 94 
5/06 5/50 96- 95 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  ماخذ:                                                    

 1۳95 -96نفر بوده و در سال  4، 1۳۸۸ -۸9استثنايي شهرستان خوانسار در سال  دولتي معلمان رسمي پيماني

رسمي علمان مشهرستان خوانسار از  استثنايي دولتي رسمي پيمانينفر کاهش يافته است. سهم معلمان  2به 

آموز به . نسبت دانشدرصد کاهش يافته است 21/0درصد به  46/0اصفهان از استان استثنايي  دولتي پيماني

مي باشد و اين نسبت در استان اصفهان  50/5، 1۳95 -96معلم مدارس استثنايي شهرستان خوانسار در سال 

 1۳95 -96آموز استثنايي شهرستان خوانسار در سال است. در نتيجه در ازای يك معلم، تعداد دانش 06/5

شهرستان خوانسار رتبه دوازدهم را به خود  1۳95 -96باشد. از اين لحاظ در سال استان اصفهان بيشتر مياز 

( و بيشترين به شهرستان ۳6/2به شهرستان نطنز) 1۳95 -96اختصاص داده است. کمترين نسبت در سال 

 ( تعلق دارد.40/1۳گلپايگان)



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۳۸

 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

7۸09/0 شهرستان 94 -95  0/9۳9۸ 0/7105 

 0/7620 0/9۳75 0/9۸61 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  97۸0/0خوانسار  در شهرستان 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

ه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان خوانسار از استان است. در نتيج 9۸61/0استان اصفهان 

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

( 971۳/0( بيشترين و شهرستان برخوار)9979/0در رتبه بيست و دوم قرار دارد. شهرستان فريدون شهر)

 اند.را به خود اختصاص داده کمترين ميزان

و اين پوشش  9۳9۸/0در شهرستان خوانسار  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

ر سال دنظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول  باشد. شهرستان خوانسار ازاز استان اصفهان بيشتر مي

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

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

و اين پوشش  7105/0در شهرستان خوانسار  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

ر سال داز استان اصفهان کمتر است. شهرستان خوانسار از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم 

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

 ( تعلق دارد.6569/0فالورجان)



   ۳9/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

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

ار تحت پوشش قر تعليمشود و اين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان الزم الواقعي کمتر مي

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

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

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

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 40

 

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

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

 1388 -95های سار)نفر در کالس( طی سالخوان

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88 14/7۳ 20/۸2 1۳/96 16/00 15/۸۳ 20/99 

90- 89 14/90 20/۳7 21/92 14/76 17/50 2۳/62 

91- 90 1۳/44 20/47 21/02 1۳/76 16/۳6 2۳/41 

92- 91 15/7۳ 20/47 17/15 29/۸5 17/52 24/55 

93- 92 14/1۳ 21/25 20/2۸ 15/11 16/22 2۳/24 

94- 93 1۳/۸7 22/44 1۸/67 15/44 15/95 2۳/۳7 

95- 94 15/۸2 21/90 15/59 15/۳1 16/95 2۳/45 

96- 95 19/5۸ 21/52 16/06 17/41 17/00 22/۸0 

 ان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفه

 

 

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

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

 



   41/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

نفر در  95/16به  1۳۸9 -90نفر در کالس در سال تحصيلي  5/17مدارس دولتي شهرستان خوانسار از 

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

 -96 لارس دولتي کاهش يافته است. شهرستان خوانسار در ساتعداد کالس های داير مد نسبت بهخوانسار 

. 1آموزان در کالس مدارس دولتي رتبه هفتم را به خود اختصاص داده استاز نظر تراکم دانش 1۳95

ين ( و کمترين ميزان به شهرستان بوي۸5/24به شهرستان اصفهان) 1۳95 -96بيشترين مقدار تراکم در سال 

آموزان در کالس داير مدارس دولتي ميزان تراکم دانش 1۳95 -96دارد. در سال ( تعلق 71/1۳و مياندشت)

آموزان در کالس داير باشد. در نتيجه در اين سال ميزان تراکم دانشنفر در کالس مي ۸0/22استان اصفهان

 مدارس دولتي شهرستان خوانسار از استان اصفهان کمتر مي باشد.

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

 1388 -95های سال

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 ۳۳ 17 7 ۳ 60 1/۳5 

90- 89 ۳۳ 17 ۸ ۳ 61 1/۳7 

91- 90 29 16 10 4 59 1/40 

                                                      
 مربوط به کمترين تراکم مي باشد. اولرتبه  - 1



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 42

 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 2۸ 15 12 4 59 1/۳۸ 

93- 92 2۸ 14 ۸ 4 54 1/2۸ 

94- 93 2۸ 14 9 4 55 1/29 

95- 94 25 14 6 4 49 1/1۸ 

96- 95 2۳ 14 6 4 47 1/15 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در سال  47به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  60 تعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان خوانسار از

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

کاهش  1۳95-96درصد در سال  15/1به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال تحصيلي  ۳5/1دولتي استان اصفهان از 

 يافته است.

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 60 7۳ 16۸ 12۳ 79 

90- 89 59 71 140 10۳ 75 

91- 90 65 7۳ 10۳ 72 74 

92- 91 79 52 74 97 72 

93- 92 79 55 109 102 79 

94- 93 76 51 9۳ 97 74 

95- 94 ۸6 75 75 100 ۸۳ 

96- 95 9۳ 74 ۸۳ 91 ۸6 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 75، 1۳۸9 -90د سازماني دولتي شهرستان خوانسار در سال آموزان دولتي به واحنسبت کل جمعيت دانش

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين  ۸6برابر  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني و در سال 

اند. همين نسبت برای استان اصفهان در آموز مشغول به تحصيل بودهنفر دانش ۸6سال در هر واحد سازماني 

آموزاني که در هر واحد سازماني اد دانشباشد. بنابراين تعدنفر بر واحد سازماني مي 161، 1۳95 -96سال 

باشد. از اين لحاظ شهرستان خوانسار کنند از استان اصفهان کمتر ميلتي در شهرستان خوانسار تحصيل ميدو



   4۳/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

است. از لحاظ داده های استان اصفهان به خود اختصاص رتبه نهم را در بين شهرستان 1۳95 -96در سال 

ين و شهرستان بوي 1۳95 -96ولتي در سال آموزان دولتي به واحد سازماني دنسبت کل جمعيت دانش

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

 آخر قرار دارند.

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

و سرانه فضای دانش آموز  در کالس فیزیکی مدارس دولتی شهرستان خوانسار1تراکم دانش آموزان (. 24 -1جدول)

 1388 -95طی سال های 

 سال
مساحت 

 مربع(مدارس)متر

تعداد کالس 

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 ۸57۸2 41۳ 17/94 11/59 

90- 89 ۸5۸۳2 415 1۸/7۳ 11/05 

91- 90 ۸6000 422 19/56 10/4۳ 

92- 91 ۸6252 4۳2 20/11 9/9۳ 

93- 92 ۸6۳۳6 4۳6 20/25 9/79 

94- 93 ۸6۳۳6 4۳6 21/16 9/۳7 

95- 94 ۸6۳۳6 4۳6 21/24 9/۳۳ 

96- 95 ۸65۳۸ 444 21/4۳ 9/10 

 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 خوانسار/ 44

 

نفر در کالس در  05/11آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان خوانسار از تراکم دانش

رسيده است که نسبت به تراکم  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  10/9به 1۳۸9 -90سال تحصيلي 

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

نفر در مترمربع بر  4۳/21به  1۳۸9-90مترمربع بر نفر در سال  7۳/1۸مدارس دولتي شهرستان خوانسار نيز از 

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

آموز در خوانسار از لحاظ سرانه فضای دانش( بيشتر مي باشد. شهرستان مترمربع بر نفر 11/7) 96-1۳95

. کمترين مقدار سرانه مربوط به های استان اصفهان قرار دارددر رتبه اول در بين شهرستان 1۳95 -96سال 

باشد. از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي مدارس دولتي شهرستان ( ميمترمربع بر نفر 75/4شهرستان لنجان)

رتبه چهارم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است.  1۳95 -96خوانسار در سال 

کم در کالس ( وکمترين مقدار ترانفر در کالس 10/27ر)شهبيشترين مقدار تراکم به شهرستان خميني

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

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

 



   45/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

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

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

 استان اصفهان شهرستان خوانسار سال

89- 88 7۳/0  09/1  

90- 89 0/6۳ 0/94 

91- 90 0/6۳ 0/92 

92- 91 0/56 0/۸6 

93- 92 0/60 0/۸9 

94- 93 0/59 0/۸۸ 

95- 94 0/55 0/۸7 

96- 95 0/5۳ 0/۸9 

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

 5۳/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  7۳/0ضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان خوانسار از 

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

( کمترين 5/0ت)ين و مياندش( و شهرستان بوي09/1شهر بيشترين مقدار)شهرستان خميني 1۳95 -96سال 

بيشتر باشد نشانگر کمبود فضای آموزشي و  1مقدار را به خود اختصاص داده اند. هر چه شاخص فوق از 

نيز نشان دهنده اين است که از کالس فيزيکي  1دو نوبته بودن تعدادی از مدارس است. مقدار کمتر از 

شهر و ميمه تي در شهرستان شاهينوری فضای آموزشي مدارس دولموجود استفاده نشده است. ضريب بهره

مي باشد و اين بدين معني است که از کالس های فيزيکي موجود حداکثر  1نزديك به  1۳95 -96در سال 

 بهره برداری شده است.



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 46

 

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

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

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

 ۳779/2 42 1۳50/77 تخریبی

 122۸۳/6۸ 7۳ ۳056/02 دارای حداقل شرایط استحکام

 ۳0۳02/۸4 27۳ 9۳۳2/42 نیاز به مقاوم سازی

  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                   

کالس 42، 1۳95های مدارس دولتي شهرستان خوانسار در سال ، از بين کالس1۳95در سال 

درصد  15/۸باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي7۳سازی وکالس نيازمند مقاوم27۳تخريبي،

درصد  49/26درصد نيازمند مقاوم سازی و  ۳6/65زيربنای مدارس دولتي اين شهرستان تخريبي،  از مساحت

درصد از  16/1دارای حداقل شرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان خوانسار 

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

درصد کمترين  67/0باشد. شهرستان خور و بيابانك با و يکم در بين شهرستان های استان اصفهان را دارا مي

استان اصفهان به خود های بيشترين مقدار را در بين شهرستاندرصد  ۳6مقدار و شهرستان اصفهان با 

 اند.اختصاص داده

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

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

 0/44 0/45 0/45 تخریبی

 0/75 0/60 0/6۸ دارای حداقل شرایط استحکام

 2/05 1/9۳ 1/95 نیاز به مقاوم سازی

 نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: اداره کل          



   47/خوانسار سند توسعه شهرستان 

 

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را  44/0شهرستان خوانسار ، 1۳95در سال 

 76/27به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان خوانسار با 

. شهرستان آران و 1ه خود اختصاص داده استدرصد رتبه هفتم را در بين شهرستان های استان اصفهان ب

 74/57ين و مياندشت با دولتي غيراستاندارد و شهرستان بويدرصد کمترين ميزان مدارس  ۳6/19بيدگل با 

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

 
 1395در سال  های استان اصفهانرس دولتی غیراستاندارد شهرستاندرصد مدا(. 22 -1نمودار)

                                                      
 .مربوط به کمترين درصد مدارس دولتي غيراستاندارد مي باشد اولرتبه  - 1



 

 

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

 سال
سهم شهرستان از  کل)درصد( لک 1غیردولتی دولتی

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

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

89- 88 25/72 14/74 0 5/۸ 2۸/2 7/71 0 0 0 0 ۳57/01 0 25/72 14/74 0 5/۸ ۳۸5/21 7/71 6۳/57 ۳6/4۳ 0/00 100/00 9۸/04 1/96 0/2۸ 0/۳1 0/57 

90 -89 26/1۳ 14/97 0 5/۸9 2۸/65 7/۸۳ 0 0 0 0 ۳95/6 0 26/1۳ 14/97 0 5/۸9 424/25 7/۸۳ 6۳/5۸ ۳6/42 0/00 100/00 9۸/19 1/۸1 0/26 0/27 0/59 

91- 90 29/45 16/۸7 0 6/64 ۳2/2۸ ۸/۸۳ 0 0 0 0 109/14 0 29/45 16/۸7 0 6/64 141/42 ۸/۸۳ 6۳/5۸ ۳6/42 0/00 100/00 94/12 5/۸۸ 0/49 0/59 0/46 

92- 91 27/42 15/71 0 6/1۸ ۳0/06 ۸/22 0 0 0 0 ۳7/5۳ 0/6۸ 27/42 15/71 0 6/1۸ 67/59 ۸/9 6۳/5۸ ۳6/42 0/00 100/00 ۸۸/۳6 11/64 0/59 0/71 0/59 

93- 92 ۳7/2۳ 69/49 0/05 1۳/۳۳ 59/62 9/49 0 0 0 0 2۸/92 0 ۳7/2۳ 69/49 0/05 1۳/۳۳ ۸۸/54 9/49 ۳4/۸9 65/11 0/۳7 99/6۳ 90/۳2 9/6۸ 1/25 1/15 0/79 

94- 93 0/59 7۸/49 0 11/۸1 ۳1/۸۳ ۳5/64 0 0 0 0 ۳6/57 0/۳۸ 0/59 7۸/49 0 11/۸1 6۸/4 ۳6/02 0/75 99/25 0/00 100/00 65/50 ۳4/50 1/1۳ 0/9۳ 0/۸2 

95- 94 0 ۳6/۳۸ 0 10/74 22/05 ۳/05 0 0 0 0 27/79 0 0 ۳6/۳۸ 0 10/74 49/۸4 ۳/05 0/00 100/00 0/00 100/00 94/2۳ 5/77 0/49 0/95 0/47 

96- 95 0 ۳7/27 0 1۳/26 ۳0/7۸ ۸/77 0 0 0 0 19/62 0/16 0 ۳7/27 0 1۳/26 50/4 ۸/9۳ 0/00 100/00 0/00 100/00 ۸4/95 15/05 0/52 1/05 0/4۸ 

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه

مترمربع 1200،  1۳95يك مرکز ثابت مي باشد. اين شهرستان فاقد مرکز سيار است. زيربنای فضای آموزشي مرکز ثابت در سال  1۳95تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان خوانسار در سال 

راکز لحاظ زيربنای فضای آموزشي مدرصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان خوانسار از  1۸/1د که مي باش

د( و کمترين درص 27/40صفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان)های استان ابه بيست و يکم را در بين شهرستانرت 1۳95ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي در سال 

به  1۳۸۸ -95های در سال باشد.شود در کل مراکز آموزشي در بخش خدمات درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد ميباشد. همان طور که مشاهده ميمي درصد(44/0ين و مياندشت)مربوط به شهرستان بوي

کارآموزان مرد  1۳92 -95درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد بوده و در سال های  1۳۸۸ -91کارآموز زني در بخش کشاورزی تحصيل نکرده است. در بخش صنعت در سال های  1۳92 -9۳استثنای سال 

درصد  4۸/0درصد و در بخش خدمات  05/1درصد، در بخش کشاورزی  52/0، 1۳95-96ش صنعت  در سال استان اصفهان در بخکارآموزان از زن پيشي گرفته اند. سهم کارآموزان شهرستان خوانسار از 

است.

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



   49/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

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

 1388 -95های نفر ساعت بر مربی( طی سال

 کل مرد زن سال
89- 88 ۳/۸5 4/71 4/11 
90- 89 6/09 7/17 6/42 
91- 90 7/72 ۸/09 7/۸4 
92- 91 19/16 15/06 17/52 
93- 92 ۳2/۳0 2۳/0۸ 27/0۳ 
94- 93 10/۸1 41/9۸ 26/۳9 
95- 94 22/05 16/72 1۸/06 
96- 95 ۳0/7۸ 19/77 22/52 

 ای استان اصفهان ل آموزش فني و حرفهماخذ: اداره ک                                 

هزار  11/4نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان خوانسار از 

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  52/22به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

هزار نفر ساعت بر مربي است. بنابراين در مراکز  56/2۳فهان برای استان اص 1۳95 -96اين نسبت در سال 

موزشي ان ساعت آفني و حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان خوانسار در ازای هر نفر مربي متخصص، ميز

هزار نفر  ۸۸مربوط به شهرستان فريدونشهر) 1۳95 -96باشد. بيشترين اين نسبت در سال از استان کمتر مي

هزار نفر ساعت بر مربي( است. شهرستان  9۸/10مترين مربوط به شهرستان سميرم)وک ساعت بر مربي(

اصفهان کسب کرده است.)شهرستان های استان رتبه دوازدهم را در بين شهرستان خوانسار از اين لحاظ

فاقد کارآموز دولتي  1۳95 -96ين و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در سال بوي

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

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

ت فعال)ساعت( شهرستان خوانسار و استان اصفهان سرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعی(. 30 -1جدول)

 1395و  1390، 1385های سالدر 

 شهرستان خوانسار استان اصفهان
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

45/4۳ 14/79 222/۳۸ ۳1/۸2 ۳/05 247/67  1385  

26/7۸ ۸/19 1۳6/۸4 17/64 ۳/۳5 91/۳۳ 1390 

25/12  19/6  ۳۳/46  ۳2/10  ۳9/6  75/۳7  1395 

 ای استان اصفهاناداره کل آموزش فني و حرفهو  های آماری خذ: سالنامهما

 1۳۸5در سال  ساعت ۸2/۳1از سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان خوانسار 

 1۳95اين مقدار در سال . يافته استکاهش 1۳95ساعت در سال  ۳2/10و  1۳90در سال ساعت  64/17به 

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

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

را در بين شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان  هجدهمرتبه  خوانسارشهرستان 

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

 ساعت( مي باشد.  45/0و خور و بيابانك)



   51/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

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

(1395اصفهان)



 

 

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

 های آماریماخذ: سالنامه

باشد که درصد مي 71/۸4برابر  1۳95در سال درصد و  ۳1/۸1برابر  1۳90درصد، در سال  16/۸0برابر  1۳۸5ساله و بيشتر شهرستان خوانسار در سال 6نرخ باسوادی در جمعيت 

افزايش يافته است. همواره نرخ  1۳90نسبت به سال  1۳95تان خوانسار در سال ساله و بيشتر روستايي و شهری شهرس6با افزايش همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

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

از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95باشد. شهرستان خوانسار در سال سوادی در شهرستان خوانسار در اين سال از نرخ باسوادی استان کمتر ميخوانسار در مي يابيم که نرخ با

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

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

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر روستایی6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر شهری6

نرخ باسوادی در جمعیت 

 ساله و بیشتر شهری6

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر کل6

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 ۳992 ۳۳20 7۳12 5۸/76 52/62 49/69 ۸929 ۸145 17074 15/90 50/۸1 ۸0/۸5 12921 11465 24۳۸6 47/۸5 92/74 16/۸0 

1390 4126 ۳۳15 7441 65/7۸ 90/64 ۸7/71 ۸۸51 ۸291 17142 64/90 96/۸1 22/۸6 12977 11606 245۸۳ 45/۸6 2۳/76 ۳1/۸1 

1395 4۳70 ۳4۸5 7۸55 ۸6/۸2 91/69 57/76 9140 ۸۸92 1۸0۳2 59/92 26/۸5 ۸2/۸۸ 1۳510 12۳77 25۸۸7 20/۸9 ۳0/۸0 71/۸4 



   5۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

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

 1395 1بخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان خوانسار در سالمساحت آزمایشگاه، کتا(. 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 1511/۸9 0/۳74 6۸7/42 0/170 ۸ 

  ره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: ادا

مترمربع بر نفر است که  ۳74/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان خوانسار در سال 

باشد. شهرستان خوانسار ( بيشتر ميمترمربع بر نفر 159/0از سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي استان)

نه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان رتبه سوم را به خود از لحاظ سرا

مترمربع بر  44۳/0ين و مياندشت با ه مساحت آزمايشگاه به شهرستان بوياختصاص داده است. بيشترين سران

بخانه در مدارس مترمربع بر نفر تعلق داد. سرانه مساحت کتا 012/0نفر و کمترين به شهرستان مبارکه با 

مترمربع  074/0مترمربع بر نفر مي باشد که از سرانه استان) 170/0، 1۳95دولتي شهرستان خوانسار در سال 

خانه مدارس دولتي در بين شهرستانباشد. شهرستان خوانسار از لحاظ سرانه مساحت کتاب( بيشتر ميبر نفر

ه نه مساحت کتابخانه به شهرستان مبارکه)نزديك بهای استان اصفهان در رتبه اول قرار دارد. کمترين سرا

 505باشد و به ازای هر سالن مي ۸، 1۳95( تعلق دارد. تعداد سالن ورزشي در شهرستان خوانسار در سال 0

های استان اصفهان قرار و از اين لحاظ در رتبه اول در بين شهرستانسالن ورزشي وجود دارد  1دانش آموز 

                                                      
 ظر گرفته شده اند.دانش آموزان استثنايي نيز در ن محاسبات،در  - 1
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باشند(.  اين نسبت فاقد سالن ورزشي مي 1۳95های مبارکه و نائين در سال رستاندارد) مدارس دولتي شه

 مي باشد. 1۸520در شهرستان برخوار 

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

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

 



   55/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

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

 آموزش عالی -4 -1

مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار بر حسب نوع مراکز آموزش عالي در سال  ( تعداد۳۳-1در جدول )

 آورده شده است. 1۳95

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

 )درصد(ن از استانسهم شهرستا استان اصفهان شهرستان خوانسار 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

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

 ۳۸/2 16۸ 4 کل

 ها و مراکز آموزش عالي استان اصفهانماخذ: دانشگاه

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

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي

کسان آموزشي يدارای کد پرديس فريدن و خوانسار  ست کهشامل سه پرديس کاشان، فريدن و خوانسار ا اصفهان جهادکشاورزیمرکز آموزش  - 2

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

 باشد.مي شهر و ميمه(مالك اشتر )شهرستان شاهيناست. اطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی 
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. - 3
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درصد از مراکز آموزش عالي  ۳۸/2نشگاه و مرکز آموزش عالي وجود دارد و دا  4در شهرستان خوانسار

 استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

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

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 



 

 

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

 گروه تحصیلی    

 

 

 سال       

 جمع فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی هنر و معماری

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 خترد پسر

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 تیجنسی

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 یتجنسی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 4 45 454 15۳2 102 2۸2 0 120 - 560 1979 25۳9 -
1386 12 50 40۸ 14۸6 94 241 17 17۳ 5۳1 1950 24۸1 -

1387 5 44 ۳71 1405 ۸4 207 ۳2 225 492 1۸۸1 2۳7۳ -

1388 2 ۳۸ ۳۸0 1۳77 5۸ 146 49 292 4۸9 1۸5۳ 2۳42 -

1389 2 47 ۳۸1 1245 56 115 67 255 506 1662 216۸ -

1390 2 45 ۳6۳ 1191 7۳ 175 ۸7 269 525 16۸0 2205 

1391 1 55 ۳۸0 10۳5 65 296 121 276 567 1662 2229 

1392 1 65 ۳20 ۸42 47 422 111 260 479 15۸9 206۸ -

1393 0 124 - 267 6۸0 44 4۸4 91 25۳ 402 1541 194۳ -

1394 0 1۳2 - 2۸۳ 626 54 4۳9 77 252 414 1449 1۸6۳ -

1395 0 151 - ۳7۸ 76۳ 47 ۳90 ۸0 199 505 150۳ 200۸ 

 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
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نفر در سال  200۸به  1۳۸5نفر در سال  25۳9تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از 

علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي(  های تحصيلي)هنر و معماری،است. در تمامي گروه رسيده 1۳95

ها دانشجويي در تعداد دانشجويان دختر از پسر بيشتر بوده است. در اين سال 1۳۸5 -95های در سال

های کشاورزی و دامپزشکي و علوم پزشکي در شهرستان خوانسار تحصيل نکرده است. سهم گروه

درصد در سال  44/1دانشجويان استان اصفهان از  دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از

 کاهش يافته است. 1۳95درصد در سال  ۸7/0به  1۳۸5

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

يل ای تحصپيام نور و فني و حرفهآزاد اسالمي، زيرنظام دولتي،  چهاردر شهرستان خوانسار دانشجويان 

ال های دولتي استان اصفهان در سسهم دانشجويان دانشگاه دولتي شهرستان خوانسار از دانشگاه کنند.مي

های آزاد سهم دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان خوانسار از دانشگاه و 1۳90نسبت به سال  1۳95

سهم دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان افزايش،  1۳۸9نسبت به سال  1۳95ال اسالمي استان اصفهان در س

کاهش و اين سهم در  1۳۸5نسبت به سال  1۳95های پيام نور استان اصفهان در سال خوانسار از دانشگاه

 ای افزايش يافته است.مراکز فني و حرفه
 



   59/ان خوانسار سند توسعه شهرست

 

 

 1395شجویان شهرستان خوانسار بر حسب زیرنظام در سال درصد دان(. 30 -1نمودار)

درصد در دانشگاه  ۸۳/5 ،دولتي درصد دانشجويان در دانشگاه 46/21 ،1۳95خوانسار در سال در شهرستان 

 اند.کردهای تحصيل فني و حرفه مرکزدرصد در  ۳7/۳۳پيام نور و  درصد در دانشگاه ۳4/۳9 آزاد اسالمي، 



 

 

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

 زیرنظام   

 

 سال  

 فنی و حرفه ای 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 خترد پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 - - - - 0 0 0 560 1679 22۳9  0 ۳00 ۳00 

1386 - - - - 0 0 0 5۳1 1620 2151 0 ۳۳0 ۳۳0 

1387 - - - - 0 0 0 492 1521 201۳  0 ۳60 ۳60 

1388 - - - - 0 0 0 4۸9 14۳۳ 1922  0 420 420 

1389 - - - - 1۸ 0 1۸ 4۸۸ 12۳7 1725  0 425 425 

1390 - ۸۳ ۸۳ 4۳ 1 44 4۸2 1146 162۸  0 450 450 

1391 6 221 227 ۸1 1 ۸2 4۸0 960 1440  0 4۸0 4۸0 

1392 6 ۳69 ۳75 71 0 71 402 720 1122  0 500 500 

1393 16 44۳ 459 61 0 61 ۳25 51۸ ۸4۳  0 5۸0 5۸0 

1394 40 412 452 7۳ 16 ۸9 ۳01 421 722  0 600 600 

1395 4۳ ۳۸۸ 4۳1 9۳ 24 117 ۳69 421 790  0 670 670 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانو ها دانشگاهماخذ:                        



 

 

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

 سال

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 رصد(استان)د

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 0 ۳00 ۳00 560 1679 22۳9 0 0 0 

1386 0 ۳۳0 ۳۳0 5۳1 1620 2151 0 0 0 

1387 0 ۳60 ۳60 492 1521 201۳ 0 0 0 

1388 0 420 420 4۸9 14۳۳ 1922 0 0 0 

1389 1۸ 425 44۳ 4۸۸ 12۳7 1725 0 0 0 

1390 4۳ 451 494 4۸2 1229 1711 0 0 0 

1391 ۸1 4۸1 562 4۸0 1171 1651 6 10 16 

1392 71 500 571 402 106۳ 1465 6 26 ۳2 

1393 61 5۸0 641 ۳۳۳ 917 1250 ۸ 44 52 

1394 4۸ 606 654 256 719 975 110 124 2۳4 

1395 6۸ 6۸4 752 21۸ 652 ۸70 219 167 ۳۸6 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                                          



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 62

 

 752به  1۳۸5نفر در سال  ۳00قطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از تعداد دانشجويان م

نفر در  ۸70به  1۳۸5نفر در سال  22۳9افزايش، در مقطع کارشناسي تعداد دانشجويان از  1۳95نفر در سال 

ايش افز 1۳95نفر در سال  ۳۸6به  1۳91نفر در سال  16کاهش و در مقطع کارشناسي ارشد از  1۳95سال 

يافته است.  سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از استان اصفهان نيز در مقاطع کارداني 

 و کارشناسي ارشد افزايش و در مقطع کارشناسي کاهش يافته است.

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

درصد در مقطع کارداني،  45/۳7، 1۳95در سال  خوانسارها و مراکز آموزش عالي شهرستان در دانشگاه

در مراکز  .اندکردهارشد تحصيل درصد در مقطع کارشناسي 22/19درصد در مقطع کارشناسي و  ۳۳/4۳

ری تخصصي و دکتری دانشجويي در مقاطع دکت 1۳۸5 -95های آموزش عالي شهرستان خوانسار در سال

 ای تحصيل نکرده است.حرفه

 
 

 



 

 

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

 گروه تحصیلی          

 سال   

 جمع فنی و مهندسی علوم پایه علوم انسانی ماریهنر و مع

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان

1385           

1386           
1387           

1388           

1389           
1390           

1391           
1392           

1393           

1394           

1395           

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                         

افزايش يافته است. سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان  1۳95نفر در سال  ۸9به  1۳۸5نفر در سال  46ات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از تعداد اعضای هي

ت. سهم اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان کاهش يافته اس 1۳95درصد در سال  97/0به  1۳۸5درصد در سال  04/1خوانسار از مراکز آموزش عالي استان اصفهان نيز از 

 کاهش و در گروه علوم پايه افزايش يافته است.  1۳۸5نسبت به سال  1۳95های هنر و معماری، علوم انساني و فني و مهندسي در سال خوانسار از مراکز آموزش عالي  استان اصفهان در گروه

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

 ده است.مدرسان حق التدريس انجام ش



 

 

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

 زیرنظام          دولتی آزاد اسالمی پیام نور فنی و حرفه ای

 یهیات علم حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس سال       

42 0 6۳ 
 

۳ 
 

0 0 0 1 
 

1385 

4۳ 0 62 
 

7 
 

0 0 0 1 
 

1386 

40 0 66 
 

9 
 

0 0 0 ۳ 
 

1387 

41 0 69 
 

۸ 
 

0 0 0 ۳ 
 

1388 

44 0 ۸7 
 

۸ 
 

5 0 0 ۳ 
 

1389 

44 0 96 
 

9 
 

7 0 7 
 

6 
 

1390 

45 0 101 
 

۸ 
 

12 0 9 
 

6 
 

1391 

46 0 92 
 

۸ 
 

11 0 1۳ 
 

7 
 

1392 

50 0 ۸۳ 
 

9 
 

10 0 1۸ 
 

۸ 
 

1393 

61 0 75 
 

11 
 

17 0 24 
 

11 
 

1394 

65 0 66 
 

1۳ 
 

19 0 21 
 

11 
 

1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                     



   65/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

نفر در سال  11به  1۳۸5نفر در سال 1دانشگاه دولتي شهرستان خوانسار تعداد اعضای هيات علمي از در 

افزايش  1۳95نفر در سال  21به  1۳90نفر در سال  7مدرسان حق التدريس اين دانشگاه نيز از و تعداد  1۳95

مدرس حق التدريسي در دانشگاه دولتي شهرستان خوانسار مشغول به  1۳۸5 -۸9های يافته است. در سال

نفر در  5 در دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان خوانسار تعداد مدرسان حق التدريس ازتدريس نبوده است. 

، عضو هيات علمي در 1۳۸9 -95های افزايش يافته است. در سال 1۳95نفر در سال  19به  1۳۸9سال 

 در دانشگاه پيام نور تعداد اعضای هيات علميدانشگاه آزاد اسالمي خوانسار مشغول به تدريس نبوده است. 

ای تعداد اند. در مرکز فني و حرفه نفر افزايش يافته 66به  6۳نفر و مدرسان حق التدريس از  1۳به  ۳از 

نفر در  65به  1۳۸5نفر در سال  42باشد و مدرسان حق التدريس اين مرکز از اعضای هيات علمي صفر مي

 افزايش يافته است. 1۳95سال 

 

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

مرتبه  دارای مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار اعضای هيات علمي از درصد 17/29، 1۳95در سال  

 اند.بودهمرتبه استاديار  دارای درصد  ۸۳/70مربي و 
 



 

 

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

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

 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:                                                                     

اين  ه است. در گروه تحصيلي علوم انسانيهای تحصيلي آورده شد( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار و استان اصفهان بر حسب گروه۳9-1در جدول )

در سال  192کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار از  1۳95در سال  ۸۸/4۳به  1۳۸5در سال  ۳۳/110نسبت از 

در گروه تحصيلي هنر و معماری اين  افزايش يافته است. 1۳95در سال  6۸/14به  1۳۸5در سال  91/10ر گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از کاهش يافته است.  د 1۳95در سال  62/۳۳به  1۳۸5

 ده است.های تحصيلي در استان اصفهان با کاهش همراه بوافزايش يافته است. نسبت فوق در تمامي گروه 1۳95در سال  ۸7/4به  1۳۸5درسال  27/۳نسبت از 



 

 

 1385 -95بر حسب زیرنظام طی سال های  و استان اصفهان شهرستان خوانسار مراکز آموزش عالی هیات علمیاعضای تعداد دانشجو به نسبت (. 40 -1جدول)

 زیرنظام         پیام نور آزاد اسالمی دولتی فنی و حرفه ای

ستانشهر استان شهرستان استان سال      شهرستان استان شهرستان استان 

 -  -  -   1385 

 -  -  -   1386 

 -  -  -   1387 

 -  -  -   1388 

 -  -  -   1389 

 -    -   1390 

 -    -   1391 

 -    -   1392 

 -    -   1393 

 -    -   1394 

 -    -   1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                               



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 6۸

 

است  77/60، 1۳95نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه پيام نور شهرستان خوانسار در سال 

از نظر نسبت تعداد دانشجو  شهرستان خوانسارباشد. ( کمتر مي20/161اصفهان)بت در استان که از اين نس

 شهرستان( 24)های استان اصفهانشهرستانبين در  1۳95در سال دانشگاه پيام نور به اعضای هيات علمي 

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

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

نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان خوانسار به دليل نبود عضو هيات 

های آزاد دانشگاههيات علمي قابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اعضای  دانشگاهعلمي در اين 

به شهرستان تيران و  1۳95بيشترين نسبت در سال است.  01/49، 1۳95ن در سال استان اصفها اسالمي

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

 (فاقد هيات علمي بوده است 1۳95سال در  نيز سميرم

است  1۸/۳9، 1۳95دولتي شهرستان خوانسار در سال  نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

ای از نظر نسبت دانشجو به اعض شهرستان خوانسارباشد. ( بيشتر مي62/2۳اصفهان)که از اين نسبت در استان 

رتبه چهارم را   شهرستان( 5)های استان اصفهاندر بين شهرستان 1۳95در سال  دانشگاه دولتي هيات علمي

 به ( و کمترين46/6۸به شهرستان شهرضا) 1۳95اين نسبت در سال  بيشترين است.به خود اختصاص داده 

 ( تعلق دارد. ۸6/21شهرستان اصفهان)

نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مرکز فني و حرفه ای شهرستان خوانسار به دليل نبود عضو هيات 

 ایو حرفه فني مراکزهيات علمي ضای علمي در اين مرکز قابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اع

( 75/۳۸7هرضا)به شهرستان ش 1۳95اين نسبت در سال  است. بيشترين 4۸/296، 1۳95استان اصفهان در سال 

 . ( تعلق دارد۸9/11۳آباد)شهرستان نجفبه  و کمترين

 

 

 



   69/سعه شهرستان خوانسار سند تو

 

 

 
های استان علمی زیرنظام پیام نور در شهرستاننسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات (. 33 -1نمودار) 

 (1395اصفهان)

 

 (1395های استان اصفهان)در شهرستان دولتینسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 34 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 70

 

 
های استان ای هیات علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستاننسبت تعداد دانشجو به اعض(. 35 -1نمودار)

 (1395اصفهان)

 

های استان در شهرستان ایفنی و حرفهنسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام (. 36 -1نمودار)

 (1395اصفهان)



 

 

 1385 -95های مراکز آموزش عالی شهرستان خوانسار بر حسب زیرنظام طی سالدر  1سرانه مقاله(. 41 -1جدول)

 زیرنظام      پیام نور آزاد اسالمی دولتی فنی و حرفه ای

 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:                                              

                                                      
 محاسبه شده است. به اعضای هيات علمي مقاله نسبت سرانه - 1



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 72

 

باشد که از سرانه مقاله مي 2۳/1، 1۳95ن خوانسار در سال سرانه مقاله در دانشگاه پيام نور شهرستا

( کمتر است. شهرستان خوانسار از لحاظ اين نسبت در بين 11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

های استان اصفهان رتبه يازدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان  به شهرستان شهرستان

های برخوار، ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0به شهرستان نايين)( و کمترين 96/7اصفهان)

 باشد.ه صفر ميچادگان، شهرضا، فريدن و مبارک

سرانه مقاله در دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان خوانسار به دليل نبود عضو هيات علمي در اين دانشگاه قابل 

باشد. مي 91/1، 1۳95استان اصفهان در سال  ميهای آزاد اسالدانشگاهمحاسبه نيست. سرانه مقاله در 

( تعلق دارد. نسبت 12/0کمترين ميزان به شهرستان برخوار)( و 76/۳آباد)باالترين نسبت به شهرستان نجف

 آران و بيدگل صفر مي باشد. فوق در شهرستان

های سرانه مقاله دانشگاه باشد که ازمي ۳6/1، 1۳95سرانه مقاله در دانشگاه دولتي شهرستان خوانسار در سال 

ستان های ا( کمتر است. شهرستان خوانسار از لحاظ اين نسبت در بين شهرستان22/۳دولتي  استان اصفهان)

( ۳7/۳شهرستان( رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به شهرستان اصفهان) 5اصفهان)

 ( تعلق دارد. 15/1و کمترين به شهرستان شهرضا)

ای شهرستان خوانسار به دليل نبود عضو هيات علمي در اين مرکز قابل 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. ۸۳/0به دوم )شهرستان کاشان در رت( است و 15/4اين نسبت مربوط به شهرستان اصفهان)

 باشد.آباد صفر ميهای شهرضا و نجففوق در شهرستان

 
 (1395های استان اصفهان)(. سرانه مقاله زیرنظام پیام نور در شهرستان37 -1نمودار)

 



   7۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 (1395های استان اصفهان)تی در شهرستانسرانه مقاله زیرنظام دول(. 38 -1نمودار)

 
(1395های استان اصفهان)سرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. 39 -1نمودار)



 

 

 )مترمربع بر نفر(1385 -95در سال های  2شهرستان خوانسار بر حسب زیرنظاموزش عالی مراکز آمآموزشی 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

 پیام نور دولتی
فنی و 

 حرفه ای
 پیام نور دولتی

فنی و 

 حرفه ای
 پیام نور دولتی

فنی و 

 حرفه ای
 پیام نور دولتی

 فنی و

 حرفه ای
 پیام نور دولتی

فنی و 

 حرفه ای

1385 --   -   

1386 --   -

1387 --   -

1388 --   -

1389 --   -   

1390      

1391   

1392   

1393   

1394   

1395     

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:              

                                                      
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
 باشد.فضای دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان خوانسار استيجاری مي  - 2



   75/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

به  1۳95شهرستان خوانسار در سال  بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي

 دارد.  ميزان سرانه به دانشگاه پيام نور تعلقدانشگاه دولتي و کمترين 

به دانشگاه  1۳95بيشترين سرانه فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان خوانسار در سال 

 ای تعلق دارد.دولتي و کمترين ميزان سرانه به مرکز فني و حرفه

برای  1۳95ای صفر مي باشد و اين ميزان در سال ضای تربيت بدني در مراکز پيام نور و فني و حرفهسرانه ف

 مترمربع بر نفر است. 19/0دانشگاه دولتي 

در کل باالترين سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني در مراکز 

ای به دانشگاه دولتي و کمترين سرانه به مرکز فني و حرفه 1۳95آموزش عالي شهرستان خوانسار در سال 

 تعلق دارد. 

سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني(  در دانشگاه دولتي شهرستان خوانسار 

 .مترمربع بر نفر(کمتر مي باشد 16/ 54مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 4۸/12، 1۳95در سال 

شهرستان(  رتبه  5های استان اصفهان)شهرستان خوانسار از نظر سرانه فضای دانشگاه دولتي در بين  شهرستان

مترمربع بر نفر(  29/19سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضا به شهرستان اصفهان)

 لق دارد.مترمربع بر نفر( تع 71/1و کمترين ميزان سرانه به شهرستان شهرضا)

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

بيشتر مي باشد.  مترمربع بر نفر( 55/2مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 2۳/۸، 1۳95در سال 

شهرستان(  24های استان اصفهان)بين  شهرستانشهرستان خوانسار از نظر سرانه فضای دانشگاه پيام نور در 

مترمربع  24/1۳)وبيابانكرتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضا به شهرستان خور

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 1۸/1بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان کاشان)

شهرستان  ایو تربيت بدني(  در مرکز فني و حرفه سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي

مترمربع بر نفر(کمتر  07/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 72/6، 1۳95خوانسار در سال 

 7ن اصفهان)های استاای در بين  شهرستانباشد. شهرستان خوانسار از نظر سرانه فضای مرکز فني و حرفهمي

 21/11را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضا به شهرستان اصفهان) شهرستان( رتبه چهارم

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 70/۳شهر و ميمه)مترمربع بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان شاهين

 

 

 

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 76

 

 

 

زیرنظام پیام نور در  (فرهنگی و تربیت بدنیآموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و ) فضاسرانه (. 40 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 
زیرنظام دولتی در  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 41 -1نمودار) 

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 



   77/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
در  ایزیرنظام فنی و حرفه (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 42 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

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

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

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  امکانات

 رمانيو خدمات بهداشتي د علوم پزشکي هایتعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه (4۳-1)جدول

ن را طي انات نيروی انساني بخش بهداشتي و درماني استشهرستان از امکاو سهم اين  خوانسارشهرستان 

 دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94دوره 

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

  1385-1394 )درصد( طی دورهو سهم شهرستان از استان خوانسارشهرستان 

 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 12 26/1 9 11/1 2 65/0 1 77/0 174 55/1 

1386 17 ۸0/1 7 ۸2/0 ۳ 9۸/0 1 72/0 1۸5 59/1 

1387 1۳ ۳9/1 ۸ 92/0 5 62/1 1 ۸۳/0 176 50/1 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 7۸

 

 

 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(

1388 1۳ 4۳/1 7 76/0 4 ۳7/1 0 00/0 191 51/1 

1389 1۳ ۳7/1 6 56/0 2 77/0 0 00/0 194 5۳/1 

1390 ۸ ۸0/0 7 6۸/0 4 4۸/1 1 9۳/0 21۳ 45/1 

1391 11 97/0 10 ۸0/0 4 29/1 2 6۳/1 19۸ ۳0/1 

1392 11 99/0 11 99/0 6 7۸/1 2 ۳۳/1 1۸0 17/1 

1393 11 97/0 10 77/0 4 19/1 1 70/0 1۸4 17/1 

1394 11 91/0 10 70/0 ۸ ۳9/2 2 ۳2/1 172 0۳/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

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

کان شهرستان شه است. طي اين دوره تعداد دندانپزو پيراپزشکان  شاغل در علوم پزشکي استان کاهش يافت

 است.خوانسار رشد زيادی داشته 

تي بهداشعلوم پزشکي و خدمات های دانشگاهسرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (44-1)در جدول

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. خوانسارشهرستان در درماني 

 

 

 

 

 
  



   79/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  های علومسرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 44 -1جدول)

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

 سال

 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 ۳7/0 21/0 2۸/0 1۸/0 06/0 07/0 0۳/0 0۳/0 ۳5/5 46/2 

1386 52/0 20/0 22/0 1۸/0 09/0 07/0 0۳/0 0۳/0 69/5 52/2 

1387 40/0 20/0 25/0 19/0 15/0 07/0 0۳/0 0۳/0 42/5 51/2 

1388 40/0 19/0 22/0 19/0 12/0 06/0 00/0 0۳/0 ۸۸/5 66/2 

1389 40/0 20/0 1۸/0 22/0 06/0 05/0 00/0 02/0 9۸/5 ۸4/2 

1390 25/0 21/0 22/0 21/0 12/0 06/0 0۳/0 02/0 57/6 01/۳ 

1391 ۳4/0 2۳/0 ۳1/0 25/0 12/0 06/0 06/0 02/0 0۸/6 09/۳ 

1392 ۳4/0 22/0 ۳4/0 22/0 1۸/0 07/0 06/0 0۳/0 51/5 09/۳ 

1393 ۳4/0 2۳/0 ۳0/0 26/0 12/0 07/0 0۳/0 0۳/0 61/5 1۳/۳ 

1394 ۳۳/0 24/0 ۳0/0 2۸/0 24/0 07/0 06/0 0۳/0 22/5 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

ر د را در استان داشته است. چهاردهماز نظر سرانه پزشك عمومي رتبه  خوانسارشهرستان  1۳94در سال 

ينپاي 16/0شهر و ميمه با سرانه  شاهينشهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه شهرستان اين سال 

 ترين رتبه را در استان دارند. 

 
شهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پ(. 43 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  خوانسار

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۸0

 

 

 
ان شهرستنه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه سرا(. 44 -1نمودار)

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

در  .هفتم را در استان داشته استبه لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه  خوانسارشهرستان  ،1۳94در سال 

مياندشت بدون پزشك متخصص رتبه  و ينشهرستان بويو رتبه اول  46/0ن با سرانه شهرستان نايياين سال 

 اند.شتهآخر را در استان دا

 
شهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پ(. 45 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  خوانسار

 



   ۸1/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 46 -1مودار)ن

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

سال  در اين .داشته است را در استاندوم از نظر سرانه دندانپزشك رتبه  خوانسارشهرستان ، 1۳94در سال 

ترين رتبه را در پايين 025/0برخوار با سرانه شهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان 

گرفته  نيز در جايگاه ششم استان قرار پيراپزشك سرانهبه لحاظ  شهرستان خوانسار در اين سال استان دارند.

جايگاه اول و آخر را در به ترتيب  27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه  .است

 استان دارند.

 
شهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پ(. 47 -1نمودار) 

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  خوانسار

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۸2

 

 

 
 شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 48 -1نمودار)

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

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

های درماني روستايي و شهری و پايگاه شتي و، مراکز بهدافعال های بهداشتخانه تعداد (45-1)جدول

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره خوانسار بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه عال، مراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فتعداد خانه(. 45 -1جدول)

 1385-1394طی دوره  انسارخوبهداشتی شهری شهرستان 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد
سهم شهرستان 

از استان 

 - - - - - - 6۳/2 17 1385 صد()در

1386 17 6۳/2 - - - - - - 

1387 1۳ 15/2 - - - - - - 

1388 1۸ 0۸/۳ - - - - - - 

1389 1۸ 14/۳ ۳ 19/۳ 2 02/1 2 ۸2/0 

1390 1۸ 14/۳ ۳ 19/۳ 2 02/1 2 ۸۳/0 

1391 1۸ 14/۳ ۳ 41/۳ 2 99/0 2 ۸2/0 

1392 15 6۸/2 ۳ 41/۳ 2 99/0 2 ۸۳/0 

1393 15 69/2 ۳ 41/۳ 2 99/0 2 ۸1/0 

1394 15 6۸/2 ۳ ۳7/۳ 2 ۸۸/0 2 75/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

 



   ۸۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

در  ست.زايماني بوده اتسهيالت طي دوره مورد بررسي شهرستان خوانسار فاقد مرکز  الزم به ذکر است که

مراکز بهداشتي و درماني)روستايي و شهری( و پايگاهبهداشت،  درصد از کل خانه های 92/1، 1۳94سال 

اند و از اين نظر شهرستان داشته قرار خوانساراستان در شهرستان  و تسهيالت زايماني های بهداشتي شهری

مرکز رتبه اول و  259 مجموع اصفهان با شهرستان در اين سال .استان قرار دارد  بيستمدر رتبه  خوانسار

 اند.مرکز رتبه آخر را در استان داشته 1۳بانك با خور و بياشهرستان 

د عدامالکيت، ت يتبه تفکيك وضع خوانسارتعداد موسسات درماني فعال شهرستان  (46-1)در جدول

 های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.ها و همچنين سرانه تختهای ثابت آنتخت

 بر حسب وضعیت مالکیت خوانسارموجود در شهرستان  ثابت های تخت و سات درمانی فعالموس(. 46 -1جدول)

 سال

وابسته به دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 جمع کل 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 49 0 0 0 0 1 49 54/1 67/0 51/1 60/1 

1386 1 49 0 0 0 0 1 49 54/1 6۸/0 51/1 57/1 

1387 1 49 0 0 0 0 1 49 61/1 67/0 51/1 57/1 

1388 1 50 0 0 0 0 1 50 67/1 70/0 54/1 51/1 

1389 1 51 0 0 0 0 1 51 61/1 70/0 57/1 52/1 

1390 1 51 0 0 0 0 1 51 59/1 6۸/0 57/1 54/1 

1391 1 51 0 0 0 0 1 51 59/1 6۸/0 57/1 51/1 

1392 1 51 0 0 0 0 1 51 59/1 64/0 56/1 61/1 

1393 1 64 0 0 0 0 1 64 59/1 6۸/0 95/1 ۸۸/1 

1394  1 64 0 0 0 0 1 64 56/1 67/0 94/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه

استان در شهرستان  ثابت درصد از تخت های 67/0درصد از موسسات درماني استان و  56/1، 1۳94در سال 

 رتبه پانزدهم استان 1۳94از نظر تعداد تخت های ثابت در سال  خوانسارشهرستان قرار داشته است.  خوانسار

تخت( و  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94در سال ارد. را در اختيار د

 اند.انك فاقد موسسه درماني فعال بودهمياندشت، چادگان وخور و بياب و ينهای برخوار، بويشهرستان

 .تان دارداسرا در  پنجم)به ازای هر هزار نفر( رتبه از نظر سرانه تخت ثابت خوانسار، شهرستان 1۳94در سال 

 هزار نفر رتبه اول را داشته است. تخت به ازای هر  14/۳کاشان با سرانه شهرستان در اين سال 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۸4

 

 

 
 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  خوانسارسرانه تخت ثابت در  شهرستان (. 49 -1نمودار)

 
و کل استان اصفهان در سال خوانسار با دیگر شهرستان ها مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان (. 50 -1نمودار)

1394 

سهم شهرستان از استان را و  خوانسارانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (47-1)جدول

 دهد. نشان مي



   ۸5/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

)درصد( طی و سهم شهرستان از استان خوانساردر شهرستان  نی ارائه دهنده خدمتتعداد مراکز درما(. 47 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه
 تشخیصی موسسات

 ای هسته درمانی -

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

ن استا

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

1385 5 41/1 4 7۳/0 1 00/5 4 92/1 2 21/1 

1386 5 22/1 ۳ 49/0 1 ۳5/4 4 54/1 2 11/1 

1387 5 20/1 ۳ 47/0 1 00/4 4 4۳/1 2 09/1 

1388 5 20/1 ۳ 45/0 1 70/۳ 5 6۳/1 2 0۳/1 

1389 5 20/1 ۳ 44/0 1 70/۳ 4 ۳5/1 2 0۳/1 

1390 4 9۳/0 ۳ 4۳/0 1 2۳/۳ 4 16/1 2 96/0 

1391 4 9۳/0 4 54/0 1 0۳/۳ 5 ۳1/1 2 91/0 

1392 4 94/0 4 52/0 1 0۳/۳ 4 04/1 1 4۳/0 

1393 4 9۳/0 4 51/0 1 ۸6/2 ۳ 7۸/0 1 44/0 

1394 ۳ 67/0 ۸ 99/0 1 70/2 ۳ 7۳/0 1 41/0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

رار ق فريدن در رتبه بيستم استانشهرستان به همراه از نظر تعداد آزمايشگاه  1۳94در سال  خوانسارشهرستان 

مياندشت و چادگان و  ينهای بويشهرستانآزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

به لحاظ تعداد داروخانه  خوانسارشهرستان  ،1۳94 در سال اند.استان داشته شگاه رتبه آخر را درآزماي 1با  

های داروخانه رتبه اول و شهرستان 411اصفهان با شهرستان در اين سال  دارد.قرار استان در جايگاه سيزدهم 

ود اختصاص به خهای پاياني را در استان داروخانه رتبه 2يدونشهر با تنها مياندشت، چادگان و فر و ينبوي

ين در ا ترين رتبه را در استان داشته است.مرکز دياليز باال 1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94در سال   اند.داده

 مرکز دياليز هستند. 1تنها دارای  خوانسارشهرستان های استان از جمله سال بخش اعظم شهرستان

در سال  خوانساراند. شهرستان ليز بودهچادگان فاقد مرکز ديا و مياندشت و ينهای برخوار، بويشهرستان

 در اين سال .استان قرار دارد شانزدهم در رتبه  ينشهرستان ناي به همراه ، از نظر تعداد مرکز توانبخشي1۳94

مياندشت، چادگان ، خور و ين های بوياول را در استان دارد و شهرستان مرکز رتبه 207اصفهان با  شهرستان

شهرستان از جمله  شهرستان  ۸، 1۳94سال  اند. در نيز فاقد مرکز توانبخشي بوده شهرو بيابانك و فريدون

 شهرستان در اين سال .های پاييني استان قرار دارندرماني هسته ای در رتبهد -موسسه تشخيصي 1با خوانسار 

  رتبه اول را در استان دارد.درماني هسته ای  -تشخيصيموسسه  14۳اصفهان با 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۸6

 

 

 مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکیاطالعات کمی 

طي دوره  خوانسارهای اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جاده ای شهرستان تعداد پايگاه (4۸-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394 طی دوره خوانسارتعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان (. 48 -1جدول)

 ایپایگاه های جاده پایگاه های شهری سال

1385 1 0 

1386 1 0 

1387 1 0 

1388 1 0 

1389 1 0 

1390 1 0 

1391 1 0 

1392 1 0 

1393 1 0 

1394 1 0 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                

پايگاه بوده است که اين تعداد  1 خوانسارتعداد کل پايگاه های شهری و جاده ای شهرستان  1۳94سال در 

اندشت ميو ين شهرستان بويبه همراه دهد و از اين نظر های استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 71/0

به خود اختصاص اه  رتبه اول را پايگ ۳9اصفهان با شهرستان قرار داشته است. در اين سال  در رتبه آخر استان

موتوری و  و امداد هوايي پايگاهخوانسار فاقد اتاق فرمان، شهرستان طي دوره مورد بررسي . ستاداده 

  است. نيز بوده اتوبوس آمبوالنس

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

 (49-1)ار گرفته است. در جدولهای اصلي بخش سالمت مورد بررسي قردر اين بخش تعدادی ازشاخص

ارائه شده  1۳۸6-1۳94طي دوره  خوانسارکودکان در شهرستان های مرگ و مير نوزادان وميزان شاخص

 است. 



   ۸7/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 و استان اصفهان  خوانسارهای مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان میزان شاخص(. 49 -1جدول)

 سال

وزادان زیر میزان مرگ ن

 )در هزار تولد زنده(یکماه

 زیر کودکان مرگ میزان

 )در هزار تولد زنده(یکسال

 5 زیر کودکان میزان مرگ

 )در هزار تولد زنده(سال

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 2/24 ۳/11 - - - - 

1387 ۸/16 ۸/9 - - 9/2۳ 9/15 

1388 6/7 1/۸ - - 2/10 6/1۳ 

1389 ۳/10 7/۸ 9/12 ۸/11 4/15 9/1۳ 

1390 ۳/7 7/7 1/12 1/11 9/16 9/12 

1391 0/5 2/7 4/12 ۸/9 4/12 9/11 

1392 1/7 ۸/6 1/7 7/9 1/7 ۸/9 

1393 6/7 6/6 1/10 5/9 7/12 1/11 

1394 0/0 1/6 7/2 ۸/۸ 7/2 2/10 

 اناست درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:           

 1۳94خوانسار کاهش يافته و در سال يکماه در شهرستان  طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زير

فريدن با ميزان مرگ شهرستان  ، از نظر تعداد مرگ نوزادان زير يکماه 1۳94سال در . به صفر رسيده است

سار خوانشهرستان در اين سال در جايگاه اول قرار گرفته است در حالي که به ازای هر هزار تولد زنده  14

 ن زيريکماه نداشته است.داهيچ مرگي در نوزا

 
 1386 -1394و استان طی سال های  خوانسارماه در شهرستان میزان مرگ نوزادان زیر یک(. 51 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ ۸۸

 

 

خوانسار شهرستان و   ۳/20ا  دهاقان بشهرستان  ،زير يکسال ن، به لحاظ ميزان مرگ کودکا1۳94در سال 

 اند.مرگ به ازای هزار تولد زنده به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته 7/2با 

 
 1389 -1394و استان طی سال های  خوانساردر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 52 -1نمودار)

 7/2 خوانسار باشهرستان و   22دهاقان با شهرستان  ،سال 5مرگ کودکان زير  ، از نظر ميزان1۳94در سال 

 ه اول و آخر استان قرار گرفته اند.به ترتيب در رتب مرگ به ازای هزار تولد زنده

 
 1387 -1394و استان طی سال های  خوانساردر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 53 -1نمودار)

و کل استان  خوانسارميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان  (50-1)جدول

که نشان داده شده  (50-1)دهد. همچنين در جدولنشان مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل چه  ۸ز اين درسطح شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي ا

ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال خوانسارو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 50 -1جدول)

 مرگعلت 

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ز علل ناشی ا

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 1۳/1۸ ۳5 25/17 2966 52/19 41 9۸/14 2774 ۳7/19 4۳ و تومورها هاسرطان

 ۸9/40 7۳01 5۳/29 57 14/4۸ ۸276 62/47 100 60/44 ۸261 ۳4/42 94 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 04/1 2 46/2 42۳ ۸6/2 6 ۸6/2 5۳0 60/۳ ۸ (غیرترافیکی) عمدغیر حوادث

 9۸/6 1246 25/7 14 65/6 114۳ ۳۸/12 26 76/5 ۳74 56/۸ 19 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 1۸/5 10 09/7 1219 2۳/۳ 7 96/5 401 25/2 5 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 00/0 0 02/۳ 520 4۸/0 1 7۳/1 12۸ 00/0 0 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 22/6 12 ۸4/2 4۸۸ 76/4 10 ۸7/1 ۸5 15/۳ 7 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 64/۳2 6۳ 54/12 2156 05/9 19 24/22 2025 72/20 46 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 90

 

بيشترين سهم در سطح  1۳9۳و  1۳92های است از بين اين علل مرگ، در سال همانگونه که مشخص

عالئم و حاالت بد تعريف شده  1۳94شهرستان خوانسار مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده و در سال 

از نظر درصد مرگ ناشي از سرطان ها و  1۳94در سال خوانسار شهرستان باالترين سهم را داشته است. 

ها و اشي از سرطانبيشترين درصد مرگ ن در همين سال را در استان داشته است. يازدهمتومورها رتبه 

درصد  04/14برخوار با شهرستان ن متعلق به درصد و کمتري 79/21شهرستان سميرم با تومورها مربوط به 

های قلبي عروقي در  ناشي از بيماریبه لحاظ درصد مرگ خوانسار شهرستان  1۳94بوده است. در سال 

ا نطنز بشهرستان درصد و  5۸/62ين با ن نايشهرستادر اين سال  .استان قرار داشته است بيست و دومجايگاه 

اند. در به اول و آخر  را در استان داشتههای قلبي عروقي به ترتيب رتدرصد مرگ ناشي از بيماری 27/27

 دوازدهمهای دستگاه تنفس در رتبه اریاز نظر درصد مرگ ناشي از بيمخوانسار شهرستان ، 1۳94سال 

 56/0سميرم با شهرستان و  درصد رتبه اول 74/12گلپايگان با شهرستان ل در اين سا .استان قرار گرفته است

از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان ها  1۳94. با توجه به آمار سال ندادرصد رتبه آخر را در استان داشته

ن وميسهای  قلبي عروقي، بيماریتعريف شده و  عالئم و حاالت بدبعد از  خوانسارو تومورها در شهرستان 

های قلبي طح استان اصفهان به ترتيب بيماریدر حالي که در سم در مرگ و مير افراد بوده اند، عامل مه

 اند.ترين عوامل مرگ و مير افراد بودهها و تومورها مهمتعريف شده و سرطان عروقي، عالئم و حاالت بد

 وانسارخدر سطح شهرستان  تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت (51-1)در جدول

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره 

و استان اصفهان  خوانسار)در صدهزار جمعیت( در شهرستان میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی(. 51 -1جدول)

 1392-1394های طی سال

 استان شهرستان سال

1392 7۳/۳6 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 ۳4/21 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 20/12 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                               

مشخص است ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در  (51-1)همانطور که از جدول

از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در سال  خوانسارشهرستان  اهش يافته است.کخوانسارشهرستان 

اصفهان شهرستان و   61/6۸خور و بيابانك با شهرستان  .قرار داشته است بيست و دوم استانجايگاه در  1۳94

 اند.هناشي از حوادث ترافيکي را داشت مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ  92/4با 

 

 



   91/ند توسعه شهرستان خوانسار س

 

 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

ل )خدمات درماني سابق(،  اداره کي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت)اصلي و تبعتعداد بيمه شدگان

استان طي  و کل خوانساريان و عشاير شهرستان وق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستايتأمين اجتماعي و صند

  ارائه شده است. (52-1)در جدول  1۳۸5-1۳95دوره 

-1395طی دوره  خوانساردر شهرستان به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 52 -1جدول)

1385 

 نوع بیمه    

 

 
 سال   

 اداره کل بیمه سالمت
اداره کل تامین 

 اجتماعی

یمه اجتماعی صتدوق  ب

 یان وکشاورزان، روستای

 یرعشا

 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 1۸14۳ 0۳/1 - - - - - - 

1386 1۸۸55 01/1 12195 64/0 - - - - 

1387 1۸249 95/0 1215۳ 59/0 - - - - 

1388 14۸۸0 04/1 12795 57/0 - - - - 

1389 14127 01/1 1۳۸07 60/0 - - - - 

1390 15۳19 0۳/1 14502 59/0 - - - - 

1391 14944 01/1 149۸7 57/0 - - - - 

1392 125۳0 ۸9/0 16164 59/0 - - - - 

1393 14210 ۸4/0 16۳4۸ 5۸/0 ۳525 9۸/1 ۳40۸۳ 7۳/0 

1394 14154 ۸4/0 16557 59/0 ۳6۸2 97/1 ۳4۳9۳ 7۳/0 

1395 1۳۸62 ۸4/0 16560 60/0 - - - - 

 استان صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشايرمأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و 

  اهشک تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت خوانسارطي دوره مورد بررسي در شهرستان 

، سهم 1۳94است. با توجه به اطالعات موجود در سال اداره کل تامين اجتماعي افزايش يافته بيمه شدگان و 

 بيست و دوم استانباشد که از اين لحاظ رتبه درصد مي 7۳/0از کل بيمه شدگان استان  خوانسارشهرستان 

درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9اصفهان با داشتن سهم شهرستان را در اختيار دارد. 

 اند.ی رتبه آخر را در استان داشتهدرصد 46/0با سهم خور و بيابانك شهرستان 
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 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  650۳به ازای هر  خوانساردر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

ه ذکر است که نفر رسيده است. الزم ب  4721اين رقم به  1۳95مکان ورزشي وجود داشته است که در سال 

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به  16696در استان به ازای هر  1۳۸5در سال 

درصد را اماکن  14، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد از  59/1ن شهرستان دهند. ايدرصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي  ۸6ورزشي روباز و 

الزم به ذکر  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. 1۸/0 اماکن ورزشي استان را دارا مي باشد و

ايگاه در جاز لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود دارد، خوانسار شهرستان  که است

آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر  (5۳-1)دارد. جدولاز بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار )هفتم

 .دهدو استان نشان مي خوانساريك مکان ورزشي را در شهرستان 

 خوانسارتعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان (. 53 -1جدول)

 سال
 ورزشی مجموع اماکن اماکن ورزشی روباز سرپوشیدهاماکن ورزشی 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

21004 ۸1۳91 16696 

1386 205۳2 79652 16۳24 

1387 1۸29۳ 74۳۳1 146۸0 

1388 1659۸ 67۸16 1۳۳۳5 

1389 151۸2 66۸41 12۳72 

1390 14۳09 65056 11729 

1391 14617 6۳152 11۸69 

1392 1۳9۳1 57۸29 11226 

1393 14225 5907۸ 11465 

1394 142۸4 59656 11524 

1۳95 14۳44 61697 116۳۸ 

 خذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانمأ                 
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 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 54 -1نمودار)

ورد که برآگيرد در حاليشدگان ورزشي مورد بررسي قرار مييافته با بررسي تعداد بيمهورزشکاران سازمان

 محاسبه ، به سختي قابلهستندنيافته که غالباً در حوزه ورزش همگاني مشغول فعاليت ورزشکاران سازمان

نفر در  422به طور کلي  خوانسارشهرستان  ، در بخش ورزش(54-1)باشد. بر اساس اطالعات جدولمي

درصد  56اند. به عبارتي ودهنفر زن ب 1۸7ها مرد و نفر از آن  2۳5اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94سال 

درصد جمعيت  65/0شهرستان ها زن بوده است. با توجه به اطالعات موجود، اين درصد آن 44ها مرد و آن

درخود  1۳94ی استان را در سال يافتهاز کل ورزشکاران سازمان درصد 1۸/0گيرد و استان را در بر مي

 جای داده است.

درصد از ورزشکاران زن استان در  1۸/0ز ورزشکاران مرد استان و درصد ا1۸/0الزم به ذکر است که 

ای هاين شهرستان در طي سال و زن کنند. همچنين تعداد ورزشکاران مردمي فعاليت خوانسارشهرستان 

روبرو بوده است، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين  افزايشبا  1۳94تا  1۳۸6

اند و درصد رشد مثبت داشته 79/۳درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  29/24 ها در طي اين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته  9۸/14ها در مجموع تعداد ورزشکاران اين شهرستان در طي اين سال

صد رشد در 6۸/۳است. الزم به ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

و سهم اين ورزشکاران از جمع  خوانسارتعداد ورزشکاران شهرستان  (54-1)داشته است. جدول 

 .دهدورزشکاران استان اصفهان را نشان مي
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 خوانساری شهرستان یافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 54 -1جدول)

 سال

 شکارانمجموع ورز ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 

 شهرستان
سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 
1386 546 47/0 25۳ ۳۸/0 799 44/0 

1387 1727 4۳/1 219 ۳4/0 1946 05/1 

1388 41۸ 29/0 164 22/0 5۸2 27/0 

1389 ۳40 25/0 176 22/0 516 24/0 

1390 2۳4 17/0 19۳ 20/0 427 1۸/0 

1391 554 ۳۸/0 400 ۳۸/0 954 ۳۸/0 

1392 ۳11 2۳/0 195 2/0 506 22/0 

1393 51۳ ۳6/0 1۸6 17/0 699 2۸/0 

1394 2۳5 1۸/0 1۸7 1۸/0 422 1۸/0 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 1۳90عنوان در سال   1از  خوانسارت کشوری توسط ورزشکاران شهرستان عناوين کسب شده در مسابقا

های ملي استان در اين شهرستان درصد از مدال 71/0رسيده است. به اين ترتيب  1۳95عنوان در سال  11به 

نسبت از نظر  کسب شده است. 1۳94فقط يك عنوان در سال المللي نيز کسب شده است. در سطح بين

 (22/14)، شهرستان خوانسار1۳94در سال  )در هر هزار نفر(يافتهبه تعداد ورزشکاران سازمانهای ملي مدال

های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. باالترين رتبه مربوط به رتبه هشتم را در بين شهرستان

ان های جهاني به تعداد ورزشکاراز نظر نسبت مدال باشد.مي (07/50)شهرستان آران و بيدگل

( رتبه چهارم را کسب نموده است. از ۳7/2، شهرستان خوانسار)1۳94يافته)هر هزار نفر( نيز در سال سازمان

 .1( باالترين رتبه را به خود اختصاص داده است42/۸لحاظ شاخص فوق شهرستان تيران وکرون)

 خوانساررزشکاران شهرستان المللی وعناوین کسب شده کشوری و بین(. 55 -1جدول)

 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

سهم شهرستان از  استان شهرستان

 )درصد(استان
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
1390 1 1170 09/0 - 5۸ - 

                                                      
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،ی ملي شهرستانهای کسب شدهو اطالعات مربوط به مدالگلپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت 

 ثبت نشده است.  1۳95اران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشک
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 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

سهم شهرستان از  استان شهرستان

 )درصد(استان
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
1391 - 10۸7 - - 7۸ - 

1392 - 1155 - - 124 - 

1393 5 1271 ۳9/0 - 104 - 

1394 6 15۳۳ ۳9/0 1 1۸۳ 55/0 

1395 11 15۳9 71/0 - 125 - 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان    

های ملي به تعداد ورزشکاران آورده شده که برای هر هزار نفر نسبت تعداد مدال (55-1در نمودار)

 ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهانیافته) هر هزار نفر( در شهرستانهای ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 55 -1نمودار)

 1394در سال 

تعداد  ،خوانسارتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ بيشترين  1۳95در سال  پروژه 7با نوساناتي  به  1۳۸7در سال  پروژه ۳ها از اين پروژه

از بين بيست و چهار )هشتمجايگاه  در خوانسارتمام بخش ورزشي، شهرستان های نيمهتعداد پروژه

گيرد. بيشترين تعداد های نيمه تمام استان را در بر ميدرصد از پروژه ۳2/4 و شهرستان( استان قرار دارد

پروژه و کمترين آن  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال پروژه

ارائه شده  (56-1)پروژه است. نتايج شاخص مذکور در جدول 2نطنز با  های دهاقان وشهرستانمربوط به 

 .است
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 خوانسارشهرستان تمام بخش ورزشی های نیمهتعداد پروژه(. 56 -1جدول)

 های نیمه تمامپروژه سال

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 ۳ 4۸/1 

1388 5 57/۳ 

1389 4 40/2 

1390 7 97/2 

1391 5 1۸/۳ 

1392 ۸ 91/4 

1393 11 55/6 

1394 4 ۸0/2 

1395 7 ۳2/4 

 أخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانم                                                   

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

جود چنين وهای فرهنگي و همرشد در بخش به های قوی کارآفريني و تاثيرگذاری رووجود پتانسيل

رزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار امزيت

انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد استان اصفهان در 

ی پيشينه)ی مناسبات اقتصادی، اجتماعينندهکهای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربهی مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفههاديني پايدار، سيستم مذهبي و

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتوجود سرمايه مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

ي است. از اين رو بررس شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هت بی آنها در سطح شهرستان اهميها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليت ن نقشهامکانات و تعيي

 است.سزايي را دربرداشته

 ری و فرهنگیاماکن هن

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

 عنوان سينماها، 4ن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گيرندگان آگروه هدف و خدمت

باشد. تعداد سينماهای شهرستان خوانسار گالری و نگارخانه ميهای آزاد هنری، موزه وآموزشگاه

های آزاد همچنين تعداد آموزشگاه ندارد.ی آن است که در شهرستان خوانسار سينما وجود دهندهنشان
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( 2۸/0باالترين سرانه سينماها مربوط به شهرستان دهاقان)  1۳95در سال باشد. ن نيز صفر ميهنری شهرستا

 .1( است0۳/0و کمترين سرانه متعلق به شهرستان اصفهان )

ز محيط ی فعاليت های انسان اباشند که در حقيقت بازتاب کليهيها مگروه اماکن هنری موزهسومين دسته از

ارای ی اين است که اين شهرستان ددهندهآمده نشاننتايج به دستباشد. عي او مي، فرهنگي و اجتماطبيعي

  است.باشد بنابراين نمايش تاريخ و محصوالت فرهنگي شهرستان با مشکل مواجه موزه نمي

. باالترين سرانه اندفاقد موزه بودهاستان ديگر شهرستان  612خوانسار و شهرستان  طي دوره مورد بررسي

  ( است.6۸/0متعلق به شهرستان نطنز)  موزه

،  بيشترين تعداد 1۳95فاقد گالری و نگارخانه مي باشد. در سال خوانسار مورد بررسي شهرستان طي دوره 

 .۳عدد(  است 12گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

گي های فرهنرهنگ و کانونفسراها، خانهها وجود فرهنگدر راستای ارتقای وضعيت فرهنگي شهرستان

 . باشدموسسه فرهنگي هنری نمي ت. شهرستان خوانسار داراید داشنسزايي را خواههکننده و بنقش تعيين

 ،خوانسار های. طي اين دوره شهرستانرتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان در اين سال 

 فاقد موسسات فرهنگي هنری بوده اند.و اردستان  شهرفريدون ،مياندشت و ينبيابانك، بوي خور و

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مينهاد( در کليهای مردم)سازمانهاسمن

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و قش بسيار مهمي بهشود اما نمحسوب نمي دولت ساختار

در اين سال، شهرستان است.  ۸ها در شهرستان خوانسار برابر تعداد اين سازمان .کندايفا مي جامعه حتي خود

  را در استان داشته است. هشتماز نظر سرانه سمن رتبه  خوانسار

ر باالبردن فرهنگ ها دباشند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها ميی ديگر اماکن فرهنگي کتابخانهدسته 

، شهرستان خوانسار 1۳95در سال . استو دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری 

خور  و (0۳/2)های دهاقان شهرستاندر همين سال  .را در استان داشته است دهمتابخانه رتبه کاز نظر سرانه 

آخر را در  رتبه 2۸/0اصفهان با سرانه  شهرستان و رتبه های اول و دوم  با اختالف کم (02/2)وبيابانك 

 ان شده است.شهرستان خوانسار بي هایها و سمنتعداد کتابخانه (57-1)در جدولاستان داشته اند. 

 فرهنگی و هنری شهرستان خوانسارتعداد اماکن (. 57 -1جدول)

 هاسمن کتابخانه سال

1385 2 - 

1386 ۳ - 

                                                      
ين اينبارکه و م ، فالورجان، گلپايگان،و بيابانكخور ، چادگان، خوانسار،و کرون ، تيرانو مياندشت يينبو ، برخوار، و بيدگل آرانهای شهرستان - 1

 باشند.مي سينمافاقد 

 فريدن، هرضا،ش دهاقان، بيابانك، و خور شهر، خميني چادگان، وکرون، تيران مياندشت، و بويين برخوار، دگل،بي و آران ، آبادنجفهای شهرستان -2

 .باشندمي مبارکه فاقد موزه و لنجان فالورجان،گلپايگان، شهر، فريدون

 است. داشته های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجودشهرستاندر در اين دوره فقط  -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 هاسمن کتابخانه سال

1387 ۳ - 

1388 4 - 

1389 4 - 

1390 4 - 

1391 4 - 

1392 ۳ 7 

1393 ۳ ۸ 

1394 ۳ ۸ 

1395 ۳ ۸ 

 2/42 0/90 ر(نف 10000سرانه) به ازای هر 

 هشتم دهم 1395درسال  رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 56 -1نمودار)

 اماکن مذهبی

اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذهبي باشد و ثانيا گروه شود که گفته ميهايي به مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

در شهرستان  1ی برخورداری از مسجدسرانه، 1۳95در سال  (5۸-1)باشد. با توجه به اطالعات جدوليم

های ی پنجم را ميان شهرستانباشد، که از اين لحاظ رتبهمي 09/۳5نفر جمعيت برابر  10000در هر   خوانسار

                                                      
 باشد.ها و مساجد ميطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1



   99/ند توسعه شهرستان خوانسار س

 

شهرستان و در جايگاه اول  2۳/61سرانه خوروبيابانك با در اين سال شهرستان  استان اصفهان دارد.

 در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند.  92/۳ سرانهشهر و ميمه با شاهين

 تعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان خوانسار(. 58 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 10۳ 1۳ 

1386 10۳ 12 

1387 105 12 

1388 107 12 

1389 110 12 

1390 112 12 

1391 112 12 

1392 114 12 

1393 115 12 

1394 115 12 

1395 116 12 

 6۳/۳ 09/۳5 نفر( 10000 سرانه) به ازای هر

 هفتم پنجم 1395در سال  رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                                          

 
 1395هان در سال نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصف 10000سرانه )به ازای هر (. 57 -1نمودار)
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ي ذهبهای جذب گردشگرهای مها و در ادامه به عنوان محلی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

، شهرستان خوانسار از نظر سرانه بقاع 1۳95در سال است. شدهبيان  (5۸-1شوند که در جدول)شناخته مي

و رتبه اول  96/14اردستان  با سرانه شهرستان  سالهمين در  .استان قرار گرفته است هفتممتبرکه در رتبه 

 اند. رتبه آخر در استان را به خود اختصاص داده 12/0آباد با سرانه شهرستان نجف

 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 نشان مي دهد. را خوانساراطالعات مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  در شهرستان  (59-1)جدول

های بهزيستي در رتبه های مياني استان قرار دارد، در از نظر تعداد مجتمع ، شهرستان خوانسار1۳95در سال 

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اين سال اصفهان با 

يافته  اهشک خوانسارطي دوره مورد بررسي سهم خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيستي در شهرستان 

را در  مپانزدهمستمری بگير اجتماعي رتبه  یاز نظر تعداد خانوارها خوانسارشهرستان  1۳95است. در سال 

های خانوار رتبه 96و مياندشت با  ينشهرستان بويخانوار و  2127 با اصفهانشهرستان در اين سال  .استان دارد

 اند.اول و آخر را در استان داشته

 1۳90-1۳94فقط برای دوره  خوانسارارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان اطالعات مربوط به تعداد خانو

 خوانسارشهرستان  1۳94در سال  افزايش يافته است.خانوارها اين تعداد  مورد نظر موجود است. طي دوره

شهرستان  .را در استان داشته است بيست و يکماز  نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه 

 اند. ر در رتبه اول و آخر  قرار گرفتهخانوا 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1ن با اصفها

شود که تعداد مهدهای کودک شهرستان، مشاهده مي برای تعداد 1۳95تا  1۳۸5با توجه به آمار سال های 

ستان ا بيستمرتبه در  دک کواز نظر تعداد مهد خوانسار، شهرستان 1۳95در سال   .است تغييری نداشته مهدها

 افتهي خوانسار کاهشاست.  در طي دوره مورد نظر، تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان  قرار گرفته

اند که از ن شهرستان بودههای کودک استان در ايدرصد از کل کودکان مهد 5۳/0 ، 1۳95 در سال .است

نفر  14ان مهدهای کودک در شهرستان خوانسار از است. تعداد مربيرا در استان داشته  بيستماين نظر رتبه 

درصد از کل مربيان استان مي 49/0افزايش يافته است که اين تعداد  1۳95نفر در سال  16به  1۳۸5در سال 

 باشد و از اين لحاظ به همراه چادگان در  رتبه بيستم استان قرار گرفته است.



 

 

 1385-1395طی دوره  خوانساراجتماعی بهزیستی شهرستان  امور(. 59 -1جدول)

 سال

تعداد مجتمع 

 های بهزیستی

خانوارهای 

ر بگیریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

ر بگیریممست

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

مرکز 

ی از رنگهدا

کودکان بی 

 سرپرست

کودکان بی 

 سرپرست

کودکان بد 

 سرپرست

عداد ت

معلولین 

 حت پوششت

مراکز مشاوره 

 حضوری

مراکز مشاوره 

 و ترک اعتیاد

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

 شهرستان

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 ۳ 7۳/2 ۳04 15/4 - - 7 91/0 22۳ 6۳/0 14 42/0 - - ۸ 67/2 0 00/0 ۳۸6 97/0 - - - - 

1386 ۳ 7۳/2 ۳12 ۸0/۳ - - 7 94/0 174 49/0 12 ۳7/0 - - 9 5۸/2 2 ۳9/0 4۳2 9۳/0 - - - - 

1387 ۳ 7۳/2 ۳55 4۸/۳ - - 6 ۸0/0 16۸ 47/0 12 ۳7/0 - - 11 96/2 2 40/0 45۳ ۸7/0 - - - - 

1388 ۳ 7۳/2 ۳4۸ 5۳/۳ - - ۸ 04/1 154 42/0 15 46/0 - - 11 ۸۳/2 1 20/0 47۳ ۸1/0 - - - - 

1389 ۳ 65/2 ۳4۸ 54/۳ - - 7 9۳/0 262 71/0 17 5۳/0 - - 12 9۸/2 2 40/0 4۸۸ 7۸/0 - - - - 

1390 ۳ 65/2 ۳20 25/۳ 1۸۳ 29/1 7 00/1 24۸ 72/0 17 55/0 1 ۸6/2 12 27/۳ 2 40/0 497 76/0 1 00/0 1 69/1 

1391 ۳ 59/2 ۳16 21/۳ 1۸6 2۳/1 5 72/0 1۸9 51/0 11 ۳5/0 1 ۸6/2 12 00/۳ 1 19/0 49۸ 74/0 1 27/1 1 09/1 

1392 ۳ 54/2 297 04/۳ 194 2۸/1 5 70/0 1۳6 ۳4/0 11 ۳۳/0 1 7۸/2 12 67/2 ۳ 59/0 49۸ 74/0 1 0۳/1 1 71/1 

1393 ۳ 46/2 257 66/2 200 07/1 6 ۸5/0 1۸2 52/0 14 44/0 1 70/2 12 04/۳ 2 ۳۸/0 499 72/0 2 90/0 2 77/1 

1394 ۳ 44/2 24۸ 59/2 199 05/1 7 96/0 150 40/0 14 44/0 1 7۸/2 1۳ 22/۳ ۳ 59/0 499 67/0 2 49/0 2 52/1 

1395 ۳ 44/2 2۳4 49/2 - - 7 96/0 1۸5 5۳/0 16 49/0 - - 12 7۸/2 ۳ 56/0 502 64/0 - - - - 

استان بهزيستي کل اداره: مأخذ
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، مراکز نگهداری از کودکان بي سرپرست شهرستان 1۳94تا  1۳90با توجه به آمار موجود بين سال های 

سرپرست تعداد کودکان بي 1۳۸5-1۳95دوره  طي خوانسارتغييری نداشته است. در شهرستان خوانسار 

های شهرضا شهرستانبه همراه  1۳95در سال  وانسارخاز اين نظر شهرستان  .است افزايش يافتهنگهداری شده 

ارای مراکز نگهداری از های داست. در اين سال در بين شهرستان استان قرار داشته دهمدر رتبه ين و ناي

نز با نط شهرستان در جايگاه اول وکودک  1۸1اصفهان با نگهداری از شهرستان سرپرست، کودکان بي

 اند.قرار گرفتهکودک در جايگاه آخر  6پذيرش 

اند و از اين نظر در خوانسار تحت پوشش بهزيستي بودهسرپرست در شهرستان کودک بد ۳، 1۳95در سال 

 جايگاه اول را داشته است.کودک  192اصفهان با شهرستان  در اين سال. رتبه آخر استان قرار داشته است

را در استان  مبيست و سوش بهزيستي رتبه از نظر تعداد معلولين تحت پوش خوانسارشهرستان  1۳95در سال 

علول م 4۳5مياندشت با  و ينشهرستان بويمعلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

 اند.رتبه آخر را در استان داشته

 نکه از ايخوانسار قرار داشته درصد از مراکز مشاوره حضوری استان در شهرستان  49/0، 1۳94در سال 

مرکز مشاوره رتبه  145اصفهان با  شهرستان در اين سال گرفته است.نظر در رتبه های پاياني استان قرار

در شهرستان  1۳94در سال شهرستان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. نخست را دارد و 

 .ته استداشاستان قرار ني در رتبه های ميامرکز مشاوره و ترک اعتياد فعال بوده که از اين نظر  2خوانسار 

مياندشت بدون داشتن مرکز مشاوره و ترک و ين شهرستان بويمرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با شهرستان 

 اند.تياد رتبه آخر را در استان داشتهاع

 طي دوره مورد نظر شهرستان خوانسار فاقد مرکز آسيب های اجتماعي  و مرکز مشاوره ژنتيك بوده است.

 ی کمیته امدادامور اجتماع

 طي خوانسار خميني در شهرستانتعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام  (60-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

 

 

 

 

 



   10۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

و سهم این شهرستان  خوانسار خمینی در شهرستانتعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام (. 60 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 1۸56 11/2 ۳950 10/2 

1386 1997 19/2 4019 07/2 

1387 2050 17/2 405۳ 06/2 

1388 2076 14/2 ۳997 0۳/2 

1389 2067 20/2 ۳۸6۸ 11/2 

1390 1۸90 15/2 ۳۳۸4 0۳/2 

1391 1۸47 05/2 ۳245 94/1 

1392 2075 17/2 ۳9۳0 19/2 

1393 19۳9 9۸/1 ۳55۳ 95/1 

1394 1۸۸1 91/1 ۳262 ۸1/1 

 7۳/1 2716 90/1 1706 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                   

 يافته کاهش خميني در خوانساري دوره مورد نظر تعداد خانوار و افراد مورد حمايت کميته امداد امام ط

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه 1۳95در نه ماهه اول سال  خوانساراست. شهرستان 

خور و شهرستان تبه اول و خانوار ر 24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال  .را در استان دارد نوزدهم

نيز در  اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امدادستان داشتهخانوار رتبه آخر را در ا 5۳۸بيابانك با 

نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با شهرستان  .را در استان دارد  رتبه بيست و يکم خوانسارشهرستان  اين سال

 اند. ر رتبه آخر را در استان داشتهنف 926خور و بيابانك با شهرستان 

 شاخص های مهم اجتماعی

و استان اصفهان ارائه شده   خوانسارهای اجتماعي مهم در سطح شهرستان اخصبرخي  ش  (61-1)در جدول

است.



 

 

 1385-1395طی دوره  خوانسارهای اجتماعی مهم در شهرستان وضعیت شاخص(. 61 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 الس

 تعداد ازدواج
 ۳۳7 ۳72 ۳17 ۳4۳ ۳25 419 402 409 429 426 ۳۸۳ شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 1۸2 1۳4 1۳6 127 179 17۳ 11۸ 14۸ 174 177 ۳9 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 2/10 ۳/11 7/9 5/10 0/10 9/12 4/12 6/12 2/1۳ 1/1۳ ۸/11 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
 7/14 9/15 1/12 2/11 4/10 6/1۳ 6/12 9/12 4/12 6/12 1/12 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
 4/1 ۳/2 0/5 1/9 ۳/9 6/11 1/12 0/12 7/14 0/14 1/11 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(

 لک
 5/5 ۳/5 2/4 9/۳ 5/5 ۳/5 6/۳ 6/4 4/5 5/5 2/1 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
 ۳/۸ 6/7 4/5 5/4 ۸/7 9/5 1/4 1/5 7/5 1/6 1/1 شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 7/0 7/1 ۸/2 1/2 ۳/4 ۸/2 5/۳ 7/4 2/4 ۳/1 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
 9/1 1/2 ۳/2 7/2 ۸/1 4/2 4/۳ ۸/2 5/2 4/2 ۸/9 شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 ۸/1 1/2 2/2 5/2 4/1 ۳/2 1/۳ 5/2 2/2 1/2 ۸/10 شهرستان شهری



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 الس

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان

 روستایی
 * ۳/۳ 0/۳ ۳/۳ 5/4 ۳/4 ۳/4 4/۳ 2/۳ ۳/۳ ۳/۸ شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

ازدواج  سن میانگین

 مردان

 کل
 ۳/29 5/29 4/2۸ 5/27 9/27 9/27 1/26 0/2۸ 0/27 4/26 1/26 شهرستان

 4/29 9/2۸ 5/2۸ 0/2۸ 6/27 5/27 ۳/27 1/27 1/26 9/26 ۸/26 استان

 شهری
 4/29 7/29 0/29 2/2۸ ۳/2۸ 9/2۸ 5/27 1/2۸ 0/2۸ 1/27 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
 1/27 5/27 9/25 9/25 ۳/25 6/25 7/25 2/26 ۳/25 0/25 1/25 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

ازدواج  سن میانگین

 زنان

 کل
 0/24 ۸/24 6/2۳ ۳/2۳ 4/2۳ 1/2۳ 6/22 1/22 4/22 9/21 ۸/21 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 2/24 9/24 ۳/24 1/24 ۸/2۳ 1/24 2/2۳ ۸/2۳ 5/2۳ 1/22 2/22 رستانشه

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 ۳/20 2/24 6/20 5/21 0/21 1/20 4/21 0/21 ۸/20 1/19 6/20 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

طالق  سن میانگین

 مردان

 کل
 ۳/۳7 ۳/۳7 6/۳7 2/۳6 6/۳4 7/۳4 1/۳5 1/۳۳ 1/۳6 4/۳7 7/۳7 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
 ۳/۳7 2/۳7 4/۳7 1/۳7 7/۳4 1/۳4 9/۳6 0/۳4 1/۳6 7/۳5 4/۳7 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 7/۳۸ 4/۳۸ 1/۳۳ 5/۳۳ 7/۳۳ ۳/۳۳ 9/۳۳ 1/۳7 1/۳1 2/۳۸ شهرستان

 6/۳۳ 2/۳4 2/۳4 0/۳۳ 0/۳4 1/۳۳ 4/۳4 9/۳۳ 1/۳4 6/۳2 ۸/۳2 استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 الس

طالق  سن میانگین

 زنان

 کل
 2/۳2 ۸/۳1 1/۳1 6/۳0 9/2۸ 9/2۸ 1/2۸ 7/2۸ 5/۳0 ۸/2۸ ۳/۳1 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان

 شهری
 2/۳2 0/۳2 1/۳1 1/۳1 9/2۸ ۳/29 5/29 9/2۸ 1/۳0 2/29 ۸/۳1 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 2/2۸ 4/۳1 4/29 4/29 ۳/27 5/27 4/2۸ 4/29 5/27 7/۳0 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

 1/9 - - - - 9/12 - - - - 4/۸ شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 تعداد

 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 1۳6 174 14۳ 17۸ 275 11۳ ۸2 64 29 24 26 تعداد

 ۳/0 ۳/0 ۳/0 ۳/0 6/0 ۳/0 ۳/0 ۳/0 2/0 2/0 2/0 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 1 1 0 0 2 4 -   - -   -  - تعداد

 5/0 6/0 0/0 0/0 2/1 6/2 -   - -   -  - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران - استان احوال ثبت کل مأخذ: اداره



   107/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 کاهش يافته 1۳95در سال   2/10به نرخ  1۳۸5در سال  ۸/11از رقم  خوانسارنرخ ازدواج در شهرستان 

تان شهرسدر اين سال  .دارد در استان را سوماز نظر نرخ ازدواج رتبه  خوانسارشهرستان ، 1۳95در سال است. 

به ترتيب رتبه اول و آخر را در استان  6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج 

 اند.به خود اختصاص داده

 
کل استان طی دوره  و نرخ طالق رخ ازدواجبا ن خوانسارشهرستان و نرخ طالق مقایسه نرخ ازدواج (. 58 -1نمودار)

1395-1385 

هرستان شدر اين سال  .، شهرستان خوانسار از نظر نرخ طالق در رتبه دوم استان قرار داشته است1۳95در سال 

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳دهاقان با نرخ طالق 

در  .ق رتبه هجدهم را در استان داشته است، از نظر نسبت ازدواج به طال1۳95شهرستان خوانسار در سال 

دهاقان با نسبت ازدواج به شهرستان و رتبه اول  15۸1نسبت ازدواج به طالق  باشهرستان شهرضا اين سال 

 .اندداشتهرتبه آخر را در استان  5/0طالق 
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کل استان طی دوره  سبت ازدواج به طالقبا ن وانسارخشهرستان مقایسه نسبت ازدواج به طالق (. 59 -1نمودار)

1395-1385 

مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج  (61-1)همانگونه که از اطالعات جدول

از نظر  1۳95در سال  خوانسارو استان در حال افزايش است. شهرستان  خوانسارزنان در سطح شهرستان 

گين شاهين شهر و ميمه با ميانشهرستان در اين سال  .را در استان داردهفتم ن رتبه ميانگين سن ازدواج مردا

سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان باالترين و سال   4/۳0سن 

ر را د چهاردهمه اظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبحبه ل خوانسارشهرستان  1۳95مردان را داشته اند. در سال 

شهرستان باالترين  و سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .استان داشته است

 اند. ن ازدواج زنان را در استان داشتهسال پايين ترين ميانگين س ۸/21 ميانگين سن چادگان با

ردان و هم به لحاظ ميانگين سن طالق زنان شهرستان خوانسار هم از نظر ميانگين سن طالق م 1۳95در سال 

سال برای مردان رتبه اول و  ۳/42شهرضا با ميانگين سن طالق رتبه ششم را در استان داشته است. شهرستان 

سال رتبه آخر را در استان داشته اند. در همين سال به لحاظ  5/20 ميانگين سن طالق چادگان باشهرستان 

چادگان با شهرستان سال رتبه اول و  0/4۳ ميانگين سن طالق شهرضا باتان شهرسميانگين سن طالق زنان، 

 سال رتبه آخر را در استان داشته اند. 7/1۸ميانگين سن طالق 

 1۳90-1۳95و طي دوره  افزايش 1۳۸5-1۳90طي دوره  خوانسارنرخ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان 

 هجدهماز نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه  خوانسار، شهرستان 1۳95يافته است. در سال  کاهش

درصد رتبه اول و  4/17نز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان نط شهرستان در اين سال. ان قرار داشته استاست

 درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7خميني شهر با نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهرستان 

در همين سال شهرستان خوانسار از نظر تعداد رخ نداده است. ي قتل 1۳95در سال  خوانسارشهرستان در 

 سرقت  در رتبه هجدهم و به لحاظ خودکشي در رتبه های پاياني استان قرار داشته است.



   109/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده  (کار يایجو) بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده اند، کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، آيند.يم شمار به

 . شوند مي محسوب «اقتصادی فعال»

 به بنا يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد اشتغال دارای( باشد کار فاقد مرجع،

 منظور به را مشخصي اقدامات( باشد کار جويای و د(باش داشته آمادگي خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد صورت به کار جستجوی

ساله و بيشتر شهرستان خوانسار افزايش يافته و جمعيت زنان  10جمعيت  1۳۸5نسبت به سال  1۳95در سال 

  همواره بيشتر از مردان بوده است.

های يت در سالبه تفکيك جنس خوانسارجمعيت فعال شهرستان اطالعات مربوط به  (62-1)ولدر جد

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90، 1۳۸5

 خوانسار ساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان 10جمعیت (. 62 -1جدول)

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 2۸90۸ 14۳66 14542 10416 9191 1225 95۳۸ ۸516 1022 ۸7۸ 675 20۳ 

1390 2۸۸۳9 14۳07 145۳2 11520 9649 1۸71 9775 ۸۳92 1۳۸۳ 1745 1257 4۸۸ 

1395 290۳7 14۳40 14697 10646 9۳11 1۳۳5 ۸915 7921 994 17۳1 1۳90 ۳41 
 مأخذ: مرکز آمار ايران

در شهرستان خوانسار تعداد شاغلين و  1۳۸5-1۳90مشخص است طي دوره  (62-1)همانطور که در جدول

 است.   تعداد شاغلين و بيکاران کاهش يافته 1۳90-1۳95افزايش و طي دوره بيکاران 

الهان در ساستان اصفکل و  ارخوانسدر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  نرخ بيکاری (6۳-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 
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خوانسار و استان در سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 63 -1جدول)

 )درصد(اصفهان

 

 سال

 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 4۳/۸ ۳4/7 57/16 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 15/15 0۳/1۳ 0۸/26 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 26/16 9۳/14 54/25 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                  

از نرخ کمتر  1۳۸5در سال  خوانسارمشخص است نرخ بيکاری شهرستان  (6۳-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان 1۳95باالتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال  1۳95و  1۳90های بيکاری استان و در سال

درصد  09/1۸لنجان با شهرستان در اين سال  .را در استان داشته است سوماز نظر نرخ بيکاری رتبه  خوانسار

 اند.نرخ بيکاری را در استان داشتهين تردرصد پايين 94/5 آران و بيدگل باشهرستان باالترين و 

 
 1395و  1390، 1385نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های (. 60 -1نمودار)

 

 



   111/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان های  با دیگر خوانسارمقایسه نرخ بیکاری شهرستان (. 61 -1نمودار)

1395 

 ارزش افزوده

 ستانده ارزشارزش افزوده ناخالص برابر با . است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزشارزش افزوده، 

 .است توليد در استفاده مورد ای واسطه مصارف ارزش منهای ناخالص

سهم اين شهرستان از کل قيمت جاری و  کل استان بهو  خوانسارارزش افزوده شهرستان  (64-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳ارزش افزوده استان طي دوره 

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393طی دوره  خوانسارارزش افزوده شهرستان (. 64 -1جدول)

 سال
ستان سهم شهرستان از ا ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان )درصد(

1379 252242 ۳۸795952 65/0 

1380 276407 4۳99۸067 6۳/0 

1381 ۳4۸9۸0 55476۳01 6۳/0 

1382 47۳7۳۸ 7۳97۳۳65 64/0 

1383 79062۳ 1006۳4۳27 79/0 

1384 71772۸ 119507942 60/0 

1385 ۸99570 14۳4۳254۸ 6۳/0 

1386 106۸606 192765900 55/0 

1387 1257۸99 2۳475657۸ 54/0 

1388 1114920 24۳0۸۳615 46/0 
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 سال
ستان سهم شهرستان از ا ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان )درصد(

1389 1۳69۳7۸ ۳0۳7۳7646 45/0 

1390 16۳6۳79 41۸791۸۸5 ۳9/0 

1391 2۳4919۳ 514012105 46/0 

1392 292۸741 6715۳5719 44/0 

1393 ۳290۸10 762415۳4۳ 4۳/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان   

 سهم ارزش افزوده شهرستانطي دوره مورد بررسي مشخص است که  (64-1)العات جدولبراساس اط

 خوانسار از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

ه که از سرانه ارزش افزوده ميليون ريال بود ۳/100، ارزش افزوده سرانه شهرستان خوانسار 1۳9۳در سال 

، شهرستان خوانسار از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳ ميليون ريال( کمتر است. در سال ۸/151)استان

و   ۸/627با ارزش افزوده سرانه  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .نوزدهم  را در استان داشته است

 ند.اميليون ريال به ترتيب رتبه اول و آخر را در استان داشته 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان 

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان در  با دیگرمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان خوانسار (. 62 -1مودار)ن

 1393سال 

 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



   11۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

يگران قرار مورد استفاده د و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

دمتي کاال يا خ، شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليدمى گفته محصول يا ستانده ،گيردمي

 شود.حاصل مي

 و انسارخونسبت مصرف واسطه به ستانده در هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان  (65-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان 

از  کمتر انسارخوهای اقتصادی در شهرستان فعاليتبيشتر نسبت مصرف واسطه به ستانده در  ،1۳9۳ در سال

. در اين سال نسبت مصرف واسطه به ستانده کل در شهرستان خوانسار  نيز کمتر از کل کل استان بوده است

مصرف  ،دهر واحد تولي برای استانبه کل نسبت  خوانساردر شهرستان که اين امر نشان مي دهد استان است. 

 .است صورت گرفته کمتری واسطه

 1393)درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال نسبت مصرف واسطه به ستانده(. 65 -1جدول)

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 55/51 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 ۸6/74 صنعت و معدن

 ۳1/9 ۳1/11 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 ۸0/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 51/4۸ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 55/29 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0۳/52 59/51 های مالیگریواسطه

 ۸9/17 ۸9/16 سب و کارمستغالت، کرایه و خدمات ک

 70/1۸ 66/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 46/15 آموزش

 65/14 65/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 27/2۳ سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهسازمان مأخذ:        

 عمده اقتصادی ارزش افزوده به تفکیک بخش های

در بندی کرد. عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دستهتوان در قالب سه بخش فعاليت های اقتصادی را مي

هر بخش از کل ارزش و سهم  خوانسارهای عمده اقتصادی شهرستان ارزش افزوده بخش (66-1)جدول

 افزوده شهرستان ارائه شده است.
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تان شهرس و سهم )میلیون ریال(به تفکیک بخش های عمده اقتصادی خوانسارارزش افزوده شهرستان  (.66 -1جدول)

 )درصد(استان در هر بخشارزش افزوده از کل 

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 56964 56/1 56445 ۳6/0 1۳۸۸۳2 71/0 

1380 65955 61/1 50775 ۳2/0 159677 67/0 

1381 ۸194۳ 70/1 77466 ۳6/0 1۸9570 65/0 

1382 10۸652 57/1 140651 46/0 2244۳5 62/0 

1383 120261 61/1 244490 5۳/0 425۸72 91/0 

1384 169۸25 ۸2/1 214177 40/0 ۳۳۳725 59/0 

1385 219174 79/1 27۸917 45/0 401479 5۸/0 

1386 254۸20 50/1 ۳07۳60 ۳5/0 506426 57/0 

1387 22۸9۸1 ۳7/1 42۸25۸ 40/0 600660 54/0 

1388 2704۳0 64/1 1۳7471 14/0 707019 55/0 

1389 ۳2600۳ 5۸/1 19970۳ 15/0 ۸4۳672 57/0 

1390 40۳41۸ 9۸/1 27۸291 1۳/0 954670 52/0 

1391 64۸209 02/2 ۳4500۸ 14/0 1۳55976 56/0 

1392 9192۳4 71/1 420۸۸۳ 1۳/0 15۸۸62۳ 55/0 

1393 997267 51/1 ۳9۸917 11/0 1۸94626 54/0 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهسازمان مأخذ:                     

خدمات های کشاورزی، صنعت و ستان خوانسار از ارزش افزوده بخشطي دوره مورد بررسي سهم شهر

، شهرستان خوانسار از نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه بيست 1۳9۳استان کاهش يافته است. در سال 

 ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده  شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی .و دوم را در استان داشته است

ميليون ريال رتبه آخر را در استان  267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ميليون ريال رتبه اول و 

 اند. داشته

، شهرستان خوانسار از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه بيست و سوم را در استان داشته 1۳9۳در سال 

ميليون ريال  114۳۳25۳7افزوده شاهين شهر و ميمه با ارزش شهرستان اين سال در بخش صنعت  در .است

تبه اول و آخر را در استان داشتهميليون ريال به ترتيب ر 2672۳4رزش افزوده خور و بيابانك با او شهرستان 

 اند. 



   115/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

، شهرستان خوانسار به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات رتبه نوزدهم را در استان داشته 1۳9۳در سال 

ه ميليون ريال در جايگا 17242522۳اصفهان با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش خدمات  .است

 ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 1276407مياندشت با ارزش افزوده  و ينشهرستان بوياول و 

 خوانساررزش افزوده شهرستان اهای عمده اقتصادی از سهم ارزش افزوده هر يك از بخش (67-1)جدول

 دهد.و استان را نشان مي

 و استان)درصد( خوانساریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان سهم هر(. 67 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 5۸/22 ۳9/9 ۳۸/22 05/40 04/55 56/50 

1380 ۸6/2۳ ۳1/9 ۳7/1۸ ۳6/۳6 77/57 ۳2/54 

1381 4۸/2۳ 6۸/۸ 20/22 49/۳۸ ۳2/54 ۸2/52 

1382 94/22 ۳7/9 69/29 77/41 ۳۸/47 ۸6/4۸ 

1383 21/15 44/7 92/۳0 24/46 ۸7/5۳ ۳2/46 

1384 66/2۳ ۸1/7 ۸4/29 94/44 50/46 24/47 

1385 ۳6/24 54/۸ 01/۳1 14/4۳ 6۳/44 ۳2/4۸ 

1386 ۸5/2۳ ۸4/۸ 76/2۸ 14/45 ۳9/47 02/46 

1387 20/1۸ 14/7 05/۳4 65/45 75/47 21/47 

1388 26/24 ۸0/6 ۳۳/12 21/40 41/6۳ 99/52 

1389 ۸1/2۳ 79/6 5۸/14 6۸/44 61/61 54/4۸ 

1390 65/24 ۸7/4 01/17 92/50 ۳4/5۸ 21/44 

1391 59/27 26/6 69/14 00/47 72/57 74/46 

1392 ۳9/۳1 02/۸ ۳7/14 92/4۸ 24/54 06/4۳ 

1393 ۳0/۳0 64/۸ 12/12 56/45 57/57 ۸0/45 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهسازمان مأخذ:                        

سهم بخش کشاورزی و خدمات از مشخص است طي دوره مورد بررسي  (67-1)جدولدرهمانگونه که 

ز  ااست. طي همين دوره سهم بخش صنعت کل ارزش افزوده در شهرستان خوانسار بيشتر از استان بوده 

 وانسار کمتر از استان بوده است.کل ارزش افزوده در سطح شهرستان خ

رتبه هفتم را در استان  1۳9۳کشاورزی از کل ارزش افزوده، در سال شهرستان خوانسار از نظر سهم بخش 

شاهين شهر و ميمه با سهم درصد شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال . داشته است

 اند. داشته تبه اول و آخر را در استانبه ترتيب ر 06/2



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 116

 

 
 1379-1393اصفهان طی دوره  و استان خوانسارشهرستان از کل ارزش افزوده سهم بخش کشاورزی (. 63 -1نمودار)

 
رستان های استان ا دیگر شهسهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان خوانسار بمقایسه (. 64 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 

رتبه بيست و دوم را در  1۳9۳در سال  ،از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده خوانسار شهرستان

سميرم با سهم شهرستان و  درصد ۳0/۸۳با سهم  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .استان داشته است

 اند.و آخر را در استان داشته تبه اولدرصد به ترتيب ر ۳6/6



   117/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1379-1393طی دوره  و استان خوانسارشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 65 -1نمودار)

 
ر شهرستان های استان و با دیگ خوانسارشهرستان سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 66 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

رتبه ششم را در استان داشته  1۳9۳در سال  ،ارزش افزوده ازبه لحاظ سهم بخش خدمات  خوانسارشهرستان 

شاهين شهر و شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان است، در اين سال 

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته درصد 6۳/14ميمه با سهم 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 11۸

 

 
 1379-1393طی دوره  و استان خوانسارشهرستان  از کل ارزش افزودهخدمات سهم بخش (. 67 -1نمودار)

 
با دیگر شهرستان های استان و  ارخوانسشهرستان سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 68 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

رستان خوانسار به سهم اين های اقتصادی در ارزش افزوده شهنسبت سهم هر يك از فعاليت (6۸-1)جدول

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در در ارزش افزوده استان را نشان ميها فعاليت

دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استان باشد نشان 1بيشتر از شهرستان خوانسار 

 است.



   119/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

مشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان خوانسار در سطح استان  (6۸-1)همانگونه که در جدول

، شهرستان خوانسار فقط در 1۳9۳های اقتصادی دارای مزيت بوده است. در سال در بخش اعظم فعاليت

های صنعت و معدن، تأمين آب، برق و گاز طبيعي، ساختمان و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات عاليتف

 مزيت نداشته است.



 

 

 استان افزوده ارزش در ها فعالیتاین   سهم بهخوانسار  شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 68 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 عالیتشرح ف

 5۳/۳ 9۳/۳ 45/4 11/5 52/۳ 5۸/۳ 55/2 70/2 ۸6/2 0۳/۳ 05/2 45/2 70/2 56/2 40/2 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 40/2 ۸۸/2 21/1 00/1 0۸/2 ۸4/1 59/1 6۳/1 24/2 ۳4/2 79/1 20/2 24/2 24/2 17/2 ماهیگیری

 04/0 04/0 04/0 0۳/0 04/0 0۳/0 6۸/0 56/0 6۸/0 59/0 64/0 66/0 45/0 ۳5/0 ۳۸/0 صنعت و معدن

 71/0 90/0 ۸۳/0 94/0 75/0 ۸6/0 66/0 69/0 55/0 61/0 54/0 65/0 6۸/0 76/0 27/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 7۸/0 7۸/0 ۸0/0 9۳/0 05/1 07/1 12/1 14/1 02/1 0۸/1 ۸6/0 0۸/1 12/1 16/1 15/1 ساختمان

 ۳5/1 ۳۳/1 27/1 4۸/1 25/1 22/1 04/1 01/1 ۸۸/0 95/0 75/0 96/0 01/1 05/1 05/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 40/1 52/1 29/1 57/1 0۳/1 04/1 ۸۳/0 7۸/0 67/0 75/0 5۸/0 47/0 49/0 52/0 ۸2/0 هتل و رستوران

 62/0 62/0 64/0 ۳۳/0 ۸6/0 ۳4/0 19/0 5۳/0 60/0 61/0 0۸/۳ 66/0 75/0 ۸۸/0 ۸7/0 ل، انبارداری و ارتباطاتحمل و نق

 2۳/1 20/1 16/1 40/1 29/1 29/1 05/1 97/0 ۸9/0 04/1 79/0 01/1 12/1 1۳/1 05/1 های مالیگریواسطه

 47/1 49/1 44/1 61/1 52/1 5۳/1 ۳2/1 ۳0/1 17/1 2۳/1 96/0 22/1 27/1 ۳1/1 ۳0/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 ۳1/1 ۳0/1 24/1 45/1 24/1 21/1 0۳/1 99/0 ۸7/0 91/0 70/0 ۸5/0 ۸7/0 ۸7/0 ۸4/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 40/1 ۳۸/1 ۳۳/1 07/1 ۳5/1 ۳6/1 19/1 17/1 06/1 1۳/1 ۸۸/0 05/1 16/1 09/1 17/1 آموزش

 65/1 5۳/1 57/1 ۸1/1 59/1 55/1 ۳1/1 24/1 11/1 22/1 94/0 20/1 26/1 24/1 51/1 ماعیبهداشت و مددکاری اجت

 01/1 01/1 97/0 14/1 96/0 0۳/1 91/0 91/0 7۸/0 ۸2/0 67/0 91/0 99/0 0۳/1 0۳/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان        



   121/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

هم های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان خوانسار به سنسبت سهم هر يك از فعاليت (69-1)ولدر جد

رقم بدست آمده  کهدر صورتي ارائه شده است. 1۳9۳ها در ارزش افزوده کل کشور در سال اين فعاليت

ص در سطح دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت خاباشد نشان 1برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 کشور است.

 در ها فعالیتاین   سهم بهخوانسار  شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 69 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده ارزش

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 42/2 15/۳ ۸2/2 94/1 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 67/0 21/0 2۸/0 12/0 ماهیگیری

 05/0 04/0 61/0 ۳7/0 صنعت و معدن

 99/0 57/1 16/1 24/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 91/0 90/0 44/1 2۸/1 ساختمان

 15/1 75/1 00/1 21/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۳۳/1 44/1 77/0 05/1 هتل و رستوران

 5۸/0 2۸/0 5۸/0 90/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 57/0 ۸۸/0 6۳/0 ۸9/0 های مالیگریواسطه

 ۳۳/1 2۳/1 00/1 24/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 29/1 ۳۳/1 71/0 76/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 22/1 91/0 07/1 26/1 آموزش

 65/1 24/1 1۸/1 5۸/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸2/0 94/0 ۸7/0 99/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مرکز  آمار ايرانمأخذ: 

های ، شهرستان خوانسار در فعاليت1۳9۳مي توان استدالل کرد که در سال  (69-1)از نتايج جدول

وران، ليه و کاالها، هتل و رستعمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نق، داریکشاورزی، شکار و جنگل

مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار، اداره امور عمومي و خدمات شهری، آموزش و بهداشت و 

 در سطح کشور دارای مزيت نسبي بوده است. مددکاری اجتماعي 

 

 



  انسارسند توسعه شهرستان خو/ 122

 

 
 در هااین فعالیت  سهم به خوانسارشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 69 -1نمودار)

 1393و کشور در سال  استان افزوده ارزش

که بوده  ميليون ريال ۳/۳67برابر است با  خوانسار، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان 1۳9۳در سال 

، 1۳9۳ر سال د خوانساراست. شهرستان  کمتر( ميليون ريال 5/512از ارزش افزوده شاغلين در سطح استان )

شهر اهينش در اين سال شهرستان .استان قرار گرفته است هفدهماز نظر ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه 

 4/27۸  با ارزش افزوده سرانه شاغلين  خميني شهرو شهرستان  0/2122با ارزش افزوده سرانه شاغلين  و ميمه

 1اند.داشته آخر را در استاناول و  رتبه ميليون ريال  به ترتيب 

 
شهرستان های استان و کل استان  با دیگرمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان خوانسار (. 70 -1نمودار)

 1393اصفهان در سال 

 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال شهرستان شاغلينآمار مربوط به  -1



   12۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 میزان سپرده نزد بانک ها

داز در هر  جامعه ای باشد. در تواند شاخص مناسبي برای نشان دادن ميزان پس انهای بانکي ميميزان سپرده

 های شهرستان خوانسار و کل استان اصفهان ارائه شده است. مبلغ انواع سپرده ها در بانك (70-1)جدول

 خوانسار مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در سطح شهرستان(. 70 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها 

 ال()میلیون ری

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 2۸06۸1 41/0 ۸6۳2 15111 

1386 ۳45975 ۳5/0 10647 21167 

1387 ۳۸1464 ۳5/0 11745 2۳467 

1388 4۸51۸۸ ۳5/0 14947 2۸944 

1389 6۳0۳۸۳ ۳7/0 194۳1 ۳4976 

1390 ۸1251۳ ۳9/0 25060 4۳195 

1391 1040217 ۳9/0 ۳1960 54224 

1392 1247494 44/0 ۳۸1۸2 57169 

1393 174۳07۸ 47/0 5۳147 7464۸ 

1394 2516591 46/0 764۳9 107۳7 

  مأخذ: مرکز آمار ايران         5

 * اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند.       

يافته است.  افزايشهای استان های نزد بانكاز کل سپرده خوانسارم شهرستان طي دوره مورد بررسي سه

 خوانسارمشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك ها در شهرستان  (70-1)در جدولهمانطور که 

تم شها رتبه ه، شهرستان خوانسار از نظر سرانه سپرده نزد بانك1۳94در سال  از سرانه استان بوده است. کمتر

شهرستان هزار ريال رتبه اول و  16150۳اصفهان با سرانه  شهرستان  در اين سال .را در استان داشته است

 اند.ريال رتبه آخر را در استان داشتههزار  22۸۸6مياندشت با سرانه و  ينبوي



  انسارسند توسعه شهرستان خو/ 124

 

 
در  کل استانو با دیگر شهرستان های استان  خوانسارتان مقایسه سرانه سپرده نزد بانک ها در شهرس(. 71 -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 سرمايهکردن نيازهای مصرفي، واسطهبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

ه توان صنايع اين شهرستان را در سهای اقتصادی اهميت بسياری دارد. به طور کلي ميبخش از نظر شاخص

يد ای )شامل تولآشاميدني، توليد منسوجات(، صنايع واسطهشامل صنايع مواد غذايي و ه مصرفي)گرو

فلزی  ای )شامل محصوالتمحصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي( و سرمايه

با  ه سهم صنايعای است کبندی کرد. ساختار صنايع شهرستان به گونهيك( تقسيمونو صنايع برق و الکتر

تعداد صنايع به تفکيك فناوری ( 71-1)باشد. جدولميباالتر از متوسط استاني تکنولوژی پيشرفته در آن 

 دهد.خوانسار را نشان مي شهرستان



   125/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 کارگاههای صنعتی به تفکیک فناوری شهرستان خوانسار(. 71 -1جدول)

 سال

های کارگاه

صنعتی با فناوری 

 صد()دربرتر

های صنعتی کارگاه

 باالتراز با فناوری

 متوسط)درصد(

های صنعتی کارگاه

با فناوری پایین تر 

 )درصد(از متوسط

های کارگاه

صنعتی با فناوری 

 )درصد(پایین

1385 ۳۸/15 ۸4/۳ 61/۳4 15/46 

1386 66/16 ۳۳/۳ ۳۳/۳۳ 66/46 

1387 15/15 0۳/۳ ۳6/۳6 45/45 

1388 1۸/1۸ 0۳/۳ ۳۳/۳۳ 45/45 

1389 42/1۸ 26/5 57/۳1 7۳/44 

1390 94/17 12/5 76/۳0 15/46 

1391 20 5 ۳0 45 

1392 51/19 ۸7/4 26/29 ۳4/46 

1393 14/19 ۳۸/6 7۸/29 6۸/44 

1394 14/19 ۳۸/6 7۸/29 6۸/44 

1395 64/17 ۸۸/5 41/29 05/47 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 پنجم يستمب سيزدهم دوم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

باشد که سهم صنايع با فناوری برتر و باالتر از متوسط افزايش ی اين ميدهنده( نشان71-1نتايج جدول )

 داشته است.

 
 1395استان اصفهان در سال سهم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های (. 72 -1نمودار)

 



  انسارسند توسعه شهرستان خو/ 126

 

 های صنعتیشهرک

شد. بارتبه استاني آن بيستم مي يك عدد و  ، 95های صنعتي مصوب شهرستان خوانسار در سال تعداد شهرک

 باشد.شهرک صنعتي مي 12های صنعتي استان مربوط به شهرستان اصفهان با باالترين تعداد شهرک

 تعداد شهرکهای صنعتی شهرستان خوانسار(. 72 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان
1385 1 57 

1386 1 59 

1387 1 6۳ 

1388 1 7۳ 

1389 1 7۳ 

1390 1 7۳ 

1391 1 7۳ 

1392 1 7۳ 

1393 1 7۳ 

1394 1 7۳ 

1395 1 7۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                                         

 
 1395(.  تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال 73 -1نمودار)

 



   127/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 .باشدمي (7۳-1)جدولهای صنعتي نيز به شرح های اقتصادی شهرکچنين زيرساختهم

 های صنعتی شهرستان خوانسارهای شهرکزیرساخت(. 73 -1جدول)

 سال

 های صنعتیهای شهرکزیرساخت

آب)لیتر بر 

 ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

گاز)تعداد شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

 واگذاری)هکتار(

تعداد واحد 

 بهره بردار

1385 ۸ 7 1 ۸/۳9 21 

1386 ۸ 7 1 ۸/۳9 2۳ 

1387 ۸ 7 1 ۸/۳9 29 

1388 2/14 7 1 ۸/۳9 ۳0 

1389 2/14 7 1 ۸/۳9 ۳۳ 

1390 2/14 7 1 66 ۳5 

1391 2/14 7 1 66 ۳5 

1392 2/14 7 1 66 ۳5 

1393 2/14 7 1 66 42 

1394 2/14 7 1 66 4۳ 

1395 2/14 7 1 66 4۳ 

 دوازدهم شانزدهم - شانزدهم سيزدهم 95رتبه 

 تان اصفهانماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت اس         

های صنعتي شهرستان خوانسار در های شهرکی ثابت ماندن زيرساختدهندهنشان ( 7۳-1)نتايج جدول

ي عت. شهرستان خوانسار فاقد فاضالب صناستهای اخير گاز، برق و آب و گاز در سال زمين قابل واگذاری

 باشد.مي

  1۳۸5-1۳95تفکيك تعداد نيرو طي دوره  بهخوانسار را های صنعتي شهرستان داد کارگاهتع (74-1)جدول

 دهد.نشان مي

 های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو شهرستان خوانسارتعداد کارگاه(. 74 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

ن سهم از استا

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 2 6۳/0 191 6 29/0 110 

1386 2 5۳/0 191 7 ۳0/0 124 

1387 2 44/0 191 9 ۳4/0 14۸ 



  انسارسند توسعه شهرستان خو/ 12۸

 

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

ن سهم از استا

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1388 2 ۳۸/0 191 9 ۳1/0 14۸ 

1389 2 ۳4/0 191 10 ۳2/0 1۸5 

1390 2 ۳1/0 191 11 ۳۳/0 205 

1391 2 29/0 191 12 ۳5/0 247 

1392 2 27/0 191 12 ۳۳/0 247 

1393 ۳ ۳۸/0 ۳2۳ 1۳ ۳4/0 267 

1394 ۳ ۳5/0 ۳2۳ 1۳ ۳2/0 267 

1395 ۳ ۳۳/0 ۳2۳ 15 ۳6/0 ۳۳۳ 

 جدهمه جدهمه جدهمه هفدهم 95رتبه در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

داد و از نظر تع هفدهمنفر رتبه  50های بيش از ، از نظر تعداد کارگاه1۳95شهرستان خوانسار در سال 

  را در استان داشته است. هجدهمشاغلين در اين نوع کارگاه ها رتبه 

 
 1395در سال  نفر در شهرستان های استان اصفهان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از  (. 74 -1نمودار)

ه لحاظ تعداد شاغلين در اين نفر و ب 10-49های بين خوانسار از نظر تعداد کارگاه، شهرستان 1۳95در سال 

 در استان داشته است.را  هجدهمنوع کارگاه ها رتبه 

ای شهرستان های توسعهبرداری و هم چنين طرحهای صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهرهتعداد کارگاه

 دادهنشان  (75-1)گذاری انجام شده در جدولچنين سرمايهد و افراد شاغل و همبه تفکيك تعداخوانسار 



   129/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

ها از طرف يي طرحبرداری و اشتغال بيانگر افول توان اجراهای بهرهاست. به صورت کلي کاهش پروانه شده

ال برداری در حهای بهرهگذاری در حالي که ميزان پروانهو از طرفي رشد مثبت سرمايه باشدمجريان مي

وان تماندگي در اين بخش ميل عقبها باشد. از جمله داليتواند ناشي از افزايش قيمتکاهش است مي

 ای را نام برد.های توسعهگذاری دولت و نهادهای اقتصادی و سازمانعدم سرمايه

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 75 -1جدول)

 خوانسارشهرستان 

 سال

 مجوز طرحهای توسعه داریرمجوز بهره ب س ایجادیمجوز تاسی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

 گذاری

 )میلیون ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

 گذاری

 )میلیون ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

 گذاری

 )میلیون ریال(

1385 ۳2 470 117500 7 77 24421 2 12 22۳0 

1386 67 12۳1 402۳00 5 4۳ 15275 0 0 0 

1387 ۳5 1046 479150 4 ۳4 17500 6 201 12۳100 

1388 9 ۳51 52500۸ 2 6 7500 0 0 0 

1389 11 1467 7۸20600 6 ۳5 29۳00 0 0 0 

1390 ۸ 605 564600 2 24 29000 1 6 1400 

1391 2 17 4050 ۳ 5۸ 40500 0 0 0 

1392 9 156 1۳4۸00 1 2 2600 1 14 ۳5709 

1393 4 69 55000 6 69 119599 2 ۳0 ۳5000 

1394 ۳ ۳9 ۳7000 ۳ ۳6 7455 1 12 12000 

1395 4 76 101900 2 10 14450 ۳ 46 ۸1000 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                     

روندی کاهشي را   1۳۸6شود که تعداد مجوزهای ايجادی از سال  مشخص مي ( 75-1)با توجه به جدول 

 داشته ولي اين روند در مجوز بهره برداری پرنوسان بوده است. 

 تعداد صنایع مختلف در شهرستان خوانسار

مبل،  توان از صنايعی آنها ميکه از جملهبااليي دارد از نظر انواع صنايع مختلف تنوع خوانسار شهرستان 

آورده شده ( 76-1)در جدولنام برد که به تفکيك فلزات اساسي، فلزی فابريکي، خدمات مهندسي و ... 

است.



 

 

 تعداد صنایع به تفکیک نوع فعالیت شهرستان خوانسار(. 76 -1جدول)

 سال

زی
 فل

غیر
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ص
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1385 ۳۸/15 5۳/11 5۳/11 ۸4/۳ ۳۸/15 ۸4/۳ 69/7 69/7 5۳/11 ۸4/۳ ۸4/۳ ۸4/۳ 0 0 26 

1386 ۳۳/1۳ ۳۳/1۳ 10 ۳۳/۳ ۳۳/1۳ ۳۳/۳ ۳۳/1۳ 66/6 ۳۳/1۳ ۳۳/۳ ۳۳/۳ ۳۳/۳ 0 0 ۳0 

1387 12/12 1۸/1۸ 09/9 0۳/۳ 12/12 0۳/۳ 12/12 06/6 12/12 0۳/۳ 0۳/۳ 0۳/۳ 0۳/۳ 0 ۳۳ 

1388 09/9 1۸/1۸ 09/9 0۳/۳ 12/12 0۳/۳ 12/12 06/6 15/15 0۳/۳ 0۳/۳ 0۳/۳ 0۳/۳ 0 ۳۳ 

1389 ۸9/7 7۸/15 ۸9/7 6۳/2 15/1۳ 6۳/2 15/1۳ ۸9/7 15/1۳ 6۳/2 26/5 26/5 6۳/2 0 ۳۸ 

1390 69/7 ۳۸/15 69/7 56/2 ۸2/12 

 

56/2 ۳۸/15 69/7 ۸2/12 56/2 12/5 12/5 56/2 0 ۳9 

1391 5/7 15 5/7 5/2 5/12 5/2 15 5/7 15 5/2 5 5 5/2 0 40 

1392 ۳1/7 6۳/14 ۳1/7 4۳/2 19/12 4۳/2 07/17 ۳1/7 6۳/14 4۳/2 ۸7/4 ۸7/4 4۳/2 0 41 

1393 ۳۸/6 76/12 ۳۸/6 12/2 6۳/10 12/2 02/17 6۳/10 ۸9/14 12/2 ۳۸/6 25/4 12/2 12/2 47 

1394 ۳۸/6 76/12 ۳۸/6 12/2 6۳/10 12/2 02/17 6۳/10 ۸9/14 12/2 ۳۸/6 25/4 12/2 12/2 47 

1395 ۸۸/5 72/1۳ ۸4/7 96/1 ۸0/9 96/1 64/17 ۸0/9 72/1۳ 92/۳ ۸۸/5 92/۳ 96/1 96/1 51 

 9120 - 25/0 9۸/6 95/4 1۳/2 ۳6/2 00/۸ 2۳/5 61/1 2۸/2۳ 76/0 99/0 ۸9/9 52/25 95استان در سال 

  ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                        



   1۳1/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 75 -1نمودار)

شود مشخص مي( 76-1)های جدول باتوجه به داده. باشدميصنعت  14 در شهرستان خوانسار تنوع صنعتي

ستيك که بيشترين تمرکز صنايع اين شهرستان در سه بخش محصوالت غذايي و آشاميدني، الستيك و پال

ام شهرستان ن های نسبي اينتوان از آنها به عنوان مزيتباشد که ميي ميبرق یهاو دستگاه آالتينماشو 

د گرچه انهای شهرستان روند صعودی و کم نوساني را داشتهتعداد کارگاهشود برد. همانطور که مشاهده مي

 . ها ثابت مانده اندکه در برخي سال

 کشاورزی -10 -1

شه منابع آبي سطحي نق( آورده شده است. اين ۸-1)کشاورزی شهرستان خوانسار در نقشهپراکنش اراضي 

گونه که مشخص است قسمت عمده و زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همان

زی نيز در اين نواحي بيشتر به های کشاورع شده است که چاهها واقهای کشاورزی در حاشيه رودخانهزمين

د دارد چاه های آب نيز به چشم ميچشم مي خورد. در قسمت جنوب غربي شهرستان که قنات هايي وجو

ها دی زمينبنبا تقسيمکشاورزی  بخش درخورد که مي تواند عملکرد قنات ها را در اين منطقه مختل سازد. 

، سطح زير کشت محصوالت زراعي (77-1)ر جدولغي و اراضي زراعي، طبق آمابه دو قسمت اراضي با

هکتار است. اين شهرستان از نظر  2/1692باغي اراضي هکتار و  ۸/6۸17 ،1۳94در سال خوانسارشهرستان 

از بيست و چهار شهرستان( در استان و از نظر ميزان باغات )بيست ويکمدارا بودن اراضي زراعي، جايگاه 

فهان) های اصبيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستان .باشدرا دارا ميچهاردهم جايگاه 

هکتار( قرار دارند و بيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب  2۳7۳هکتار( و خور و بيابانك) 9600۸

 خوانسارچنين شهرستان هم هکتار( قرار دارند. 6/5۸1هکتار( و فريدن)  4/2216۳سميرم) های شهرستاندر 

. دهداستان را تشکيل مي زراعيدرصد از اراضي  ۳9/1استان و  باغيدرصد از اراضي   25/2



 

 

 های سطحی و زیرزمینیهای کشاورزی شهرستان خوانسار در ارتباط با منابع آب(. وضعیت فعالیت8 -1نقشه)



   1۳۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

درصد به  25هرستان به صورت آبي و اين ش اراضي زراعيدرصد از  75طبق بررسي اطالعات موجود، 

درصد به صورت  7درصد باغات اين شهرستان به صورت آبي و  9۳شوند. همچنين صورت ديم آبياری مي

 .آمده است (77-1)در جدولآمار و اطالعات اراضي موجود اين شهرستان  شوند.ديم آبياری مي

 و سهم شهرستان از استان)درصد( )هکتار(خوانساراغات شهرستان اراضی زراعی و ب(. 77 -1جدول)

 سال

 باغات اراضی زراعی

مجموع 

کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 شهرستان

سهم 

 شهرستان

 از استان

 شهرستان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان  (76-1)ار نمود

استان را از لحاظ دارا بودن  بيست ويکمجايگاه  خوانسار ، شهرستانشودمشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94اراضي کشاورزی در سال 

 



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۳4

 

 
 1394ها در سال اراضی کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان (. 76 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 77 -1نمودار)

 



   1۳5/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1394ها در سال ستاناراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهر(. 78 -1نمودار)

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

 ، ايجاد اشتغال و تأميند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاکتوانبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95)طبق آمار سال خوانساران های پروتئيني ايفا کند. شهرستنيازهای کشور در زمينه فرآورده

درصد از 64القي و قش، مراتع هکتار 25992ها يعني درصد از آن ۳6باشد که هکتار مرتع مي 72199دارای 

 7۳ها مراتع درجه يك، درصد آن 22القي هستند. از جمع اين مراتع، ييهکتار، مراتع  46207ها يعني آن

درصد از  16/1 خوانسارراتع درجه سه هستند. در کل مراتع شهرستان درصد م 5درصد مراتع درجه دو و 

 دهند. جمع مراتع استان را تشکيل مي

 )هکتار(خوانسارشهرستان در سطح مراتع (. 78 -1جدول)

 سال

 سهمراتع درجه  مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 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 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۳6

 

 سال

 سهمراتع درجه  مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 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(

1394 

1395 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان           

 1۳95در سال  خوانسارمراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان  نسبت (79-1)همچنين در نمودار

 مشخص شده است.

 
 1395در سال  خوانساروضعیت مراتع شهرستان (. 79 -1نمودار)

ديم و آبي( و درصد از محصوالت باغي) 46/1، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

در  شود و اينتوليد مي خوانسارديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان زراعي)از محصوالت  درصد ۳5/0

ز اراضي زراعي استان را در اختيار درصد ا ۳9/1درصد از اراضي باغي و  25/2حالي است که اين شهرستان 

به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال خوانساردارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان 

 به طورها يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال کاهشداشته و  )منفي(درصد رشد -۳9/10

ای هنيز در طي سال خوانسارت باغي آبي شهرستان است. ميزان محصوال درصد رشد داشته 2۸/67ميانگين 

به ها درصد رشد داشته و محصوالت باغي ديم آن در طي اين سال 7۸/۳به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5

است. بررسي جايگاه کشاورزی شهرستان در توليدات کشاورزی  درصد رشد داشته 46/۳2طور ميانگين 

دات باغي استان در تولي سيزدهمی توليد محصوالت زراعي و رتبه استان در بيست ودومی نشان دهنده رتبه

تن  7042تن و شهرستان خور و بيابانك با  5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با مي



   1۳7/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

سميرم  انشهرست توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين

تن، به ترتيب بيشترين و کمترين  1455خور و بيابانك با شهرستان وليد محصوالت باغي و تن ت 196041با 

 آمده است. (79-1)عات مربوط به اين بخش در جدولآمار و اطال کنند.محصوالت باغي استان را توليد مي

 خوانسارتولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان (. 79 -1جدول)

 الس

 محصوالت باغات)تن( )تن(محصوالت زراعی

مجموع 

محصوالت 

 کشاورزی

 )تن(

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 ()درصد

 شهرستان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانمأخذ   

( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی)زراعي و باغي (۸0-1)نمودار 

ر کشاورزی داستان را از لحاظ توليد محصوالت  بيست ودومجايگاه  خوانسارشهرستان  دهد.نشان مي

 اختيار دارد.



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۳۸

 

 
 1394ها در سال محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 80 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 81 -1نمودار)

 



   1۳9/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1394ها در سال شهرستان محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک(. 82 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

ه داده)يا ب وری به صورت نسبت ستاندههای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

کشاورزی ی زمين در بخش بازدهي نهادهی ها( است. محاسبهها به ورودیبه عبارت ديگر خروجي

ی زمين دهد که بيشترين بازدهي نهادهنشان مي 1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال  خوانسارشهرستان 

تن  26/2با  خوانسارباشد. شهرستان تن در هکتار( مي 22/14برخوار) در استان اصفهان مربوط به شهرستان

 استان قرار دارد. آخرر جايگاه توليد محصوالت کشاورزی در هکتار، د

 )تن در هکتار( خوانساری زمین در بخش کشاورزی شهرستان وری نهادهبهره(. 80 -1جدول)

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت باغی بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان       

 



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 140

 

ای استان اصفهان را هی زمين در بخش کشاورزی برای شهرستاننهادهوری جايگاه بهره( ۸۳-1)نمودار 

 دهد.نشان مي

 
های میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 83 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
ان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانمیزی زمین)وری نهادهبهره(. 84 -1نمودار)

 1394های استان اصفهان در سال 

 



   141/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
های میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین)وری نهادهبهره(. 85 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي آبياری تأثير به هایدون شك شيوهب

درصد  20/۸6درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  ۸1/۸، 1۳94، در سال خوانسار دارد. در شهرستان

است که شود. الزم به ذکر ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن 99/4به شکل آبياری غرقابي و  

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره

 ای به ترتيبدر استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره و درصد  66/5و  درصد -25/2 درصد، ۳4/14

 اند.هدرصد به طور ميانگين رشد داشت 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10

 )هکتار(خوانسارهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان شیوه(. 81 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

اری آبی

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اضی ار

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

 اراضی

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 142

 

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

اری آبی

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 

اضی ار

تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

 اراضی

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  71/0به کل جمعيت استان اصفهان،  خوانسارنسبت جمعيت شهرستان 

است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت درصد رسيده  65/0به  1۳94

درصد  91/1ز ابه کل شاغلين اين بخش در استان  خوانساربخش کشاورزی شهرستان  بوده است که شاغلين

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور  1۳94درصد در سال  12/2به  1۳۸5در سال 

از جمعيت  نفر ۳۸64، 1۳94. در سال است درصد رشد داشته 59/2، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

 باشند،که از لحاظ شاغلين بخش کشاورزیين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت ميشاغل ا

 از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد شاغل .استان اصفهان قرار دارد هجدهماين شهرستان در جايگاه 

را دارا نفر( کمترين شاغالن بخش کشاورزی  1920ين)شهرستان ناي نفر( و ۳۳162در بخش کشاورزی)

 هستند.

 خوانسارشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان (. 82 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 )درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 



   14۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 )درصد(سهم شهرستان از استان شهرستان

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                       

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 86 -1نمودار)

ت. در الت کشاورزی اسآی استفاده از توان) اسب بخار در هکتار( ماشيندهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

ان در شهرست اند.ترين ضريب مکانيزاسيون بودهينهای سميرم وکاشان دارای پايشهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در  1۳94در سال  51/2به  1۳۸5در سال  9/0ضريب مکانيزاسيون از  خوانسار

درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه  90/1۳ها با رشد طي اين سال

 استان اصفهان قرار دارد. هفتم

 خوانساریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان ضر(. 83 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 ۸5/0 

1386 9۳/0 

1387 1 

1388 25/1 
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 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1389 ۳7/1 

1390 42/1 

1391 5۸/1 

1392 64/1 

1393 72/1 

1394 ۸/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                                     

 اهده است.قابل مش خوانسارروند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان  (۸7-1)در نمودار

 
 و استان خوانسارسیون کشاورزی شهرستان روند تغییر ضریب مکانیزا(. 87 -1نمودار)

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 59/5۸04مجموعاً  1۳94، در سال خوانسارگيرد. در شهرستان محصوالت صورت مي

 ۳9/7۸درصد آن بذر،  96/0ين شهرستان توزيع شده که کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان ا

های توزيع درصد نهاده ۸۳/0ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 65/20درصد سم و 

ها شامل بذر، سم ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالشده

 -56/2رشد و در مجموع به طور ميانگين درصد  -2۸/۳و  -6۳/1، 64/1۳انگين و کود به ترتيب به طور مي

های کشاورزی توزيع شده در استان، اين شهرستان در درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده

 ميست ودوب تر از لحاظ توزيع بذر در استان در جايگاه استان قرار دارد و به طور جزئي بيست وسومجايگاه 

ن بذر استان قرار دارد. بيشتري بيست ودومو توزيع کود نيز در جايگاه  آخراستان، توزيع سم در جايگاه 



   145/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

تن( بوده  2تن( و کمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2529شده در استان در شهرستان اصفهان)توزيع

مربوط به شهرستان تن( و کمترين آن  1۳/949۳1است. بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفهان)

تن( بوده است. در نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان  ۸6/4915خوانسار)

آمار و اين  (۸4-1)جدول باشد.تن( مي 19/55۳)نشهرستان نايي( و کمترين آن مربوط به 5۳/24۸01)

 دهد.ارائه مي 1۳94تا  1۳۸5های اطالعات را برای سال

 خوانسارهای کشاورزی در شهرستان توزیع نهاده(. 84 -1جدول)

 

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                      

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (۸۸-1)نمودار

 دهد.يها را نشان مشهرستان



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 146

 

 
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 88 -1نمودار)

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

تقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که اين نوع روش اناحتمالي در آينده است. 

 تغيير( ۸5-1جدول) است. هايي همراه بودهبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

تا  1۳۸5ميزان امور دامي که از سال  خوانساردهد. در شهرستان نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که  درصدی، 44/7اند به طور متوسط با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

ان اراضي زراعي و باغي شهرستدرصدی،  40/6اند به طور ميانگين با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

درصدی روبرو بوده اند. الزم به ذکر است که در استان اصفهان ميزان  66/7و  11/12طور ميانگين با رشد به

 ۸4/19به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه 1۳94تا  1۳۸5امور دامي که از سال 

درصدی،  44/4ر ميانگين با رشد ه طواند بای قرار گرفتهتعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی، 

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳و  96/0طور ميانگين با رشد اراضي زراعي و باغي استان به

 

 

 

 



   147/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 سارخوانطیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه(. 85 -1جدول)

 سال

)واحد امور دام

 دامی(
 زراعت)هکتار( باغات)هکتار( طیور)قطعه( آبزیان) هکتار(

منابع 

 طبیعی)هکتار(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

8513  ـ ـ 
1386 ـ ـ 
1387 ـ ـ 
1388 ـ ـ 
1389 ـ ـ 
1390 ـ ـ 
1391 ـ ـ 
1392 ـ ـ 
1393 ـ ـ 
1394 ـ ـ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          

درصد از  2/1درصد از گوشت قرمز و  75/1، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس 

ز اعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گوشت قرمشود که بتوليد مي خوانسارشير استان در شهرستان 

رحاليست که  اين گيرد. اين داستان قرار بيستم ی و از لحاظ توليد شير در رتبه بيست ويکمی استان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از  ۳2/1درصد از دام سبك و  79/1شهرستان 

ستان ا هجدهمی استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبه هفدهمی ن دام سبك در رتبهلحاظ دارا بود

 شودوليد ميتقرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان 

خور و است. همچنين شهرستان  1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666که به ترتيب 

تن( استان را دارد. توليد گوشت قرمز  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳بيابانك، کمترين توليد شير)

درصد  22/5درصد و توليد شير  21/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های در طي سال خوانساردر شهرستان 

ها به طور ميانگين به ين سالبه طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي ا

 اند.درصد رشد داشته -94/۳ و 12/0ترتيب 

 

 



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 14۸

 

 خوانسارتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 86 -1جدول)

 سال

 دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(گوشت قرمز
سرانه تولید 

 شیر

 د به) تولی

 واحد دام(

سرانه تولید 

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

هد. ددر استان اصفهان نشان مي خوانساری گوشت قرمز را در شهرستان جايگاه توليد سرانه (۸9-1)نمودار

 استان قرار دارد. چهاردهمجايگاه انه، در توليد سر 0149/0با  خوانسارهمانطور که مشخص است، شهرستان 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 89 -1نمودار)

 



   149/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

هد. ددر استان اصفهان نشان مي خوانساری شير را در شهرستان جايگاه توليد سرانه (90-1)همچنين نمودار 

استان  چهاردهم توليد سرانه شير، در جايگاه  تن 40۸۸/2با  خوانسار مشخص است، شهرستانهمانطور که 

 قرار دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 90 -1نمودار)

توليد با  يگوشت ید مرغداراحو 77ی دارا خوانسارشهرستان  1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زم

اين شهرستان  .مرغ توليد کرده استتن تخم 4۸/400گذار، واحد مرغداری تخم 1تن بوده و با  21/6۸22

درصد از توليدات مرغداری  45/4درصد از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و  25/4

 42/0گذار استان، های مرغداری تخمدرصد از واحد 57/0رساند و با دارا بودن گوشتي استان را به توليد مي

 يناکه  دهدينشان م استان يورط يداتتول يگاهجا مقايسه مرغ استان را داشته است.درصد از توليدات تخم

را در تعداد واحدهای  هشتمی و رتبه گوشت مرغ يدرا در تولاستان  دهم رتبه 1۳94سال  در شهرستان

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين  25۳ر اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن مرغداری گوشتي دارد. د

تن توليد مرغ گوشتي، بيشترين توليد مرغ  22565و شهرستان اردستان با  واحد مرغداری گوشتي در استان 

گوشت تن  ۳05و توليد  واحد مرغداری 6شهر با دارا بودن فريدون . شهرستانگوشتي در استان را داشته است

 4۸/400ا ب شهرستان خوانسارمرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را دارا است. 

استان  شانزدهمی واحد مرغداری تخمگذار، در رتبه 1استان و با  پانزدهمتن توليد تخم مرغ در جايگاه 

دشت، چادگان، ميانو ين های بوينشهرستاتن توليد تخم مرغ و  ۸۸/16۳۳2کاشان با شهرستان قرار دارد. 

قان و مبارکه بدون توليد تخم مرغ به ترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. خور و بيابانك، دها

و توليد  درصد 69/5به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5 یهاطي سال خوانسار توليد گوشت مرغ در شهرستان

 درصد رشد داشته است. -27/2تخم مرغ 
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 خوانسارگذار در شهرستان ی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 87 -1جدول)

 سال

سرانه  مرغ گوشتی

تولید 

مرغ)میزان 

تولید به 

تعداد 

 واحد(

سرانه  گذارمرغ تخم

تولید تخم 

مرغ)میزان 

تولید به 

تعداد 

 واحد(

 میزان تولید تعداد واحد زان تولیدمی تعداد واحد

 شهرستان

 سهم از

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 ن اصفهانمأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استا

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله (۸7-1)طبق جدول 

يافته است و در اين  کاهش 1۳94تن در سال  60/۸۸به  1۳۸5در سال  تن 74/14۳شود، از نشان داده مي

استان قرار دارد. همچنين  دهمدوازجايگاه در از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ  خوانسارسال شهرستان 

 ود، از شگذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهسرانه توليد تخم

 خوانساريافته است و در اين سال شهرستان  افزايش 1۳94تن در سال   4۸/400به   1۳۸5تن در سال  5/۳2۸

 استان قرار دارد. دهمگاه جايدر از لحاظ سرانه توليد تخم مرغ 
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 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستانسرانه(. 91 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانی تولید تخمسرانه(.  92 -1نمودار)

واحد(،  4استان) پرورش ماهي درصد از استخرهای 71/0، با دارا بودن 1۳94، در سالخوانسارشهرستان 

 يگاهجا تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 45درصد از توليد ماهي استان يعني به ميزان  ۸6/0

 رورشپرا در استان  چهاردهمرتبه  1۳94سال  در  خوانسار که شهرستان دهدينشان م استان شيالت يداتتول

استان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بيشترين ميزان  هفدهم یرتبه وماهي 

استخر پرورش ماهي در جايگاه  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم)

و کمترين آن در استخر(  227)اناصفه شهرستان هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر ماهي در

 های. پرورش ماهي در اين شهرستان در طي سالاست به ثبت رسيده استخر( 1خور و بيابانك)شهرستان 

ا هدرصد و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور ميانگين در اين سال 71/۸به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5



  سند توسعه شهرستان خوانسار/ 152

 

نکه سرانه پرورش ماهي)ميزان توليد به تعداد استخر ی قابل ذکر آنکته رشد داشته است. درصد -۳1/4

ی يافته است. از لحاظ سرانه افزايش 1۳94در سال  تن 25/11به  1۳۸5تن در سال  ۳۸/4پرورش ماهي( از 

 استان را به خود اختصاص داده است. هشتمی رتبه 1۳94پرورش ماهي اين شهرستان در سال 

 خوانسارها در شهرستان واحدهای شیالت و تولید آن(. 88 -1جدول)

 سال

سرانه پرورش ماهی) میزان تولید  میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

 شهرستان به تعداد استخر پرورش ماهی(
 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 هانمأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصف

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال  خوانسار ی پرورش ماهي شهرستانجايگاه سرانه (9۳-1)نمودار 

 دهد.مي

 
 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستانسرانه(. 93 -1نمودار)

 



   15۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

کلني(، 57012های زنبور عسل استان) د از کلنيدرص 01/۸، با دارا بودن 1۳94، در سالخوانسارشهرستان 

 يگاهجا را به خود اختصاص داده است. مقايسه تن 95/226درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  ۳7/9

از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور  1۳94سال در خوانسار  يدهدکه شهرستاننشان م استان عسل يداتتول

قابل توجه  یاستان اصفهان قرار دارد. نکته سومدر جايگاه  نيز لحاظ توليد عسلو  از  سوم  یعسل در رتبه

تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آآنکه شهرستان نجف

هرستان ش اند. توليد عسل درن هيچ توليدی از عسل نداشتههای فالورجان و نايياستان قرار دارد وشهرستان

های زنبور عسل به طور درصد و تعداد کلني 45/1به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها در طي سال خوانسار

 یالزم به ذکر است که اين شهرستان از لحاظ سرانه درصد رشد داشته است. 66/5ها ميانگين در اين سال

 استان قرار دارد.اردهم چهتوليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه 

 خوانسارتعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان (. 89 -1جدول)

 سال

د میزان تولی ی تولید عسل)سرانه عسل میزان تولید تعداد کلنی زنبور عسل

 شهرستان عسل(به تعدادکلنی زنبور 
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

 (ن)تشهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستانسرانه (94-1)نمودار 
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 1394ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال سرانه(. 94 -1ر)نمودا

صي ها به اين بخش، مراکز تخصدر نهايت، به منظور افزايش توليدات دامي و جلوگيری از رسيدن بيماری

ي برجسته و مهم را ايفا های دامپزشکي نقشها و آزمايشگاههای دامپزشکي، داروخانهاعم از کلينيك

مند بوده است. الزم به ذکر است از يك آزمايشگاه دامپزشکي بهره 1۳95 در سالکنند. اين شهرستان مي

درصد رشد داشته و کاهش   -60/۳ها به طور ميانگين های دامپزشکي استان در اين سالکه تعداد آزمايشگاه

عدد رسيده که در طي  ۳به  1۳95اين شهرستان در سال های دامپزشکي يافته است. همچنين تعداد کلينيك

 55/12ها درصدی روبرو بوده که در استان به طور ميانگين در اين سال 20با رشد  1۳95تا  1۳90های سال

ده نثابت ما 1۳95تا  1۳۸5از سال های دامپزشکي اين شهرستان درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه

درصد  02/0ها به طور ميانگين های دامپزشکي در استان در طي اين سالد داروخانهتعدا داروخانه(. 2است) 

بوده  نفر 4،  1۳95رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و غير دولتي در اين شهرستان در سال 

تعداد بوده است. مجموع درصدی روبرو  -۳۳/2به طور ميانگين با رشد  1۳95تا  1۳90های که در طي سال

 درصد رشد داشته است. ۸۳/1ها دامپزشکان در استان در طي اين سال

 خوانسارمکانات دامپزشکی در شهرستان ا(. 90 -1جدول)

 سال

 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی داروخانه دامپزشکی کلینیک دامپزشکی آزمایشگاه دامپزشکی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 ستاناز ا

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1390 

1391 

1392 
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 سال

 دامپزشک غیردولتی دامپزشک دولتی داروخانه دامپزشکی کلینیک دامپزشکی آزمایشگاه دامپزشکی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 ستاناز ا

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1393 

1394 

1395 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان           

-1)شهروستايي در نق استقرار واحدهای صنعتي و اراضي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه های شهری و

( آورده شده است. همانگونه که مشخص است شهرک صنعتي خوانسار در شمال شهر خوانسار با تجمعي 9

مده ار قرارگرفته اند که عاز واحدهای صنعتي واقع شده است. اراضي کشاورزی نيز در نزديك شهر خوانس

وه بر تمرکز در های صنعتي و کشاورزی را در شهر خوانسار متمرکز مي نمايد. اين وضعيت عالفعاليت

منطقه شهری خوانسار باعث تراکم آاليندگي صنايع در اين محدوده مي شود که الزم است تمهيدات الزم 

   جهت جلوگيری از آاليندگي واحدهای صنعتي انديشيده شود.



 

 

 های کشاورزی و صنعتی شهرستان خوانسار(. توزیع فعالیت9 -1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 جایگاه بازرگانی داخلی شهرستان خوانسار

از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده  خوانساربه منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان 

گاه يهای کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جااز مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان 

 داده شده است. 

 کل کشور سهم شهرستان خوانسار در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  خوانسارمجموع کاالی ارسال شده از شهرستان  (91-1)در جدول

تا  1۳۸5اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال های 

 برآورد شده است. 1۳95

)هزارتن( و سهم شهرستان در جمع به سایر نقاط کشور خوانساران کاالی ارسال شده از شهرستان میز(. 91 -1جدول)

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

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

 7/24422  1385 
 ۸/2710۳  1386 
 ۸/2710۳ 7/11 1387 
 7/290۳7 0/11 1388 
 0/۳0705  1389 
 9/۳1247  1390 
 1/۳1۸۳۳  1391 
 ۳/۳1011 0/11 1392 
 ۸/۳1111 4/1۳ 1393 
 9/29۸76 0/25 1394 
 0/2۸2۳2 1/24 1395 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اداره کلمأخذ:                                      

همانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان خوانسار از ميزان کاالهای ارسال شده جاده ای به 

 1۳95افزايش يافته است. در سال  1۳95درصد در سال  09/0به  1۳۸5در سال درصد  05/0کل کشور از 
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ار داشته بيست و يکم استان را در اختي ده به خارج استان رتبهشهرستان خوانسار از نظر ميزان کاالی ارسال ش

هزارتن بيشترين   6/۸972اصفهان با  شهرستان کمترين وهزارتن  2/1شهرستان چادگان با در اين سال . است

ان شهرست اند. الزم به ذکر است که به دليل نبود اطالعات در موردسالي به ساير نقاط کشور را داشتهکاالی ار

 ن مياندشت، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است.وييب

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان خوانسارمقایسه شهرستان (. 95 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 ر در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جادهسهم شهرستان خوانسا

 )درون استان( و سهمبه مقصد استان اصفهان خوانسارميزان کاالی ارسال شده از شهرستان  (92-1)جدول

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

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

 یر نقاط استان )درصد(در جمع کاالی ارسال شده به سا

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

 1/11۳17  1385 
 5/12447  1386 
 4/1۳۳۸6  1387 
 2/1۳۸29  1388 
 2/1۳60۳  1389 
 ۸/125۸2  1390 



   159/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

 9/12440  1391 
 ۳/1252۸  1392 
 ۸/117۸9  1393 
 9/11۳6۸  1394 
 6/105۳0  1395 

 کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ادارهمأخذ:                                          

بوده  1۳۸9از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان مربوط به سال  خوانسارباالترين سهم شهرستان 

هرستان شرتبه آخر و  از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استانخوانسار ، شهرستان 1۳95در سال  .است

زم ال ی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه اول استان را در اختيار داشته است.هزار تن کاال ۸/2199مبارکه با 

تبه بندی در رو مياندشت، اين شهرستان  يننبود اطالعات در مورد شهرستان بويبه ذکر است که به دليل 

 لحاظ نشده است.

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شهرستانبا دیگر  خوانسارمقایسه شهرستان (. 96 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 میزان کاالی جابجا شده از شهرستان خوانسار به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی

به تفکيك  دأمب شهرستان عنوان به خوانسارشهرستان  ایجاده یشده جابجا کاالی ميزان (9۳-1)در جدول

 است. شده ارائه کااليي گروه 9

بيشترين حجم کاالی ارسال شده ، 1۳۸5 -1۳95مشخص است در طي دوره  (9۳-1)همانگونه که از جدول

 ده است.و فلزی بو معدني ساختماني،کشاورزیهای کااليي گروهبه به ساير نقاط مربوط  خوانساراز مبدأ 



  عه شهرستان خوانسارسند توس/ 160

 

تان در اس کاالهای کشاورزی رتبه بيست و يکم راحجم ارسال  از نظر ، شهرستان خوانسار1۳95در سال 

آران و بيدگل بدون ارسال شهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم شهرستان ر اين سال د .داشته است

 کاالی کشاورزی به ترتيب رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند. 

 قرار گرفته پانزدهم استانرسال کاالهای فلزی در جايگاه از نظر ميزان ا 1۳95در سال  خوانسارشهرستان 

 هایشهرستان وهزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه  7/507۳مبارکه با ارسال  شهرستان در اين سال  .است

ترين همي در ارسال کاالهای فلزی پايينبدون داشتن س، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر  چادگان

 اند.داشتهن جايگاه را در استا

ا در اختيار هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول ر ۳/22۸7اصفهان با ارسال  شهرستان ، 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال کاالهای داشته است و شهرستان

  معدني ساختماني نداشته اند.



 

 

 گروه کاالیی 9)درصد( به تفکیک هزار تن( و سهم شهرستان از استان)به عنوان مبدأ خوانسارمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان (. 93 -1جدول)

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک

چرم و 

 پوشاک

متفرقه و 

 خرده بار
 جمع

ان
ست

هر
ش

ن ا 
ستا

هر
 ش

هم
س

ان
ست

ز ا
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

رس
شه

م 
سه

ان
ست

ز ا
ن ا

تا
 

1385 ۸/10 49/0 0/1 01/0 9/17 1۳/0 ۸/0 11/0 1/1 07/0 0/0 00/0 0/0 00/0 7/1 55/0 0/0 00/0 2/۳۳ 09/0 

1386 5/7 ۳0/0 ۸/1 02/0 5/6 04/0 6/0 06/0 ۳/1 09/0 0/0 00/0 0/0 00/0 ۳/1 ۳6/0 0/0 00/0 9/1۸ 05/0 

1387 7/۸ ۳6/0 7/2 0۳/0 0/0 00/0 5/0 05/0 2/1 11/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/1 29/0 0/0 00/0 1/14 0۳/0 

1388 7/6 29/0 5/۳ 0۳/0 ۳/2۳ 1۳/0 ۸/0 09/0 1/1 10/0 0/0 00/0 0/0 00/0 9/0 20/0 0/0 00/0 ۳/۳6 09/0 

1389 6/6 29/0 9/4 04/0 2/47 26/0 6/1 15/0 7/1 1۳/0 0/0 00/0 0/0 00/0 9/0 15/0 0/0 00/0 0/6۳ 14/0 

1390 2/۸ 2۳/0 0/4 0۳/0 ۳/1 01/0 7/0 05/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 5/0 07/0 0/0 00/0 ۸/14 0۳/0 

1391 ۸/6 26/0 0/۳ 0۳/0 1/1 01/0 6/0 05/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 5/11 0۳/0 

1392 5/4 14/0 9/۳ 0۳/0 0/0 00/0 7/0 05/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 1/9 02/0 

1393 2/4 14/0 2/۸ 0۸/0 0/0 00/0 6/0 04/0 5/0 04/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 5/1۳ 0۳/0 

1394 ۸/7 27/0 1/14 15/0 6/2 02/0 6/0 05/0 1/1 09/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 ۳/26 06/0 

1395 6/6 2۳/0 1/20 17/0 0/0 00/0 5/0 0۳/0 0/1 07/0 ۸/0 01/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/0 00/0 0/29 07/0 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                    
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اشته را در استان د بيست و دومبه لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه   خوانسارشهرستان  1۳95در سال 

چادگان شهرستان گرفته و هزارتن در جايگاه نخست قرار 9/64۳ اصفهان باشهرستان  در اين سال است.

 سهمي در ارسال صنايع سبك نداشته است. 

در  .را در استان داشته است بيستمشهرستان خوانسار از نظر حجم ارسال ماشين آالت رتبه  1۳95در سال 

های آران و بيدگل، تانهزار تن حائز رتبه اول است و شهرس 5/494شهرستان اصفهان با ارسال  اين سال

  اند.سهمي در ارسال ماشين آالت نداشتهفريدونشهر و چادگان 

در  .را در استان داشته است هفدهماز نظر ارسال کاالهای شيميايي رتبه  خوانسارشهرستان  ، 1۳95در سال 

های آران شهرستانول استان را داشته است و هزار تن رتبه ا 0/55۸0شاهين شهر و ميمه با شهرستان اين سال 

 اند.در ارسال کاالهای شيميايي نداشتهسهمي  اقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهرو بيدگل، چادگان، ده

را در استان داشته است هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول  ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

و  در ارسال کاغذابانك، فريدن و فريدونشهر های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيو شهرستان

 اند. چوب سهمي نداشته

ر جايگاه نخست استان هزار تن چرم و پوشاک د 9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان ، 1۳95در سال 

 های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهميشهرستانقرار دارد و 

 اند. اين نوع کاالها نداشتهدر ارسال 

ه هزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خرد 1/۳41اصفهان با شهرستان ، 1۳95در سال 

در ارسال اين نوع  های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهميبار استان داشته است و شهرستان

 اند.کاالها نداشته

هم استان اصفهان به س مبدأ از هر گروه کاالهای ارسالي از خوانسارشهرستان  نسبت سهم (94-1)در جدول

نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي  اگرجمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. 

وده در اين گروه کااليي دارای مزيت نسبي ب خوانسارکرد که شهرستان استنتاج باشد مي توان  1بزرگتر از 

  ت. اس

به سهم جمعیت استان اصفهان از کل کاالهای ارسالی از مبدأ  خوانسارنسبت سهم شهرستان (. 94 -1جدول)

 شهرستان از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار

چرم و 

 پوشاک

کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت

صنایع 

 سبک

معدنی 

 ساختمانی
 الس کشاورزی فلزی

         1385 
         1386 
         1387 
         1388 
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متفرقه و 

 خرده بار

چرم و 

 پوشاک

کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت

صنایع 

 سبک

معدنی 

 ساختمانی
 الس کشاورزی فلزی

         1389 

         1390 

         1391 
         1392 
         1393 
         1394 
   01/0      1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ: 

ستان    شهر سار طي دوره مورد نظر  سبت به جمعيت خود بهترين عملکرد را به ترتيب در   خوان عاليت های فن

خود  نسبت به جمعيت خوانسارن ستاشهر با اين حال، طي دوره مورد نظرداشته است.   و فلزیو  کشاورزی 

 مزيت نداشته است.  ت خاصيدر فعالي

 واحدهای عمده فروشی

کل( )فروش بدون تغيير شازرگاني، عبارت است از فروش مجددهای بعمده فروشي به عنوان يکي از بخش

ان يا شکنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروفروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

 کنند.

گروه سه رقمي تقسيم 6به   ISIC واحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای

 اند.شده بندی

 ی کاراع عمده فروشان به صورت حق العمل:  همه انو511کد  

 ها و دخانيات ها، آشاميدنيم کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي: عمده فروشي مواد خا512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 ها: عمده فروشي محصوالت غيرکشاورزی، ضايعات و خرده514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 ها: ساير عمده فروشي519کد 

ي ط بندی فوق وو سهم شهرستان از استان بر اساس طبقه خوانسارهای موجود در شهرستان ده فروشيعم

 باشد. مي (95-1)به صورت جدول 1۳92-1۳95دوره 
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و سهم شهرستان از کل عمده فروشی های استان به  خوانسارتعداد عمده فروشی های شهرستان (. 95 -1جدول)

 ISICک کد سه رقمی تفکی

 سال
 515کد  513کد 

 )درصد(در استان شهرستان سهم تعداد )درصد(در استان شهرستان سهم تعداد

1392 0 1 

1393 0 1 

1394 0 1 

1395 2 29/1  1 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان             

های استان در شهرستان خوانسار قرار داشته اند و از اين صد از کل عمده فروشيدر 26/0، 1۳95در سال 

اصفهان هرستان ش در اين سال .فريدونشهر در رتبه بيست و دوم استان قرار گرفته استشهرستان نظر به همراه 

 اند.داشته ها را در استانکمترين تعداد عمده فروشيو بيشتريندرصد  09/0فريدن با شهرستان  و 99/40با 

 اصناف

های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي از بخش

ارائه شده   (96-1)و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدولخوانسار صنفي شهرستان 

 است. 
 و سهم شهرستان از کل واحدهای صنفی استان )درصد( خوانساری شهرستان تعداد واحدهای صنف(. 96 -1جدول)

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فیتعداد واحدهای صن سال

1385 16 

1386 120 

1387 19۳ 

1388 262 

1389 295 

1390 ۳۳6 

1391 ۳56 

1392 ۳92 

1393 51۸ 

1394 77۳ 

1395 965 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                        
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سهم واحدهای  ، اماداشته ایرشد فزاينده خوانسارطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي شهرستان 

از   خوانسار شهرستان 1۳95است. در سال اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان کاهش يافته صنفي 

فهان با اصشهرستان در اين سال  .در استان داشته استرا  سوم بيست و نظر تعداد واحدهای صنفي رتبه

 اند.تبه اول و آخر را در استان داشتهبه ترتيب ر واحد صنفي  751با  مياندشت و ينشهرستان بوي و  612۸0

  

 تارتباطات و فناوری اطالعا -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن مياز مهمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيت

 سرعت اينترنت مورد بررسي قرار پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 ابت و همراهتلفن ث

 داده نشان اصفهان سطح شهرستان خوانسار و استان در همراه و ثابت تلفن نفوذ ريبض (97-1)در جدول

استخراج شده است. همچنين  1۳۸5-1۳95است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره  شده

ه  و اپراتور رايتل طي دور 1۳۸5-1۳95اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 در سطح شهرستان و استان ارائه شده است. 1۳91 -1۳95

 و استان اصفهان خوانسارضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 97 -1جدول)

 سال

 ضریب نفوذ تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

راه                  ضریب نفوذ تلفن هم

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 0۳/۳۸ 11/۳۸ 61/20 00/2۸ - - 

1386 ۳7/40 15/۳9 52/۳۳ 0۳/42 - - 

1387 ۸0/42 9۳/۳9 67/45 ۸0/55 - - 

1388 ۸6/44 74/40 54/71 12/61 - - 

1389 ۸9/46 ۳2/41 6۳/72 09/69 - - 

1390 42/4۸ 17/42 ۸1/17۳ 66/76 - - 

1391 ۸2/46 02/4۳ 00/1۸6 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 96/47 67/44 26/196 06/۸6 00/1 00/0 

1393 29/49 65/45 26/196 62/90 00/2 00/۳ 
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 سال

 ضریب نفوذ تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

راه                  ضریب نفوذ تلفن هم

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1394 90/50 16/46 92/269 72/۸۸ 00/۸ 00/۸ 

1395 90/50 60/46 44/271 02/96 00/14 00/1۳ 

  به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است. به علت عدم دسترسي 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

مالحظه مي شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در  (97-1)همانگونه که در جدول 

تان فهان افزايش يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرسسطح شهرستان خوانسار و کل استان اص

خوانسار با ضريب نفوذ تلفن ثابت درسطح استان نشان دهنده آن است که در هر سال  ضريب نفوذ در سطح 

شهرستان خوانسار از نظر ضريب ،  1۳95شهرستان خوانسار باالتر از ضريب نفوذ استان بوده است.  در سال 

باالترين و   91/9۳نطنز با ضريب نفوذ شهرستان در اين سال  .ن ثابت رتبه پنجم را در استان داردوذ تلفنف

 اند.فوذ تلفن ثابت را در استان داشتهکمترين ضريب ن ۳1/۳2فريدن با شهرستان 

 
ا دیگر شهرستان های استان و کل استان ب خوانسارمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان (. 97 -1نمودار)

  1395اصفهان در سال 

باالترين  44/271)شامل بخش هايي از فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با شهرستان خوانسار، 1۳95در سال 

اند. ط به اپراتور همراه اول را داشتهضريب نفوذ تلفن همراه مربو ترينپايين 42/2۳برخوار با شهرستان و 

سال  در اين. به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل رتبه نهم  را در استان دارد 1۳95خوانسار در سال شهرستان 

ترين پايين 0/2شهرستان با ضريب نفوذ  4در رتبه اول استان قرار دارد و   ۳7ين با ضريب نفوذ شهرستان ناي

 اند.جايگاه را در استان داشته
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با دیگر شهرستان های  خوانسار)اپراتور همراه اول( در  شهرستان مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه(. 98 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 
ستان و های ابا دیگر شهرستان  خوانسارشهرستان تلفن همراه )اپراتور رایتل( در  مقایسه ضریب نفوذ(. 99 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

(  در BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) هرا و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رايتل  BTSتعداد مراکز  (9۸-1)نقاط مناسب است. در جدول

 .رائه شده استو استان اصفهان ا خوانساردر سطح شهرستان 
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ن اصفهان و و استا خوانسارو رایتل در شهرستان شده توسط اپراتورهای همراه اول  نصب BTSتعداد (. 98 -1جدول)

 1385-1395)درصد( طی دوره سهم شهرستان از استان

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
 سهم شهرستان از استان

 )درصد(
 استان نشهرستا

 سهم شهرستان از استان

 )درصد(

1385 6 645 9۳/0 - - - 

1386 7 11۳۳ 62/0 - - - 

1387 10 1۳10 76/0 - - - 

1388 12 1۳۸1 ۸7/0 - - - 

1389 12 1444 ۸۳/0 - - - 

1390 12 1516 79/0 0 9 00/0 

1391 15 1669 90/0 0 9 00/0 

1392 17 1۸54 92/0 1 56 79/1 

1393 17 1۸7۳ 91/0 1 112 ۸9/0 

1394 1۸ 1929 9۳/0 ۳ 167 ۸0/1 

1395 20 1۸99 05/1 ۳ 174 70/1 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت       

در اين سال . همراه اول رتبه هجدهم  را در استان دارد BTSاز نظر تعداد  1۳95شهرستان خوانسار  در سال 

تبه اول و آخر را نصب شده به ترتيب ر BTS  ۸مياندشت  با  شهرستان  بويين و و  ۸۳7اصفهان با شهرستان 

نصب شده توسط اپراتور رايتل به  BTSاز نظر تعداد  خوانسارشهرستان 1۳95در سال اند. در استان داشته

ان با فهاص شهرستان در همين سال .استان قرار داشته است سيزدهمدر رتبه  آران و بيدگل شهرستان همراه

۸2 BTS 1های سميرم و فريدن با اول و شهرستان نصب شده توسط رايتل جايگاه BTS رتبه  نصب شده

شهرستان استان سايتي  6اپراتور رايتل هنوز در  1۳95)الزم به ذکر است که تا سال اندآخر را در استان داشته

 نصب نکرده است(.  

 دهد. شان ميفر را در شهرستان خوانسار و کل استان نبه ازای هر هزار ن BTSمراکز سرانه  (99-1)جدول

 نفر( 1000)به ازای هر و استان اصفهان خوانسارشهرستان  BTSسرانه (. 99 -1جدول)

 استان شهرستان سال
1385 1۸/0 14/0 

1390 ۳7/0 ۳1/0 

1395 70/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات رکتمأخذ: ش                               



   169/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

نصب شده در شهرستان  BTSهای مورد مقايسه سرانه مراکز همانگونه که مشخص است که طي سال

رتبه چهارم   BTS، شهرستان خوانسار از نظر سرانه 1۳95خوانسار باالتر از سرانه استان بوده است. در سال 

به  BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ين با شهرستان ناي الدر اين س .را در استان داشته است

 اند.تبه اول و آخر را در استان داشتهازای هر هزار نفر به ترتيب ر

 
یگر با د خوانسارشهرستان نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در  BTSسرانة مقایسه (. 100 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

تعداد روستاهای  (100-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95دارای ارتباط تلفني در شهرستان خوانسار و استان اصفهان طي دوره 

 و استان خوانسارروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 100 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 2۳ 1700 ۳5/1 

1386 21 16۸2 25/1 

1387 21 1704 2۳/1 

1388 21 17۳۳ 21/1 

1389 24 1726 ۳9/1 

1390 2۳ 171۸ ۳4/1 

1391 2۳ 1745 ۳2/1 

1392 1۸ 1546 16/1 

1393 1۸ 15۸1 14/1 

1394 1۸ 15۸1 14/1 
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 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1395 1۸ 15۸1 14/1 

 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.ي زيرساختشده شاخص مناسبي برای بررس

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

نامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تبادل 

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (101-1)دولدر ج .کندت باال تبديل مياطالعات با سرع

 شرکت مخابرات در شهرستان خوانسار ارائه شده است.

و  سهم شهرستان  خوانساردر شهرستان دایر شده توسط شرکت مخابرات  ADSLتعداد پورت های (. 101 -1جدول)

 1388-1395)درصد( طی دوره از استان

 تعداد سال
هم شهرستان از س

 استان )درصد(

 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 ۳0 6۸/1 92/0 ۳۸/0 

1389 40 59/0 2۳/1 40/1 

1390 495 59/0 27/15 22/17 

1391 1501 ۸2/0 12/46 24/۳7 

1392 2154 ۸4/0 9۳/65 65/51 

1393 2۸2۳ 71/0 07/۸6 54/79 

1394 ۳6۳۸ 75/0 50/110 44/95 

1395 4024 75/0 76/121 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت            

داير شده از سوی شرکت مخابرات رتبه  ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95شهرستان خوانسار در سال 

 2271گان با چادشهرستان درصد( و  44/49)2602۸۳اصفهان با  . شهرستاننوزدهم را در استان داشته است

 اند.درصد( باالترين و پايين ترين جايگاه را در استان داشته 4۳/0)

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان خوانسار در سال 

 59/5۸سميرم با  با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  .هفتم استان قرار داشته است

 اند.تبه اول و آخر را در استان داشتهپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب ر
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با دیگر  خوانسارشهرستان دایر شده توسط شرکت مخابرات در  ADSLسرانة پورت مقایسه (. 101 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 ترسی به مراکز پستیمیزان دس

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 کهدهد را ارائه مي

 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

 ت است. در جدولهای مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پستعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان خوانسار ارائه شده است.  (1-102)

د( از )درصیک شهری و روستایی و سهم شهرستانبه تفک  خوانسارتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 102 -1جدول)

 1385-1395کل واحدهای پستی استان طی دوره 

 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 10 2 ۸ ۳5/1 91/0 5۳/1 

1386 14 2 12 41/1 79/0 6۳/1 
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 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1387 14 ۳ 11 ۳5/1 90/0 56/1 

1388 14 4 10 ۳0/1 9۳/0 55/1 

1389 1۳ ۳ 10 19/1 67/0 55/1 

1390 5 4 1 46/0 72/0 19/0 

1391 5 4 1 46/0 7۳/0 19/0 

1392 5 4 1 47/0 71/0 20/0 

1393 5 4 1 47/0 71/0 20/0 

1394 5 4 1 4۸/0 7۳/0 20/0 

1395 5 4 1 49/0 77/0 20/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان

مشخص است سهم واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان خوانسار  (102-1)همانطور که در جدول

از نظر تعداد کل واحدهای  1۳95کل واحدهای پستي شهری و روستايي استان کاهش يافته است.  در سال از 

های اول و آخر را در استان داشتهواحد پستي رتبه  5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با شهرستان پستي، 

 اند.

در سطح شهرستان خوانسار و  روستايي و خدمات ارتباطي شهری ICTنيز تعداد دفاتر  (10۳-1)در جدول

 سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان اصفهان طی  خوانسارروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 103 -1جدول)

 1385-1395دوره 

 سال

 ارتباطی شهریتعداد دفاتر خدمات  روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 * 1 ۸9/0 

1386 0 * 1 67/0 

1387 10 ۳0/2 2 ۸6/0 

1388 10 10/2 ۳ 90/0 

1389 10 06/2 2 54/0 

1390 10 22/2 2 65/0 
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 سال

 ارتباطی شهریتعداد دفاتر خدمات  روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1391 10 22/2 2 65/0 

1392 0 00/0 2 6۳/0 

1393 0 00/0 2 6۳/0 

1394 0 00/0 2 6۳/0 

1395 0 00/0 2 6۳/0 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

 های نايين، برخوارشهرستان روستايي در جايگاه نخست و ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان ، 1۳95در سال 

 ICTفتر شهر نيز فاقد دخوانسار و فريدونهای شهرستان)اندر در جايگاه  آخر قرار گرفتهدفت 2آباد با و نجف

در رتبه 1۳95تان خوانسار در سال روستايي مي باشند(. از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرس

های شهرستاندفتر رتبه نخست و  1۳5اصفهان با  شهرستان در اين سال .های پاياني استان قرار داشته است

 اند.رار داشتهدفتر در رتبه آخر ق 1ا چادگان و خور و بيابانك ب

)کل، شهری و روستايي( در شهرستان خوانسار و کل استان را نشان پستي سرانه واحدهای (104-1)جدول

 4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  یال مطرح شده توسط کارشناسان ادارهمي دهد. مطابق رو

 شود. نفر در نظر گرفته مي

 4000و استان اصفهان )به ازای هر  خوانسارسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 104 -1جدول)

 نفر(

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 2۳/1 ۳۸/0 ۸6/2 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 62/0 75/0 ۳6/0 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 61/0 7۳/0 ۳6/0 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان              

مشخص است طي اين دوره سرانه کل واحدهای پستي شهرستان  (104-1)همانگونه که از اطالعات جدول

، شهرستان خوانسار از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه بيست 1۳95خوانسار کاهش يافته است. در سال 

فريدن با سرانه شهرستان و  45/0شهر با  سرانه ستان خمينيشهردر اين سال  .و دوم را در استان داشته است

اند. در همين سال، شهرستان کل واحدهای پستي استان را داشته ترين و باالترين سرانهبه ترتيب پايين 97/2
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خوانسار از نظر سرانه واحدهای پستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه دهم و آخر 

خورو بيابانك با شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95ر اختيار داشته است.  در سال استان را د

 شهرستان اند. در همين ساليگاه اول و آخر استان قرار گرفتهواحد پستي شهری به ترتيب در جا 2۸/0سرانه 

 ت.باالترين سرانه واحدهای پستي روستايي را در استان داشته اس  27/9نطنز با 

 
با شهرستان های دیگر  خوانسارمقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 102 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (105-1)در جدول باشد.سرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت شرکت پست مي

)نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان خوانسار و استان اصفهان طي تعداد و سرانه مرسوالت پستي

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95سال های 

 ستان اصفهانو ا خوانسار)مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان تعداد و سرانه مرسوالت پستی(. 105 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 9697۳ 21/0 9۸/2 1۳/10 

1386 97704 21/0 01/۳ 90/9 

1387 974۸7 21/0 00/۳ 0۸/10 

1388 70171 22/0 16/2 59/6 

1389 59115 19/0 ۸2/1 50/6 
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 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1390 ۸5751 26/0 64/2 ۸۳/6 

1391 2954۳ 11/0 91/0 6۳/5 

1392 7۳095 27/0 24/2 ۳۸/5 

1393 10۳067 ۳5/0 14/۳ 95/5 

1394 ۸562۳ ۳0/0 60/2 6۸/5 

1395 426۸۸ 26/0 29/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال        

 مأخذ: اداره کل پست استان           

مشخص است، سرانه مرسوالت پستي در شهرستان خوانسار و استان ( 105-1)همانگونه که از جدول 

تر از سرانه مرسوالت در شهرستان پايين اصفهان طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره

نوزدهم را در از نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه  1۳95سطح استان بوده است. شهرستان خوانسار در سال 

مرسوله به ترتيب  ۳27۸مياندشت با  و نشهرستان بوييو  119۸9۳90اصفهان با  . شهرستاناستان داشته است

 اند.تبه اول و آخر را در استان داشتهر

در  .، شهرستان خوانسار از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه يازدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

با  مياندشتو ن شهرستان بوييمرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5صفهان با سرانه اشهرستان همين سال 

 مرسوله به ازای هر نفر  رتبه آخر را در استان دارند. 14/0سرانه 

 
فهان و کل استان اص با شهرستان های دیگر استان خوانسارمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 103 -1نمودار)

 1395در سال 
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 میزان دسترسی به شبکه های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما

های مناسب جهت گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساختتمرکز و سرمايهدر سال های اخير 

های ديجيتال صدا و شبکهای ديجيتال بوده است. ايجاد هتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال هایشبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (106-1)جدول سطح شهرستان خوانسار و کل استان در

وانسار خدر شهرستان  )درصد(تال رادیویی و تلویزیونیهای دیجیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 106 -1جدول)

 1389-1395و استان طی دوره 

 سال
 پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 50 67 

1392 50 71 

1393 50 7۸ 

1394 60 ۸4 

1395 ۸0 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                             

 های ديجيتال راديويي و تلويزيونياز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان خوانسار در سال 

درصدی رتبه اول و   100شهر با پوشش شهرستان خمينيدر اين سال  .های مياني استان قرار دارددر رتبه

 اند. رصدی رتبه آخر را در استان داشتهد 50فريدونشهر با پوشش شهرستان 

 انرژی -13 -1

تا پايان سال  1۳۸5 سرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان خوانسار از سال

کل گاز طبيعي در  ، مصرف سرانهارائه شدهنشان داده شده است. طبق اطالعات  (107-1)در جدول 1۳94

درصد رشد داشته است. مصرف سرانه کل گاز  ۳/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5رستان از سال اين شه

صرف هزار متر مکعب بوده است که از لحاظ م ۸/۳در اين شهرستان معادل  1۳94طبيعي در پايان سال 

مصرف  ان)از ميان بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيشترين ميزسرانه گاز در جايگاه پانزدهم

به شهرستان خور و  هزار متر مکعب( و کمترين آن مربوط 1۳/9۳) مبارکهی گاز مربوط به شهرستان سرانه

از بين مصرف خانگي،  1۳94بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان خوانسار در سال  بيابانك است.

ی چنين مصرف سرانهاست. هم بودههزار متر مکعب  4/29تجاری و صنعتي مربوط به بخش صنعتي با سرانه 
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 9/15درصد، در بخش تجاری  ۸/4، در بخش خانگي به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5گاز طبيعي از سال 

 درصد رشد داشته است.  -2/2درصد و در بخش صنعتي نيز 

به تفکیک  خوانساردر شهرستان  سرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک( (. 107 -1جدول)

 های مختلفبخش

 سال

سرانه مصرف کل گاز  صنعتی تجاری خانگی

سرانه  طبیعی

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

سرانه 

مصرف 

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان)درصد(

1385 1/4 ۳2/0 7/11 4۸/0 4/115 7۸/0 0/5 ۳6/0 

1386 ۸/5 ۳5/0 2/4 11/0 0/50 71/0 9/5 ۳2/0 

1387 ۸/4 ۳0/0 0/2 06/0 ۸/2۳ 52/0 7/4 27/0 

1388 6/4 ۳0/0 ۸/6 50/0 6/52 ۸1/0 0/5 ۳۳/0 

1389 0/4 29/0 9/5 4۳/0 ۸/27 57/0 2/4 ۳1/0 

1390 2/4 ۳6/0 ۳/5 52/0 ۸/2۳ 17/1 4/4 ۳۸/0 

1391 2/4 ۳4/0 0/5 4۳/0 7/21 1۸/1 ۳/4 ۳6/0 

1392 7/1 15/0 7/4 47/0 6/20 ۳7/1 0/2 1۸/0 

1393 1/۳ 24/0 ۳/6 64/0 0/۳0 ۳2/1 5/۳ 27/0 

1394 ۳/۳ 25/0 0/7 59/0 4/29 99/0 ۸/۳ 2۸/0 

 هانمأخذ: شرکت گاز استان اصف        

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستانمصرف سرانه(. 104 -1نمودار)
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 1394در سال  ترکیب مصرف گاز در شهرستان خوانسار(. 105 -1نمودار)

 4/1کنندگان گاز بخش خانگي، اد مصرفدرصد تعد 9/0، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

کنندگان صنعتي استان در اين شهرستان قرار درصد مصرف ۳/1دگان تجاری و نکندرصد از تعداد مصرف

درصد  5/17و  9/9، 4/۸های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخشدارند. تعداد مصرف

کنندگان گاز در تعداد مصرف. اندشهرستان خوانسار داشتهدر  1۳94تا  1۳۸5های رشد متوسط در طي سال

 1/10،  2/6ها به طور ميانگين های گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي اين سالبخش

  .درصد رشد داشته است 6/1۳و 

 کنندگان گاز در شهرستان خوانسارتعداد مصرف(. 108 -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 6572 75/0 427 ۳7/1 26 05/1 7025 77/0 

1386 7255 77/0 47۳ ۳7/1 40 ۳2/1 776۸ 79/0 

1387 ۸19۳ ۸1/0 512 ۳5/1 42 2۳/1 ۸747 ۸۳/0 

1388 929۸ ۸6/0 5۸4 ۳9/1 57 46/1 99۳9 ۸9/0 

1389 10۸۳۳ 95/0 6۸2 47/1 72 62/1 115۸7 97/0 

1390 114۸۸ 9۳/0 749 4۳/1 ۸4 64/1 12۳21 96/0 

1391 11992 92/0 796 ۳7/1 92 61/1 12۸۸0 94/0 

1392 12456 90/0 ۸5۸ ۳4/1 97 57/1 1۳411 92/0 
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 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی

کنندگان تعداد مصرف

 تجاری

کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی

-تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1393 1291۸ ۸9/0 957 ۳6/1 100 ۳۸/1 1۳975 92/0 

1394 1۳4۳7 ۸9/0 994 ۳5/1 102 ۳2/1 145۳۳ 92/0 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان

در رتبه هجدهم استان قرار  مشترک 145۳۳انسار با خو ، شهرستان1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

ن خور و بيابانك بدون مشترک گاز کمتريشهرستان بيشترين و مشترک  65۳۸01شهرستان اصفهان با  دارد.

 اند. تعداد مشترکين گاز را داشته

 
 1394صفهان در سال های استان اتعداد کل مشترکین گاز شهرستان(. 106 -1نمودار)

 به اين شکل بوده که مصرف 1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان خوانسار طي سال

رسيده است  1۳94مکعب در پايان سال متر 7995به  1۳۸5مترمکعب در سال  ۸45۳بنزين معمولي از ميزان 

دهد. مصرف اين را تشکيل ميدرصد از مصرف بنزين معمولي در استان  4۳/0حدود  1۳94در سال  و

درصد رشد منفي داشته است. از بين  -۳9/0،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال فرآورده

ی بيست و سوم در مصرف بنزين قرار دارد. از در رتبهخوانسار بيست و چهار شهرستان استان، شهرستان 

ليتر رسيده که به  ۸4/242ليتر به   97/259ها از سال ی بنزين معمولي در طي اينطرف ديگر مصرف سرانه

درصد رشد منفي داشته است. شهرستان خوانسار از بين بيست و چهار شهرستان استان،  -5۳/0طور ميانگين 
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ازدهم را دارد. ی يدر مصرف سرانه بنزين معمولي رتبه و ی بيست و يکمدر مصرف کل بنزين معمولي رتبه

ليتر( و  92۳965های اصفهان)ی بنزين به ترتيب در شهرستانو مصرف سرانه بيشترين مصرف بنزين

ليتر(  54/179( و فالورجان)6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانليتر( وکمترين آن 6۸/6۳9ن)نايي

 1۳94تا پايان سال  1۳۸5در شهرستان خوانسار مصرف بنزين سوپر از سال الزم به ذکر است که  بوده است.

 صفر بوده است.

 
 1394های استان اصفهان در سال ی بنزین در شهرستانمصرف سرانه(. 107 -1نمودار)

متر مکعب در  6194به  1۳۸5متر مکعب در سال  12۳69گاز از ميزان مصرف نفت خوانسار در شهرستان

دهد گاز در استان را تشکيل ميرصد از مصرف نفتد 24/0حدود  1۳94در سال  ورسيده  1۳94پايان سال 

 -50/5ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين در رتبه بيست و سوم استان قرار دارد. در طي اين سال و

ليتر به  41/۳۸0ها از ی نفتي در طي اين سالی اين فرآوردهدرصد رشد منفي داشته است. مصرف سرانه

درصد رشد)منفي( داشته و کاهش يافته است. از نظر مصرف  -62/5ر ميانگين ليتر رسيده که به طو 14/1۸۸

از گدر جايگاه بيست و دوم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفتخوانسار گاز شهرستان ی نفتسرانه

 ليتر( و کمترين 0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)ی آن به ترتيب در شهرستانو مصرف سرانه

 ليتر( بوده است. 56/154شهر)ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)آن مربوط به شهرستان
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 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفتمصرف سرانه(. 108 -1نمودار)

متر مکعب در پايان  429به  1۳۸5متر مکعب در سال  1062بر طبق اطالعات ارائه شده مصرف نفت سفيد از 

دهد و سفيد در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت ۸7/0حدود  1۳94در سال  ورسيده  1۳94سال 

ن در طي ی نفتي به طور ميانگيدر رتبه بيستم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآورده

ليتر   66/۳2ها از ی آن نيز در طي اين سالرانهدرصد رشد منفي داشته است. مصرف س -۳0/4ها اين سال

درصد رشد )منفي( داشته  -45/4ها به طور ميانگين ليتر کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سال 0۳/1۳به 

ن مصرف قرار دارد. بيشتري ی نفت سفيد شهرستان خوانسار در جايگاه دهم استاناست. از نظر مصرف سرانه

ليتر( و خور و  ۸۸75های اصفهان)سفيد در استان مربوط به شهرستانی نفت سرانهو مصرف 

ليتر( و فالورجان)  97ين و مياندشت)های بويو کمترين آن نيز به ترتيب در شهرستان ليتر(  90/4۳۸بيابانك)

 ليتر( بوده است. 92/1

 
 1394های استان اصفهان در سال تانی نفت سفید در شهرسمصرف سرانه(. 109 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۸2

 

رسيده  1۳94مکعب در پايان سال به صفر متر 1۳۸5مترمکعب در سال  1612وره از ميزان مصرف کنفت

ليتر به  5۸/49ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالی آخر استان قرار دارد. مصرف سرانهاست و در رتبه

 رستانمصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شه صفر ليتر کاهش يافته است. بيشترين ميزان

ستان استان مصرف نفت کوره ليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهر 60/۳66ليتر مصرف و   15۳۸4اردستان با

 اند.نداشته

 
 1394ر سال های استان اصفهان دی نفت کوره در شهرستانمصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

 1۳94تن در پايان سال  4۳2 به 1۳۸5تن در سال  557از خوانسار هم چنين مصرف گاز مايع نيز در شهرستان 

درصد از مصرف گاز  ۳6/0 ودرصد رشد منفي داشته  -۳1/1ها ، که به طور متوسط در طي اين سالرسيده

شهرستان خوانسار در جايگاه بيست و داده است. از نظر مصرف گاز مايع،  اختصاصمايع استان را به خود 

 1۳/17ز ها ای گاز مايع در طي اين سال) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. مصرف سرانهمسو

درصد رشد  -45/1 به طور ميانگين هاکيلوگرم کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سال 12/1۳کيلوگرم به 

ان قرار ی بيست و يکم استی گاز مايع در رتبهر از لحاظ مصرف سرانهمنفي داشته است. شهرستان خوانسا

های اصفهان به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال دارد. بيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سرانه

ين و مياندشت با بوي ها مربوط به شهرستانليتر( و کمترين آن 26/114تن( و خور و بيابانك ) 42569)

 وده است.مصرف صفر ب

 



   1۸۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز مایع در شهرستانمصرف سرانه(. 111 -1نمودار)



 

 

 ی نفتی در شهرستان خوانسارمیزان مصرف شش فرآورده(. 109 -1جدول)

 

 سال

 نفت کوره نفت گاز فیدنفت س بنزین سوپر بنزین معمولی مصرف گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف کل 

 شهرستان)تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف 

کل 

 شهرستان

) متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 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

 مکعب(متر)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 ) درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف 

کل 

 شهرستان

) متر 

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 ) درصد(

1385 1۳/17 557 ۳5/0 97/259 ۸45۳ 60/0 00/0 0 00/0 66/۳2 1062 77/0 41/۳۸0 12۳69 ۳9/0 5۸/49 1612 07/0 

1386 11/19 621 ۳9/0 27/262 ۸52۳ 59/0 00/0 0 00/0 6۳/۳5 115۸ 6۸/0 57/404 1۳147 41/0 11/51 1661 07/0 

1387 54/20 667 44/0 16/256 ۸612 59/0 00/0 0 00/0 ۳2/۳7 1212 9۳/0 ۳5/455 147۸9 47/0 ۸6/50 1652 07/0 

1388 57/21 700 54/0 61/266 ۸654 5۸/0 00/0 0 00/0 69/۳۸ 1256 99/0 01/467 15159 49/0 ۳7/52 1700 07/0 

1389 7۸/22 7۳9 55/0 09/274 ۸۸92 55/0 00/0 0 00/0 29/40 1۳07 0۸/1 74/50۳ 16۳42 5۳/0 9۳/52 1717 07/0 

1390 ۳9/1۳ 4۳4 ۳4/0 52/225 7۳12 46/0 00/0 0 00/0 ۸2/1۳ 44۸ 44/0 45/2۸7 9۳20 2۸/0 72/4 15۳ 01/0 

1391 27/1۳ 4۳2 ۳5/0 0۸/2۳۳ 75۸6 46/0 00/0 0 00/0 40/11 ۳71 44/0 07/۳12 10157 ۳۳/0 00/0 0 00/0 

1392 14/14 462 40/0 9۳/242 79۳7 46/0 00/0 0 00/0 1۳/16 527 7۳/0 90/24۸ ۸1۳2 25/0 00/0 0 00/0 

1393 1۸/14 465 40/0 44/2۳۸ 7۸20 42/0 00/0 0 00/0 69/1۳ 449 72/0 ۳7/2۳۸ 7۸1۸ 24/0 00/0 0 00/0 

1394 12/1۳ 4۳2 ۳6/0 ۸4/242 7995 4۳/0 00/0 0 00/0 0۳/1۳ 429 ۸7/0 14/1۸۸ 6194 24/0 00/0 0 00/0 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده



   1۸5/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 .بوده است CNGه های نفتي از جمله بنزين با از جمله اهداف برنامه چهارم و پنجم، جايگزيني فرآورد

در سال و جايگاه بوده  2همواره  خوانسار شهرستان درهای مورد بررسي در سال CNGهای تعداد جايگاه

 CNG. از نظر تعداد جايگاه قرار داردخوانسار در شهرستان استان  CNGهای درصد از جايگاه ۳1/1، 1۳94

بوده است. اين  عدد ۳هم چنين تعداد پمپ بنزين همواره قرار دارد. رستان در جايگاه هجدهم اين شه

درصد از  07/1شهرستان از نظر تعداد پمپ بنزين در جايگاه بيست و يکم قرار دارد. الزم به ذکر است 

 در شهرستان خوانسار قرار دارند.  1۳94های استان در سال بنزينپمپ

 شهرستان خوانسار CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه . (110 -1جدول)

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 ۳ 47/1 2 ۸9/1 

1386 ۳ 44/1 2 ۸9/1 

1387 ۳ ۳6/1 2 ۸2/1 

1388 ۳ ۳5/1 2 71/1 

1389 ۳ ۳2/1 2 65/1 

1390 ۳ 2۸/1 2 4۳/1 

1391 ۳ 2۳/1 2 ۳6/1 

1392 ۳ 21/1 2 ۳5/1 

1393 ۳ 17/1 2 ۳۳/1 

1394 ۳ 07/1 2 ۳1/1 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                   

معابر  يهای مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايبخش

-هزارکيلووات ۸5/۳ی برق مشترکين جمعاً از  ميزان مصرف سرانه (111-1)باشد که بر اساس جدولمي

رسيده است. مجموع مصرف برق  1۳94سال ساعت در هزارکيلووات ۳9/۳به  1۳۸5ساعت در سال 

ن بيشترين چنيدهد. همتشکيل مي 1۳94سال درصد از مصرف برق استان را در  46/0شهرستان خوانسار، 

در بخش صنعتي و کمترين آن در بخش خانگي بوده است و   1۳94سال ی برق در ميزان مصرف سرانه

داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش نشده است. همچنين بيشترين رشد مصرف برق) به طور ميانگين 

به طور ميانگين در طي اين (، مربوط به بخش روشنايي معابر بوده که 1۳94سال تا  1۳۸5های در طي سال

درصد رشد داشته است و کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش خانگي بوده که به طور  ۳1/11ها سال

نظر مصرف کل برق نيز، اين شهرستان در درصد رشد داشته است. از  42/1ها ميانگين در طي اين سال



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 1۸6

 

 

ز اين شهرستان ی برق نيد و از نظر مصرف سرانهجايگاه بيستم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دار

 در جايگاه  بيست و چهارم استان قرار داشته است. 

 
 1395نه ماهه اول سال های استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 112 -1نمودار)

 
های استان اصفهان ی کل برق)هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( در شهرستانهمصرف سران(. 113 -1نمودار)

 1395نه ماهه اول سال در 

 1۳95سال اول ی نه ماههی برق در کنندههای مصرفدرصد مصرف هريك از بخش (114-1)در نمودار 

 در شهرستان خوانسار آمده است.



   1۸7/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1395خوانسار در نه ماهه اول سال کننده برق در شهرستان های مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 114 -1نمودار)

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(خوانسارهای مختلف شهرستان ی برق در بخشمصرف سرانه(. 111 -1جدول)

 

 سال

 کل روشنایی معابر یتجار صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 1385 65/1 

77/1 

62/0 20/12 71/0 ۳۳/5۸ ۳۸/0 ۳6/69 ۳9/0 91/1 52/0 - 4۳/1 ۸5/۳ 5۳/0 

1386 77/1 65/0 72/11 66/0 6۳/52 ۳6/0 99/65 ۳6/0 21/1 ۳2/0 - 62/0 6۳/۳ 4۸/0 

1387 59/1 59/0 40/12 62/0 ۳5/54 ۳۳/0 16/56 ۳0/0 ۸4/1 47/0 - 49/1 60/۳ 46/0 

1388 5۳/1 57/0 ۸9/15 ۸۸/0 1۳/51 61/0 ۳6/51 1۸/0 49/1 ۳۸/0 - 29/1 56/۳ 49/0 

1389 46/1 56/0 57/12 6۸/0 14/41 62/0 00/56 16/0 ۸9/1 ۳۸/0 - 29/1 ۳0/۳ 44/0 

1390 ۳4/1 56/0 92/6 4۸/0 ۸5/49 61/0 6۳/52 16/0 95/1 49/0 - 2۳/1 20/۳ 4۳/0 

1391 ۳۳/1 55/0 20/7 5۳/0 74/4۸ 64/0 49/70 21/0 4۸/1 41/0 - 27/1 2۸/۳ 45/0 

1392 ۳4/1 5۳/0 5۸/12 ۸1/0 55/4۳ 57/0 77/69 2۳/0 72/1 45/0 - 26/1 44/۳ 46/0 

1393 ۳6/1 54/0 ۸2/1۳ ۸6/0 ۳2/42 54/0 14/71 25/0 67/1 ۳9/0 - ۸۸/0 4۸/۳ 46/0 

1394 ۳2/1 5۳/0 6۳/11 71/0 40/۳9 5۳/0 55/6۳ 25/0 64/1 ۳۸/0 - 55/1 ۳9/۳ 46/0 

 49/0 1۸/۳ 79/1 - ۳۸/0 41/1 ۳0/0 15/6۳ 49/0 79/۳۳ ۸0/0 2۳/11 5۳/0 15/1 1395نه ماه اول 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان

 



   1۸9/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 1۳94مشترک در سال  1۸۸99به  ۸5ر سال مشترک د 1۳254در شهرستان خوانسار تعداد مشترکين از 

درصد از  79/0 ، 1۳94درصد رشد داشته و در سال  0۳/4ها به طور ميانگين طي اين سال رسيده است که

 67/15)شترکين برق مربوط به بخش کشاورزیدهد. بيشترين رشد تعداد ممشترکين استان را تشکيل مي

درصد رشد به  49/2و کمترين آن مربوط به بخش صنعتي)( 1۳94تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از 

طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان خوانسار از نظر تعداد مشترکين برق در جايگاه 

 نوزدهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 های مختلف شهرستان خوانساربخشتعداد مشترکین برق در (. 112 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 10900 ۸۸/0 492 2۳/1 120 10/0 17۳ ۸0/0 1569 59/1 

1386 11270 ۸6/0 512 19/1 1۳۳ 10/0 197 ۸7/0 165۸ 60/1 

1387 11۸۸0 ۸6/0 5۳9 15/1 1۳۸ 10/0 212 ۸6/0 172۳ 55/1 

1388 12447 ۸6/0 566 10/1 270 1۸/0 125 56/0 1۸۳7 4۸/1 

1389 1۳044 ۸5/0 557 05/1 ۳16 20/0 125 55/0 2011 49/1 

1390 1۳440 ۸۳/0 57۸ 99/0 ۳41 20/0 1۳۳ 57/0 2047 4۳/1 

1391 1۳775 ۸1/0 612 95/0 ۳56 20/0 1۳6 57/0 2212 47/1 

1392 141۸6 79/0 6۸2 95/0 ۳۳5 1۸/0 160 62/0 2164 ۳6/1 

1393 14۸۸2 ۸0/0 725 9۳/0 ۳51 1۸/0 174 64/0 21۸2 ۳1/1 

1394 15۳41 ۸0/0 766 91/0 ۳60 1۸/0 1۸6 66/0 2246 2۸/1 

نه ماهه اول 

 1395سال 
156۸1 ۸0/0 ۸0۳ 90/0 ۳69 1۸/0 195 6۸/0 2۳65 ۳1/1 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 190

 

 
 در نه ماهه اول سال های مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان خوانسارسهم هریک از بخش(. 115 -1نمودار)

1395 

 
 1395سال  اولنه ماهه های استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 116 -1نمودار)

که بر دباشليدی و تجاری و فضای سبز ميهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توبخش

به  1۳۸5متر مکعب در سال  04/۳40از  ی آب مشترکين جمعاًميزان مصرف سرانه (11۳-1)اساس جدول

درصد رشد)منفي(  -96/4ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95متر مکعب در سال  60/1۸5

درصد از مصرف آب استان را  51/0 ، 1۳95در سال  داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان خوانسار

متر  ۳4/۸1۳) عموميدر بخش  1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همميتشکيل 

رشد مصرف آب) به  متر مکعب( بوده است. بيشترين ۸2/104) فضای سبزمکعب( و کمترين آن در بخش 

(، مربوط به بخش عمومي بوده که به طور ميانگين در طي اين 1۳95تا   1۳۸5های طور ميانگين در طي سال

ين رشد مصرف، مربوط به بخش خانگي بوده که به طور ميانگين درصد رشد داشته و کمتر 70/4ها سال



   191/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

ی در رتبه خوانسار درصد رشد داشته است. از نظر مصرف کل آب شهرستان -90/0ها در طي اين سال

 است.  گرفتهآب نيز در جايگاه دهم استان قرار  نوزدهم و از نظر مصرف سرانه

 خوانسارهای مختلف شهرستان به ازای هر مشترک( در بخش متر مکعبرف سرانه آب)مص(. 113 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 ز استانا

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 42/۳0۸ 06/126۳ 56/1۸۸ - - 04/۳40 

1386 ۸5/۳09 25/210۸ 5۸/122 - - ۸9/۳71 

1387 91/256 47/1171 6۳/12۸ 06/۸۸4۳ 79/2۸6 

1388 69/20۳ ۸0/6۸4 22/۸6 91/275۸ 21/217 

1389 20/201 ۸1/902 95/110 1۸/1795 47/224 

1390 96/196 ۸4/720 ۸5/11۳ 2۳/17۳2 49/21۳ 

1391 5۸/1۸5 94/670 ۳0/92 2۳/2905 ۸4/199 

1392 ۸0/221 91/927 90/1۳2 21/1764 2۸/24۳ 

1393 94/204 94/707 7۳/15۸ 67/9۸0 ۸۳/220 

1394 61/194 54/۸02 79/1۳1 41/15۳7 4۳/21۳ 

1395 64/164 ۳4/۸1۳ 92/11۳ ۸2/104 60/1۸5 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                         

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف کل آب در شهرستان(. 117 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 192

 

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 118 -1نمودار)

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

 1۳95ل مشترک در سا 75۸5به  1۳۸5مشترک در سال  4627تعداد مشترکين آب در شهرستان خوانسار از 

طي سار خواندهد. تعداد مشترکين شهرستان درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 6/0رسيده است که 

خش ين آب مربوط به بدرصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترک 54/5ها به طور ميانگين اين سال

بخش آن مربوط به  ( و کمترين1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  05/7توليدی تجاری)

اد ددرصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان خوانسار از نظر تع 90/4)عمومي

 )از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.مشترکين آب در جايگاه نوزدهم



   19۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 لف شهرستان خوانسارهای مختتعداد انشعابات آب در بخش(. 114 -1جدول)

 

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 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 4247 66/0 1۸1 14/1 1۸5 51/0 14 44/۳ 

1386 4424 66/0 1۸9 1۳/1 19۳ 51/0 15 50/۳ 

1387 4757 66/0 20۳ 1۳/1 20۸ 51/0 16 55/۳ 

1388 6525 69/0 279 2۳/1 2۸6 51/0 22 01/4 

1389 6525 6۸/0 279 19/1 2۸6 51/0 22 5۸/۳ 

1390 65۸7 66/0 2۸1 1۳/1 291 4۸/0 22 52/۳ 

1391 6602 64/0 277 17/1 297 45/0 22 45/۳ 

1392 6676 6۳/0 271 14/1 ۳29 44/0 24 95/۳ 

1393 6۸۳۳ 6۳/0 275 1۳/1 ۳۳5 41/0 21 4۸/۳ 

1394 69۳5 61/0 27۸ 09/1 ۳50 ۳9/0 22 ۸0/۳ 

1395 69۳5 60/0 27۸ 0۸/1 ۳50 ۳9/0 22 ۸0/۳ 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
 1395در سال  های مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان خوانساراز بخش(. سهم هریک 120 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 194

 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 121 -1نمودار)

 حمل و نقل -14 -1

ی . جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمر و نتيجهتای اسمل و نقل ، حمل و نقل جادهمهمترين زير بخش ح

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميله شاخصسيستم حمل و نقل جاده ای، از جم

رشد ساليانه داشته  درصد 67/1 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال 1۳5  خوانسارشهرستان های راه

درصدی روبرو بوده که  59/1۳ با رشد خوانسار های شهرستانل بزرگراهکيلومتر رسيده است. طو155و به 

 -11/5های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  11به  1۳۸6کيلومتر در سال 5از  

ها رسيده است. راه روستايي نيز در طي اين سال 1۳95کيلومتر  22به  1۳۸5کيلومتر در سال  45درصدی از  

  داشته است.درصد رشد  29/0

 )کیلومتر(خوانساری استحفاظی شهرستان های حوزهراه(. 115 -1جدول)

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

 تانشهرس

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 - - --

1386 - - 

1387 - - 

1388 - - 

1389 - - 

1390 - - 

1391 - - 



   195/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

 تانشهرس

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1392 - - 

1393 - - 

1394 - - 

1395 - - 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

ی حوزههای استان را در مجموع راه بيست وسوم جايگاهخوانسار ، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزهراه (. 122 -1نمودار)

 41)راه فرعيمربوط به  خوانسارهای شهرستان ، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (12۳-1)همچنين طبق نمودار

های اين از راه صفر درصد، بزرگراههای اين شهرستان، درصد از راه 7، 1۳95سال  در .بوده است درصد(

اند. الزم به ذکر است که در بوده های روستاييراهدرصد  ۳۸و  راه اصليدرصد  14، شهرستان آزادراه

 اند. ای درون شهری در نظر گرفته نشدهههای حوزه استحفاظي اين شهرستان، راهی راهمحاسبه



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 196

 

 
در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه خوانسارهای شهرستان سهم هریک از راه(. 123 -1نمودار)

1395 

به مساحت گيرد، شاخص راه های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مييکي از شاخص

 2۸/5، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95در سال  خوانسار و راه به جمعيت است. شهرستان

کيلومتر راه داشته است.  69/4کيلومتر راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

 ه جمعيت استان و از نظر راه ب همسيزددر جايگاه  خوانسار از نظر راه روستايي به جمعيت روستايي، شهرستان

 1795/16کيلومتر مربع از مساحت اين شهرستان صداستان قرار دارد. همچنين به ازای هر  مدهی در رتبهنيز 

 استان قرار دارد. نهمراه وجود دارد که از اين نظر در رتبه ی  کيلومتر

 خوانساریربنایی راه برای شهرستان های زمقدار شاخص(. 116 -1جدول)

 

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐 
 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 0919/14 

1386 5۳65/17 

1387 5۳65/17 

1388 5۳65/17 

1389 1795/16 

1390 0752/16 

1391 0752/16 

1392 0752/16 

1393 0752/16 

1394 1795/16 

1395 2۸/5 1795/16 69/4 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                     

 



   197/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 124 -1نمودار)

 
 1395نسبت راه به جمعیت  شهرستان در استان اصفهان در سال (. 125 -1نمودار)

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 19۸

 

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

استان قرار  بيست ويکمدر جايگاه  1۳95در سال  خوانسارتعداد سفر درون استاني، شهرستان  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن  ۳40داشته است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و 2مياندشت با  و ينشهرستان بويبوط به مر

هزار  1۳/4از  خوانسار بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني شهرستانبيدگل در اين رتبه

وساناتي که در طي نلي به دليل کاهش پيدا کرده و 1۳95هزار مورد در سال  ۳6/2 به  1۳۸5مورد در سال 

 داشته است. رشد درصد 22/12ها به طور متوسط در طي اين سال ،اين مدتي داشته

 خوانسارتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 117 -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 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 



   199/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 1395در سال  خوانسار ن استانی شهرستانسهم وسایل نقلیه در سفرهای درو(. 127 -1نمودار)

 بيست ويکمدر جايگاه  1۳95در سال  خوانسارسافرجابجا درون استاني، شهرستان تعداد م صاز نظر شاخ

هزار مورد و  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

که شهرستان آران  هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است۳5شهر با خمينيشهرستان کمترين آن مربوط به 

از  وانسارخ ی درون استاني شهرستانبندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهو بيدگل در اين رتبه

ولي به دليل نوساناتي که  کاهش يافته  1۳95مورد در سال  هزار 55/۳9به  1۳۸5هزار مورد در سال  ۳9/9۳

 و بوده است.درصدی روبر 76/0، در طي اين مدت با رشد متوسط داشته

 خوانساری درون استانی)هزار مورد( شهرستان تعداد مسافر جابجا شده(. 118 -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 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 200

 

 
 1395در سال  خوانسار ی درون استانی شهرستانسهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 128 -1نمودار)

در جايگاه  هزار مورد سفر، 1۳/5با  1۳95در سال  خوانسار ستاني، شهرستان تعداد سفر برون ا از نظر شاخص

هزار مورد  269استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با  دهم

سفر  اشد کهبفريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل مي هایشهرستان و کمترين آن مربوط به 

تعداد سفرهای برون استاني  1۳95تا  1۳۸5های الزم به ذکر است که در طي سالاند. برون استاني نداشته

وساناتي که در طي اين دوره هزار مورد رسيده و به دليل ن 1۳/5هزار مورد به  42/۳از  خوانسار در شهرستان

 رشد داشته است. درصد 1/۸به طور متوسط ، داشته

 خوانسارتعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 119 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان
سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان
1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

 ایی و حمل و نقل جادهمأخذ: سازمان راهدار

 



   201/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1395در سال خوانسار سهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان (. 129 -1نمودار)

 ۸5/56با  1۳95در سال  خوانساری برون استاني، شهرستان تعداد مسافر جابجاشده همچنين از نظر شاخص

استاني  ی بروناستان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده دهم هزار مورد سفر، در جايگاه

چادگان و آران های شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸مربوط به شهرستان اصفهان با 

تعداد مسافر  1۳95تا  1۳۸5های در طي سال اند.ی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشدهوبيدگل مي

 درصد رشد داشته است. 6۳/1۳ی برون استاني، به طور متوسط جابجا شده

 خوانسار ی برون استانی)هزار مورد( شهرستانتعداد مسافر جابجا شده(. 120 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم 

از شهرستان 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 202

 

 
 1395 در سال خوانساری برون استانی شهرستان سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 130 -1نمودار)

ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (121-1)عات جدولاطال

هزار  97/52باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از درون استاني و برون استاني مي

درصد رشد  26/4ميانگين که در اين مدت به طور رسيده  1۳95هزار تن در سال  2/75به  1۳۸5تن در سال 

 1۳۸5هزار تن در سال  4/1۳. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از داشته است

 .به طور ميانگين رشد داشته است درصد 92/9که در طي اين مدت رسيده  1۳95هزار تن در سال  05/24 به 

استان قرار  مبيست ويکاين شهرستان در جايگاه  ط کشور،ساير نقا بهشهرستان  ازميزان بار خروجي از نظر 

استان  هفدهمدارد و همچنين از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه 

هزار تن در سال  20همچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از  قرار دارد.

ی درون استاني اين شهرستان رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95هزار تن در سال  7/2به 1۳۸5

 استان قرار دارد. بيست ودومدر جايگاه 

 خوانساری برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان میزان بار جابجا شده(. 121 -1جدول)

 

 سال

از  میزان بار ورودی

نقاط کشور)برون  سایر

 استانی(

به میزان بار خروجی 

 )برونکشورسایر نقاط 

 استانی(

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی درون بار جابجا شده

 استانی

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

هرستان سهم ش

 از استان

 )درصد(

1385 

1386 

1387 



   20۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 سال

از  میزان بار ورودی

نقاط کشور)برون  سایر

 استانی(

به میزان بار خروجی 

 )برونکشورسایر نقاط 

 استانی(

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

ی درون بار جابجا شده

 استانی

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

هرستان سهم ش

 از استان

 )درصد(

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                      

 
 1395های استان اصفهان در سال برون استانی در شهرستانی جا شدهمجموع بار جابه(. 131 -1نمودار)

 

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 204

 

 
 1395های استان اصفهان در سال درون استانی در شهرستانی جا شدهمجموع بار جابه(.  132 -1نمودار)

با کاهش مواجه  1۳95تا سال  1۳۸5شرکت مسافربری داشته که از سال  1، 1۳95در سال  خوانسار شهرستان

استان  آخرر جايگاه ، اين شهرستان د1۳95. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال بوده است

ان، نفر جمعيت شهرست ۳۳049، به ازای هر 1۳95قرار دارد. در سال  مشترکاً با چند شهرستان ديگر()اصفهان

استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت  چهاردهم ی) رتبهيك شرکت مسافربری وجود داشته

 ر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است. نف ۳9090مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

 خوانسارهای مسافربری شهرستان شرکت(. 122 -1جدول)

 

 سال

 مسافربری شرکت هایتعداد 
 تعداد نسبت جمعیت به

 شرکت مسافربری شهرستان

 تعدادنسبت جمعیت به 

 شهرستان شرکت مسافربری استان
سهم شهرستان از 

 صد()دراستان

1385 ۳14۳4

1386 ۳۳721

1387 ۳۳690

1388 ۳۳90۸

1389 ۳27۳9

1390 ۳۳419

1391 ۳4446

1392 ۳6۳01

1393 ۳7475

1394 ۳۸70۸

1395 ۳9090

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  



   205/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان جمعیت به شرکت مسافربرینسبت (. 133 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

افيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف در استان اصفهان با توجه به شرايط جغر

صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آنها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت 

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، کاداری، پوشاک سنتي، چاپهای اداری و غيرستي چرمي، بافتهنايع دسنتي، ص

سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع 

صنايع دستي سته به های سنتي وابدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در سند گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66تقسيم نمود. در مجموع 

 است. شده آمايش استان آورده

 است. شده آوردههای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان خوانسار رشته (12۳-1)در جدول 

 های بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان خوانسارهرشت(. 123 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

گره  ،یمنبت چوب، قاشق ساز ي،سنت يچاپ قلمکار، رنگرزی، گيوه، سراج يمروارباف يست،فرش و

شبك م ی،نگارگر ي،سنت ی، قلمزني، معرق چوب، رودوز يقالب باف يني،چ

 يبچوب، تذه

 داره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: ا

باشد و هيچ رشتهشدن مي حال منسوخی صنايع دستي فرش ويست در چنين در شهرستان خوانسار رشتههم

 ی منسوخ شده و يا در حال احياء وجود ندارد.



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 206

 

 اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریوضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میر

ع دستي و گردشگری در تعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صناي (124-1)جدول

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳95طي دوره  شهرستان خوانسار

 تعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان خوانسار(. 124 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 105 

1387 75 

1388 62 

1389 ۸۳ 

1390 40 

1391 59 

1392 0 

1393 0 

1394 0 

1395 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                           

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری هنرجويي از سوی سازمان ميراث  خوانساردر شهرستان  1۳95سال  در

 1۳95ال س. در  تواند ناشي از کمبود اشتغال صنايع دستي شهرستان قلمداد شودکه مي آموزش نديده است

 هنرجوی صنايع دستي باالترين رتبه را در استان داشته است.   2۸9شهرستان اصفهان با 

ي در کل های صنايع دستمي آموزش رشتهسازی و افزايش علدستي به منظور يکسانآموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

 و شاغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان  توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي نفر از ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)ز اين نظر شهرستاناند که اگردشگری تحت آموزش قرار گرفته

ها مانند شهرستان خوانسار هيچ فرد شاغل در صنايع شهرستان سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

 دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است.

 تعداد شاغلین صنایع دستی

تعداد شاغلين صنايع دستي شهرستان است.  شده داده شانن ( 125-1)وضعيت شاغلين صنايع دستي در جدول

 روندی صعودی و پس از آن روندی نزولي را داشته است. 1۳91خوانسار تا سال 



   207/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 دستی شهرستان خوانسارتعداد شاغلین صنایع(. 125 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال
1385 0 

1386 6 

1387 0 

1388 14 

1389 1 

1390 5۳ 

1391 71 

1392 67 

1393 44 

1394 52 

1395 40 

 پانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                     

 
 13951های استان اصفهان در سال داد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستانتع(. 134 -1نمودار)

و کمترين مقدار مربوط به  شاغل  ۳7۸0باالترين تعداد شاغلين صنايع دستي در شهرستان اصفهان با تعداد 

 باشد.شاغل مي ۸شهرستان چادگان با 

 

                                                      
 شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار - 1



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 20۸

 

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه
استاندارد  شود که دارای کارگاهارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميی توليدکپروانه

 و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

نمايش  (126-1)ير برای شهرستان خوانسار در جدولسال اخ 10آمار صدور پروانه توليد کارگاهي طي 

در اری بيش از صفر داشته به بعد مقد 1۳9۳ال انفرادی از س یهااست. به طور کلي تعداد پروانه داده شده

 است. های کارگاهي روندی نوساني را تجربه کردهحالي که پروانه

 های کارگاهی و انفرادی شهرستان خوانسارتعداد پروانه(. 126 -1جدول)

 سال
پروانه های 

 کارگاهی

های پروانه

 انفرادی

1385 0 0 

1386 2 0 

1387 0 0 

1388 2 0 

1389 0 0 

1390 2 0 

1391 4 0 

1392 ۳ 0 

1393 ۳ ۳5 

1394 ۳ 42 

1395 ۳ 29 

 هفدهم چهاردهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                        

پروانه جايگاه اول را در استان  5۳9اصفهان از نظر ميزان  صدور پروانه کارگاهي با ، شهرستان 1۳95در سال 

. در همين سال شهرستان 1اندهای استان در اين بخش مجوزی صادر نکردهداشته است و تعدادی از شهرستان

ی رتبه آخر را پروانه انفراد 7پروانه انفرادی رتبه اول و شهرستان دهاقان با صدور  1610اصفهان با صدور 

ها اد اين کارگاهتعد .باشدانسار صفر ميتي شهرستان خوهای صنايع دستعداد کل کارگاهاند.در استان داشته

 است. ( بيش از صفر بوده4)( و کاشان6)های اصفهاندر شهرستان تنها

 

                                                      
 شهرآران و بيدگل، چادگان، سميرم، فريدون -1 



   209/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر اوزش در يکي از رشتهدستي پس از آمهر صنعتگر صنايع

رود و از طريق ی شناسايي هنری او به شمار ميکند. اين کارت به منزلهي دريافت ميمعاونت صنايع دست

. های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

است. با بررسي روند اين شاخص  آورده شده (127-1)وانه کارت شناسايي در جدولدور پروضعيت ص

 است.گيری داشتهکاهش چشم 1۳9۳توان ادعا کرد تعداد صدور  کارت در سال ميتوان مي

 تعداد کارتهای شناسایی صنایع دستی شهرستان خوانسار(. 127 -1جدول)

 ناساییتعداد کارت ش سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 ۸ 

1389 1 

1390 47 

1391 59 

1392 5۸ 

1393 2 

1394 1 

1395 2 

 چهارم 95رتبه در استان درسال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 210

 

 
 1 های استان اصفهانسال اخیر شهرستان 5دستی های شناسایی صنایعتعداد کارت(. 135 -1دار)نمو

 کارت شناسايي در اختيار داشته است. 5۳۳های شناسايي را شهرستان اصفهان با ی اول کارترتبه

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره انگي بخش صنايع دستي شهرستان خوانسار اغل ختعداد مش (12۸-1)در جدول

 شده است.

 تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان شهرستان خوانسار(. 128 -1جدول)

 مشاغل خانگی پشتیبان تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 54 ۳ 

1391 ۳2 0 

1392 0 0 

1393 19 1 

1394 1 0 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                     

پشتيبان باالترين جايگاه  خانگي مشاغل 2و  مستقل مشاغل خانگي 79، شهرستان اصفهان با 1۳95سال در 

ای شهرستان اصفهان  بقيه شهرستانبه استثن 1۳95سال  الزم به ذکر است که در را در استان داشته است.

 هستند.  پشتيبانهای استان فاقد مشاغل خانگي 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1

 



   211/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 136 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانایشگاهتعداد نم

د. در باشی صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميای برگزارشدههتعداد نمايشگاه

است. نتايج  شده آوردهدستي شهرستان خوانسار ی صنايعهای عرضهتعداد نمايشگاه (129-1)جدول

 است. ی ضعف اين بخش بودهدهندهنشان

 ههای صنایع دستی شهرستان خوانسارتعداد نمایشگا(. 129 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 1 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 ۳ 

1390 2 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 شانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 هنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فر                                            

 



 سند توسعه شهرستان خوانسار/ 212

 

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 137 -1نمودار)

تانشهرسو نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته است  16اصفهان با  ، شهرستان1۳95سال در 

 بازارچه در بخش صنايع دستي خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و ، دهاقان وهای فالورجان، تيران و کرون

 باشد.دستي متوسط ميجايگاه شهرستان خوانسار با توجه به اشتغال بخش صنايع اند.بوده

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

 چنين مقدارهای عامل جهت دريافت تسهيالت و همشده به بانكای معرفيهتعداد طرح (1۳0-1)در جدول

ن توان از جايگاه آخر شهرستااست. باتوجه به مقادير دريافت شده مي شده ارائهشده  اعتبارات دريافت

 نام برد.  1۳95خوانسار در جذب اعتبارات در سال 

 شهرستان خوانسار صنایع دستی شدهشده و اعتبارات جذبمعرفی یاتعداد طرحه(. 130 -1جدول)

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 ۳۳ 1667 

1391 1۳ 650 

1392 6 ۳00 

1393 16 ۸0 

1394 20 1000 

1395 0 0 

 ايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صن                                

 

 



   21۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 
 1 های استان اصفهانشهرستان در بخش صنایع دستی سال اخیر5ی شدهمجموع اعتبارات جذب(. 138 -1نمودار)

ها رين تعداد طرح معرفي شده به بانكطرح بيشت 15با  و لنجان تيران و کرون هایشهرستان ، 1۳95در سال 

 خش صنايع دستي را درميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در ب 12220و شهرستان اصفهان با  جذب 

 اند.استان 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 هگردشگری به فعاليتيگزين مورد توجه قرار گرفته است. عنوان عامل توسعه جاتوسعه به 

افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنها برای بيش از بيست و چهار ساعت و کمتر از يك سال 

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان در مدارس به خصوص در  جهت

 است.  ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهستانشهر

 یافتگان در مدارس شهرستان خوانساراسکان داخلی و خارجی و تعداد گردشگران(. 131 -1جدول)

 سال
تعداد مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 
68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

تعداد گردشگران 

 داخلی

تعداد گردشگران 

 خارجی

1385 ۳0۳ 26924 1594 

1386 ۳۳0 2۸194 1۸۸9 
1387 ۳66 2952۸ 2151 

1388 ۳۸6 27064 1726 

1389 405 17605 1700 

                                                      
 ر شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آما -1
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 سال
تعداد مسافرین پذیرش شده 

 توسط آموزش و پرورش

 
68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

تعداد گردشگران 

 داخلی

تعداد گردشگران 

 خارجی

1390 442 19619 1777 

1391 6۳0 15050 2401 

1392 704 1۸060 4۳24 

1393 75۳ 19775 7141 

1394 1047 22966 9754 

1395 ۸59 29921 1۳69۳ 

 هشتم نهم بيست و يکم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

نفر( وکمترين تعداد  15202۸، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان)1۳95در سال 

نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  ۳51آباد )های مبارکه و نجفنمربوط به شهرستا

ين بويهای نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان ۳14596نيز بيشترين تعداد مربوط به شهرستان اصفهان)

موزش و يافته در مراکز آ، بيشترين مسافر اسکان1۳95نفر(  است. در سال  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192دهاقان ) نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 بوده است.

 
 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 139 -1نمودار)

 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 140 -1نمودار)

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری ميگردی نيز از جمله شکلبوم

مناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و 

باشد. بود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری ميبه

در اين سال  .باشدمي 1۳95نفر ظرفيت در سال  90تعداد اين مراکز در شهرستان خوانسار دو مرکز با 

ر استان داشته نفر  باالترين جايگاه را د 2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59شهرستان خور و بيابانك با 

ر و شهآباد، شاهينشهر، فالورجان، مبارکه، نجفهای تيران و کرون، چادگان، خمينياست و شهرستان

 اند.گردی بودهميمه و بويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 مراکز بوم گردی شهرستان خوانسار(. 132 -1جدول)

 سال
 مراکز بوم گردی

 رفیتظ تعداد

1393 0 0 

1394 1 20 

1395 2 90 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                  

 

                                                      
 است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده  - 1
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 وضعیت واحدهای اقامتی

های مختلف است که از مهمترين آن ها مراکز ها، خدمات و زيرساختي از فعاليتصنعت گردشگری تلفيق

. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني باشندميهتل ها اقامتي و 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغالبه ميهمانان و مسافران مي

ستان خوانسار به ها در جذب گردشگر بررسي اين نکته در شهردهد. باتوجه به اهميت اقامتگاهتشکيل مي

 باشد.مي (1۳۳-1)جدولصورت 

 تعداد واحدهای اقامتی شهرستان خوانسار(. 133 -1جدول)

 سال
 هاهتل

 تخت تعداد

1388 1 27 

1389 1 27 

1390 ۳ 177 

1391 ۳ 275 

1392 ۳ 275 

1393 ۳ 275 

1394 ۳ 275 

1395 ۳ 275 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                          

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های استان در سال طي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

ل، برخوار، بيدگهای آران و و کمترين تعداد مربوط به شهرستان مهمانپذير و هتل آپارتمان()هتل، اقامتگاه

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خميني

 .باشدصفر مي

 ر خدمات گردشگری شهرستان خوانساردفات

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همکم بر گشتعملکردهای حا

های تواند در معرفي جاذبهگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميها به عنوان يك کارگزار تورآن

گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

ر خدمات بيشترين تعداد دفاتشهرستان خوانسار صفر مي باشد.  خدمات گردشگری رتعداد دفات واقع شود.

 هایدفتر و کمترين متعلق به شهرستان1۳1مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95گردشگری در استان در سال 
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با تعداد  هرش دونمياندشت، تيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فري و يينبو

 باشد.صفر مي

 راهیپذیرایی بین

ي به مسافرين ارائه شود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، ها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعدر اي. کنندمي

ها در شهرستان خوانسار صفر بنزين و ... نيز وجود دارد که تعداد آنعميرگاه، پمپمحل بازی کودکان، ت

در اين سال  .انددهاستان، فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بو 1شهرستان 16، 1۳95در سال  .باشدمي

 داشته است. را مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان چهارشهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 هاکمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

عداد تگذرانند. بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 است.بيان شده (1۳4-1)خوانسار در جدول ها در شهرستاناين کمپينگ

 های شهرستان خوانسارتعداد کمپینگ(. 134 -1جدول)

 هاتعداد کمپینگ سال
1385 0 
1386 0 
1387 0 
1388 1 
1389 1 
1390 1 
1391 1 
1392 1 
1393 1 
1394 1 
1395 1 

 سيزدهم 95در سال  رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                       

 

                                                      
ين بوي خوار،بر ، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،آباد، نجفشهرخمينيشهر، خور و بيابانك، چادگان، تيران وکرون ، خوانسار ، فريدون ،دهاقان -1

 مياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل و
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ر اين سال د .، شهرستان خوانسار از نظر تعداد کمپينگ رتبه سيزدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

شهر و خميني ،آبادهای نجفکمپينگ رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان 1۳شهرستان اصفهان با 

 اند.فالورجان فاقد کمپينگ بوده

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 است.يك بوده 1۳95شده در سال برداریر شهرستان خوانسار، تعداد مراکز نمونه گردشگری بهرهداست. 

 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 بذبهشناسي. بر اساس سطح عملکردی جابندی بر اساس گونهو تقسيم

هتساخت دسو انسانفرهنگي  -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 است. شدهآورده  (1۳5-1)شوند که در جدولبندی مي

 های گردشگری شهرستان خوانسارجاذبه(. 135 -1جدول)

 لسا
تعداد جاذبه های 

 طبیعی

های تعداد جاذبه

 تاریخی فرهنگی

1385 2 ۳0 

1386 ۳ ۳5 

1387 ۳ ۳5 

1388 ۳ ۳5 

1389 ۳ ۳5 

1390 ۳ ۳5 

1391 ۳ ۳۸ 

1392 ۳ ۳۸ 

1393 ۳ ۳9 

1394 ۳ ۳9 

1395 ۳ ۳9 

 11/2 05/1 )درصد(سهم ازاستان

 ل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره ک                                      
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 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانتعداد جاذبه(. 141 -1نمودار)

 
 1395در سال  های استان اصفهانهای طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 142 -1نمودار)

شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با اذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

اند. رتبه آخر را در استان به خود اختصاص دادهجاذبه  5تاريخي فرهنگي رتبه اول و شهرستان فالوجان با 

جاذبه رتبه اول را در استان داشته است و  12، از نظر جاذبه انسان ساخت شهرستان اصفهان با 1۳95در سال 

اذبه انسان آباد فاقد جهای آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان، نجفشهرستان

 دهد.های گردشگری شهرستان خوانسار را نشان مي( نام برخي از جاذبه1۳6-1)دولجاند. ساخت بوده
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 های گردشگری شهرستان خوانسارعناوین برخی جاذبه(. 136 -1جدول)

 فرهنگی -های تاریخیجاذبه

 بوتر حاجبرج ک، برج کبوتر حاج علي سلطاني،  برج کبوتر حاج ابوالفضل شهرياری

قعة امامزاده ب، برج کبوتر خسروی، برج کبوتر حاج ميرزا قودجاني، باقر سلطاني، محمود

خانة ، يانخانة حبيب، خانة الهبری، خانة ابهری، تپّة وسيت، پل ساسان، النقياحمدبن علي

 ،کبوترخانة علي بابا، کاروانسرای باقری، خانة الهبری، خانة ابهری، صولت الملك

، يگممدرسة مريم ب، مدرسة صفوی، محوطة تاريخي باغ کل، قيقتمجموعة ساختماني ح

 ،مسجد رنيسان خوانسار، مسجد جامع قودجان، مسجد جامع خوانسار، مسجد آقا اسداهلل

 مقبرة حليم و نرگس،مقبرة بابا ترک، مقبرة بابا پير

 سد خوانسار ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه

، تچشمة طبيعي مرز نگش، چشمة خوانسار، ائيه چهارباغانداز صفچشم، پارک سرچشمه

، بلهرودخانة ق، رودخانة خوانسار، دشت و کوهپاية گلستان کوه، های واژگوندشت الله

 گردشگاه دربند، غار اشکفت، غار آهکي

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

ی سالشهرستان خوانسار در فاصله شناسي در دست کاوشهای باستانهای باستان و سايتتعداد محوطه

باشد. صفر مي 95تا  ۸5های 



 

 

 های گردشگری شهرستان خوانسارپذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی10 -1نقشه)
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دهد. ه ها را نشان ميترسي به اين جاذبو دس خوانسار ستانشهرهای گردشگری ت جاذبه( وضعي10-1)نقشه

تقريبا تمامي جاذبه ها در حوالي راه های اصلي و محدوده مرکزی شهرستان قرارگرفته اند که دسترسي به 

اعث اند که ب آنها را هموار مي سازد. مراکز اقامتي شهرستان خوانسار نيز عمدتا در شهر خوانسار واقع شده

  شود.ها مياذبهدسترسي هرچه بيشتر ج

 اغلین بخش گردشگریتعداد ش

اغلين . بيشترين شآورده شده است خوانسار تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان (1۳7-1)در جدول

 باشد.)صفر( ميآبادنجف ( و کمترين شاغلين مربوط به شهرستان2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 خوانسار شهرستان تعداد شاغلین بخش گردشگری(. 137 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 5 

1386 5 

1387 5 

1388 5 

1389 5 

1390 19 

1391 24 

1392 24 

1393 24 

1394 24 

1395 24 

 ششم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان
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 1395سال  در 1های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان (. 143 -1نمودار)

  

                                                      
 ر اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان د -1



 

 

 



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

 

تان های کلي توسعه شهرسپس از بررسي وضعيت شهرستان خوانسار در ابعاد مختلف، الزم است جهت

ل ص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذينيز به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخ

سند آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان 

ها نيز جاری گردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستاناصفهان تهيه مي

رستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان و ساری است. از اين رو وضعيت موجود شه

گردد. سپس بر اساس نقاط قوت و ضعف حاصل شده، )که در دو سند فوق تصريح شده است( تبيين مي

های شود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتراهبردهای کالن توسعه و راهبردهای بخشي استخراج مي

های استان مقايسه ای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانهتوسعه شهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهشده و با تاکيد بر مقايسه

در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان  وانسارخدر ادامه ابتدا ويژگي شهرستان 

ها و مقايسه گيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)صفهان در قالب نقاط قوت و ضعفا

تبيين و  وانسارخهای کلي شهرستان های استان در ابعاد مختلف، جهتبا ساير شهرستان وانسارخشهرستان 

ها و هتعريف پروژدر انتها به منظور عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. 

باشد از وظايف کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميناقدامات اولويت

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه های اجرايي شهرستان به شمار ميمهم و خطير دستگاه

مورد توجه مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان شهرستان خوانسار ویژگی های -1 -2
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش     

       w      نبود آموزش غیردولتی 

*             
هم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش بیشترین س

 از استان در رشته های مربوط به بخش خدمات

  s           
ظری نپایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی و متوسطه دوم 

 دولتی دخترانهو فنی و حرفه ای 

  w            در مقطع متوسطه اول پسرانه دولتی باال بودن نسبت دانش آموز به معلم 

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع متوسطه اول 

   w          پوشش تحصیلی نامناسب در مقاطع ابتدایی و متوسطه دوم 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش     

    w         عدم پوشش مناسب دانش آموزان استثنایی 

     s       s یر مدارس دولتیپایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس دا 

  s           پایین بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی 

  s           باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  s           پایین بودن تراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی 

  w            های فیزیکی موجود در مدارس دولتیکالسعدم استفاده بهینه از 

     s       s پایین بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در رشته های 

 کشاورزی

w      w       سرانه پایین آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال 

   w           ساله و بیشتر6پایین بودن نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش     

   s  s        
وضعیت مناسب زیرساخت های آموزشی)کتابخانه، آزمایشگاه و سالن 

 در مدارس دولتی ورزشی(

 

  



 

 

 آموزش عالی -2 -2-1
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش آموزش عالی     

   s        s  ،ایپیام نور و فنی و حرفهآزاد اسالمی، وجود مراکز آموزش عالی دولتی 

      s      بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور شهرستان 

           s در مقطع کارشناسی بیشترین درصد دانشجویان 

w            نبود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     s     s  مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه پیام نور 

     w     w  نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه دولتی 

     w  w  w    ایمرکز فنی و حرفهانشگاه آزاد اسالمی و دنبود عضو هیات علمی در 

 s    s       وجود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در زیرنظام های دولتی و پیام نور 

w w            نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه دولتی 

     s  s  s s  پیام نور و دولتی هایمناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 

         w w  اینامناسب بودن سرانه فضا در مرکز فنی و حرفه 



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1
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 اهداف                                                     

 
 
 
 

 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        s s متخصص باالی پزشک سرانه 

       s   باالتر بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

     s s    سرانه باالی تخت ثابت 

    s      برخورداری از پایگاه اورژانس شهری 

   s      s تر بودن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استان پایین 

 s s        پایین تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان 

 w w        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد بودن باالتر 

 w w        های دستگاه تنفس از متوسط استان بیماری از ناشی مرگ درصد بودن باالتر 

    s      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن پایین تر 

  s        استان متوسط از )غیرترافیکی(غیرعمد حوادث از ناشی مرگ بودن پایین تر 

 w w        باالتر بودن بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  s s       بودن بیماری های دوران حول تولد از متوسط استانتر ن پایی 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1
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 اهداف                                    

 
 

 ویژگی های بخش تریبت بدنی     

    s 
ی نفر است( و رتبه 11638نفر) همین رقم برای استان 4721وجود هر مکان ورزشی برای 

  هفتم استان از نظر این شاخص

 w w  w 
درصد  65/0یافته استان علی رغم دارا بودن ماندرصد از کل ورزشکاران ساز 18/0دارا بودن 

 از جمعیت استان
 

     
درصد از  65/0درصد از مساحت و  90/0درصد از اماکن ورزشی استان و  59/1دارا بودن 

 درصد از ورزشکاران 18/0جمعیت و 
 

s  s    درصد از ورزشکاران 18/0درصد از عناوین ملی در کنار دارا بودن  71/0کسب 
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رتبه
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ی بین

هنر
المللی

 

اهداف                   

 

 

  

 

       های بخش فرهنگی       ویژگی

 

     w  عدم وجود سینما 

w     w w عدم وجود موسسات آزاد هنری 

w     w w عدم وجود موسسات فرهنگی هنری 

w     w w عدم وجود موزه 

 s s     سرانه باالی مسجد 

  s     سرانه باالی بقاع 

 کتابخانه متوسطسرانه        
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ت
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ش
پوش

 

 اهداف                                                 

 

 های بخش اجتماعیژگیوی     

 s       بهزیستی مجتمع 3 بودن دارا 

w      w w باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s    w باال بودن تعداد خانوار های مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      s  تعداد پایین کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی 

 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    بودن تعداد مهدهای کودک مناسب 

 w w  w    پایین بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 w     w w فقدان مرکز آسیب های اجتماعی 

 w    w   فقدان مرکز مشاوره ژنتیک 

 s   s  s s پوشش مناسب کودکان بی سرپرست 

 w     w  ضوریکمبود مراکز مشاوره ح 

 s   s  s   مراکز مشاوره و ترک اعتیاددو برخورداری از 

w       w باالبودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

 باالتربودن نرخ طالق از متوسط استان  *      

 باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان  *      

 ج از متوسط استانپایین تر بودن میانگین سن ازدوا  *      
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 های بخش اجتماعیژگیوی     

 باالتر بودن میانگین سن طالق از متوسط استان  *      

      s  پایین بودن تعداد سرقت 
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ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ب
ت صنایع با آالیندگی و آ

تغییر به سم
بر

ی کمتر
 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

د
ت نسبی

رونزانمودن توسعه مبتنی بر مزی
 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده 
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای

باال
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

                                           
 

     اهداف                                         

 

      
 های بخش صنعت و معدن                            ویژگی    

s       s s سهم باالی صنایع با فناوری برتر 

  w  w     های بزرگ و متوسطتعداد پایین کارگاه 

 w   s     های توسعهتعداد باالی طرح 

    s      بمناستنوع صنعتی 

   s      های برقیوجود مزیت نسبی در مواد غذایی و الستیک و دستگاه 

    s     شهرک های صنعتیمناسب های وجود زیرساخت 

 w     w   عدم وجود معدن در شهرستان 
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ت
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بهینه
از 

 
منابع
 

پایه،
 

منابع
 

طبیعی
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ش و 
ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر آموز

ی از کوچ
جلوگیر

ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
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افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
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توسعه فعالی
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ی نیرو

ور
 

ب و اراضی مستعد
ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
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ی کش
اصالح الگو

 

ی زمین
ش بهره ور

افزای
 

ب
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ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 یویژگی های بخش کشاورز     

w            درصد از اراضی کشاورزی استان 51/1درصد مساحت استان و  90/0دارا بودن 

s       s     درصد از اراضی کشاورزی شهرستان  به صورت دیم 25آبیاری 

s       s    
د از مساحت استان و تنوع درص 90/0درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  16/1دارا بودن 

 القی و قشالقیمراتع یی

s        s   (و باالتر از رشد استانرشد مثبت تولیدات محصوالت باغی )به ویژه دیم 

        w   
درصد از اراضی زراعی  39/1درصد محصوالت زراعی استان علی رغم دارا بودن  35/0تولید 

 استان

        w   
درصد از اراضی باغی  25/2ودن درصد از محصوالت باغی استان علی رغم دارا ب 46/1تولید 

 استان

        w   ی زمین در محصوالت زراعی و کل محصوالت کشاورزیوری نهادهجایگاه آخر در بهره 

        s   تر از استان()پائینای و قطره )باالتر از استان(رشد مثبت در سطوح زیر کشت بارانی 
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ش و 
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ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
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ب و اراضی مستعد
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ب با شرای
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ی کش
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ی زمین
ش بهره ور
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ب
و آ

 

ت زراعی، باغی و دامی
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ش بیمه مح
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ت واحدها
ش ظرفی

گستر
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 یویژگی های بخش کشاورز     

      w     
درصد جمعیت  65/0بخش کشاورزی استان و درا بودن درصد از شاغلین  12/2دارا بودن 

 استان

      w      (44/1درصد( نسبت به استان)  59/2باالتر بودن رشد شاغالن کشاورزی شهرستان )درصد 

   s        ( 8/1(از استان)51/2باالتر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان) 

  s  s       
درصد از اراضی  51/1های استان با وجود دارا بودن هادهدرصد از جمع ن 83/0برخورداری از 

 کشاورزی استان و جایگاه بیست و سوم استان

         w  ین تر بودن رشد بیمه امور دامی در شهرستان نسبت به استانیپا 

         w  57/0 درصد از اراضی زراعی 39/1ای زراعت علی رغم دارا بودن درصد از پوشش بیمه 

         w  8/0 درصد از اراضی باغی 25/2ای باغات علی رغم درصد از پوشش بیمه 

          s  درصد از دام سنگین 32/1درصد از گوشت قرمز و دارا بودن  75/1تولید 

     s     s 
درصد از مساحت  90/0استخرهای پرورش ماهی در کنار دارا بودن درصد  71/0دارا بودن 

 درصد از پرورش ماهی استان 86/0استان و تولید 

          s جایگاه سوم استان در تولید و دارا بودن کلنی زنبور عسل 
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ش بهره
افزای

ت
ش رقاب

ی و افزای
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ف
ی صنو

پذیر
 

ش بهره
افزای

ب و کار اینترنتی
ی کس
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ی در ف

ت پذیر
ی و رقاب
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ش بهره
افزای
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ور

ت
رقاب

ت
پذیری در نظام توزیع  کاال و خدما

 

 
ت

ایجاد، توسعه، تجهیز و بهبود زیرساخ
ت  

ت کاالها و خدما
ی صادرا

ها
 

ت صادراتی
ت کاالها و خدما

توسعه صادرا
 

ت
تنوع بخشی به ظرفی

ی 
ها

صادراتی استان و تولید کاالها و خ
ت جدید 

دما

صادراتی
 

 

ضور مستقیم تولیدکنندگان در بازار ع
تسهیل ح

ی
ش واسطه گر

رضه کاال و کاه
 

ی 
ش ها

ی سایر بخ
ت ها

ط با فعالی
ی کاال مرتب

ظ و نگهدار
ت حف

ش امکانا
گستر

ش کشاورزی
صوصا بخ

ی خ
تولید

 

 
 

 اهداف                                             

 
 

 

 ویژگی های بخش بازرگانی       

    w w   ی ارسال شده به سایر نقاط کشور نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استانکمتر بودن سهم شهرستان از استان در جمع کاال 

    w w   ر نقاط استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استانان در جمع کاالی ارسال شده به سایکمتر بودن سهم شهرستان از است 

      s s نسبت سایر محصوالت آالت بهاولویت شهرستان در تولید محصوالت کشاورزی، فلزی و ماشین 

 w w      فروشی شهرستانتنوع کم واحدهای عمده 

 سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارهای شهرستان از کل استان پایین تر بودن      * * *
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 اهداف                                           

 
 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی        

w     w روستایی و شهری پستی واحدهای پایین تعداد 

w     w دفاتر پایین تعداد ICT روستایی جمعیت به نسبت روستایی 

s     s شهرستان شهری جمعیت به نسبت شهری ارتباطی خدمات دفاتر باالی عدادت 

w     w استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن تر پایین 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن تر پایین 

  w   w استان میانگین از یتلویزیون و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان بودن تر پایین 

s s s s s s استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن باالتر 

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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ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

 
ی اجتماعی

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

ی استفاده کننده از فرآورده های نفتی به منظور بهره 
صاد

ی اقت
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توسعه فعالی

ت مبتنی بر این فرآو
صوال

ش مح
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جلوگیر

ف
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ت انرژ
ش تلفا

بمناکاه
ت

ط زیس
ع و محی

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

ی از کل
گیر

 

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ها
 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری

 

 
 

 اهداف                                    

 
 

 

 

 

 ویژگی های بخش انرژی              

   s *   
 65/0درصد از مساحت و  9/0درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  28/0مصرف 

 درصد از جمعیت استان

   s *   جایگاه پانزدهم استان در مصرف سرانه گاز 

 تر بودن مصرف سرانه بنزین شهرستان از استان ینپای   * *   

 تر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانینپای   * *   

 باالتر بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استان   * *   

 مایع شهرستان از استانتر بودن مصرف سرانه گاز نپایی   * *   

   *  *  
درصد مصرف  43/0های استان در مقایسه با مصرف بنزیندرصد از پمپ 07/1دارا بودن 

 بنزین)معمولی( استان
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 ویژگی های بخش انرژی              

s    w w   درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 20مصرف 

s    s    جمعیت استاندرصد از  65/0درصد از برق استان در مقایسه با دارا بودن  46/0مصرف 

s    s   ین تر از متوسط استان) کمترین مصرف برق سرانه استان(مصرف سرانه برق پای 

      s 
 9/0درصد از جمعیت استان و  65/0درصد از آب استان در مقایسه با  51/0مصرف 

 درصد از مساحت استان

 



 

 

 حمل و نقل -12 -2-1

ی کمی و کیفی زیر
ارتقا

ی حمل و نقل
ساختها

ت حمل و نقل بار و مسافر 
ت خدما

ی کیفی
ارتقا

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ف حمل و نقل جاده ا
ی مختل

ی سازمان ها
گ ساز

ی و هماهن
یکپارچه ساز

 ی

ریلی و هوایی
 

ی مورد نیاز و برنامه
توسعه زیرساختها

 
صال فرودگاه 

ی بهتر  فرودگاه و ات
ریز

ط راه آهن شهری
به خ

 

ت مورد 
ی ارائه خدما

ت و حمل و نقل هوشمند برا
ی اطالعا

استفاده از فناور

ش کنترل و 
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ی غیر ضرور
ش سفرها

نیاز، کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

نظار
ت حمل و نقل همگانی، بهبود 

بهبود وضعی
 

ت
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

وضعی
گ سازی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن  

ناوگان، برنامه ریزی و فرهن

صی
ت به حمل و نقل شخ

ت آن نسب
مطلوبی

 

توسعه انواع راه
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر 

ها

ط ز
ت تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

اولوی
ص

یستی، اجتماعی و اقت
ی

اد
 

ی
استفاده از فناور

ت
ت در زیرساخ

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

ها
ها و تعمیر و 

ی راه، راه آهن و فرودگاه
نگهدار

 

ی خطوط، دوخطه کردن 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

صال 
ت و ات

ی، خطوط پرسرع
ی حومه ا

محورهای عمده حمل بار، قطارها

صنایع
 

گ به راه آهن
بزر

 

ی 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ی توسعه بخ

ب درآمد الزم برا
راهکس

ص آن به 
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

استانها، اخذ عوار
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل   

s        s *   
درصد  90/0درصد از راه های فرعی استان در کنار  40دارا بودن 

 از مساحت استان
 

s        s    
بودن نسبت راه به مساحت) تراکم راه( در مقایسه با سایر نقاط  باال

 (نهماستان) رتبه ی 
 

 *           
درصد از سفرهای درون استانی و نسبت جمعیت  33/0دارا بودن 

 درصدی از استان 65/0
 

 *           
 65/0درصد از مسافران درون استانی در کنار دارا بودن  41/0

 درصد از جمعیت استان
 

 *           

درصد از جمعیت  65/0درصد از سفرهای برون استانی و  28/1

 استان

 



 

 

ی کمی و کیفی زیر
ارتقا

ی حمل و نقل
ساختها

ت حمل و نقل بار و مسافر 
ت خدما

ی کیفی
ارتقا

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیستم حمل و نقل استان
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
 

ف حمل و نقل جاده ا
ی مختل

ی سازمان ها
گ ساز

ی و هماهن
یکپارچه ساز

 ی

ریلی و هوایی
 

ی مورد نیاز و برنامه
توسعه زیرساختها

 
صال فرودگاه 

ی بهتر  فرودگاه و ات
ریز

ط راه آهن شهری
به خ

 

ت مورد 
ی ارائه خدما

ت و حمل و نقل هوشمند برا
ی اطالعا

استفاده از فناور

ش کنترل و 
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ی غیر ضرور
ش سفرها

نیاز، کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

نظار
ت حمل و نقل همگانی، بهبود 

بهبود وضعی
 

ت
ی،کیفی

ی مسافر
ت پایانه ها

وضعی
گ سازی و به صرفه نمودن کرایه آنها و باال بردن  

ناوگان، برنامه ریزی و فرهن

صی
ت به حمل و نقل شخ

ت آن نسب
مطلوبی

 

توسعه انواع راه
ی استان )بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی( بنابر 

ها

ط ز
ت تعیین شده و مطالعه و مالحظه ابعاد محی

اولوی
ص

یستی، اجتماعی و اقت
ی

اد
 

ی
استفاده از فناور

ت
ت در زیرساخ

صالح قابل بازیاف
ی نوین و م

ها
ها و تعمیر و 

ی راه، راه آهن و فرودگاه
نگهدار

 

ی خطوط، دوخطه کردن 
ی مانند بهساز

ی و بار
توسعه حمل و نقل ریلی مسافر

صال 
ت و ات

ی، خطوط پرسرع
ی حومه ا

محورهای عمده حمل بار، قطارها

صنایع
 

گ به راه آهن
بزر

 

ی 
ت گذار

ش حمل و نقل استان از طریق قیم
ی توسعه بخ

ب درآمد الزم برا
راهکس

ص آن به 
صا

ت عادالنه و اخت
ض حمل بار از صنایع به صور

استانها، اخذ عوار
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 ویژگی های بخش حمل و نقل   

 *           
درصد از جمعیت  65/0درصد از مسافران برون استانی و  93/0

 استانی
 

           w 
رصد از بار خروجی شهرستان به سایر نقاط کشور در سال د 08/0

1395 
 

           w 
درصد از بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشور در  37/0

 1395سال 

 
 s      s     بودن نسبت جمعیت به شرکت مسافربری نسبت به استان ترپائین 

  w        w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 

s   w       w w المللیکریدورهای ملی و بین عدم قرارگرفتن در 



 

 

 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1

ب سرمایه های داخلی و خارجی 
جذ

ی 
 ها

ت
 فعالی

 رونق
 با

 استان
به

ی
گردشگر

 

 دفاتر 
ی

 ها
 توانایی

 سطح
ی

ارتقا

ب 
 جذ

 در
ی

 گردشگر
 

ت
خدما

گردشگران خارجی
 

ی گردشگران 
ت ماندگار

ش مد
افزای

خارجی در استان
 

ی سطح کیفی اقامتگاه
ارتقا

ی عمومی 
ها

ی
گردشگر

 

توسعه نظام کار
آ

مد توزیع صنایع دستی
ی بالقوه خارجی و  

شناسایی بازارها

دسترسی به آن
ها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

مد با رشد مستمر 

ت نسبی فرهنگی
مبتنی بر مزی

 

تقو
ت بازاریابی گردشگری

ی
 

 
 
 

                 اهداف                                                   

 

 میراث فرهنگی ی بخش صنایع، گردشگری وهاویژگی
 

      w   تعداد پایین هنرجویان 

      w   تعداد پایین هنرجویان شاغل 

       w  عدم وجود کارگاه صنایع دستی 

w         شدهتعداد پایین اعتبارات جذب 

    w     هاتعداد پایین نمایشگاه 

       w  تعداد پایین مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان 

s       s  تعداد مناسب کارت شناسایی صنایع دستی 

       s  تعداد متناسب شاغلین صنایع دستی 

  s       باالی جاذبه ها کیفیت 

  s       مناسب هتل دوجو 

w w       w عدم وجود دفاتر گردشگری 

       s  تعداد باالی گردشگر داخلی 

       s  تعداد باالی گردشگر خارجی 

s   w     w عدم وجود مجتمع بين راهي 

s  s s    s  وجود کمپينگ 

s  s     s  وجود منطقه نمونه گردشگری 

s       s   گردشگریتعداد باالی شاغلين بخش 



   245/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 راهبردهای کالن توسعههای اصلی و جهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است 1-2)توسعه شهرستان خوانسار در نموداربررسي ابعاد 

فناوری اطالعات، جمعيت،  های اجتماعي، بهداشت و درمان، آموزش عمومي،زمينه شهرستان خوانسار در

وضعيت توسعه چندان  هاناسبي دارد درحاليکه در ساير بخشای مي و کشاورزی وضعيت توسعهموزش عالآ

اقتصادی  رعت، صنايع دستي، تربيت بدني، فرهنگي و کل ساختانهای بازرگاني، صدر بخشمطلوب نيست. 

ی موجود هاعف جدی است. با نگاهي به پتانسيلها( توسعه شهرستان خوانسار دارای ض)شامل ارزش افزوده

کشاورزی با توجه به تنش آبي شديد منطقه  سد عمال امکان توسعه از طريق بخشرشهرستان به نظر مي

توصيه  های شهر خوانسار عمالگيپذير نيست و صنعت نيز با توجه به ساختارهای جمعيتي و ويژعمال امکان

 گردد.  نمي

 
 خص توسعه شهرستان خوانسار در بخش های مختلف وضعیت شا(. 1 -2)نمودار

های استان نمودار سار در بخش صنعت با ساير شهرستانای شهرستان خوانوضعيت توسعهبه منظور مقايسه 

 شهرستان همسايه يعني( ارائه شده است. توسعه بخش صنعت در شهرستان خوانسار در مقايسه با 2-2)

ستان خوانسار را با ساير ( وضعيت توسعه شهر۳-2)مچنانکه نموداربرخوردار نيست. ه گلپايگان از مزيت

دهد، کشاورزی شهرستان خوانسار نيز در مقايسه با ای استان در بخش کشاورزی نشان ميهشهرستان

( با 4-2)ندارد. اين در حاليست که نمودار همسايگاني چون فريدونشهر، فريدن و گلپايگان چندان مزيتي

ستان را ره گردشگری شهر خوانسار در مقايسه با شهرستان های مجاور، مزيت اين شهمقايسه وضعيت توسع

اين شهرستان با اختالف قابل توجه نسبت به ساير همسايگان در بخش کشد. در اين بخش به تصوير مي
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گردشگری مي تواند نقش اول گردشگری در منطقه شمال غرب استان را ايفا نمايد. بنابراين جهت اصلي 

عه شهرستان خوانسار گردشگری به شمار مي رود به گونه ای که پشتيبان توسعه گردشگری در منطقه توس

 شمال غرب استان اصفهان باشد.  

 
 شهرستان های استان اصفهان وشاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان خوانسار (. 2 -2)نمودار

 
 شهرستان های استان اصفهانشهرستان خوانسار و  شاخص توسعه کشاورزی(. 3 -2)نمودار

 



   247/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 
 شهرستان های استان اصفهان شهرستان خوانسار و شاخص توسعه گردشگری(. 4 -2)نمودار

در افق  تان خوانسارتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان خوانسار چشم انداز شهرس ،با توجه به بررسي ها

 به شرح زير است:  "خوانسار گلستان چهار فصل گردشگران "با شعار  1404

رساختطبیعی و با بهره مندی از زیشهرستان خوانسار با تکیه بر ویژگی های کم نظیر 

نطقه غرب استان اصفهان م طبیعی و مناسبتی های مناسب به عنوان مرکز گردشگری

 شود.شناخته می

دستيابي به اين چشم انداز و ايجاد يك الگوی تعاملي بين بخش پيشران و ساير بخش ها راهبردهای  به منظور

 کالن زير برای توسعه شهرستان ارائه مي شود: 

تان ( به عنوان مزيت ويژه شهرسو ساختار باغ شهری منطقه گلستانکوهبه ويژه )حفظ ذخاير طبيعي -1

 خوانسار

های انسان ساخت )بر مبنای الگوی سد زيبای شهر خوانسارو توسعه جاذبه حفظ و اصالح بافت سنتي و -2

 های شهر خوانسارا و چيدمان های ناهمگون با ويژگيخوانسار( و جلوگيری از ساخت ه

 اصالح طرح تفصيلي شهر خوانسار با رويکرد اعتالی غنای حسي شهر -۳

ستي، محصوالت کشاورزی،آموزش عالي و صنايع دمذهبي، حمايت از راه اندازی رويدادهای ويژه ) -4

 ...(  مرتبط با منطقه به عنوان مکمل جاذبه های گردشگری

های دود نمودن صنايع آالينده در شهرکگيری صنايع پاک و بافناوری باال و مححمايت از شکل -5

 صنعتي

آب  ين وزراعت با توجه به محدوديت زموری پايين مخصوصا در محدودسازی کشاورزی با بهره -6

 شهرستان
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 توسعه صنايع تبديلي کشاورزی با تاکيد بر فرآوری گياهان دارويي و محصوالت کشاورزی منطقه -7

 محدود نمودن توسعه بي رويه زيرساخت های فيزيکي و جلوگيری از هدررفت سرمايه -۸

 های مهارتيجامعه محلي با استفاده از آموزش توانمندسازی -9

 به شهر خوانسار با لحاظ ويژگي آرامش شهر ارتقای سطح دسترسي -10

 ها و راهبردهای عملیاتی شهرستان ها، چالشتوانمندی -3 -2

 عمومی آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 فقدان آموزش غيردولتي •

 پوشش نامناسب دانش آموزان استثنايي •

 ی فيزيکي موجود در مدارس دولتيعدم استفاده بهينه از کالس ها •

 پايين بودن تعداد کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي •

 سرانه پايين آموزش فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال •

 هاتوانمندی -ب

 پايين بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدايي و متوسطه دوم دخترانه •

 پوشش تحصيلي مناسب در مقطع متوسطه اول •

 ين بودن تراکم دانش آموزان در کالس داير مدارس دولتيپاي •

 باال بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتي •

 پايين بودن ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه مدارس غير دولتي از طريق واگذاری مدارس موجود به بخش خصوصي -

 فرهنگ سازی و ... ( ،)شناساييناييش سطح پوشش دانش آموزان استثافزاي -

 جلوگيری از توسعه بي رويه فضاهای فيزيکي و هدررفت سرمايه  -

 )تبليغ، راه اندازی رشته های جديد و ... (ني و حرفه ای غير رسمي غير دولتيتوسعه آموزش ف -

 ساله و بيشتر 6افزايش سطح سواد در جمعيت  -

 

 



   249/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 یآموزش عال -2 -2-3

 چالش ها -الف

 عدم انطباق رشته های موجود دانشگاه ها با ويژگي های منطقه  •

 شهرستان و آزاد اسالمي زيرنظام فني و حرفه ایعدم وجود عضو هيات علمي در  •

 پايين بودن سرانه فضای آموزشي در زيرنظام فني و حرفه ای شهرستان •

 پايين بودن سرانه توليدات پژوهشي  •

 شجويان با اعضای هيات علميعدم تناسب تعداد دان •

 عدم توسعه آموزش عالي در سطوح تحصيالت تکميلي •

 هاتوانمندی  -ب

 در زيرنظام دولتي و پيام نور های مناسب فيزيکي آموزش عاليوجود زيرساخت •

 امکان توسعه آموزش عالي در زمينه های مرتبط با ويژگي های منطقه با استفاده از پتانسيل خيرين •

 دانشگاه دولتي خوانسار با دانشگاه اصفهان ارتباط موثر  •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ايجاد رشته های تحصيلي مرتبط با ويژگي های منطقه -

 علمي   -برگزاری سمينارهای تخصصي فرهنگي -

 تبديل دانشگاه خوانسار به يك مرکز علمي برای محققان کوتاه مدت -

 دن نيازهای آموزشي و پژوهشي منطقههمکاری زيرنظام های موجود در شهرستان در جهت برآور -

 به منظور ارتقای مهارت جامعه محليفني و حرفه ای  ارتقای امکانات و زيرساخت های زيرنظام -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 درصد مرگ ناشي از سرطان ها و تورمورها از متوسط استان •

 ز بيماری های دستگاه تنفس از متوسط استانباالتر بودن درصد مرگ ناشي ا •

 باالتر بودن بيماری های سيستم عصبي از متوسط استان  •

 هاتوانمندی -ب

 سرانه باالی پزشك متخصص •

 باالتر بودن سهم بيمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعيت شهرستان از استان •
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 سرانه باالی تخت ثابت •

 دان و کودکان از متوسط استانتر بودن مرگ و مير نوزاپايين •

 تر بودن مرگ ناشي از حوادث ترافيکي از متوسط استانپايين •

 تر بودن مرگ ناشي از حوادث غيرعمد )غيرترافيکي( از متوسط استانپايين •

 تر بودن بيماری های دوران حول تولد از متوسط استانپايين •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ان در حوزه بهداشت و درمانحفظ وضعيت مطلوب زيرساختي شهرست -

 ترويج و آموزش جهت پيشگيری از بيماری های سرطان و تومور، دستگاه تنفس و سيستم عصبي -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

درصد از جمعيت  65/0يافته استان علي رغم دارا بودن درصد از کل ورزشکاران سازمان 1۸/0 •

  استان

 هانمندیتوا -ب

 باالتر بودن سرانه اماکن ورزشي) کل، روباز، سرپوشيده( نسبت به استان •

درصد از جمعيت  65/0درصد از مساحت و  90/0درصد از اماکن ورزشي استان و  59/1دارا بودن  •

 درصد از ورزشکاران 1۸/0و 

 درصد از ورزشکاران 1۸/0درصد از عناوين ملي در کنار دارا بودن  71/0کسب  •

 اهبردهای عملياتير -ج

 افزايش تعداد ورزشکاران از طريق فرهنگ سازی و ... -

 سرمايه گذاری در توسعه ورزش قهرماني متناسب با رشته های دارای مزيت -

 جلوگيری از توسعه بي رويه اماکن ورزشي و هدررفت سرمايه -

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 نریعدم وجود موسسات آزاد ه •

 عدم وجود سينما و مرکز نمايش •

 عدم وجود موسسات فرهنگي هنری •



   251/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 هاتوانمندی -ب

 سرانه باالی مراکز فرهنگي  •

 راهبردهای عملياتي -ج

 از راه اندازی موسسات فرهنگي هنری، موزه ها توسط بخش خصوصيحمايت  -

هت ت مکان جبارويکرد پرنمودن اوقات فراغت جامعه محلي و افزايش جذابي ايجاد سالن نمايش -

 گردشگران

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 تعداد خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيستي •

 پايين بودن تعداد مربيان مهدهای کودک •

 فقدان مرکز آسيب های اجتماعي •

 فقدان مرکز مشاوره ژنتيك •

 کمبود مراکز مشاوره حضوری •

 شش کميته امداد امام خمينيباالبودن تعداد افراد تحت پو •

 هاتوانمندی -ب

 تعداد پايين کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي •

 بودن تعداد مهدهای کودک باال •

 پوشش مناسب معلولين •

 پوشش مناسب کودکان بي سرپرست •

 برخورداری از مراکز مشاوره و ترک اعتياد  •

 راهبردهای عملياتي -ج

 ابل توجهارزيابي و علت يابي مستمری بگيران ق -

 توانمندسازی مستمری بگيران بهزيستي و کميته امداد -

 حمايت از راه اندازی مهدکودک و بکارگيری مربيان مرتبط -

 راه اندازی مرکز آسيب های اجتماعي و مشاوره حضوری -

 راه اندازی مرکز ژنتيك -
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 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 های شهری دهنزديکي صنايع به محدو •

 وری پايينتر از متوسط به تبع آن بهرهايينسهم قابل توجه صنايع با فناوری پ •

 هاتوانمندی -ب

 سهم باالی صنايع با فناوری برتر •

 های توسعهتعداد باالی طرح •

 مناسبتنوع صنعتي  •

 های برقيوجود مزيت نسبي در مواد غذايي و الستيك و دستگاه •

 های صنعتي رکشه مناسب هایوجود زيرساخت •

 راهبردهای عملياتي -ج

 حمايت از راه اندازی مراکز تحقيق و توسعه مرتبط با صنايع بزرگ با فناوری باال -

 های صنعتي با مزيت در شهرستانگيری خوشههای توسعه و صنايع موجود به شکلطرحدهي جهت -

 تشويق صنايع به استقرار در شهرک صنعتي -

 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

اظ به ساير نقاط استان)جايگاه بيست ويکم استان از لحپايين بودن سطح اراضي کشاورزی نسبت  •

 دارا بودن اراضي کشاورزی(

درصد از اراضي زراعي  ۳9/1درصد محصوالت زراعي استان علي رغم دارا بودن ۳5/0توليد  •

 استان

 درصد از اراضي باغي استان 25/2لي رغم دارا بودن درصد از محصوالت باغي استان ع46/1توليد  •

 ی زمين در محصوالت زراعي و کل محصوالت کشاورزیوری نهادهجايگاه آخر در بهره •

 درصد جمعيت استان 65/0درصد از شاغلين بخش کشاورزی استان و درا بودن  12/2دارا بودن  •

 در شهرستان نسبت به استان باغات ، قطعه طيور، اراضي زراعي وتر بودن بيمه امور داميپايين •

 درصد از اراضي زراعي۳9/1علي رغم دارا بودن ای زراعت درصد از پوشش بيمه 57/0 •

 
 



   25۳/سند توسعه شهرستان خوانسار 

 

 

 هاتوانمندی -ب

 درصد از اراضي کشاورزی شهرستان  به صورت ديم 25آبياری  •

تنوع درصد از مساحت استان و  90/0درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  16/1دارا بودن  •

 مراتع ييالقي و قشالقي

 رشد مثبت توليدات محصوالت باغي) به ويژه ديم( و باالتر از رشد استان •

 ای و قطره )باالتر از استان(رشد مثبت در سطوح زير کشت باراني •

 نسبت به استان  باالتر بودن ضريب مکانيزاسيون شهرستان •

 از دام سنگيندرصد  ۳2/1درصد از گوشت قرمز و دارا بودن  75/1توليد  •

 جايگاه سوم استان در توليد و دارا بودن کلني زنبور عسل •

 راهبردهای عملياتي -ج

 محدود نمودن کشت در اراضي زراعي و باغي نامناسب  -

 وری زمينمحدود نمودن زراعت با توجه به ويزگي های توپوگرافي و بهره -

 حمايت از توليدات باغي ديم -

 اميکشاورزی و دافزايش بيمه محصوالت  -

)با توجه به بيکاری پنهان فعاليت در مشاغل ديگرا هدف آموزش شاغلين بخش کشاورزی ب -

 موجود(

 حمايت از روش های موثر آبياری مناسب با محصول -

 حمايت از فعاليت های پرورش آبزيان، دام و طيور -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 تعداد پايين هنرجويان صنايع دستي •

 تعداد پايين هنرجويان شاغل در صنايع دستي •

 عدم وجود کارگاه منسجم صنايع دستي •

 شده در بخش صنايع دستيميزان پايين اعتبارات جذب •

 های صنايع دستي و گردشگریتعداد پايين نمايشگاه •

 عدم وجود دفاتر گردشگری تخصصي مربوط به منطقه •
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 هاتوانمندی -ب

 باالی جاذبه ها کيفيت •

 هتل و محل اقامت مناسب وجود •

 تعداد باالی گردشگر داخلي •

 تعداد باالی گردشگر خارجي •

 راهبردهای عملياتي  -ج

 حمايت از آموزش و ترويج رشته های مختلف صنايع دستي -

 حمايت از راه اندازی کارگاه ها و توليد صنايع دستي بومي -

 بين المللي صنايع دستي برگزاری نمايشگاه های تخصصي ملي و -

 تدوين الگوی بازاريابي گردشگری -

 حمايت از راه اندازی دفاتر گردشگری   -

 حمايت از سرمايه گذاران در حوزه گردشگری و صنايع دستي  -

 حمل و نقل -10 -2-3

 ارتقای کيفي جاده ها  -

 اصالح مسير دسترسي به کريدورهای ملي و بين المللي -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 افزايش واحدهای پستي متناسب با جمعيت شهری و روستايي -


