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 77 .................................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و لنجان

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

 78 .............................................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با لنجان شهرستان
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 انشهرست در یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه(. 43 -1)نمودار

 78 .................................................................................................. 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و لنجان

 رد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در شاغل متخصص پزشک سرانه سهیمقا(. 44 -1)نمودار

 79 .............................................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با لنجان شهرستان

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

 79 ............................................................................... 1385-1394 دوره یط هاناصف استان کل و لنجان شهرستان

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

 80 ................................................................................ 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با لنجان

 84 ............ 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و لنجان شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 47 -1)نمودار

 رد اصفهان استان کل و  ها شهرستان گرید با لنجان شهرستان  در ثابت تخت سرانه سهیمقا(. 48 -1)نمودار

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

 87 .. 1386 -1394 یها سال یط استان و لنجان شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 49 -1)نمودار

1389 -1394 یها سال یط استان و لنجان شهرستان در کسالی ریز کودکان مرگ زانیم(. 50 -1)نمودار

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

1387 -1394 یها سال یط استان و لنجان شهرستان در سال 5 ریز کودکان مرگ زانیم(. 51 -1)نمودار

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

 94 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 52 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران عدادت به ملی هایمدال نسبت(. 53 -1)نمودار

 96 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

 استان شهرستانهای در( نفر هزار هر) یافتهسازمان ورزشکاران تعداد به جهانی هایمدال نسبت(. 54 -1)نمودار

 97 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در اصفهان

1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در کتابخانه( نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 55 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 100 

 101 .1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 56 -1)نمودار

 دوره یط استان کل طالق نرخ و ازدواج نرخ با لنجان شهرستان طالق نرخ و ازدواج نرخ سهیمقا(. 57 -1)نمودار

1395-1385 .................................................................................................................................................................. 109 

 ورهد یط استان کل طالق به ازدواج نسبت با لنجان شهرستان طالق به ازدواج نسبت سهیمقا(. 58 -1)نمودار

1395-1385 .................................................................................................................................................................. 110 

 112 . 1395 و 1390 ،1385 یسالها در اصفهان استان کل و استان یتانهاشهرس یکاریب نرخ(. 59 -1)نمودار

 سال رد اصفهان استان کل و استان یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان یکاریب نرخ سهیمقا(. 60 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 113 
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 هاناصف استان کل و استان یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 61 -1)نمودار

 114 ................................................................................................................................................................. 1393 سال در

-1393 دوره یط اصفهان استان و لنجان شهرستان افزودة ارزش کل از یکشاورز بخش سهم(. 62 -1)نمودار

1379 ................................................................................................................................................................................ 118 

 یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان در افزوده ارزش کل از یکشاورز بخش سهم سهیمقا(. 63 -1)ودارنم

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

 119 1379-1393 دوره یط تاناس و لنجان شهرستان افزودة ارزش کل از صنعت بخش سهم(. 64 -1)نمودار

 اناست یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان در افزوده ارزش کل از صنعت بخش سهم سهیمقا(. 65 -1)نمودار

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

1379-1393 دوره یط استان و لنجان شهرستان افزودة ارزش کل از خدمات بخش سهم(. 66 -1)نمودار

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

 ناستا یهرستانهاش گرید با لنجان شهرستان در افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم سهیمقا(. 67 -1)نمودار

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

 رد تهایفعال نیا  سهم به لنجان شهرستان افزوده ارزش در یاقتصاد یتهایفعال سهم نسبت(. 68 -1)نمودار

 124 ................................................................................................................ 1393 سال در کشور و استان افزودهارزش

 تاناس کل و استان یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 69 -1)نمودار

 125 .................................................................................................................................................. 1393 سال در اصفهان

 در ستانا کل و استان یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان در بانکها نزد سپرده سرانه هسیمقا(. 70 -1)نمودار

 126 ....................................................................................................................................................................... 1394 سال

 128 ........... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها برتر یفناور با یصنعت یهاکارگاه سهم(. 71 -1)نمودار

 129 ............................. 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یهاشهرک تعداد(.  72 -1)نمودار

 131 ........ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در نفر 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(.  73 -1)نمودار

 134 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 74 -1)نمودار

 136 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یزرفلیغ معادن تعداد(. 75 -1)نمودار

 136 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد(. 76 -1)نمودار

 137 ............................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(. 77 -1)نمودار

 137 ............................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد(. 78 -1)نمودار

 142 ....... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز یاراض(.  79 -1)نمودار

 142 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 80 -1)نمودار

 143 ............................................ 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 81 -1)نمودار

 144 ........................................................................... 1395 سال در لنجان شهرستان مراتع تیوضع(. 82 -1)نمودار

 146 . 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان( یباغ و یزراع)یکشاورز محصوالت(. 83 -1)نمودار
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 146 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 84 -1)نمودار

 147 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به صفهانا استان یباغ محصوالت(. 85 -1)نمودار

شهرستان یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 86 -1)نمودار

 148 ............................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یها

 یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم نهاده یوربهره(. 87 -1)نمودار

 149 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

شهرستان یکشاورز محصوالت یباغ بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیمز نهاده یوربهره(. 88 -1)نمودار

 149 ............................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یها

 151 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 89 -1)نمودار

 1385 یسالها یط اصفهان واستان لنجان شهرستان یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر رییتغ روند(. 90 -1)نمودار

 152 ............................................................................................................................................................................ 1394 تا

 154 ...... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها رد شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 91 -1)نمودار

 156 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 92 -1)نمودار

 157 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 93 -1)نمودار

 159 ................................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول سرانه(. 94 -1)نمودار

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

 161 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش سرانه(. 96 -1)نمودار

 162 ....................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول سرانه(. 97 -1)نمودار

 الیکا جمع در شهرستان سهم نظر از استان شهرستانهای دیگر با لنجان شهرستان مقایسه(. 98 -1)نمودار

 166 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 کاالی جمع در شهرستان سهم نظر از استان شهرستانهای دیگر با لنجان شهرستان مقایسه(. 99 -1)نمودار

 167 ......................................................................................... 1395 سال رد اصفهان استان نقاط سایر به شده ارسال

 استان لک و استان یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان  در ثابت تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 100 -1)نمودار

 174 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 101 -1)نمودار

 175 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 یشهرستانها گرید با لنجان شهرستان در( تلیرا راپراتو) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 102 -1)نمودار

 175 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 با لنجان شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 103 -1)نمودار

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

 گرید با لنجان شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 104 -1)نمودار

 179 ........................................................................................1395 سال در اصفهان استان کل و استان یشهرستانها
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 گرید یشهرستانها با نجانل شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 105 -1)نمودار

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

 تاناس کل و استان گرید یها شهرستان با لنجان شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 106 -1)نمودار

 183 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 186 ........................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز سرانه مصرف(. 107 -1)نمودار

 186 ........................................................... 1394 سال در لنجان شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 108 -1)نمودار

 187 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 109 -1)نمودار

 188 ..................................... 1394 سال در اناصفه استان شهرستانهای در بنزین سرانه مصرف(. 110 -1)نمودار

 189 .......................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در سوپر نیبنز سرانه مصرف(. 111 -1)نمودار

 189 .................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در ازگنفت سرانه مصرف(. 112 -1)نمودار

 190 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت سرانه مصرف(. 113 -1)نمودار

 191 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در دیسف نفت سرانه مصرف(. 114 -1)نمودار

 192 ................................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز سرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 195 ...................... 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 116 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در( مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل سرانه مصرف(. 117 -1)نمودار

 195 ............................................................................................................................ 1395 سال اول ماهه نه در فهاناص

 سال اول ماهه نه در لنجان شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 118 -1)نمودار

1395 ................................................................................................................................................................................ 196 

 اول ماهه نه در لنجان شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 119 -1)مودارن

 199 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 199 .................. 1395 سال اول ماهه نه در اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 120 -1)نمودار

 201 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 121 -1)نمودار

 201 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 122 -1)نمودار

 202 ....................................... 1395 سال در لنجان شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 123 -1)نمودار

1395 سال در لنجان شهرستان در آب ترکینمش تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 124 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 203 

 204 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 125 -1)نمودار

 205 ................................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ حوزه یراهها (. 126 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به لنجان شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 127 -1)نمودار

 206 ................................................................................................................................................................. 1395 سال در

 207 ...... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 128 -1)نمودار

 207 ....................................... 1395 سال در اصفهان استان در شهرستان تیجمع به راه نسبت(. 129 -1)نمودار
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 208 .................... 1395 سال در اصفهان استان در (راه تراکم) شهرستان مساحت به راه نسبت(. 130-1)نمودار

 209 ................... 1395 سال در لنجان شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 131 -1)نمودار

1395 سال در لنجان شهرستان یاستان درون شده مسافرجابجا تعداد در هینقل لیوسا سهم (.132 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 210 

 211 .................1395 سال در لنجان شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 133 -1)نمودار

1395 سال در لنجان شهرستان یاستان برون جابجاشده مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 134 -1)نمودار

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

 214 ......................... 1395 سال در اصفهان اناست یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(.  135 -1)نمودار

 214 .......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا(. 136 -1)نمودار

 215 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیعجم نسبت(. 137 -1)نمودار

 218 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 138 -1)نمودار

 220 .........  اصفهان استان یشهرستانها ریاخ سال 5 در یدستعیصنا ییشناسا یکارتها تعداد(. 139 -1)نمودار

 221 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 140 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 141 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 222 

اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش در ریاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 142 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 223 

 225 .................................1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج گردشگران تعداد(. 143 -1)نمودار

 225 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یداخل گردشگران تعداد(. 144 -1)نمودار

 226 ............................................. 1395 سال در اصفهان یها شهرستان یگرد بوم مراکز تعداد(. 145 -1)نمودار

 230 .................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفرهنگ یخیتار یهاجاذبه تعداد(. 146 -1)نمودار

 230 .................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یعیطب یهاجاذبه تعداد(. 147 -1)نمودار

 233 ..................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یگردشگر بخش نیشاغل تعداد(. 148 -1)نمودار

 257 ................................................ لفمخت یها بخش در لنجان شهرستان توسعه شاخص تیوضع(. 1 -2)نمودار

 257 .................. اصفهان استان یها شهرستان و لنجان شهرستان معدن و صنعت توسعه شاخص(. 2 -2)نمودار

 258 ............................ اصفهان استان یها شهرستان و جانلن شهرستان یکشاورز توسعه شاخص(. 3 -2)نمودار
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 بارکهم سوره)« َ قِينتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ »

    (۸۳ آيه القصص

     پیشگفتار

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

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

 عيت طبيعي وای را از واقريزی منطقهمطالعات آمايش سرزمين به مرزهای سياسي قراردادی نيز برنامه

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

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

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

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

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

ه تهيه های زيرمجموعر اجرايي شدن، برشي به تفکيك شهرستانمنظوشود بهها انجام ميدر مقياس استان

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

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

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

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

انجام  نرو يافتن روشي که بتواند مطالعات آمايش سرزميتعيين شده در مقياس کالن منطبق نيست. از اين

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 

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

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

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

انجام شده،  1۳9۳تا  1۳90های ن اصفهان که طي سالبه مطالعات آمايش سرزمين و اسناد توسعه استا

 های استان را ترسيم نموده است. راهبردهای کالن توسعه شهرستان

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

ريزی استان دجه سازمان مديريت و برنامهاستان و با پيگيری کارشناسان محترم معاونت هماهنگي برنامه و بو

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

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

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

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

های اصلي توسعه اند، تا ضمن اطالع از جهتيربط نيز حضور داشتهمجلس شورای اسالمي شهرستان ذ

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

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

 تر شده و پس از تدوين، مرحلهاهبردهای تدوين شده به واقعيت اجرايي و بومي نزديكباعث شده است ر

 تر و بدون موانع محلي انجام پذيرد. اجرا سريع

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

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

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

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

ح شود و نهايتاً به اصالهای معتبر شروع ميريزی از اطالعات و دادهگيری چرخه برنامهه اساس شکلچرا ک

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ن است. اين مجال بهانهاصفها

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

سرزمين  لمي آمايشعنوان دبير عريزی استان اصفهان جناب آقای دکتر اکبری بهسازمان مديريت و برنامه

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

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

 ريزی استانهاين گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزمين استان اصفهان و شورای برنام

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 نهگاهفت 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

 1/1کيلومترمربع   1172شهرستان لنجان با مساحتي بالغ بر  1۳95ال براساس آخرين تقسيمات کشوری در س

دهد و از نظر وسعت در رتبه هجدهم استان قرار گرفته است. درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي

کيلومترمربع( 176شهر)مربع( و کمترين به شهرستان خمينيکيلومتر22570رين وسعت به شهرستان نايين)بيشت

درصد از جمعيت استان  1۳/5نفر و معادل  262912، 1۳95جمعيت شهرستان لنجان در سال تعلق دارد. 

بيشترين جمعيت مربوط به شهرستان  باشد.شهرستان استان اصفهان مي پنجميناست و از اين نظر 

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

از  شهرستان تيران و کرون و آبادشهرستان نجف از شمال به شهرستان فالورجان شرق بهشمال تان از شهرس

و از جنوب  استان چهارمحال و بختياری در شهرستان بروجن و شهرستان شهرکرد بهو جنوب غرب غرب 

 .شودمحدود مي شهرستان مبارکه بهو جنوب شرق 

 5شهر،  9، باغ بهادرانمرکزی و بخش  2دارای  لنجان ،1۳95در سال  ق آخرين تقسيمات کشوریبر طب

بخش مرکزی  آبادی خالي از سکنه مي باشد. 55و  سکنه یداراآبادی  44که  استی آباد 99ودهستان و 

و بخش  رنامخواست و باغشادزرين شهر، سده لنجان، فوالدشهر، و، زاينده رود، چمگردانامل شهرهای ش

در بخش مرکزی و  اشيان و خرم رودهای است. دهستان و چرمهينباغ بهادران شامل شهرهای  باغ بهادران

 واقع شده اند. چم رود، چم کوه و زيرکوه در بخش باغ بهادرانهای دهستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
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 1395براساس تقسیمات کشوری سال  لنجانمشخصات عمومی شهرستان  (.1 -1جدول)

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 1/1 107019 1172 مساحت )کیلومترمربع(

 0/4 50 2 بخش

 4/۸ 107 9 شهر

 1/۳ 127 5 دهستان

 ۸/2 ۳514 99 کل آبادی

 2/۳ 170۳ 55 آبادی خالی از سکنه

 مأخذ: سالنامه آماری            

شهرستان  غرب شمالو  غربمنطقه  .ترسيم شده است لنجانی شهرستان ( خطوط همدما2-1در نقشه )

دما افزايش  ميانگين شهرستان،شرق  شمالشرق و ست که با حرکت به سمت کمترين دما بوده ادارای  لنجان

ان زبيشترين ميدهد. ( خطوط هم بارش متوسط ساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي۳-1در نقشه )يابد. مي

شهرستان است که دارای بيشترين ارتفاع نيز  جنوب و غربمربوط به  لنجاندر شهرستان  بارش ساالنه

 شهرستان کمترين ميزان بارش ساالنه را دارند.  شرقيقاط هستند. ن

را  لنجان قسمت عمده شهرستاننشان داده شده است.  لنجاننوع پوشش زمين در شهرستان ( 4-1در نقشه )

 نوبجنيمه جنوبي شهرستان، عمدتاً  عمده اراضي کشاورزی دربخش  در برگرفته است.تراکم کم مراتع 

 .دهدنشان مي را لنجان شهرستانشيب ميزان  (5-1) نقشه قرار دارند. هریمناطق ش تمجاوردر و  شرق

جنوب  واند و مناطق مرکزی در بر گرفته پرشيبای شهرستان لنجان را مناطق های حاشيهقسمت اعظم بخش

در اين  ار کشاورزی و صنعتي های مختلفامکان فعاليت اين امر که کم شيب هستندشرقي شهرستان 

 آورد.اهم ميفر هاقسمت

 و لنجانشهرستان  )هکتار( های جنگلیهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاهمساحت پارک(. 2 -1) جدول

 1395در سال  استان اصفهان 

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 00/0 65000 0 جنگل طبیعی

 2/0 ۳۳6214 657 جنگل دست کاشت

 00/0 2۸ 0 های جنگلی طبیعیپارک

 ۸/2 2۸0۳4 7۸5 فضاهای سبز

 26/0 ۸166 21 های جنگلیذخیره گاه

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

را تشکيل  از کل مساحت فضاهای سبز استاندرصد  ۸/2 که هکتار مي باشد 7۸5در حدود لنجانشهرستان 

 استان قرار داشته است. سيزدهمدر رتبه و از اين حيث مي دهد 

 

 



 

 

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

 



 

 

 لنجانارش متوسط سالیانه شهرستان (. ارتفاعات و خطوط همب3 -1نقشه)

 



 

 

 لنجان(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 لنجان(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

  است. لنجانبخش آب در شهرستان  های مهم(  نشان دهنده وضعيت شاخص۳-1جدول )

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

تعرق حقیقی )میلیون 

مترمکعب(

حجم بارش 

مفید )منابع آب 

تجدیدپذیر(

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

زمینی )میلیون 

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

بازیابی آبخوان 

حجم پساب 

شهری )هزار 

مترمکعب در سال(

256 169 4/۸7  5/457  2کمبود و بحران آب 
تنش آبي 

شديد
۳/0 ۸/22  160۳۳متوسط 

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

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

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

سطح ایستابی 

)متر(

میانگین تغییرات 

ساالنه حجم 

آبخوان )میلیون 

مترمکعب(

میانگین شوری منابع 

و آب زیرزمینی )میکر

زیمنس بر سانتیمتر(

تغییرات متوسط ساالنه 

شوری منابع آب 

زیرزمینی )میکروزیمنس 

بر سانتیمتر(

سرانه مصرف
راندمان 

آبیاری 

)درصد(

پرت 

شبکه 

)درصد(

تعداد 

تصفیه 

خانه

سرانه مصرف 

شهری

الگوی سرانه 

مصرف

)لیتر بر روز()لیتر بر روز(

111- 47۳۳/0-  6-  7۸12  9/45  1۸4 19241 26 ۳

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

در ر از نظر سرانه آب تجديدپذي لنجانشهرستان ( قابل مشاهده است. 6-1اين واقعيت در نقشه ) .رواناب دارددر  متوسطيپتانسيل  لنجانهمانگونه که مشخص است شهرستان 

  مشاهده کرد.( 7-1در نقشه )توان را مي اين امرکه گيرد مي تنش آبي قراردر محدوده شهرستان  اينو  دارد بحراني قراروضعيت 



 

 

 نسبت به خطوط آبرسانی و پتانسیل رواناب لنجان (. موقعیت شهرستان6 -1نقشه)

 



 

 

 های آبریز استان اصفهاندر محدوده حوزه لنجان(. وضعیت تنش آبی شهرستان 7 -1نقشه)
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 تحوالت جمعیتی -2 -1

درصد  6۸/1نفر بوده که با متوسط نرخ رشد ساالنه  226756لنجان برابر با شهرستان ، جمعيت 1۳۸5در سال 

نفر در سال  262912درصد به  ۳0/1سط نرخ رشد ساالنه افزايش يافته و با متو 1۳90نفر در سال  246510به 

( شهرستان لنجان رتبه هفتم را در متوسط 1۳90-1۳95ی پنج ساله )افزايش پيدا کرده است. در دوره 1۳95

 جمعيت در استان داشته است.  نرخ رشد ساالنه

جمعيت و  رشد ساالنهباالترين نرخ  درصد 61/۳با  شهر و ميمهشاهينشهرستان  1۳90-1۳95 طي دوره

  اند.داشته ساالنه جمعيت را در استان ترين نرخ رشدپايين -56/1با  ين و مياندشت شهرستان بوي

 6۸/1در مناطق شهری  1۳90-1۳95ی زماني متوسط رشد ساالنه جمعيت در فاصلهدر شهرستان لنجان 

 درصد بوده است.  -67/1درصد و در مناطق روستايي 

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

 1395و 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 ۳0/1 6۸/1 262912 246510 226756 شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 20/1 61/1 1۳۳557 125۸49 116162 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 40/1 76/1 129۳55 120661 110594 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - ۸1101 71054 5۸254 شهرستان

 - - 1/5 1/5 0/5 )درصد( سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 224 210 19۳ تراکم جمعیت )نفردرکیلومترمربع(

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 6۸/1 95/1 2۳544۸ 2166۳7 196744 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 57/1 91/1 1195۳5 110602 100629 شهرستان

 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان زن



   17/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 ۸0/1 9۸/1 11591۳ 1060۳5 96115 شهرستان

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 72577 62۳01 506۸۳ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -67/1 -09/0 27464 29۸7۳ ۳0012 شهرستان

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

 -66/1 -۳7/0 14022 15247 155۳۳ شهرستان

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

 -67/1 20/0 1۳442 14626 14479 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - ۸52۳ ۸75۳ 7571 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران 

افزايش داشته است و  1۳95در سال  ۸1101به 1۳۸5در سال  5۸254لنجان از شهرستان تعداد خانوارهای 

نفر در سال  224به  1۳۸5ال نفر در هر کيلومتر مربع در س 19۳ميزان تراکم جمعيت شهرستان لنجان از 

را در استان  سوم  از نظر ميزان تراکم جمعيت رتبه 1۳95لنجان در سال شهرستان ت. افزايش يافته اس 1۳95

 نفر74/1با تراکم  يننايشهرستان و  1۸17خميني شهر با تراکم جمعيت شهرستان در اين سال . اختيار دارد

 اند.داشتهرا در استان اول و آخر  هایبه ترتيب رتبه در کيلومتر مربع
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 1385-1395و استان اصفهان طی دوره  لنجانروند تراکم جمعیت شهرستان (. 1 -1نمودار)

در  62/14و  1۳90در سال  50/14بوده که به رقم   ۳1/14، 1۳۸5نرخ خام تولد در شهرستان لنجان در سال 

تان اس بيستم رتبه ام تولدنرخ خ از نظر لنجانشهرستان ، 1۳95در سال  .افزايش پيدا کرده است 1۳95سال 

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

 اند.در اختيار داشتهنرخ خام تولد را ترين و پايينباالترين 

در  96/۳و نهايتاً به  1۳90در سال  74/4به  1۳۸5در سال  9۸/4لنجان از رقم شهرستان نرخ خام مرگ و مير 

بيست و  در رتبهاز نظر نرخ خام مرگ و مير  لنجانشهرستان ، 1۳95. در سال کاهش يافته است 1۳95سال 

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

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

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

 1395 1390 1385 عنوان   

 کل مناطق

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

 62/14 50/14 ۳1/14 تانشهرس

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

 96/۳ 74/4 9۸/4 شهرستان

 مناطق شهری

 0۸/17 91/15 55/14 استان نرخ خام تولد



   19/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 عنوان   

 کل مناطق

 5۸/14 ۸5/14 71/1۳ شهرستان

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

 ۸1/۳ ۳9/4 ۸7/4 شهرستان

 مناطق روستایی

 لدنرخ خام تو
 11/11 97/11 02/15 استان

 97/14 92/11 2۳/1۸ شهرستان

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

 06/5 ۳0/7 7۳/5 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                      

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

 1۳90درصد در سال  ۸۸/۸7درصد بوده که به 76/۸6برابر با 1۳۸5نرخ شهرنشيني شهرستان لنجان در سال 

از نظر نرخ شهرنشيني  لنجان، شهرستان 1۳95در سال . افزايش يافته است 1۳95درصد در سال  55/۸9و  

رون در اين سال کمترين ميزان شهرنشيني متعلق به شهرستان تيران و ک .تاستان قرار گرفته اس هفتمدر رتبه 

 است.  بودهدرصد(  54/9۸شهر)خميني متعلق به شهرستاندرصد( و بيشترين ميزان شهرنشيني  15/42)

 در اختيار داشته است.را استان  هجدهم لحاظ روستانشيني، رتبه به لنجان، شهرستان 1۳95در سال 
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 1395و  1390، 1385های در سال لنجانهای جمعیتی شهرستان شاخص(. 6 -1جدول)

 1395 1390 1385 عنوان 

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

 55/۸9 ۸۸/۸7 76/۸6 شهرستان

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

 45/10 12/12 24/1۳ شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 24/۳ 47/۳ ۸9/۳ شهرستان

 ییتنسبت جنس
 10۳ 10۳ 105 استان

 10۳ 104 105 شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 ۳/91 6/۸9 6/۸9 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - ۸/42 1/46 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 24/۳ 4۸/۳ ۸۸/۳ شهرستان

 ییتنسبت جنس
 10۳ 10۳ 105 استان

 10۳ 104 105 شهرستان

 نرخ باسوادی
 0/91 1/۸9 1/۸9 استان

 7/91 2/90 ۳/90 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 6/۳7 7/۳۸ شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 22/۳ 41/۳ 96/۳ شهرستان

 ییتنسبت جنس
 107 106 107 استان

 104 104 107 شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7/7۸ 4/7۸ استان

 6/۸7 7/۸5 ۳/۸5 شهرستان

 - 5/47 ۸/47 استان نرخ باروری عمومی
 - 2/45 ۸/54 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران                          



   21/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

جامعه و محيط  گي و سياسيشود، بنابراين تحت تاثير اوضاع اجتماعي، اقتصادی، فرهنها تشکيل مياز انسان

در  47/۳، به  رقم 1۳۸5در سال  ۸9/۳متوسط بعد خانوار در شهرستان لنجان  از رقم گيرد. اطراف قرار مي

شهرستان  1۳95کاهش يافته است. از نظر بعد خانوار در سال  1۳95در سال  24/۳، و نهايتاً به 1۳90سال 

به نفر  9۳/2با  يننايشهرستان و  ۳4/۳فريدونشهر با  شهرستان سالدر اين  .هفتم را در استان داردلنجان رتبه

  بيشترين و کمترين بعد خانوار را در استان دارند.ترتيب 

 
 1395و کل استان اصفهان در سال های استان با دیگر شهرستان لنجانمقایسه بعد خانوار شهرستان (. 4 -1نمودار)
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باشد. يکي از مولفه های  مير يکي از عوامل اصلي تغييرات جمعيتي يك جامعه مي ر کنار مرگ وباروری د

مهم در برنامه ريزی های مربوط به سالمت و آموزش هر جامعه، آمار و روندهای باروری در آن جامعه 

 ۸/42رقم  به 1/46لنجان از  رقم  شهرستان ( نرخ باروری عمومي در1۳۸5-1۳90ی )در طول دوره است.

 کاهش پيدا کرده است.

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

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

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

 تيبرابر با نسبت جنسي 1۳95ي شهرستان لنجان در سال يتبا توجه به آمارهای استخراج شده، نسبت جنس

کاهش يافته  10۳به  105در مناطق شهری از  تينسبت جنسي 1۳۸5-1۳95 ( است. در طي دوره10۳استان )

 جنسيتياز نظر نسبت  لنجانشهرستان  1۳95در سال  کاهش يافته است. 104به  107و در مناطق روستايي از 

 استان قرار دارد. پانزدهمدر رتبه 

 
 1395و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان های استان  لنجانشهرستان  تییمقایسه نسبت جنس(. 5 -1نمودار)

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

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

 .است جمعيت از سني مختلف هایرده

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

 ارائه شده است. 1۳95



   2۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 20-24و  15-19 شود که توده اصلي جمعيت از گروه سني مشاهده مي .سالمندی در حال حرکت است

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

در شهرستان لنجان به طور مرتب در حال افزايش  ه و بيشترسال 65کرد که طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت 

  بوده است.

مقايسه شده است.  1۳95با کل استان اصفهان در سال   لنجانهرم سني جمعيت شهرستان ( 7-1)ار در نمود

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

ن جمعيت ساله بيشترين ميزا ۳0-۳4، گروه سني و شهرستان در سطح استانهمانطور که قابل مشاهده است 

گيرد و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان لنجان بيشتر از کل استان است. همچنين مشخص را در بر مي

ساله و بيشتر با سهم اين گروه سني در سطح استان  65است که در سطح شهرستان لنجان سهم گروه سني 

 .ه متوسط استان استدهنده سالمندی کمتر شهرستان لنجان نسبت باختالف دارد و اين امر نشان
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 1395با کل استان در سال  لنجان شهرستان مقایسه هرم سنی جمعیت(. 7 -1نمودار)

( ارائه شده 7-1) در جدول لنجانهای مهاجرت استان که خالصه آن برای شهرستان مطالعه نتايج ماتريس

از اين  و نفر مهاجر داشته است 2526۳ان لنجان تعداد شهرست 1۳۸5-1۳90ی طي دورهدهد نشان مياست، 

نفر بوده  470755خود اختصاص داده است. کل مهاجران استان طي اين دوره بهاستان  پنجم را در نظر رتبه

ميزان خالص مهاجرت  است. نفر 750۳است. کل مهاجران وارد شده طي دوره مورد نظر در شهرستان لنجان 

مطالعه، از مابه التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و مهاجران خارج شده  زماني مورد در دوره

د و نيز اناز شهرستان بدون در نظر گرفتن مهاجراني که از خارج از کشور آمده يا به خارج از کشور رفته

ميزان  1۳۸5 -1۳90دردوره  ،  بدست آمده است.اقامت قبلي آنها نامعلوم بودهمهاجراني که استان محل 

 نفر بوده است. 59۳2لنجان خالص مهاجرت شهرستان 

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

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 2526۳ کل مهاجران

 - 14770 مهاجران جابجا شده داخل استان

هاجران وارد شده م

یا خارج شده از 

 شهرستان

 - 750۳ کل مهاجران وارد شده

 - 74۳2 هاوارد شده از سایر استان

 - 71 وارد شده از خارج کشور

 - 1500 مهاجران خارج شده از  شهرستان

 - 59۳2 خالص مهاجرت

     مرکز آمار ايرانماخذ: 



 

 

 عمومی آموزش -3 -1

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

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

 سال

 متوسطه دوم نظری وسطه اولمت ابتدایی
متوسطه دوم فنی و حرفه ای و 

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر به 

 پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

89- 88 ۸29۳ ۸69۸ 16991 95/0 5001 55۳۸ 105۳9 90/0 544۳ 7142 125۸5 76/0 1062 1۸60 2922 57/0  19799 2۳2۳۸ 4۳0۳7 ۸5/0 - 

90- 89 ۸۳52 ۸۸16 1716۸ 95/0 4909 541۸ 10۳27 91/0 5۳62 426۳ 9625 26/1 ۸99 1۸۳0 2729 49/0  19522 20۳27 ۳9۸49 96/0 41/7-  

91- 90 ۸52۸ 9002 175۳0 95/0 4۸۸5 5521 10406 ۸۸/0 4995 4066 9061 2۳/1 924 1۸97 2۸21 49/0  19۳۳2 204۸6 ۳9۸1۸ 94/0 0۸/0-  

92- 91 10۳4۸ 10907 21255 95/0 ۳2۳1 ۳5۸۸ 6۸19 90/0 4619 ۳7۳7 ۸۳56 24/1 120۳ 1971 ۳174 61/0  19401 2020۳ ۳9604 96/0 54/0-  

93- 92 107۳4 11۳62 22096 94/0 ۳274 ۳566 6۸40 92/0 4510 ۳۸76 ۸۳۸6 16/1 1۳19 2002 ۳۳21 66/0  19۸۳7 20۸06 4064۳ 95/0 62/2  

94- 93 11206 117۳۳ 229۳9 96/0 ۳2۳۸ ۳617 6۸55 90/0 4467 ۳۸00 ۸267 1۸/1 122۸ 19۳۳ ۳161 64/0  201۳9 210۸۳ 41222 96/0 42/1  

95- 94 11667 122۳۳ 2۳900 95/0 4960 5409 10۳69 92/0 2922 2072 4994 41/1 1191 1۸69 ۳060 64/0  20740 215۸۳ 42۳2۳ 96/0 67/2  

96- 95 12065 12۸66 249۳1 94/0 5129 5540 10669 9۳/0 ۳226 22۳9 5465 44/1 1021 1746 2767 5۸/0  21441 22۳91 4۳۸۳2 96/0 57/۳  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان    

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

روندی نزولي و  1۳۸۸ -91های آموزان شهرستان لنجان در سال، تعداد کل دانش1۳۸۸ -95طي سال های 

، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي وندی صعودی داشته است. تعداد کل دانشبه بعد ر 1۳91از سال 

آموزان نفر افزايش يافته است. متوسط رشد ساليانه کل دانش 4۳۸۳2به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  ۳9۸49

آموزان استان اصفهان درصد و متوسط رشد ساليانه دانش 61/1، 1۳۸9-95در شهرستان لنجان طي سال های 

 1۳۸9 -95های درصد بوده است. بنابراين متوسط رشد ساليانه شهرستان لنجان در سال92/0طي اين دوره، 

 .از استان اصفهان بيشتر مي باشد

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

 



  27/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 مي باشد. ۳-6

 96/0، 1۳۸9 -90لي دختر به پسر کل دانش آموزان شهرستان لنجان در سال تحصي جنسيتيشاخص نسبت 

در مقطع ابتدايي و متوسطه اول  1۳۸۸ -95تغييری نيافته است. طي سال های  1۳95 -96بوده و در سال 

( تعداد دانش1۳۸۸ -۸9ستثنای سال تعداد دانش آموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری)به ا

 -95ني و حرفه ای و کاردانش در سال های آموزان دختر از پسر بيشتر بوده است. در مقطع متوسطه دوم ف

با تفاوت زيادی تعداد دانش آموزان پسر از دختر پيشي گرفته و اين بدين معني است که در مقطع   1۳۸۸

متوسطه دوم بيشتر دختران در شاخه نظری و پسران برای ورود به بازار کار در شاخه فني و حرفه ای و کار 

  .کننددانش تحصيل مي

 -95 هایاز کل استان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال لنجانسهم دانش آموزان شهرستان (. 9 -1جدول) 

 )درصد(1388

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
 متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88   

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

 فهان ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اص      

-90درصد در سال تحصيلي  41/5آموزان استان اصفهان از آموزان شهرستان لنجان از دانشسهم کل دانش

رسيده است. بنابراين سهم کل دانش آموزان شهرستان  1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  6۳/5به 1۳۸9

 .استان اصفهان اندکي افزايش يافته استدانش آموزان لنجان از 

 
 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری تاییروس

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

89- 88 2572 14419 1407 91۳2 607 1197۸ 0 2922 45۸6 ۳۸451 

90- 89 2522 14646 1۳۳1 ۸996 497 912۸ 0 2729 4۳50 ۳5499 

91- 90 256۳ 14967 1۳1۸ 90۸۸ ۳۸۳ ۸67۸ 0 2۸21 4264 ۳5554 

92- 91 2924 1۸۳۳1 ۸11 600۸ ۳02 ۸054 15 ۳159 4052 ۳5552 

93- 92 2۸96 19200 ۸00 6040 256 ۸1۳0 1۳ ۳۳0۸ ۳965 ۳667۸ 

94- 93 2764 20175 749 6106 245 ۸022 0 ۳161 ۳75۸ ۳7464 

95-94 27۸9 21111 1044 9۳25 90 4904 0 ۳060 ۳92۳ ۳۸400 

96-95 2747 221۸4 942 9727 75 5۳90 0 2767 ۳764 4006۸ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

های افزايش يافته است. در سال درصد 41/91به  1۳95 -96درصد و در سال  0۸/۸9، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي آموزان شهری شهرستان لنجان از کل دانشسهم دانش

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

در سال های  ای و کاردانشدرسه در روستاها در اين مقاطع باشد. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفهاز نزديکي شهرها به روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها و يا کمبود م

آموز شهری از کل در ( دانش آموزی در روستاهای شهرستان لنجان تحصيل نکرده است. شهرستان لنجان از لحاظ درصد دانش1۳92و  1۳91)به استثنای سال های 1۳۸۸ -95

درصد( تعلق دارد. 10/5۳) درصد( و کمترين به شهرستان چادگان 67/9۸شهر)م را به خود اختصاص داده است.  بيشترين درصد به شهرستان خمينيرتبه هشت 1۳95 -96سال 



  29/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388  -95های سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

89- 88       

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                 

درصد در 94/4استان اصفهان از آموزان روستايي دانشآموزان روستايي شهرستان لنجان از سهم کل دانش

آموزان شهری شهرستان و سهم کل دانش 1۳95 -96درصد در سال  24/5به  1۳۸9 -90سال تحصيلي 

-96درصد در سال  67/5به  1۳۸9-90درصد در سال  47/5از  استان اصفهانآموزان شهری دانشلنجان از 

 .افزايش يافته اند 1۳95



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

ش سهم دان

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88 15994 997 9۸27 712 ۸۸۸5 ۳700 2۸97 25 ۳760۳ 54۳4 

90- 89 16191 977 9572 755 ۸۸05 ۸20 26۸۳ 46 ۳7251 259۸ 

91- 90 16۳95 11۳5 94۸1 925 ۸16۳ ۸9۸ 2۸21 0 ۳6۸60 295۸ 

92- 91 19۸75 1۳۸0 625۸ 561 7594 762 ۳174 0 ۳6901 270۳ 

93- 92 204۳5 1661 6۳54 4۸6 75۸7 799 ۳۳21 0 ۳7697 2946 

94- 93 200۳6 290۳ 6۳5۸ 497 7479 7۸۸ ۳161 0 ۳70۳4 41۸۸ 

95- 94 21۳62 25۳۸ 9612 757 4416 57۸ ۳060 0 ۳۸450 ۳۸7۳ 

96- 95 21۸27 ۳104 9۸۸2 7۸7 4۸0۳ 662 2767 0 ۳9279 455۳ 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان درصد کاهش يافته است. سهم دانش 61/۸9به  1۳95 -96درصد بوده و در سال  4۸/9۳، 1۳۸9 -90آموزان در سال ان مدارس دولتي شهرستان لنجان از کل دانشآموزسهم دانش

ردولتي بيشتر بوده است. اين روند در تمام مقاطع با اختالف زيادی همواره از دانش آموزان غي 1۳۸۸ -95طي سال های تحصيلي  آموزانمدارس دولتي شهرستان لنجان از کل دانش 

آموزی در مدارس غيردولتي شهرستان لنجان تحصيل نکرده است. دانش 1۳90 -95تحصيلي قابل مشاهده است. در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش در سال های 

، ن و مياندشتهای بوييبيشترين سهم به شهرستان رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. 1۳95 -96سال  آموز دولتي از کل دانش آموزان  درشهرستان لنجان از لحاظ سهم دانش

 .درصد( تعلق دارد 25/7۸درصد( وکمترين درصد به شهرستان اصفهان) 100خوانسار، خور و بيابانك و سميرم )



   ۳1/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 )درصد(1388 -95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه اول ابتدایی

سطه دوم متو

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

89- 88        
90- 89      

91- 90      

92- 91      

93- 92      

94- 93      

95- 94      

96- 95      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                   

 6۳/5استان اصفهان از دانش آموزان مدارس دولتي آموزان مدارس دولتي شهرستان لنجان از سهم دانش

رسيده و اين حاکي از آن است که  1۳95-96درصد در سال  9۸/5به  1۳۸9 -90درصد در سال تحصيلي 

آموزان آموزان مدارس دولتي استان اصفهان افزايش يافته است. سهم دانشسهم شهرستان لنجان از دانش
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افزايش  1۳۸9 -90نسبت به سال  1۳95 -96مدارس غيردولتي شهرستان لنجان از استان اصفهان در سال 

 .يافته است

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

 1389-95های ها از استان اصفهان طی سالو سهم آن لنجاندر شهرستان 

 سال

 هنر کشاورزی صنعت خدمات

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 تان)درصد(اس
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

90- 89      

91- 90      

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95    

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

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

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

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

تنها در  1۳۸9 -95ن در بخش کشاورزی بوده است. در سال های آموزان از استان اصفهاسهم ورود دانش

 .اندآموزان وارد رشته های مربوط به کشاورزی شدهدانش 1۳90 -91سال 

های )درصد( طی سال )نفر( و سهم آن از استان اصفهان لنجانتعداد دانش آموزان استثنایی شهرستان (. 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 

90- 89       

91- 90       

92- 91       

93- 92       
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 سال

 کل پسر دختر
 یتنسبت جنسی

 شهرستان (دختر به پسر)
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

94- 93       

95- 94       

96- 95      

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 -96بوده و در سال  1۳۸۸ -۸9نفر در سال تحصيلي  604استثنايي شهرستان لنجان  تعداد دانش آموزان

آموزان استثنايي همواره تعداد دانش 1۳۸۸ -95نفر کاهش يافته است.  در سال های تحصيلي  2۸۳به  1۳95

 پسر از دختر بيشتر بوده است.  

لي تثنايي استان اصفهان در سال تحصيآموزان اسآموزان استثنايي شهرستان لنجان از کل دانشسهم دانش

 .درصد کاهش يافته است ۸7/5به  1۳95-96درصد بوده و در سال  6۳/1۳، 1۳۸۸ -۸9

ل )نفر( و سهم ک به تفکیک مقطع تحصیلی لنجانتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی شهرستان (. 16 -1جدول) 

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

 سهم کل از استان

 )درصد(
 کل

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

   169۸ 72۸ 970 11۳ 11۳ 1۳7 215 242 256 2۳6 ۳۸6 89- 88 

   2112 ۸4۸ 1264 14۸ 124 1۸7 ۳22 266 ۳۳4 247 4۸4 90- 89 

   1412 5۳7 ۸75 92 ۸2 124 215 170 2۳6 151 ۳42 91- 90 

   1۳65 511 ۸54 9۳ ۸0 129 1۸6 122 156 167 4۳2 92- 91 

   2040 7۸2 125۸ 11۸ 105 176 299 19۸ 219 290 6۳5 93- 92 

   1۸21 699 1122 122 110 15۳ 259 1۸0 199 244 554 94- 93 

   1226 454 772 9۳ ۸0 94 1۳1 1۳2 17۸ 1۳5 ۳۸۳ 95- 94 

   761 291 470 56 47 56 ۸۸ 79 110 100 225 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 -96نفر بوده و در سال  169۸، 1۳۸۸-۸9اد کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان لنجان در سال تعد

، در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه 1۳۸۸ -95نفر کاهش يافته است. طي سال های   761به  1۳95
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اد ای و کاردانش تعددوم نظری تعداد معلمان رسمي پيماني زن از مرد و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه 

ان لنجان از شهرست دولتي معلمان رسمي پيماني مرد از زن بيشتر بوده است. سهم کل معلمان رسمي پيماني

 -96درصد در سال  54/2به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  49/5استان اصفهان از  دولتي معلمان رسمي پيماني

 .کاهش يافته است 1۳95

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

 1388 -95های سال

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 متوسطه اول متوسطه دوم نظری

 سال ابتدایی

 زن مرد زن مرد زن مرد

       89- 88 

       90- 89 

       91- 90 

       92- 91 

       93- 92 

       94- 93 

       95- 94 

       96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

 -۸9در سال  71/25نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان لنجان از 

افزايش يافته است. اين نسبت در مقطع ابتدايي استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  16/67به  1۳۸۸

باشد. بنابراين نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي شهرستان لنجان در مي ۳4/27، 1۳95 -96

رتبه  1۳95 -96مقطع ابتدايي از استان اصفهان بيشتر مي باشد. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال 

بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي ابتدايي نسبت به 

 . باشد( مي۳5/۸مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96معلم در سال 
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 -96) های استان اصفهانابتدایی در شهرستاننسبت دانش آموز به معلم رسمی پیمانی دولتی مقطع (. 12 -1نمودار)

1395) 

در  95/1۸نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان لنجان از 

، 1۳95 -96رسيده است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  6۸/45به  1۳۸۸ -۸9سال 

نسبت تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان لنجان در مقطع مي باشد. بنابراين  5۳/19

رتبه  1۳95 -96متوسطه اول از استان اصفهان بيشتر مي باشد. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال 

مربوط به شهرستان  1۳95 -96بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت در سال 

 ( مي باشد. 95/6طنز)ن

در  57/20نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان لنجان از 

 -96افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  4۸/61به  1۳۸۸ -۸9سال 

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

 1۳95 -96باشد. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال مقطع متوسطه اول از استان اصفهان بيشتر مي

رتبه بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه متوسطه 

 ( مي باشد. 5۸/6مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96اول نسبت به معلم در سال 

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

افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در  1۳95 -96در سال  ۸9/۳۳به  1۳۸۸ -۸9در سال  25/24

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

 -96باشد. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال لنجان در مقطع دوم نظری از استان اصفهان بيشتر مي

رتبه بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي دخترانه  1۳95

 ( مي باشد. 10/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96متوسطه دوم نظری نسبت به معلم در سال 
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 ۸0/26نسبت دانش آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه دوم نظری شهرستان لنجان از 

صفهان در سال افزايش يافته است. اين نسبت در استان ا 1۳95 -96در سال  52/۳2به  1۳۸۸ -۸9در سال 

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

باشد. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان بيشتر مي

است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي رتبه بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده  1۳95 -96

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

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

افزايش يافته است. اين نسبت در  1۳95 -96در سال  72/21 به 1۳۸۸ -۸9در سال  40/9شهرستان لنجان از 

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

ان شهرست باشد.ای و کاردانش از استان اصفهان بيشتر ميدخترانه شهرستان لنجان در مقطع دوم فني و حرفه

رتبه بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده است.  1۳95 -96ظ اين نسبت در سال لنجان از لحا

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

 ( مي باشد. 66/5مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96

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

افزايش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال  1۸/۳1به  1۳۸۸ -۸9در سال  24/16شهرستان لنجان از 

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

باشد. نجان در مقطع دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان اصفهان بيشتر ميدولتي پسرانه شهرستان ل

رتبه بيست و چهارم)آخر( را به خود اختصاص داده  1۳95 -96شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در سال 

است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي پسرانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش نسبت به معلم در 

 .( مي باشد10/4مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96سال 

 هانو سهم کل معلمان از استان اصف لنجانتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شهرستان (. 18 -1جدول)

 1388 -95های )درصد( طی سال

لنجانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

عجم زن مرد جمع  زن مرد 

   4۸ 11 ۳7 89- 88 

   65 19 46 90- 89 

   50 14 ۳6 91- 90 

   60 15 45 92- 91 

   62 16 46 93- 92 

   42 7 ۳5 94- 93 
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لنجانشهرستان  سهم کل از استان  
 سال

عجم زن مرد جمع  زن مرد 

   41 11 ۳0 95- 94 

   2۸ 5 2۳ 96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                         

 -95 هایطی سال لنجاننسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان (. 19 -1جدول)

1388   

لنجانشهرستان  استان اصفهان  سال 

  89- 88 

  90- 89 

  91- 90 

  92- 91 

  93- 92 

  94- 93 

  95- 94 

  96- 95 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                     

 1۳95 -96نفر بوده و در سال  4۸، 1۳۸۸ -۸9ني دولتي استثنايي شهرستان لنجان در سال معلمان رسمي پيما

علمان رسمي مشهرستان لنجان از رسمي پيماني دولتي استثنايي نفر کاهش يافته است. سهم معلمان  2۸به 

نش آموز درصد کاهش يافته است. نسبت دا 94/2درصد به  47/5استان اصفهان از پيماني دولتي استثنايي 

مي باشد و اين نسبت در استان  11/10، 1۳95 -96به معلم مدارس دولتي استثنايي شهرستان لنجان در سال 

 -96آموز استثنايي شهرستان لنجان در سال است. در نتيجه در ازای يك معلم، تعداد دانش 06/5اصفهان 

شهرستان لنجان رتبه بيست و دوم را  1۳95 -96باشد. از اين لحاظ در سال از استان اصفهان بيشتر مي 1۳95

( و بيشترين به ۳6/2به شهرستان نطنز) 1۳95 -96به خود اختصاص داده است. کمترين نسبت در سال 

 .( تعلق دارد40/1۳شهرستان گلپايگان)



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۳۸

 

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

    شهرستان 94 -95
 استان 94 -95

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                     

و اين پوشش برای  9955/0لنجان  در شهرستان 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

ان تاست. در نتيجه پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در شهرستان لنجان از اس 9۸61/0استان اصفهان 

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

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

 اند.را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  9549/0در شهرستان لنجان  1۳94 -95ال پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در س

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

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

( ۸767/0( و شهرستان سميرم)959۳/0دارد. شهرستان گلپايگان بيشترين ميزان) در رتبه سوم قرار  1۳94 -95

 اند.کمترين ميزان را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  7465/0در شهرستان لنجان  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

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

 ( تعلق دارد.6569/0فالورجان)

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

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

  . اند. اين روند در استان هم قابل مشاهده استگرفته

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

 
 (1394 -95پوشش تحصیلی واقعی مقطع متوسطه اول در شهرستان های استان اصفهان )(. 15 -1نمودار)
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 (1394 -95ع متوسطه دوم در شهرستان های استان اصفهان )پوشش تحصیلی واقعی مقط(. 16 -1نمودار)

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

طه دوم فنی و متوس

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88     

90- 89     

91- 90     

92- 91     

93- 92     

94- 93     

95- 94     

96- 95   1

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 

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

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

 



   41/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

دانش جمعيت با آموزشي فضای تناسب عدم يا تناسب ميزان دهنده نشان کالس در آموز دانش تراکم

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

نفر در کالس  16/2۳به  1۳۸9 -90فر در کالس در سال تحصيلي ن 17/2۳مدارس دولتي شهرستان لنجان از 

لنجان آموزی در شهرستان رسيده و اين حاکي از آن است که جمعيت دانش1۳94 -95در سال تحصيلي 

از  1۳95 -96تعداد کالس های داير مدارس دولتي تغييری نيافته است. شهرستان لنجان در سال  نسبت به

. بيشترين 1ر کالس مدارس دولتي رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده استنظر تراکم دانش آموزان د

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

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

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

 .داير مدارس دولتي شهرستان لنجان در اين سال اندکي از استان اصفهان کمتر است

های طی سال لنجاندر شهرستان تعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی (. 22 -1جدول)

95- 1388 

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

89- 88 121 76 ۳۸ 17 252 

90- 89 121 76 44 17 25۸ 

91- 90 115 72 42 17 246 

                                                      
 راکم مي باشد.مربوط به کمترين ت اولرتبه  - 1
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 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

سهم کل شهرستان 

 از استان)درصد(

92- 91 115 67 46 19 247 

93- 92 119 64 45 19 247 

94- 93 119 65 44 17 245 

95- 94 120 69 ۳4 1۸ 241 

96- 95 120 6۳ ۳2 17 2۳2 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

در سال واحد  2۳2به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  252تعداد کل واحدهای سازماني دولتي شهرستان لنجان از 

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

نيز تغييری نيافته  1۳95 -96درصد بوده و در سال  6۸/5، 1۳۸۸ -۸9دولتي استان اصفهان در سال تحصيلي 

 .است

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

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

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

89- 88 1۳2 129 2۳4 170 149 

90- 89 1۳4 126 200 15۸ 144 

91- 90 14۳ 1۳2 194 166 150 

92- 91 17۳ 9۳ 165 167 149 

93- 92 172 99 169 175 15۳ 

94- 93 16۸ 9۸ 170 1۸6 151 

95- 94 17۸ 1۳9 1۳0 170 160 

96- 95 1۸2 157 150 16۳ 169 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان               

 144، 1۳۸9 -90ولتي شهرستان لنجان در سال نسبت کل جمعيت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني د

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين  169برابر  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني و در سال 

آموز مشغول به تحصيل بوده اند. همين نسبت برای استان اصفهان نفر دانش 169سال در هر واحد سازماني 

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

سازماني دولتي در شهرستان لنجان تحصيل مي کنند از استان اصفهان بيشتر مي باشد. از اين لحاظ شهرستان 



   4۳/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

رتبه هجدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. 1۳95 -96لنجان در سال 

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

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

 .در رتبه آخر قرار دارند

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

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

 1388 -95سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

الس تعداد ک

 فیزیکی

سرانه فضای دانش 

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88 1۸2004 1464   
90- 89 1۸۳2۳1 1515   
91- 90 1۸۳۸۳5 1540   
92- 91 1۸4۳2۳ 1560   
93- 92 1۸5۸51 1624   
94- 93 1۸610۳ 16۳4   
95- 94 1۸7۳۳0 16۸6   
96- 95 1۸۸0۸6 1717   

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

                                                      
 اند.دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده -1
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نفر در کالس در سال  ۸۸/24تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان لنجان از 

رسيده است که نسبت به تراکم  1۳95-96نفر در کالس در سال تحصيلي  04/2۳به  1۳۸9 -90تحصيلي 

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

 75/4به  1۳95 -96مترمربع بر نفر بوده و در سال  ۸6/4، 1۳۸9 -90مدارس دولتي شهرستان لنجان در سال 

مترمربع بر نفر کاهش يافته است. سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتي شهرستان لنجان نسبت به سرانه 

( کمتر مي باشد. مترمربع بر نفر 11/7) 1۳95-96آموز در مدارس دولتي استان اصفهان در سال فضای دانش

تبه بيست و چهارم)آخر( در بين در ر 1۳95 -96شهرستان لنجان از لحاظ سرانه فضای دانش آموز در سال 

مترمربع بر نفر(  4۳/21های استان اصفهان قرار دارد. بيشترين مقدار مربوط به شهرستان خوانسار)شهرستان

رتبه نوزدهم  1۳95 -96باشد. از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي مدارس دولتي شهرستان لنجان در سال مي

خود اختصاص داده است. بيشترين مقدار تراکم به شهرستان را در بين شهرستان های استان اصفهان به 

نفر در کالس( وکمترين مقدار تراکم در کالس فيزيکي به شهرستان بوئين و  10/27شهر)خميني

 .نفر در کالس( تعلق دارد 92/6مياندشت)

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

 



   45/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

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

 استان اصفهان لنجانشهرستان  سال

89- 88 24/1   
90- 89   
91- 90   
92- 91   
93- 92   
94- 93   
95- 94   
96- 95  

 ره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانماخذ: ادا                                              

 02/1به  1۳۸۸ -۸9در سال  24/1ضريب بهره وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان لنجان از 

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

( کمترين 5/0ين و مياندشت)( و شهرستان بوي09/1شهر بيشترين مقدار)خمينيشهرستان  1۳95 -96سال 

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

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

شهر و ميمه وری فضای آموزشي مدارس دولتي در شهرستان شاهينود استفاده نشده است. ضريب بهرهموج

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

 . کندمورد شهرستان لنجان هم تقريبا صدق مي

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

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

 ه ارزیابی ستادنتیج
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

   تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام

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

کالس نيازمند 911کالس تخريبي،645، 1۳95ين کالس های مدارس دولتي شهرستان لنجان در سال از ب

درصد از مساحت زيربنای مدارس  ۸6/2۸باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي649سازی ومقاوم

يط درصد دارای حداقل شرا 62/۳۳درصد نيازمند مقاوم سازی و  52/۳7دولتي اين شهرستان تخريبي، 

درصد از مساحت زيربنای مدارس  74/6استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان لنجان 

رتبه سوم در بين شهرستان های استان  1۳95دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و در سال 

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

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

 



   47/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

 مساحت زیربنا تعداد کالس مساحت کالس نتیجه ارزیابی ستاد

   تخریبی
   دارای حداقل شرایط استحکام

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

ه اصفهان را بدرصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان  96/۸شهرستان لنجان  1۳95در سال 

درصد  12/40خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان لنجان با 

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

درصد  74/57ين و مياندشت با ويدولتي غيراستاندارد و شهرستان بدرصد کمترين ميزان مدارس  ۳6/19با 

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

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

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



 

 

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

 سال

 کل)درصد( کل 1غیردولتی دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

 خدمات یکشاورز صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت
 خدمات کشاورزی صنعت

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

89- 88    

90 -89    

91- 90    

92- 91    

93- 92    

94- 93    

95- 94    

96- 95    

 ای استان اصفهانماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه

 1200،  1۳95شد. اين شهرستان فاقد مرکز سيار است. زيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت در سال دو مرکز ثابت مي با 1۳95تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان لنجان در سال 

فضای  اظ زيربنایدرصد اززيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان لنجان از لح 1۸/1مترمربع مي باشد که 

 27/40رتبه نوزدهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين سهم مربوط به شهرستان اصفهان) 1۳95ي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي در سال آموزش

ود در کل مراکز آموزشي در بخش صنعت درصد کارآموزان مرد بيشتر از زن و در بخش باشد. همان طور که مشاهده مي شدرصد( مي44/0ن و مياندشت)( و کمترين مربوط به شهرستان بوييدرصد

(درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد است. سهم کارآموزان 1۳94و  1۳9۳های )به استثنای سال 1۳۸۸ -95خدمات درصد کارآموزان زن بيشتر از مرد مي باشد. در بخش کشاورزی در سال های 

  .درصد است 41/7درصد و در بخش خدمات  ۸1/2درصد، در بخش کشاورزی  1۸/7، 1۳95-96تان اصفهان در بخش صنعت  در سال شهرستان لنجان از اس

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



   49/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

 1388 -95ای هساعت بر مربی( طی سال

 کل مرد زن سال

89- 88 

90- 89 

91- 90 

92- 91 

93- 92 

94- 93 

95- 94 

96- 95 

 ای استان اصفهان ماخذ: اداره کل آموزش فني و حرفه                                 

هزار  25/14نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان لنجان از 

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  22/26به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

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

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

رستان های رتبه پانزدهم را در بين شه 1۳95 -96باشد. شهرستان لنجان از اين لحاظ در سال استان بيشتر مي

 ۸۸مربوط به شهرستان فريدونشهر) 1۳95 -96استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين اين نسبت در سال 

ساعت بر مربي( است.  هزار نفر 9۸/10و کمترين مربوط به شهرستان سميرم) هزار نفر ساعت بر مربي(

فاقد  1۳95 -96سال  ين و مياندشت فاقد مربي متخصص و شهرستان خور و بيابانك در)شهرستان بوي

 کارآموز دولتي بوده است(.
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بی( )هزار نفر ساعت بر مر نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی دولتی به مربیان فنی متخصص(. 23 -1نمودار)

 (1395 -96) های استان اصفهاندر شهرستان

و استان اصفهان در  لنجان)ساعت( شهرستان  رانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعالس(. 30 -1جدول)

 1395و  1390، 1385های سال

لنجانشهرستان  استان اصفهان  
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/21  19/6  ۳۳/46  2۳/17  59/۸  6۳/6۸  1395 

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

به  1۳۸5ساعت در سال  ۳1/141سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان لنجان از 

 1۳95اهش يافته است. اين مقدار در سال ک 1۳95ساعت در سال  2۳/17و  1۳90ساعت در سال  5۳/44

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

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

ان های استان اصفهان کسب کرده است. بيشترين ميزان مربوط به شهرستلنجان رتبه ششم را در بين شهرستان 

 ساعت( و خور و بيابانك 46/0مياندشت) و نهای بوييانکمترين مربوط به شهرست ساعت( و 0۸/2۳)ننايي

  .ساعت( مي باشد 45/0)



   51/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 های استان اصفهان)ساعت( در شهرستان معیت فعالسرانه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی ج(. 24 -1نمودار)

(1395)



 

 

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

 های آماریماخذ: سالنامه

درصد مي باشد که  29/91برابر  1۳95درصد و در سال  65/۸9برابر  1۳90درصد، در سال  60/۸9برابر  1۳۸5ساله و بيشتر شهرستان لنجان در سال 6نرخ باسوادی در جمعيت 

ساله و بيشتر شهری 6و نرخ باسوادی در جمعيت  1۳90نسبت به سال  1۳95در سال  ساله و بيشتر روستايي شهرستان لنجان6با افزايش همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

باشد. نرخ ساله و بيشتر شهرستان لنجان در مردان بيشتر از زنان مي6افزايش يافته است. همواره نرخ باسوادی در جمعيت  1۳90نسبت به سال  1۳95شهرستان لنجان در سال 

يابيم که نرخ باسوادی در شهرستان لنجان در اين سال از نرخ باسوادی استان است که در مقايسه با شهرستان لنجان در مي  9۳/۸9برابر  1۳95باسوادی استان اصفهان در سال 

ن سب کرده است. باالتريساله و بيشتر کل رتبه سوم را در بين شهرستان های استان اصفهان ک6از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95باشد. شهرستان لنجان در سال بيشتر مي

.( مي باشد10/7۸و مياندشت) نبويي( و پايين ترين مربوط به شهرستان 11/9۳مربوط به شهرستان شاهين شهر و ميمه) 1۳95نرخ باسوادی در سال 

 سال

سواد در جمعیت تعداد با

 ساله و بیشتر روستایی6

عیت نرخ باسوادی در جم

 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 12705 10557 2۳262 ۸۸/۸9 ۳۸/۸0 ۳1/۸5 ۸56۸5 76646 162۳۳1 21/9۳ 16/۸7 25/90 9۸۳90 ۸720۳ 1۸559۳ 77/92 2۸/۸6 60/۸9 

1390 12۳۸9 10650 2۳0۳9 24/90 ۸7/۸0 65/۸5 9۳۳40 ۸4262 177602 99/92 2۸/۸7 19/90 105729 94912 200641 66/92 51/۸6 65/۸9 

1395 11646 9962 2160۸ 22/92 70/۸2 57/۸7 10207۸ 9۳۳۸۸ 195466 ۳1/94 05/۸9 72/91 11۳725 10۳۳50 217075 09/94 40/۸۸ 29/91 



   5۳/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

 1395 1در سال لنجانمساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعداد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان (. 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   
  ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مترمربع بر نفر است که  159/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان لنجان در سال 

( برابر مي باشد. شهرستان مترمربع بر نفر 159/0استان) تقريبا با سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي

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

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

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

مترمربع بر نفر مي باشد که از  05۸/0، 1۳95مساحت کتابخانه در مدارس دولتي شهرستان لنجان در سال 

 ه مدارسباشد. شهرستان لنجان از لحاظ سرانه مساحت کتابخان( کمتر ميمترمربع بر نفر 074/0سرانه استان)

رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.  1۳95دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان در سال 

مترمربع بر نفر(وکمترين سرانه به شهرستان  17/0بيشترين سرانه مساحت کتابخانه به شهرستان خوانسار)

باشد و سالن مي 10، 1۳95سال ( تعلق دارد. تعداد سالن ورزشي در شهرستان لنجان در 0مبارکه)نزديك به 

 هایسالن ورزشي وجود دارد و از اين لحاظ در رتبه هفدهم در بين شهرستان 1دانش آموز  ۳956به ازای هر 

                                                      
 دانش آموزان استثنايي نيز در نظر گرفته شده اند. در محاسبات، -1
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فاقد سالن ورزشي  1۳95ين در سال های مبارکه و نايس دولتي شهرستاناستان اصفهان قرار دارد) مدار

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

  .باشد

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

 
 (1395 -96)  های استان اصفهانتانسرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتی شهرس(. 27 -1نمودار)

 



   55/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

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

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95

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

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

 0 91 0 دولتی

 ۳0/9 4۳ 4 پیام نور

 0 11 0 اینی و حرفهف

 0 2 0 علوم پزشکی

 ۸2/6 442 ۳ جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 6۸/9 ۳1۳ ۳ غیرانتفاعی

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

 باشد.اصفهان)شهرستان برخوار( مي

مرکز آموزش جهادکشاورزی اصفهان شامل سه پرديس کاشان، فريدن و خوانسار است که پرديس فريدن و خوانسار دارای کد آموزشي يکسان  -2

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

 .باشدمي  شهر و ميمه(ت مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهيناطالعا

 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -۳
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 سهم شهرستان از استان)درصد( استان اصفهان شهرستان لنجان نوع مراکز

 55/6 16۸ 11 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:          

ها و مراکز د از دانشگاهدرص 55/6دارد و  دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود 11، لنجاندر شهرستان 

  .آموزش عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند

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

  آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 

 



 

 

 )نفر(1385 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های لنجانشهرستان  1ز آموزش عالیتعداد دانشجویان مراک(. 34 -1)جدول

 تحصیلی گروه       

 

 

 

 سال   

    

کشاورزی و 

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

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

ت نسب

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

سهم از 

 استان

 )درصد(

نسبت 

 جنسیتی

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385 0 0 592 2۳17 112 ۳15 90۸ 26۸ ۸ 97 1620 2997 4617 

1386 14 1۸ 700 2569 124 ۳44 1025 266 15 240 1۸7۸ ۳4۳7 5۳15 12/15  

1387 9 ۸0 ۸۳9 2910 142 ۳50 1۳59 261 2۳ 165 2۳72 ۳766 61۳۸ 4۸/15  

1388 45 19۳ 1061 ۳017 1۳6 25۳ 1۸24 4۸1 22 2۸۸ ۳0۸۸ 42۳2 7۳20 26/19  

1389 ۳۳ 162 1209 ۳266 119 241 25۸4 495 27 ۳09 ۳972 447۳ ۸445 ۳7/15  

1390 24 15۸ 1149 ۳406 1۳0 25۸ 2726 494 19 190 404۸ 4506 ۸554 29/1  

1391 41 149 1۳۸1 ۳445 114 2۳1 22۸0 ۳41 ۳7 164 ۳۸5۳ 4۳۳0 ۸1۸۳ ۳4/4-  

1392 45 159 129۸ ۳164 74 1۳۳ 2۳12 261 47 107 ۳776 ۳۸24 7600 12/7-  

1393 ۳6 1۳6 12۳4 2967 59 10۸ 2252 ۳۳6 26 126 ۳607 ۳67۳ 72۸0 21/4-  

1394 29 122 1075 270۳ 52 99 24۸5 295 ۳5 76 ۳676 ۳295 6971 24/4-  

1395 21 69 1046 2252 27 46 2۳19 ۳۳۸ 29 77 ۳442 27۸2 6224 72/10-  
 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه              

                                                      
 اند.های فني و مهندسي، کشاورزی و دامپزشکي، علوم انساني و هنر و معماری قرار گرفتهها به ترتيب در گروهسازی اطالعات آنمديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر که جهت يکسانهای تحصيلي دانشگاه جامع علمي کاربردی عبارتند از: صنعت، کشاورزی، گروه -1
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نفر در سال  6224به  1۳۸5نفر در سال  4617از  تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان

تعداد دانشجويان روندی صعودی و  1۳۸5 -90های در سال 1۳۸5 -95های است. طي سال رسيده 1۳95

های تحصيلي کشاورزی و در گروه 1۳۸5 -95های ته است. طي سالپس از آن روندی نزولي داش

تحصيلي فني  دامپزشکي، علوم انساني، علوم پايه و هنر و معماری تعداد دانشجويان دختر از پسر و در گروه

و مهندسي تعداد دانشجويان پسر از دختر بيشتر بوده است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان 

درصد رسيده  70/2به  1۳95درصد بوده و در سال  61/2، 1۳۸5دانشجويان استان اصفهان در سال لنجان از 

 .است

 

 1385 -95های (. تعداد کل دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان لنجان طی سال29 -1نمودار)

ردی کاربغيرانتفاعي، پيام نور و جامع علمي در چهار زيرنظام آزاد اسالمي، لنجانشهرستان دانشجويان 

های آزاد آزاد اسالمي شهرستان لنجان از دانشجويان دانشگاه سهم دانشجويان دانشگاه کنند.تحصيل مي

های پيام نور و جامع افزايش و در دانشگاه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95اسالمي استان اصفهان در سال 

 .کاربردی کاهش يافته استعلمي



   59/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1395بر حسب زیرنظام در سال  لنجاندرصد دانشجویان شهرستان (. 30 -1نمودار)

درصد در  01/۳2پيام نور،  هایدرصد دانشجويان در دانشگاه 60/54 ،1۳95لنجان در سال در شهرستان 

.اندتحصيل کرده کاربردیجامع علمي هایدرصد در دانشگاه 40/1۳دانشگاه آزاد اسالمي و 



 

 

 )نفر( 1385 -95هایطی سال زیرنظامبر حسب  لنجان تعداد دانشجویان شهرستان(. 35 -1)جدول

 زیرنظام      

  

 سال   

 علمی کاربردی پیام نور آزاد اسالمی

 کل دختر پسر
سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 520 2 522 752 2749 ۳501  ۳4۸ 246 594 

1386 461 0 461 ۸49 2970 ۳۸19  56۸ 467 10۳5 

1387 599 0 599 1046 ۳402 444۸  727 ۳64 1091 

1388 1۳7۳ 0 1۳7۳ 1277 ۳696 497۳  4۳۸ 5۳6 974 

1389 2060 0 2060 1۳99 ۳90۳ 5۳02  51۳ 570 10۸۳ 

1390 2024 0 2024 14۳4 4097 55۳1  590 409 999 

1391 1۸۸5 0 1۸۸5 1516 4012 552۸  452 ۳1۸ 770 

1392 200۳ 1۳ 2016 14۳7 ۳525 4962  ۳۳6 2۸6 622 

1393 194۳ 61 2004 1262 ۳257 4519  402 ۳55 757 

1394 19۸9 76 2065 1112 2۸5۸ ۳970  575 ۳61 9۳6 

1395 1۸6۸ 124 1992 1047 2۳51 ۳۳9۸  527 ۳07 ۸۳4 

مراکز آموزش عالي استان اصفهانا و هدانشگاهماخذ:                                                                       



 

 

 1385 -95های بر حسب مقطع تحصیلی طی سال لنجانهرستان (. تعداد دانشجویان ش36 -1جدول)

 سال

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 د(استان)درص

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 599 24۸ ۸47 1021 2749 ۳770 0 0 0 

1386 5۸7 ۳56 94۳ 1291 ۳0۸1 4۳72 0 0 0 

1387 6۳2 120 752 1740 ۳646 5۳۸6 0 0 0 

1388 5۳۸ 245 7۸۳ 2550 ۳9۸7 65۳7 0 0 0 

1389 759 260 1019 ۳21۳ 421۳ 7426 0 0 0 

1390 74۸ 1۸5 9۳۳ ۳۳00 4۳21 7621 0 0 0 

1391 664 16۳ ۸27 ۳167 41۳۳ 7۳00 22 ۳4 56 

1392 670 192 ۸62 ۳04۸ ۳579 6627 5۸ 5۳ 111 

1393 642 1۳5 777 2۸01 ۳46۳ 6264 164 75 2۳9 

1394 716 197 91۳ 2610 2974 55۸4 ۳50 124 474 

1395 660 1۳0 790 2۳11 2494 4۸05 471 15۸ 629 

 انمراکز آموزش عالي استان اصفهها و دانشگاهماخذ:                                                            
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نفر  790به  1۳۸5نفر در سال  ۸47تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان از 

و در  1۳95نفر در سال  4۸05به  1۳۸5نفر در سال  ۳770کاهش، در مقطع کارشناسي از  1۳95در سال 

ايش يافته است. سهم دانشجويان افز 1۳95نفر در سال  629به  1۳91نفر در سال   56مقطع کارشناسي ارشد از 

مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان از دانشجويان استان اصفهان در مقاطع کارداني،کارشناسي و 

 1۳۸5 -90های کارشناسي ارشد افزايش يافته است. در مراکزآموزش عالي شهرستان لنجان طي سال

جويي در مقاطع دکتری تخصصي و دانش 1۳۸5 -95های دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد و در سال

 .ای تحصيل نکرده استدکتری حرفه

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

درصد دانشجويان در مقطع  69/12، 1۳95در سال  لنجانها و مراکز آموزش عالي شهرستان در دانشگاه

.انددرصد در مقطع کارشناسي ارشد تحصيل کرده 11/10درصد در مقطع کارشناسي و  20/77رداني، کا



 

 

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

 گروه تحصیلی

 

 سال    

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

 شهرستان
سهم از 

 استان
 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 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 اصفهان ها و مراکز آموزش عالي استانماخذ: دانشگاه                                      

از اعضای  و سهم اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان 1۳95نفر در سال  242به  1۳۸5نفر در سال  155از  تعداد اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان

 رسيده است. سهم اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان 1۳95ل درصد در سا 64/2به  1۳۸5درصد در سال  51/۳هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان نيز از 

های فني و مهندسي و هنر و معماری علوم انساني و علوم پايه افزايش و در گروه هایدر گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي استان اصفهان در سال 

.رسيده است 1۳95درصد در سال  54/0به  1۳90درصد در سال  56/0وق در گروه کشاورزی و دامپزشکي از کاهش يافته است. نسبت ف

                                                      
در نظر گرفتن  رنظام بدونعلمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات های جامع علمي کاربردی و فني و حرفه در زيرنظام - 1

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

 1385 -95های طی سال

 زیرنظام          آزاد اسالمی نور پیام جامع علمی کاربردی 

   

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

1۳6 
 

 1۳0 
 

5 
 

21 
 

14 
 

1385 

161 
 

 155 
 

9 
 

25 
 

11 
 

1386 

14۸ 
 

 172 
 

9 
 

۳7 
 

17 
 

1387 

159 
 

 1۸2 
 

10 
 

61 
 

22 
 

1388 

160 
 

 219 
 

11 
 

116 
 

2۳ 
 

1389 

17۸ 
 

 259 
 

16 
 

12۳ 
 

۳1 
 

1390 

194 
 

 264 
 

21 
 

91 
 

۳۳ 
 

1391 

1۸0 
 

 25۸ 
 

21 
 

106 
 

۳۳ 
 

1392 

176 
 

 296 
 

21 
 

115 
 

۳4 
 

1393 

16۸ 
 

 2۸9 
 

22 
 

107 
 

۳4 
 

1394 

190 
 

 ۳25 
 

22 
 

97 
 

۳0 
 

1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:   

نفر در   ۳0به  1۳۸5نفر در سال  14تعداد اعضای هيات علمي  از  مي شهرستان لنجانآزاد اسال دانشگاهدر 

 1۳95نفر در سال  97به  1۳۸5نفر در سال   21نيز از  و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه 1۳95سال 

اعضای هيات های پيام نور شهرستان لنجان تعداد در دانشگاه 1۳۸5 -95های افزايش يافته است. در سال

 1۳۸5 -95های يافته اند. طي سال نفر افزايش  ۳25به   1۳0حق التدريس از نفر و مدرسان  22به  5علمي از 

هيات علمي صفر بوده و مدرسان حقتعداد اعضای  کاربردی شهرستان لنجانعلميهای جامع در دانشگاه

.نفر رسيده است 190نفر به  1۳6التدريس از 



   65/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 

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

مرتبه  دارای لنجانمراکز آموزش عالي شهرستان  اعضای هيات علمي از درصد ۳2/75، 1۳95در سال  

 .اندبوده مرتبه استادياردارای درصد  6۸/24و  مربي
 

 



 

 

 1385 -95های های تحصیلی طی سالبر حسب گروهو استان اصفهان  لنجانهیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان اعضای تعداد دانشجو به  نسبت(. 39 -1جدول)

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

ناستا شهرستان استان سال       شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان 










  








 


1385 










  








 


1386 










  








 


1387 










  








 


1388 










  








 


1389 













 








 


1390 













 








 


1391 













 








 


1392 













 








 


1393 













 








 


1394 













 








 


1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                                                      

ساني در گروه تحصيلي علوم انهای تحصيلي آورده شده است. بر حسب گروه لنجانان نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرست( ۳9-1در جدول )

کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي  1۳95در سال  91/۳7به  1۳۸5در سال  ۳6/116اين نسبت از 

 1۳95در سال  76/20به  1۳۸5در سال  ۳2/10رسيده است. در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از  1۳95در سال  60/14به  1۳۸5در سال  50/21۳شهرستان لنجان از 

ماری کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي هنر و مع 1۳95در سال  00/45به  1۳90در سال  00/91افزايش يافته است. در گروه تحصيلي کشاورزی و دامپزشکي نسبت فوق از 

های تحصيلي در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است.نسبت فوق در تمامي گروه کاهش يافته است. 1۳95در سال  ۳0/5به  1۳۸5در سال  50/7نسبت فوق از 



   67/ لنجانتوسعه شهرستان سند 

 

ر ب ان اصفهانو است لنجانشهرستان  مراکز آموزش عالی هیات علمیاعضای تعداد دانشجو به نسبت (. 40 -1جدول)

 1385 -95حسب زیرنظام طی سال های 

 زیرنظام        آزاد اسالمی پیام نور جامع علمی کاربردی

 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:                                       

 40/66، 1۳95ال آزاد اسالمي شهرستان لنجان در س نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

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

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

به شهرستان  1۳95سبت در سال است.کمترين نشهرستان( به خود اختصاص داده1۸اصفهان)

آزاد اسالمي  های( تعلق دارد.)دانشگاه2۳/1۳6( و بيشترين به شهرستان تيران و کرون)2۳/19گلپايگان)

 (اندفاقد هيات علمي بوده 1۳95سال سميرم در  های خوانسار وشهرستان

 45/154، 1۳95ن در سال پيام نور شهرستان لنجا هاینسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

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

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

( و 4۸7به شهرستان فريدن) 1۳95ن اين نسبت در سال رتبه سيزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشتري

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

کاربردی شهرستان لنجان به دليل نبود عضو جامع علمي نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

های هيات علمي دانشگاهقابل محاسبه نيست. نسبت تعداد دانشجو به اعضای  هيات علمي در اين دانشگاه

به  1۳95باشد. بيشترين اين نسبت در سال مي 9۸/4۸2، 1۳95کاربردی استان اصفهان در سال جامع علمي
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( تعلق دارد.)تنها در 50/4۸( و کمترين به شهرستان خور و بيابانك )56۸شهرستان آران و بيدگل)

شود عضو هيات علمي ( مشاهده مي۳5-1)هايي که در نمودارکاربردی شهرستانهای جامع علميدانشگاه

 .مشغول به کار بوده است(

 
های استان اصفهان (. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان33 -1نمودار)

(1395) 

 
 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان پیام نورجو به اعضای هیات علمی زیرنظام نسبت تعداد دانش(. 34 -1نمودار)

 



   69/ لنجانتوسعه شهرستان سند 

 

 

 های استان اصفهان(. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام علمی کاربردی در شهرستان35 -1نمودار)

(1395) 

 1385 -95های بر حسب زیرنظام طی سال لنجانمراکز آموزش عالی شهرستان در  1ه مقالهسران(. 41 -1جدول)

 زیرنظام      آزاد اسالمی پیام نور علمی کاربردی

 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:       

باشد که از سرانه مقاله مي 20/0، 1۳95آزاداسالمي شهرستان لنجان در سال  سرانه مقاله در دانشگاه

سبت در بين ( کمتر است. شهرستان لنجان از لحاظ اين ن91/1های آزاد اسالمي استان اصفهان)دانشگاه

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

                                                      
 سرانه مقاله نسبت به اعضای هيات علمي محاسبه شده است. -1
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 ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان12/0( و کمترين ميزان به شهرستان برخوار)76/۳آباد)شهرستان نجف

 آران و بيدگل صفر مي باشد.

باشد که از سرانه مقاله مي ۸2/۳، 1۳95نور شهرستان لنجان در سال  های پيامسرانه مقاله در دانشگاه

( بيشتر است. شهرستان لنجان از لحاظ اين نسبت در بين 11/۳های پيام نور استان اصفهان)دانشگاه

های استان اصفهان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. بيشترين نسبت به شهرستان شهرستان

های برخوار، ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0ين)ين نسبت به شهرستان نائ( وکمتر96/7اصفهان)

 چادگان، شهرضا، فريدن و مبارکه صفر مي باشد.

کاربردی شهرستان لنجان به دليل نبود عضو هيات علمي در اين های جامع علميسرانه مقاله در دانشگاه

، 1۳95کاربردی استان اصفهان در سال های جامع علمياهدانشگاه قابل محاسبه نيست. سرانه مقاله در دانشگ

شهر و خور های آران و بيدگل، خمينيو در شهرستان 61/2اين نسبت در شهرستان اصفهان  است. ۳9/10

 .مي باشند(  صفر مي باشد 1۳95و بيابانك)که دارای عضو هيات علمي در سال 

 
 (1395های استان اصفهان)رانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(. س36 -1)نمودار

 



   71/ لنجانتوسعه شهرستان سند 

 

 
 (1395های استان اصفهان)در شهرستان پیام نورسرانه مقاله زیرنظام (. 37 -1نمودار)



 

 

 )مترمربع بر نفر( 1385 -95بر حسب زیرنظام در سال های  لنجانشهرستان مراکز آموزش عالی رهنگی و تربیت بدنی آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و ف 1سرانه فضای(. 42 -1جدول)

 آموزشی و کمک آموزشی رفاهی و فرهنگی تربیت بدنی کل شهرستان ل استانک
 سال

جامع علمی  

 کاربردی

پیام 

 نور

آزاد 

 2اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

ع علمی جام

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

جامع علمی 

 کاربردی
 پیام نور

آزاد 

 اسالمی

               1385 

               1386 

               1387 

               1388 

               1389 

               1390 

               1391 

               1392 

               1393 

               1394 

               1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ:                   

                                                      
 است. فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشدهدر محاسبه سرانه  -1

زشي و رفاهي و ك آموو تربيت بدني(، دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گلپايگان اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمدانشگاه آزاد اسالمي شهرستان فريدن و واحد جوشقان قالي شهرستان کاشان  اطالعاتي در مورد فضا)آموزشي و کمك آموزشي، رفاهي و فرهنگي  -2

 فرهنگي و دانشگاه آزاد  اسالمي واحد نطنز اطالعات مربوط به فضای آموزشي و کمك آموزشي خود را  ارائه نکرده اند.



   7۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

به  1۳95بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان در سال 

 های پيام نور تعلق دارد. کاربردی و کمترين ميزان سرانه به دانشگاههای جامع علميدانشگاه

 هایبه دانشگاه 1۳95فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان لنجان در سال بيشترين سرانه 

 های پيام نور تعلق دارد.کاربردی و کمترين ميزان سرانه به دانشگاهجامع علمي

مترمربع  20/1، 1۳95های جامع علمي کاربردی شهرستان لنجان در سال سرانه فضای تربيت بدني دانشگاه

 های پيام نور و آزاد اسالمي صفر بوده است.اشد و اين ميزان برای دانشگاهببر نفر مي

در کل باالترين سرانه فضا اعم از آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني در مراکز 

کاربردی و کمترين سرانه به های جامع علميبه دانشگاه 1۳95آموزش عالي شهرستان لنجان در سال 

 پيام نور تعلق دارد.  هایدانشگاه

آزاد اسالمي شهرستان  سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

مترمربع بر نفر( کمتر  5۳/۸مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 66/4، 1۳95لنجان در سال 

 1۸های استان اصفهان)آزاد اسالمي در بين شهرستان اهباشد. شهرستان لنجان از نظر سرانه فضای دانشگمي

های آزاد اسالمي شهرستان( رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

مترمربع بر نفر(  07/۳مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان سرانه به شهرستان برخوار) 61/2۸به شهرستان مبارکه)

 رد.تعلق دا

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

باشد. مترمربع بر نفر(کمتر مي 55/2مترمربع بر نفر است که از سرانه استان ) 56/1، 1۳95لنجان در سال 

شهرستان(  24های استان اصفهان)ستانپيام نور در بين شهر هایشهرستان لنجان از نظر سرانه فضای دانشگاه

به شهرستان  های پيام نوررتبه بيستم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای دانشگاه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 1۸/1مترمربع بر نفر( و کمترين سرانه به شهرستان کاشان) 24/1۳وبيابانك)خور

کاربردی جامع علمي های، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاهسرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي

مترمربع بر نفر(  4۳/5مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 41/21، 1۳95شهرستان لنجان در سال 

های کاربردی در بين  شهرستانجامع علمي هایباشد. شهرستان لنجان از نظر سرانه فضای دانشگاهبيشتر مي

شهرستان( رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه به شهرستان  12استان اصفهان)

 .مترمربع بر نفر( تعلق دارد 64/1شهر)مترمربع بر نفر( و کمترين ميزان به شهرستان خميني ۳9/25آباد)نجف
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زیرنظام پیام نور در  (ی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنیآموزش) فضاسرانه (. 38 -1نمودار)

 (1395) های استان اصفهانشهرستان

 
آزاد زیرنظام  (آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی) فضاسرانه (. 39 -1نمودار) 

 (1395) های استان اصفهاندر شهرستان اسالمی

 



   75/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام علمی کاربردی در (. 40 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

ت و درماني و امکانات تجهيزاتي بخش بهداشدر اين بخش، وضعيت امکانات کمي، کيفي مراکز بهداشت 

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

 درمانکمی نیروی انسانی بخش بهداشت و  امکانات

 يو خدمات بهداشتي درمان دانشگاه علوم پزشکيتعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (4۳-1)جدول

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

 دهد.نشان مي 1۳94-1۳۸5

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 43 -1جدول)

 1385-1394)درصد( طی دوره رستان از استان و سهم شه لنجانشهرستان 

 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 

ن از استا

 )درصد(

1385 ۳9 11/4 17 09/2 ۸ 59/2 ۳ ۳1/2 ۳91 49/۳ 

1386 ۳7 92/۳ 14 64/1 6 95/1 ۳ 17/2 416 5۸/۳ 

1387 ۳5 74/۳ 1۸ 07/2 7 27/2 ۳ 50/2 417 55/۳ 
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 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 

ن از استا

 )درصد(

1388 ۳۸ 1۸/4 19 06/2 ۳ 0۳/1 ۳ 40/2 400 17/۳ 

1389 41 ۳۳/4 22 04/2 4 54/1 1 9۳/0 416 29/۳ 

1390 49 ۸9/4 2۳ 24/2 6 21/2 1 9۳/0 47۳ 22/۳ 

1391 5۸ 11/5 ۳2 57/2 7 25/2 2 6۳/1 4۸6 20/۳ 

1392 57 1۳/5 ۳۳ 96/2 11 26/۳ 2 ۳۳/1 4۸6 16/۳ 

1393 56 95/4 ۳4 62/2 1۳ ۸۸/۳ 4 ۸2/2 4۸9 11/۳ 

1394 62 12/5 ۳۸ 66/2 ۸ ۳9/2 ۳ 97/1 50۳ 00/۳ 

 تاناس درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

متخصص  و عمومي پزشکان کل از لنجان شهرستان سهم نظر مورد دوره طي است، مشخص که همانطور

استان  پزشکي علوم در شاغل پيراپزشکان و داروسازان دندانپزشکان، کل از شهرستان اين سهم و افزايش

، 1۳92در سال  الزم به ذکر است که تعداد کل دندانپزشکان شاغل در شهرستان لنجان .است کاهش يافته

نفر و همچنين تعداد کل داروسازان شاغل در اين  57، 1۳94نفر و در سال  52، 1۳9۳نفر، در سال  51

 نفر بوده است. ۳2، 1۳94و  1۳9۳های  شهرستان در سال

 رمانيو خدمات بهداشتي د دانشگاه علوم پزشکيسرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در  (44-1) در جدول

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. انلنجشهرستان 

 

 

 

 

 
  



   77/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 44 -1) جدول

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

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک خصصپزشک مت پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 17/0 21/0 07/0 1۸/0 04/0 07/0 01/0 0۳/0 72/1 46/2 

1386 16/0 20/0 06/0 1۸/0 0۳/0 07/0 01/0 0۳/0 ۸0/1 52/2 

1387 15/0 20/0 0۸/0 19/0 0۳/0 07/0 01/0 0۳/0 7۸/1 51/2 

1388 16/0 19/0 0۸/0 19/0 01/0 06/0 01/0 0۳/0 6۸/1 66/2 

1389 17/0 20/0 09/0 22/0 02/0 05/0 00/0 02/0 72/1 ۸4/2 

1390 20/0 21/0 09/0 21/0 02/0 06/0 00/0 02/0 92/1 01/۳ 

1391 2۳/0 2۳/0 1۳/0 25/0 0۳/0 06/0 01/0 02/0 95/1 09/۳ 

1392 2۳/0 22/0 1۳/0 22/0 04/0 07/0 01/0 0۳/0 92/1 09/۳ 

1393 22/0 2۳/0 1۳/0 26/0 05/0 07/0 02/0 0۳/0 91/1 1۳/۳ 

1394 24/0 24/0 15/0 2۸/0 0۳/0 07/0 01/0 0۳/0 94/1 ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

ن در اي. شهرستان لنجان از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه هجدهم را در استان داشته است 1۳94در سال 

ترين پايين 16/0شهر و ميمه با سرانه  شاهينشهرستان باالترين و  09/1خور و بيابانك با سرانه  شهرستان سال

 .استان دارند رتبه را در

 
 لنجانشهرستان زشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پ(. 41 -1)نمودار

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره 

 



 لنجانسند توسعه شهرستان / 7۸

 

 

 
ان شهرستدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  مقایسه سرانه پزشک عمومی شاغل در(. 42 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان لنجان

در  .لنجان به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه شانزدهم را در استان داشته استشهرستان  1۳94در سال 

 بدون پزشك متخصص رتبه ن و مياندشتييبو شهرستان رتبه اول و 46/0ن با سرانه ناييشهرستان اين سال 

 .آخر را در استان داشته اند

 
 شهرستانسرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 43 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  لنجان

 



   79/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 44 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان لنجانشهرستان 

در اين  .لنجان از نظر سرانه دندانپزشك رتبه بيست و سوم را در استان داشته است شهرستان ،1۳94در سال 

پايين ترين رتبه را  025/0برخوار با سرانه شهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان  سال

در استان دارند. در اين سال شهرستان لنجان به لحاظ سرانه پيراپزشك نيز در جايگاه بيست و دوم استان 

به ترتيب جايگاه اول و  27/1سرانه  برخوار باشهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه  .قرار گرفته است

 .آخر را در استان دارند

 
 شهرستانسرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 45 -1نمودار) 

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  لنجانشهرستان 

 



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۸0

 

 

 
 شهرستانمقایسه سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. 46 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان لنجان

 نجانلاطالعات کمي نيروی انساني شاغل در مديريت درمان تأمين اجتماعي را در شهرستان ( 45-1) جدول

 دهد.نشان مي



   ۸1/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 و لنجاناطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهرستان (. 45 -1)جدول

 1385-1395سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 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 4 65/2 1 41/0 0 00/0 1 1۳/۳ 1۳ 92/0 

1386 4 ۳4/2 ۳ ۳5/1 2 ۸5/۳ 1 70/2 10 70/0 

1387 6 17/۳ 4 5۳/1 2 51/۳ 1 94/2 1۳ ۸۸/0 

1388 6 2۳/۳ 5 91/1 2 45/۳ 1 70/2 1۳ ۸6/0 

1389 7 ۸0/۳ 2 76/0 2 57/۳ 1 6۳/2 1۳ 24/1 

1390 6 2۳/۳ 2 7۸/0 2 64/۳ 1 7۸/2 16 06/1 

1391 6 14/۳ 2 ۸0/0 2 64/۳ 1 56/2 15 96/0 

1392 6 09/۳ 2 75/0 2 64/۳ 1 56/2 16 9۳/0 

1393 5 49/2 2 7۳/0 2 64/۳ 1 ۳۳/2 16 9۳/0 

1394 5 56/2 1 ۳4/0 2 45/۳ 2 26/4 1۳ 7۸/0 

1395 5 46/2 2 74/0 2 2۳/۳ 1 ۸9/1 1۳ 7۸/0 

 استان اجتماعی مینأت درمان مأخذ: مدیریت    

يت مديردر طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي، دندانپزشکان، داروسازان و پيراپزشکان شاغل در 

تأمين اجتماعي شهرستان لنجان کاهش، اما طي اين دوره سهم پزشکان متخصص شهرستان از کل درمان 

 .جتماعي استان افزايش يافته استپزشکان متخصص شاغل در مديريت درمان تأمين ا

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی

، مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهری و پايگاه فعال تعداد خانه های بهداشت (46-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره  لنجانبهداشت شهری شهرستان 



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۸2

 

 

 و ی، مراكز بهداشتی درمانی شهرییهای بهداشت فعال، مراكز بهداشتی درمانی روستاهتعداد خان(. 46 -1جدول)

 1385-1394طی دوره  لنجانپایگاه بهداشتی 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 

 )درصد(

1385 26 02/4 - - - - - - 

1386 26 02/4 - - - - - - 

1387 26 ۳0/4 - - - - - - 

1388 26 44/4 - - - - - - 

1389 25 ۳6/4 5 ۳2/5 9 57/4 ۸ 27/۳ 

1390 25 ۳6/4 5 ۳2/5 9 57/4 ۸ ۳2/۳ 

1391 25 ۳6/4 4 55/4 10 95/4 ۸ 27/۳ 

1392 2۳ 11/4 4 55/4 10 95/4 9 72/۳ 

1393 2۳ 12/4 4 55/4 10 95/4 9 66/۳ 

1394 2۳ 11/4 4 49/4 12 ۳1/5 10 77/۳ 

                                 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:  

ست. در بوده ازايماني الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرستان لنجان فاقد مرکز تسهيالت 

، مراکز بهداشتي و درماني )روستايي و شهری( و فعال درصد از کل خانه های بهداشت 2۸/4، 1۳94سال 

اند و از اين نظر داشتهپايگاه های بهداشتي شهری و تسهيالت زايماني استان در شهرستان لنجان قرار 

 لدر اين سا .استان قرار دارد پنجمدر رتبه  آبادهای سميرم و نجفبه همراه شهرستان شهرستان لنجان

مرکز رتبه آخر را در  1۳خور و بيابانك با شهرستان مرکز رتبه اول و  259اصفهان با مجموع  شهرستان

 .انداستان داشته

اد تختمالکيت، تعد يتاني فعال شهرستان لنجان به تفکيك وضعتعداد موسسات درم (47-1)در جدول 

  .های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده استها و همچنين سرانه تختهای ثابت آن



   ۸۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 موجود در شهرستان لنجان بر حسب وضعیت مالکیت ثابت های تخت و (. موسسات درمانی فعال47 -1جدول)

 سال

ابسته به دانشگاه و

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 1 105 0 0 1 120 2 225 0۸/۳ 0۸/۳ 99/0 60/1 

1386 1 110 0 0 1 122 2 2۳2 0۸/۳ 20/۳ 01/1 57/1 

1387 1 110 0 0 1 120 2 2۳0 2۳/۳ 1۳/۳ 9۸/0 57/1 

1388 1 64 0 0 1 120 2 1۸4 67/1 ۳۳/۳ 56/2 51/1 

1389 1 110 0 0 1 12۳ 2 2۳۳ 2۳/۳ 19/۳ 96/0 52/1 

1390 1 110 0 0 1 12۳ 2 2۳۳ 17/۳ 1۳/۳ 95/0 54/1 

1391 1 112 0 0 1 121 2 2۳۳ 17/۳ 1۳/۳ 9۳/0 51/1 

1392 1 112 0 0 1 ۳50 2 462 17/۳ ۸6/4 ۸۳/1 61/1 

1393 1 110 0 0 1 ۳50 2 460 17/۳ ۸6/4 ۸0/1 ۸۸/1 

1394 1 110 0 0 1 ۳50 2 460 1۳/۳ 79/4 77/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                   

درصد از تخت های ثابت استان در شهرستان  79/4درصد از موسسات درماني استان و  1۳/۳، 1۳94در سال 

رتبه سوم استان را در  1۳94شهرستان لنجان از نظر تعداد تخت های ثابت در سال لنجان قرار داشته است. 

تخت( و شهرستان 5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94سال در اختيار دارد. 

 .اند، چادگان وخور و بيابانك فاقد موسسه درماني فعال بودهين و مياندشتيبوهای برخوار، 

 .در، شهرستان لنجان از نظر سرانه تخت ثابت  )به ازای هر هزار نفر( رتبه هفتم را در استان دا1۳94در سال 

 .تخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشته است  14/۳کاشان با سرانه شهرستان در اين سال 



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۸4

 

 

 
 1385-1394(. سرانه تخت ثابت در  شهرستان لنجان و کل استان اصفهان طی دوره 47 -1نمودار)

 
سرانه تخت ثابت در  شهرستان لنجان با دیگر شهرستان ها  و کل استان اصفهان در سال  (. مقایسه48 -1نمودار)

1394 

و سهم شهرستان از استان را نشان  لنجانانواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان  (4۸-1)جدول

 دهد. مي



   ۸5/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  لنجانه خدمت در شهرستان تعداد مراکز درمانی ارائه دهند(. 48 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه آزمایشگاه
 تشخیصی موسسات

 ایهسته درمانی -

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

م سه

شهرستان از 

 )درصد(استان

 تعداد

سهم 

شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 20 6۳/5 ۳4 17/6 1 00/5 9 ۳۳/4 5 0۳/۳ 

1386 15 65/۳ ۳4 52/5 1 ۳5/4 12 6۳/4 5 7۸/2 

1387 16 ۸۳/۳ ۳4 2۸/5 1 00/4 1۳ 66/4 7 17/2 

1388 16 ۸5/۳ ۳۳ 9۸/4 1 70/۳ 1۳ 25/4 5 5۸/2 

1389 16 ۸5/۳ ۳6 ۳۳/5 1 70/۳ 14 7۳/4 6 09/۳ 

1390 17 95/۳ ۳6 16/5 1 2۳/۳ 16 64/4 6 ۸7/2 

1391 1۸ 17/4 ۳5 7۳/4 1 0۳/۳ 19 97/4 6 7۳/2 

1392 1۸ 22/4 ۳4 46/4 1 0۳/۳ 20 19/5 6 61/2 

1393 1۳ 0۸/۳ ۳5 44/4 1 ۸6/2 21 4۳/5 5 21/2 

1394 1۳ 94/2 ۳6 46/4 1 70/2 21 11/5 5 06/2 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه :مأخذ          

قرار  استان هشتمدر رتبه  مبارکهشهرستان از نظر تعداد آزمايشگاه به همراه  1۳94شهرستان لنجان در سال 

و چادگان  ين و مياندشتيبوهای شهرستان آزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .دارد

در اين سال شهرستان لنجان به لحاظ تعداد داروخانه در  اند.شگاه رتبه آخر را در استان داشتهآزماي يكبا 

داروخانه رتبه اول و شهرستان های  411اصفهان با شهرستان در اين سال  .جايگاه پنجم استان قرار دارد

اند.  در سال در استان داشته داروخانه رتبه های پاياني را دو، چادگان و فريدونشهر با تنها ن و مياندشتييبو

م در اين سال بخش اعظ .مرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است 1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94

های برخوار، شهرستان .مرکز دياليز هستند يكلنجان تنها دارای شهرستان های استان از جمله شهرستان

، از نظر تعداد مرکز 1۳94اند. شهرستان لنجان در سال ليز بودهو چادگان فاقد مرکز ديا ن و مياندشتييبو

مرکز رتبه اول را در استان  207اصفهان با شهرستان در اين سال  .توانبخشي در رتبه چهارم استان قرار دارد

، چادگان ، خور و بيابانك و فريدونشهر نيز فاقد مرکز توانبخشي ن و مياندشتييبودارد و شهرستان های 

 درماني هسته ای به همراه –لنجان از نظر تعداد موسسات تشخيصي شهرستان ، 1۳94اند. در سال   بوده

 يكشهرستان  با  ۸در اين سال  .آران و بيدگل و اردستان در رتبه هشتم استان قرار دارد هایشهرستان

موسسه  14۳صفهان با ا شهرستان های پاييني استان قرار دارند ودرماني هسته ای در رتبه -موسسه تشخيصي

 درماني هسته ای رتبه اول را در استان دارد.  -تشخيصي



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۸6

 

 

مرکز سي  1، دارای 1۳95مرکز فيزيوتراپي خصوصي و در سال  ۸، شهرستان لنجان دارای 1۳94در سال 

 .تي اسکن  نيز بوده است

 اطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکی

ه طي دور لنجانای شهرستان ی اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جادهتعداد پايگاه ها (49-1)جدول

 دهد.را نشان مي 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394طی دوره  لنجانشهرستان  شهری و جاده ای تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی(. 49 -1جدول)

 ایپایگاه های جاده پایگاه های شهری سال

1385 2 1 

1386 2 1 

1387 2 1 

1388 2 1 

1389 2 1 

1390 2 1 

1391 2 1 

1392 2 1 

1393 ۳ 2 

1394 ۳ 2 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                

پايگاه بوده است که اين تعداد،  5لنجان تعداد کل پايگاه های شهری و جاده ای شهرستان  1۳94در سال 

اردستان و های شهرستان دهد، و از اين نظر به همراه های استان را تشکيل ميدرصد از کل پايگاه 55/۳

شهرستانپايگاه رتبه اول و  ۳9اصفهان با شهرستان مبارکه در رتبه نهم استان قرار داشته است. در اين سال 

تا  1۳۸9پايگاه رتبه آخر را در اختيار داشته اند. از سال  يكبا مجموع  انسار خوو  ين و مياندشتيبوهای 

پايگاه  لنجان فاقد شهرستان دوره مورد بررسيت. طي اتاق فرمان بوده اس يكشهرستان لنجان دارای ، 1۳94

 .امداد هوايي و موتوری و اتوبوس آمبوالنس بوده است

 ش سالمتتغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخ

 (50-1)در اين بخش تعدادی ازشاخص های اصلي بخش سالمت مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول

ارائه شده  1۳۸6-1۳94طي دوره  لنجانهای مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان ميزان شاخص 

 است. 



   ۸7/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 و استان اصفهان  لنجاندان و کودکان در شهرستان های مرگ و میر نوزامیزان شاخص(. 50 -1جدول)

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

                     یکماه

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان مرگ میزان

                     یکسال

 )در هزار تولد زنده(

 زیر کودکان میزان مرگ

                       سال 5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 ۳/۸ ۳/11 - - - - 

1387 2/7 ۸/9 - - 2/14 9/15 

1388 1/6 1/۸ - - 9/12 6/1۳ 

1389 0/5 7/۸ 7/6 ۸/11 5/10 9/1۳ 

1390 0/11 7/7 ۳/14 1/11 ۸/16 9/12 

1391 0/9 2/7 4/11 ۸/9 ۸/14 9/11 

1392 7/7 ۸/6 5/10 7/9 1/12 ۸/9 

1393 2/7 6/6 1/10 5/9 6/11 1/11 

1394 4/6 1/6 ۸/۸ ۸/۸ ۸/10 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                     

 1۳94طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه  در شهرستان لنجان کاهش يافته است. در سال 

 اصفهان در رتبه يازدهم استان شهرستان ير يکماه،  شهرستان لنجان به همراهاز نظر تعداد مرگ نوزادان ز

به ازای هر هزار تولد زنده در جايگاه اول  14فريدن با ميزان مرگ  شهرستان در اين سال .قرار داشته است

 .خوانسار هيچ مرگي در نوزادان زيريکماه نداشته استشهرستان در حالي که در اين سال ، قرار گرفته

 
 1386 -1394و استان طی سال های  لنجانمیزان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان (. 49 -1نمودار)

 



 لنجانسند توسعه شهرستان / ۸۸

 

 

شهر  خمينيشهرستان لنجان به لحاظ ميزان مرگ کودکان زير يکسال به همراه شهرستان ، 1۳94در سال 

 7/2خوانسار با شهرستان و   ۳/20دهاقان با  شهرستان سال  در اين. در رتبه دوازدهم استان قرار گرفته است

 .اندمرگ به ازای هزار تولد زنده به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته

 
 1389 -1394و استان طی سال های  لنجاندر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 50 -1نمودار)

سال در رتبه سيزدهم استان قرار گرفته  5لنجان از نظر ميزان مرگ کودکان زير شهرستان ، 1۳94 در سال

مرگ به ازای هزار تولد زنده  به ترتيب  7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با  شهرستان در اين سال .است

 .اول و آخر استان قرار گرفته اند هایهبدر رت

 
 1387 -1394و استان طی سال های  لنجاندر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 51 -1نمودار)

 



   ۸9/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

هان و کل استان اصف لنجانميزان مرگ و مير ناشي از  برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان  (51-1)جدول

ده است که درسطح برآورد ش (51-1)دهد. همچنين در جدولارائه مي 1۳92-1۳94را طي دوره زماني 

عامل چه ميزان   ۸شهرستان و استان، سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

 بوده است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال لنجانو درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان  تعداد(. 51 -1جدول)

 مرگعلت 

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

 درصد از کل

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 66/19 207 25/17 2966 51/1۸ 164 9۸/14 2774 79/17 150 و تومورها ها سرطان

 ۸9/40 7۳01 04/۳5 ۳69 14/4۸ ۸276 00/4۳ ۳۸1 60/44 ۸261 57/2۳ 2۸۳ های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 0۸/4 4۳ 46/2 42۳ 25/4 ۳۸ ۸6/2 5۳0 71/7 65 (غیرترافیکی) عمدرغی حوادث

 9۸/6 1246 60/7 ۸0 65/6 114۳ 64/5 50 76/5 ۳74 ۸6/4 41 تنفس دستگاه هایبیماری

 25/7 1295 ۳0/11 119 09/7 1219 9۸/12 115 96/5 401 1۳/9 77 متابولیک و تغذیه غدد، هایبیماری

 06/۳ 546 2۸/2 24 02/۳ 520 29/4 ۳۸ 7۳/1 12۸ 0۸/۳ 26 تولد حول دوران هایبیماری

 9۸/2 5۳۳ 51/۳ ۳7 ۸4/2 4۸۸ 27/۳ 29 ۸7/1 ۸5 97/2 25 عصبی سیستم هایبیماری

 17/1۸ ۳244 52/16 174 54/12 2156 01/۸ 71 24/22 2025 ۸۸/20 176 شده تعریف بد حاالت و عالیم

استان درماني بهداشتي ماتخد و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:    



   91/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

همانگونه  که مشخص است از بين اين علل مرگ،  طي اين دوره بيشترين سهم در سطح شهرستان لنجان 

، از نظر درصد مرگ ناشي از 1۳94مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است . شهرستان لنجان در سال 

در همين سال بيشترين درصد مرگ ناشي از سرطان. سرطان ها و تومورها رتبه پنجم را در استان داشته است

، شهرستان لنجان به لحاظ 1۳94درصد بوده است. در سال  79/21سميرم با شهرستان ها و تومورها مربوط به 

در اين سال  .درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي در جايگاه هجدهم استان قرار داشته است

درصد مرگ ناشي از بيماری های قلبي عروقي  27/27نطنز با شهرستان و درصد  5۸/62ين با يناشهرستان 

، از نظر درصد مرگ 1۳94اول و آخر  را در استان داشته اند. شهرستان لنجان در سال  هایبه ترتيب رتبه

گلپايگان تان شهرسدر همين سال  .ناشي از بيماری های دستگاه تنفس در رتبه يازدهم استان قرار گرفته است

اول و آخر را به لحاظ درصد مرگ  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0سميرم با شهرستان درصد و  74/12ا ب

از بين عوامل مرگ ذکر شده،  1۳94ناشي از بيماری های دستگاه تنفس داشته اند. با توجه به آمار سال 

عامل مهم در مرگ و مير سرطان ها و تومورها در شهرستان لنجان بعد از بيماری های  قلبي عروقي، دومين 

افراد بوده اند، در حالي که در سطح استان اصفهان به ترتيب بيماری های قلبي عروقي، عالئم و حاالت 

 .بدتعريف شده و سرطان ها و تومورها مهمترين عوامل مرگ و مير افراد بوده اند

 نجانلر سطح شهرستان تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت د (52-1) در جدول

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره 

و استان اصفهان طی  لنجانمیزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان (. 52 -1جدول)

 1392-1394های سال

 استان شهرستان سال

1392 21/16 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 15/26 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 04/2۳ 47/15 
 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                            

ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در  1۳92نسبت به سال  1۳9۳در سال مشخص است همانطور که 

يافته است. شهرستان لنجان از نظر کاهش  1۳9۳نسبت به سال  1۳94سال و در شهرستان لنجان افزايش 

خور شهرستان . در جايگاه چهاردهم استان قرار داشته است 1۳94مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در سال 

مرگ در صد هزار نفر به ترتيب بيشترين و کمترين مرگ   92/4اصفهان با شهرستان و   61/6۸و بيابانك با 

 .اندحوادث ترافيکي را داشتهناشي از 
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 بررسی وضعیت پوشش بیمه به تفکیک نوع بیمه

تعداد بيمه شدگان )اصلي و تبعي( تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت )خدمات درماني سابق(،  اداره کل 

تان طي و کل اس لنجانيان و عشاير شهرستان يتأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستا

  ارائه شده است. (5۳-1)در جدول  1۳۸5-1۳95دوره 

-1395طی دوره  لنجاندر شهرستان به تفکیک نوع بیمه تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش (. 53 -1جدول)
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 نوع بیمه     

 

 

 سال  

اداره کل بیمه 

 سالمت
 اداره کل تامین اجتماعی

دوق  بیمه اجتماعی نص

 یانیان، روستاکشاورز

 و عشایر

 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 92۸۳۳ 25/5 - - - - - - 

1386 99451 ۳۳/5 12۳599 44/6 - - - - 

1387 100719 2۳/5 142012 ۸9/6 - - - - 

1388 ۸۸195 15/6 151۸15 76/6 - - - - 

1389 ۸760۸ 2۳/6 1492۸7 46/6 - - - - 

1390 92۸22 2۳/6 15641۳ ۳۳/6 - - - - 

1391 107۸54 ۳1/7 167۳77 41/6 - - - - 

1392 10۳65۸ 40/7 172459 ۳۳/6 - - - - 

1393 11690 62/6 17249۳ 11/6 5۸۸۳ ۳0/۳ 290066 1۸/6 

1394 111۸72 62/6 1697۳1 04/6 5956 19/۳ 2۸7559 14/6 

1395 111271 74/6 166515 00/6 - - - - 

 استان ان و عشايرق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييصندومأخذ: اداره کل بيمه سالمت استان، اداره کل تأمين اجتماعي استان و                  
 از سالنامه آماری استخراج شده است. 1۳9۳آمار  بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال *     

ان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت و بيمه طي دوره مورد بررسي در شهرستان لنجان تعداد بيمه شدگ

، سهم 1۳94شدگان اداره کل تأمين اجتماعي افزايش يافته است. با توجه به اطالعات موجود در سال 

باشد که از اين لحاظ رتبه دوم استان را در اختيار درصد مي 14/6شهرستان لنجان از کل بيمه شدگان استان 
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ر خوشهرستان درصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9سهم اصفهان با داشتن شهرستان دارد. 

 .انددرصدی رتبه آخر را در استان داشته 46/0و بيابانك با سهم 

 تربیت بدنی -6 -1

نفر يك واحد  1۳۳۳9 به ازای هر  لنجاندر شهرستان  1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  ۸764اين رقم به  1۳95زشي وجود داشته که در سال مکان ور

نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز اين رقم به  16696در استان به ازای هر  1۳۸5سال 

اکن درصد را ام 25 ، 1۳95نفر رسيده است. از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال  116۳۸

درصد از اماکن  ۸2/6دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي 75ورزشي روباز و 

درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است.الزم به ذکر است  75/5و ورزشي استان را دارا مي باشد 

در جايگاه شانزدهم ارد، اين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان ورزشي وجود د

 نلنجاآمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان ورزشي را در شهرستان  (54-1)جدول . استان قرار دارد

 .دهدو استان نشان مي

 لنجانتعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی شهرستان (. 54 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی  اماکن ورزشی روباز هسرپوشیداماکن ورزشی 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان
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1744۳ 21004 566۸9 ۸1۳91 1۳۳۳9 16696 

1386 177۳7 205۳2 57644 79652 1۳56۳ 16۳24 

1387 156۳1 1۸29۳ 5۸615 74۳۳1 12۳40 146۸0 

1388 11920 1659۸ 476۸2 67۸16 95۳6 1۳۳۳5 

1389 10101 151۸2 4۸4۸5 66۸41 ۸۳60 12۳72 

1390 9۸60 14۳09 410۸5 65056 7952 11729 

1391 10404 14617 4161۸ 6۳152 ۸۳24 11۸69 

1392 105۳9 1۳9۳1 42157 57۸29 ۸4۳1 11226 

1393 10676 14225 42704 5907۸ ۸541 11465 

1394 10۸14 142۸4 4۳25۸ 59656 ۸652 11524 

1۳95 10955 14۳44 4۳۸19 61697 ۸764 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان      
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 1395در سال  های استان اصفهانتعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان(. 52 -1نمودار)

های مهمي که در ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت بخش ورزش نقش تأثيرگذاری دارد يکي از شاخص

شدگان يافته با بررسي تعداد بيمهورزشکاران سازمان .يافته استيافته و غيرسازمانران سازمانورزشکا

 نيافته که غالباً در حوزه ورزشکه برآورد ورزشکاران سازمانگيرد در حاليورزشي مورد بررسي قرار مي

در ، (55-1)عات جدول باشد. بر اساس اطالمي محاسبهباشند، به سختي قابل همگاني مشغول فعاليت مي

نفر   ۸504اند که مشغول فعاليت بوده 1۳94نفر در سال  1۳64۳به طور کلي  شهرستان لنجان بخش ورزش

ها زن بوده است. با درصد آن ۳۸ها مرد و درصد آن 62اند. به عبارتي زن بوده نفر 51۳9ها مرد و از آن

از کل  درصد 75/5گيرد و يت استان را در بر ميدرصد جمع 1۳/5شهرستان توجه به اطالعات موجود، اين 

 درخود جای داده است. 1۳94ی استان را در سال يافتهورزشکاران سازمان

درصد از ورزشکاران زن استان در  ۸7/4درصد از ورزشکاران مرد استان و  45/6الزم به ذکر است که 

 1۳۸6ای هاين شهرستان در طي سال و زن کنند. همچنين تعداد ورزشکاران مردمي فعاليت لنجانشهرستان 

روبرو بوده است، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي  افزايشبا  1۳94تا 

اند و در مجموع درصد رشد مثبت داشته 91/12درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين  56/6 هااين سال

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به  20/۸ها ر طي اين سالتعداد ورزشکاران اين شهرستان د

 .درصد رشد داشته است 6۸/۳ذکر است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 
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 لنجانیافته شهرستان تعداد ورزشکاران سازمان(. 55 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران زشکاران زنور ورزشکاران مرد

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از 

 استان)درصد(

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از

 استان)درصد( 

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

 شهرستان از 

 استان)درصد(

 1386 5599 ۸6/4 2۳22 50/۳ 7921 ۳6/4 

1387 5599 6۳/4 2142 ۳7/۳ 7741 19/4 

1388 6۸19 ۸1/4 ۳470 74/4 102۸9 79/4 

1389 6757 92/4 ۳49۸ ۳۳/4 10255 71/4 

1390 7099 09/5 4967 20/5 12066 14/5 

1391 6971 76/4 4446 20/4 11417 5۳/4 

1392 6622 97/4 4764 ۸7/4 11۳۸6 9۳/4 

1393 9564 7۳/6 565۸ 21/5 15222 07/6 

1394 ۸504 45/6 51۳9 ۸7/4 1۳64۳ 75/5 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانمأخذ:     

 1۳90عنوان در سال  164از  لنجانعناوين کسب شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان 

های ملي استان در اين شهرستان درصد از مدال 69/6رسيده است. به اين ترتيب  1۳95عنوان در سال  10۳به 

 4تان از ن شهرساد عناوين کسب شده توسط ورزشکاران ايالمللي نيز تعدکسب شده است. در سطح بين

درصد از  40/14، 1۳95، که به عبارتي در سال رسيده 1۳95مدال در سال  1۸به   1۳91مدال در سال 

ی از نظر تعداد مدال کسب شده 1۳94در سال های جهاني استان در اين شهرستان بدست آمده است. مدال

شانزدهم جايگاه  در (7۳/0)اين شهرستان يافته) به ازای هر هزار نفر(انبه تعداد ورزشکاران سازم ملي

 افتهيبه تعداد ورزشکاران سازمان و از لحاظ تعداد مدال جهاني کسب شده شهرستان استان( 17)از بين استان

رار ق (07/0)شهرستان استان( 14)از بين استان چهاردهم، در جايگاه 1۳94در سال  )به ازای هر هزار نفر(

 . دارد

شهرستان آران ، 1۳94در سال هر هزار نفر( در يافته)های ملي به تعداد ورزشکاران سازماناز نظر نسبت مدال

های جهاني به تعداد ورزشکاران ( را کسب کرده است. از نظر نسبت مدال07/50و بيدگل باالترين رتبه)
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( رتبه اول را کسب نموده 42/۸تيران و کرون)، شهرستان 1۳94هر هزار نفر( نيز در سال در يافته)سازمان

 .1است

 لنجانورزشکاران شهرستان و بین المللی عناوین کسب شده کشوری (. 56 -1جدول)

 سال
 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 ستان)درصد(سهم از ا استان شهرستان سهم از استان)درصد( استان شهرستان

1390 164 1170 02/14 - 5۸ - 

1391 9 10۸7 ۸۳/0 4 7۸ 1۳/5 

1392 75 1155 49/6 9 124 26/7 

1393 49 1271 ۸6/۳ 5 104 ۸1/4 

1394 10 15۳۳ 65/0 1 1۸۳ 55/0 

1395 10۳ 15۳9 69/6 1۸ 125 40/14 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                    

های جهاني به تعداد ورزشکاران آورده های ملي و مدالنسبت تعداد مدال( 54-1و )( 5۳-1) هاینموداردر 

 .شده است که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است

 
 های استان اصفهانهر هزار نفر( در شهرستان) یافتههای ملی به تعداد ورزشکاران سازمان(. نسبت مدال53 -1نمودار)

 1394در سال 

 

                                                      
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 مداللپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت گ

 ثبت نشده است.  1۳95فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال 
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های استان یافته) هر هزار نفر( در شهرستانهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 54 -1نمودار)

 1394در سال  اصفهان

 در طي دوره مورد نظر ارائه شده است. جانلن های نيمه تمام شهرستانتعداد پروژه (57-1)در جدول 

 لنجانتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 57 -1جدول)

 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد( سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 12 91/5 

1388 6 29/4 

1389 6 59/۳ 

1390 12 0۸/5 

1391 7 46/4 

1392 ۸ 91/4 

1393 ۸ 76/4 

1394 5 50/۳ 

1395 5 09/۳ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                                         

عداد ، تلنجانتمام بخش ورزشي در شهرستان های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ بيشترين  1۳95در سال  پروژه 5با نوساناتي  به  1۳۸7در سال  روژهپ 12ها از اين پروژه

 و فريدن سميرمهای شهرستانبه طور مشترک با  لنجانتمام بخش ورزشي، شهرستان های نيمهتعداد پروژه

های نيمه تمام درصد از پروژه 09/۳ و ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد هفدهمجايگاه در 
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مربوط به شهرستان  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال گيرد. بيشترين تعداد پروژهاستان را در بر مي

 .پروژه است دوبا  و دهاقان نطنزهای شهرستانپروژه و کمترين آن مربوط به  1۸اصفهان با 

 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

در  منحصر به فرد استان اصفهانانديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه 

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهديني پايدار، سيستم مذهبي و

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتسرمايهوجود  مند قوی و...(نهادهای اجتماعي خودضابطه

ي است. از اين رو بررسشده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هها در سطح شهرستان اهميت بآن ها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليت امکانات و تعيين نقشه

 دارد.سزايي 

 نری و فرهنگیاماکن ه

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

عنوان سينماها،  4گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 باشد. يهای آزاد هنری، موزه و گالری و نگارخانه مآموزشگاه

 دهد.نشان ميرا  1۳۸5-1۳95طي دوره  لنجانتعداد اماکن فرهنگي و هنری شهرستان  (5۸-1)جدول 

 لنجانفرهنگی و هنری شهرستان تعداد اماکن (. 58 -1جدول)

 سینما سال
آموزشگاه 

 آزاد هنری

موسسات 

فرهنگی 

 هنری

 کتابخانه هاسمن

1385 0 12 9 - 11 

1386 0 12 9 - 11 

1387 0 14 9 - 11 

1388 0 15 9 - 11 

1389 0 1۸ 9 - 12 

1390 0 1۸ 9 - 12 

1391 0 21 9 - 12 
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 سینما سال
آموزشگاه 

 آزاد هنری

موسسات 

فرهنگی 

 هنری

 کتابخانه هاسمن

1392 0 21 9 70 12 

1393 0 22 9 46 17 

1394 1 ۳1 10 24 17 

1395 2 ۳6 12 40 1۸ 

 6۸/0 52/1 45/0 ۳6/1 07/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 هجدهم هفدهم چهارم دوم نهم 1395در سال  رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان           

باالترين سرانه سينماها  1۳95در سال عدد سينما مي باشد.  دوشهرستان لنجان دارای  طي دوره مورد بررسي

  . 1( است0۳/0رستان اصفهان )( و کمترين سرانه متعلق به شه2۸/0مربوط به شهرستان دهاقان) 

 .شهرستان لنجان از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه دوم استان قرار گرفته است 1۳95در سال 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

فاقد موزه  لنجانشهرستان شهرستان استان از جمله  172رد بررسي طي دوره موفرهنگي و اجتماعي اوست. 

 ( است. 6۸/0بوده اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

بيشترين تعداد ، 1۳95باشد. در سال فاقد گالری و نگارخانه مي لنجانطي دوره مورد بررسي شهرستان 

 .۳عدد(  است 12اصفهان ) گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان

سزايي در ارتقای وضعيت فرهنگي هکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

، شهرستان لنجان از نظر سرانه موسسات فرهنگي هنری در جايگاه چهارم 1۳95شهرستان ها دارند.  در سال 

طي اين دوره  . رتبه اول را در استان دارد ۸6/0ان با سرانه دهاقشهرستان در اين سال  .استان قرار گرفته است

ن و مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات فرهنگي ن های خوانسار، خوروبيابانك، بوييشهرستا

 .اندهنری بوده

کند که مستقيماً بخشي از ترين معنای خود، به سازماني اشاره مينهاد )سمن( در کليمردم سازمان

عنوان واسطه بين فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و شود اما نقش بسيار مهمي بهمحسوب نمي دولت تارساخ

سمن فعال در شهرستان لنجان وجود داشته است. در اين  40، 1۳95کند. در سال ايفا مي جامعه حتي خود

 .لنجان از نظر سرانه سمن رتبه هفدهم را در استان داشته استشهرستان سال، 

                                                      
يين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1

 باشند.فاقد سينما مي

ريدن، بيابانك، دهاقان، شهرضا، ف ، تيران وکرون، چادگان، خميني شهر، خور و ن و مياندشتبوييهای خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، شهرستان -2

 باشندنجف آباد فاقد موزه ميو  فريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه

 است. های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهشهرستان تنها در در اين دوره   -۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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ردن فرهنگ ا در باالبهی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهکتابخانه

، شهرستان لنجان 1۳95باشد.  در سال و دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي

( و 0۳/2های دهاقان)شهرستاندر همين سال  .را در استان داشته است هجدهماز نظر سرانه کتابخانه رتبه 

آخر را  رتبه 2۸/0اصفهان با سرانه  ان شهرستو ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2خور وبيابانك)

 اند.در استان داشته

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000(. سرانه )به ازای هر 55 -1نمودار) 

 اماکن مذهبی

يا گروه موضوعات مذهبي باشد و ثانشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از گفته ميهايي به مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

نشان  (59-1)در جدول  1۳۸5-1۳95طي دوره  لنجاناطالعات مربوط به اماکن مذهبي شهرستان باشد. مي

 داده شده است.

 لنجانتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 59 -1جدول)

 هبقاع متبرک مسجد سال

1385 11 1۸0 

1386 12 1۸1 

1387 1۳ 1۸۳ 

1388 1۳ 1۸4 

1389 1۳ 1۸6 

1390 1۳ 1۸7 
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 هبقاع متبرک مسجد سال

1391 1۳ 1۸۸ 

1392 1۳ 190 

1393 1۳ 191 

1394 1۳ 192 

1395 12 192 

 45/0 ۳/7 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 بيستم بيست ويکم 1395تبه در استان در سال ر

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان                                                

ميان  در بيست ويکم را اين نظر رتبهبوده که از  ۳/7در شهرستان لنجان برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال . ان اصفهان داشته استهای استشهرستان

 اند.در جايگاه آخر استان قرار گرفته  92/۳شهر و ميمه با سرانه شاهينشهرستان و 

 
 1395تان اصفهان در سال نفر(  مسجد در شهرستان های اس 10000سرانه )به ازای هر (. 56 -1نمودار)

جذب گردشگر مذهبي شناخته  و سپس به عنوان محل ی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

در  .، شهرستان لنجان از نظر سرانه بقاع متبرکه در رتبه بيستم استان قرار گرفته است1۳95شوند. در سال مي

اول و  هایبه ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجفهرستان شو  96/14اردستان  با سرانه شهرستان همين سال 

 .اندآخر را در استان داشته

                                                      
 باشد.مساجد مي ها وطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسينيه -1
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 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 دهد.را نشان مي لنجاندر شهرستان مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  اطالعات (60-1)جدول

ان و نطنز گلپايگهای شهرستان ر تعداد مجتمع های بهزيستي  به همراه ، شهرستان لنجان از نظ1۳95در سال 

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0اصفهان با شهرستان در اين سال . در رتبه هشتم استان قرار دارد

 .مستمری بگير اجتماعي رتبه ششم را در استان دارد یشهرستان لنجان از نظر تعداد خانوارها 1۳95در سال 

خانوار رتبه های اول و  96با  ن و مياندشتبوييشهرستان خانوار و  2127اصفهان با شهرستان ر اين سال د

 اند.آخر را در استان داشته

 1۳90-1۳94برای دوره  تنهابگير توانبخشي شهرستان لنجان  یاطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر

نظر  شهرستان لنجان از 1۳94ت. در سال افزايش يافته اسموجود است. طي اين دوره تعداد اين خانوارها 

 59۸1فهان با اص شهرستان. تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي رتبه هشتم را در استان داشته است

 اول و آخر  قرار گرفته اند.  هایخانوار در رتبه 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و 

که تعداد  برای تعداد مهدهای کودک شهرستان، مشاهده مي شود 1۳95تا  1۳۸5با توجه به آمار سال های 

رتبه سوم استان قرار ، شهرستان لنجان از نظر تعداد مهدکودک  در 1۳95در سال  مهدها کاهش يافته است.

طي دوره مورد نظر، تعداد کودکان مهدهای کودک شهرستان لنجان کاهش يافته است. در گرفته است. 

اند که از اين نظر درصد از کل کودکان مهدهای کودک استان در اين شهرستان بوده ۳6/6 ، 1۳95سال 

رتبه سوم را در استان داشته است. تعداد مربيان مهدهای کودک در شهرستان لنجان کاهش يافته است. در 

ستان تبه چهارم ااند که از اين لحاظ در ردرصد از کل مربيان استان در شهرستان لنجان بوده 7/5، 1۳95سال 

 است.قرار گرفته

شهرستان  11، در های اجتماعي بودهمرکز آسيب 17ی شهرستان اصفهان که دارا به استثنای 1۳95در سال 

از نظر پذيرش در مراکز آسيب های . داشته استمرکز فعال وجود  4، شهرستان لنجانديگر از جمله 

 ارم استان قرار دارد. ، شهرستان لنجان در رتبه چه1۳95اجتماعي در سال 

مرکز نگهداری از کودکان بي سرپرست بوده است. طي دوره  يك، شهرستان لنجان دارای 1۳94در سال 

مورد نظر تعداد کودکان بي سرپرست نگهداری شده در اين مراکز افزايش اندکي داشته است. در سال 

ر در اين سال د .در استان داشته است لنجان از نظر تعداد اين کودکان رتبه چهاردهم راشهرستان ، 1۳95

 1۸1ی از راصفهان با نگهداشهرستان ميان شهرستان های دارای مراکز نگهداری از کودکان بي سرپرست 

 اند.کودک رتبه آخر را در استان داشته 6کودک بي سرپرست رتبه اول و شهرستان نطنز با 



 

 

 1385-1395طی دوره  لنجانعی بهزیستی شهرستان امور اجتما(. 60 -1جدول)

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره 

 سال

تعداد 

مجتمع های 

 بهزیستی

خانوارهای 

یر بگریممست

 اجتماعی

خانوارهای 

ر بگیریممست

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

مراکز 

آسیب های 

 اجتماعی

پذیرش در 

مراکز 

های آسیب

 اجتماعی

مراکز 

نگهداری از 

ان کودک

 سرپرستبی

کودکان بی 

 سرپرست

کودکان بد 

 سرپرست

تعداد معلولین 

 حت پوششت

مراکز 

مشاوره 

 حضوری

مرکز 

مشاوره 

 ژنتیک
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1385 4 64/۳ ۳52 ۸0/4 - - 70 06/9 2۸60 0۸/۸ 259 7۸/7 0 00/0 0 00/0 - - 7 ۳۳/2 15 00/۳ 2065 17/5 - - - - - - 

1386 4 64/۳ ۳62 41/4 - - 67 9۸/۸ 2705 59/7 245 4۸/7 0 00/0 0 00/0 - - 7 01/2 17 ۳4/۳ 24۸9 ۳4/5 - - - - - - 

1387 4 64/۳ 46۸ 59/4 - - 66 ۸4/۸ 2752 66/7 242 45/7 0 00/0 0 00/0 - - ۸ 15/2 16 19/۳ 275۳ 27/5 - - - - - - 

1388 4 64/۳ 450 56/4 - - 70 11/9 2۸7۸ ۸5/7 256 79/7 0 00/0 0 00/0 - - ۸ 06/2 17 ۳۳/۳ ۳0۳9 20/5 - - - - - - 

1389 4 54/۳ 450 5۸/4 - - 5۸ 72/7 2595 02/7 1۸0 65/5 0 00/0 0 00/0 - - 10 4۸/2 17 ۳9/۳ ۳24۸ 16/5 - - - - - - 

1390 4 54/۳ 4۳۸ 45/4 729 12/5 5۸ 27/۸ 2۳61 ۸6/6 176 74/5 4 55/7 1064 00/5 1 ۸6/2 10 72/2 17 40/۳ ۳۳19 05/5 4 14/7 1 ۳۳/۸ 2 ۳9/۳ 

1391 5 ۳1/4 429 ۳6/4 6۳4 20/4 ۸۳ ۸7/11 27۸2 45/7 245 7۳/7 4 55/7 ۸74 69/4 1 ۸6/2 10 50/2 1۸ 42/۳ ۳۳4۳ 99/4 ۳ ۸0/۳ 1 00/5 4 26/۳ 

1392 5 24/4 4۳1 41/4 749 9۳/4 72 06/10 2759 90/6 216 5۸/6 4 02/7 ۸97 ۳6/4 1 7۸/2 10 50/2 17 ۳2/۳ ۳۳4۳ 9۸/4 5 15/5 1 ۳5/4 5 42/۳ 

1393 5 10/4 4۳5 51/4 77۳ 1۳/4 62 7۳/۸ 2465 07/7 195 15/6 4 56/6 1044 72/4 1 70/2 10 5۳/2 16 07/۳ ۳۳6۳ ۸2/4 5 50/4 2 90/6 4 65/2 

1394 5 07/4 411 ۳0/4 795 21/4 56 70/7 2274 09/6 1۸9 00/6 4 56/6 624 17/۳ 1 7۸/2 6 49/1 17 ۳4/۳ ۳۳۸1 57/4 6 91/2 2 45/6 7 0۳/۳ 

1395 5 07/4 424 51/4 - - 57 ۸۳/7 2219 ۳6/6 1۸5 70/5 4 56/6 12۳7 57/5 - - 10 ۳1/2 17 16/۳ ۳۳9۸ ۳۳/4 - - - - - - 
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در ن نظر از ايکودک بد سرپرست در شهرستان لنجان تحت پوشش بهزيستي بوده اند و  17، 1۳95در سال 

 کودک جايگاه اول را داشته است. 192اصفهان با  شهرستان در اين سال .رتبه دهم استان قرار داشته است

در  .شهرستان لنجان از نظر تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه ششم را در استان دارد 1۳95در سال 

معلول رتبه آخر  4۳5با  ن و مياندشتبوييتان شهرسمعلول رتبه اول و   ۳0904هان با اصفشهرستان اين سال 

 اند.را در استان داشته

ر که از اين نظ گرفتهدرصد از مراکز مشاوره حضوری استان در شهرستان لنجان قرار 91/2، 1۳94در سال 

مرکز  145ا اصفهان بشهرستان در اين سال  .مبارکه در رتبه پنجم استان قرار داشته استشهرستان به همراه 

، 1۳95اوره رتبه نخست را دارد و شهرستان برخوار فاقد مرکز مشاوره حضوری بوده است. در سال مش

مرکز مشاوره  7در شهرستان لنجان  1۳94مرکز مشاوره ژنتيك بوده است. در سال  دوشهرستان لنجان دارای 

در  .ستن قرار داشته اکاشان در رتبه سوم استاشهرستان و ترک اعتياد فعال بوده که از اين نظر به همراه 

بدون داشتن مرکز مشاوره و  ن و مياندشتبوييشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با  شهرستان اين سال

 .ترک اعتياد رتبه آخر را در استان داشته اند

 امور اجتماعی کمیته امداد

ه طي دور لنجان شهرستان خميني درتعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام  (61-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95

و سهم این شهرستان از  لنجان خمینی در شهرستانتعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام (. 61 -1جدول)

 1385-1395استان طی دوره 

 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
شهرستان از سهم 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳522 00/4 7۳9۸ 9۳/۳ 

1386 ۳51۳ ۸5/۳ 749۸ ۸6/۳ 

1387 ۳665 ۸7/۳ 7619 ۸6/۳ 

1388 ۳۸20 94/۳ 7740 9۳/۳ 

1389 ۳۸01 05/4 7454 07/4 

1390 ۳5۸۳ 0۸/4 6۸1۸ 09/4 

1391 ۳642 05/4 6۸۳0 09/4 

1392 ۳746 92/۳ 7004 91/۳ 

1393 ۳9۸9 07/4 7549 14/4 
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 سال

 حمایت مورد افراد خانوار مورد حمایت

 تعداد
شهرستان از سهم 

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1394 40۸5 14/4 7679 27/4 

 97/۳ 622۳ ۸6/۳ ۳459 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                  

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه هفتم را در 1۳95شهرستان لنجان در نه ماهه اول سال 

 5۳۸خور و بيابانك با  شهرستان خانوار رتبه اول و 24۳62اصفهان با  شهرستان در اين سال. استان دارد

خانوار رتبه آخر را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد نيز در اين سال شهرستان 

خور و بيابانك با شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  شهرستان. لنجان رتبه هشتم  را در استان دارد

 .اندنفر رتبه آخر را در استان داشته 926

 های مهم اجتماعیشاخص

و استان اصفهان ارائه شده   لنجانهای اجتماعي مهم در سطح شهرستان شاخصبرخي  (62-1)در جدول

است.



 

 

 1385-1395طی دوره  لنجانمهم در شهرستان های اجتماعی وضعیت شاخص(. 62 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 1954 1۸77 1۸90 2045 1۸4۳ 202۳ 2077 2127 20۸9 2006 1927 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 طالقتعداد 
 522 441 412 ۳56 4۳1 494 404 414 ۳۸۳ ۳57 257 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 4/7 2/7 4/7 1/۸ 4/7 2/۸ 6/۸ 9/۸ 9/۸ 7/۸ 5/۸ 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
 0/۸ 5/7 5/7 4/۸ 5/7 6/۸ ۳/9 5/9 5/9 ۳/9 0/۸ 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
 ۸/2 2/5 4/6 7/5 2/6 2/5 7/۳ ۳/5 7/4 6/4 7/11 شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 قنرخ طال

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 0/2 7/1 6/1 4/1 7/1 0/2 7/1 7/1 6/1 6/1 1/1 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
 1/2 ۸/1 7/1 5/1 0/2 ۳/2 9/1 0/2 9/1 ۸/1 ۳/1 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
 7/0 2/1 7/0 6/0 07/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 هرستانش

 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
 7/۳ ۳/4 6/4 7/5 ۳/4 1/4 1/5 1/5 5/5 6/5 5/7 شهرستان

 4/۳ ۸/۳ ۳/4 4/5 0/5 1/6 5/6 2/7 6/۸ 9/۸ ۸/7 استان

 شهری
 7/۳ ۳/4 4/4 6/5 9/۳ ۸/۳ 9/4 ۸/4 1/5 2/5 1/6 شهرستان

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 روستایی
 0/4 ۳/4 7/۸ 1/9 5/91 * * * * * * 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
 1/۳0 ۸/29 ۸/2۸ 6/2۸ 9/27 5/27 7/27 5/27 2/27 1/26 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
 1/۳0 7/29 9/2۸ 7/2۸ 9/27 6/27 ۸/27 5/27 2/27 1/26 0/27 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
 0/۳0 2/۳0 4/2۸ 5/27 ۳/27 4/26 5/26 0/26 1/27 1/26 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
 2/25 9/24 9/2۳ 9/2۳ ۳/2۳ ۸/22 1/22 6/22 ۳/22 1/21 1/21 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
 2/25 0/25 0/24 0/24 ۳/2۳ ۸/22 1/22 6/22 ۳/22 0/22 0/22 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 ۸/24 1/24 6/22 4/22 4/22 0/22 4/22 5/22 7/22 6/22 ۳/21 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
 ۳/۳۸ ۸/۳6 9/۳6 4/۳5 5/۳5 1/۳4 6/۳۳ 1/۳2 1/۳4 1/۳4 1/۳۳ 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
 4/۳۸ 7/۳6 2/۳7 6/۳5 5/۳5 1/۳4 6/۳۳ 1/۳2 1/۳4 1/۳4 1/۳۳ 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
 9/۳4 ۸/۳7 9/۳2 6/۳1 4/۳7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 6/۳۳ 2/۳4 2/۳4 0/۳۳ 0/۳4 1/۳۳ 4/۳4 9/۳۳ 1/۳4 6/۳2 ۸/۳2 استان

 کل طالق زنان سن میانگین
 7/۳2 5/۳1 5/۳1 9/29 1/۳0 9/2۸ 1/2۸ ۸/27 5/2۸ 2/29 ۳/2۸ شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 ۸/۳2 ۳/۳1 7/۳1 1/۳0 1/۳0 9/2۸ 1/2۸ ۸/27 5/2۸ 2/29 ۳/2۸ 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
 1/۳0 9/۳2 ۸/26 7/26 7/2۸ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 7/2۸ 2/2۸ ۳/2۸ ۸/27 1/2۸ 0/29 2/29 ۸/2۸ ۸/2۸ 1/27 0/27 استان

 اقتصادی مشارکت نرخ

 )درصد(زنان

 2/11 - - - - 1/9 - - - - ۳/۸ شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 7 6 7 5 7 1۳ 6 ۳ 5 6 6 تعداد

 9/۸ 9/5 2/7 2/5 6/7 1/11 ۸/5 ۸/۳ ۸/۳ 1/6 1/5 رصد(سهم شهرستان از استان )د

 سرقت
 979 10۳9 ۸65 ۸4۳ ۸57 744 666 7۸1 744 647 772 تعداد

 9/1 9/1 6/1 6/1 0/2 9/1 0/2 2/۳ 9/۳ ۳/4 ۸/4 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 9 15 1۳ 16 15 6 -   - -   -  - تعداد

 6/4 5/۸ 7/6 6/11 0/9 ۸/۳ -   - -   -  - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران - استان احوال ثبت کل مأخذ: اداره
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کاهش يافته است. از  1۳95در سال   4/7به نرخ  1۳۸5در سال  5/۸نرخ ازدواج در شهرستان لنجان از رقم 

 شهرستان در اين سال .رتبه چهاردهم را در استان دارد 1۳95نظر نرخ ازدواج شهرستان لنجان در سال 

اول و آخر را در  هایبه ترتيب رتبه 6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج 

 .انداستان داشته

 
کل استان طی دوره و نرخ طالق  با نرخ ازدواج لنجانشهرستان  و نرخ طالق مقایسه نرخ ازدواج(. 57 -1نمودار)

1395-1385 

ستان شهردر اين سال  .، شهرستان لنجان از نظر نرخ طالق در رتبه دهم استان قرار داشته است1۳95در سال 

، از نظر نسبت 1۳95شهرستان لنجان در سال  .باالترين رتبه را در استان دارد 2/1۳دهاقان با نرخ طالق 

شهرستان شهرضا با نسبت ازدواج به طالق  . در اين سالق رتبه دهم را در استان داشته استازدواج به طال

 اند.رتبه آخر را در استان داشته 5/0دهاقان با نسبت ازدواج به طالق شهرستان رتبه اول و  15۸1



  لنجانسند توسعه شهرستان / 110

 

 
-1395ن با نسبت ازدواج به طالق کل استان طی دوره (. مقایسه نسبت ازدواج به طالق شهرستان لنجا58 -1نمودار)

1385 

ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج زنان در مشخص است ( 62-1)جدول  درهمانگونه که 

از نظر ميانگين سن  1۳95سطح شهرستان لنجان و استان در حال افزايش است. شهرستان لنجان در سال 

سال   4/۳0شاهين شهر و ميمه با ميانگين سن شهرستان در اين سال  .استان دارد ازدواج مردان رتبه دوم را در

يانگين سن ازدواج مردان را داشتهسال پايين ترين م 2/27  ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان باالترين و 

 .تن داشته اسشهرستان لنجان به لحاظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه چهارم را در استا 1۳95اند. در سال 

ن ميانگي چادگان باشهرستان باالترين و سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال 

 سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشته اند.  ۸/21 سن 

با ميانگين سن طالق  سال برای مردان رتبه سوم و ۳/۳۸شهرستان لنجان با ميانگين سن طالق  1۳95در سال 

سال  ۳/42سال برای زنان رتبه پنجم را در استان داشته است. شهرستان شهرضا با ميانگين سن طالق  7/۳2

سال رتبه آخر را در استان داشته اند. در همين  5/20 ميانگين سن چادگان باشهرستان برای مردان رتبه اول و 

شهرستان سال رتبه اول و  0/4۳ ميانگين سن شهرضا باشهرستان سال به لحاظ ميانگين سن طالق زنان، 

 سال رتبه آخر را در استان داشته اند. 7/1۸ ميانگين سن چادگان با

، 1۳95افزايش يافته است. در سال  1۳۸5-1۳95نر خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان لنجان طي دوره 

 ن سالدر اي. زدهم استان قرار داشته استشهرستان لنجان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه يا

خميني شهر با نرخ مشارکت شهرستان درصد رتبه اول و  4/17نطنز با نرخ مشارکت اقتصادی زنان  شهرستان

 .انددرصد رتبه آخر را در استان داشته 6/7اقتصادی زنان 

شتم و هرتبه چهارم،  ودکشي به ترتيب  درسرقت و خان از نظر تعداد قتل، ، شهرستان لنج1۳95در سال 

 استان قرار داشته است. پنجم
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 اقتصاد کالن -8 -1

 جمعیت فعال اقتصادی

 اقتصادی فعال جمعيت اند، بوده ) کار جويای( بيکار يا و شاغل که خانوارها تر بيش و ساله 10 اعضای کليه

 چنانچه شاغل و يا بيکار نيز بوده اند، کار، بدون درآمد دارندگان و داران خانه محصالن، 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 یها دوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، دارد شغل از موقت ترک داليلي

 برای(باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد اشتغال دارای(باشد کار فاقد مرجع،

 منظور به را مشخصي اقدامات(باشد کار جويای و  )باشد داشته آمادگي خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد دهدا انجام خوداشتغالي يا بگيری حقوق و مزد صورت به کار جستجوی

ساله و بيشتر شهرستان لنجان افزايش يافته و جمعيت مردان همواره بيشتر  10جمعيت طي دوره مورد بررسي 

ت يبه تفکيك جنس لنجانجمعيت فعال شهرستان اطالعات مربوط به  (6۳-1)در جدول. از زنان بوده است

 ت. ارائه شده اس 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های در سال

 لنجانساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان  10جمعیت (. 63 -1جدول)

 سال

 جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل
 بیکار شاغل

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 194161 99412 94749 6975۸ 619۳0 7۸2۸ 5444۳ 4960۸ 4۸۳5 15۳15 12۳22 299۳ 

1390 210256 107119 10۳1۳7 77707 6۸۳۳2 9۳75 5۸92۸ 5۳071 5۸57 1۸779 15261 ۳51۸ 

1395 2217۸1 112644 1091۳7 ۸4965 72741 12224 69596 6119۳ ۸40۳ 15۳69 1154۸ ۳۸21 

 مأخذ: مرکز آمار ايران              

تعداد شاغلين و بيکاران افزايش يافته  1۳۸5-1۳90طي دوره مشخص است در شهرستان لنجان  همانطور که

 . تعداد شاغلين افزايش و تعداد بيکاران کاهش يافته است 1۳90-1۳95است و طي سال های 

الساستان اصفهان در کل و  لنجاندر شهرستان  ساله و بيشتر 10جمعيت  نرخ بيکاری (64-1)در جدول

 .ستارائه شده ا 1۳95و  1۳90، 1۳۸5های 
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و استان  لنجاندر سطح شهرستان  یتبه تفکیک جنسساله و بیشتر  10جمعیت نرخ بیکاری (. 64 -1جدول)

 )درصد(اصفهان

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 95/21 90/19 2۳/۳۸ 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 17/24 ۳۳/22 5۳/۳7 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 09/1۸ ۸۸/15 26/۳1 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                               

های مورد نظر نرخ بيکاری در شهرستان لنجان  طي سالمشخص است  (64-1) همانگونه که در جدول

را در  اولاز نظر نرخ بيکاری رتبه  لنجان، شهرستان 1۳95استان بوده است. در سال بيشتر از نرخ بيکاری 

درصد پايين ترين نرخ بيکاری را در استان  94/5آران و بيدگل باشهرستان در اين سال  .استان داشته است

 .دارد

 
 1395و  1390، 1385های های استان و کل استان اصفهان در سال(. نرخ بیکاری شهرستان59 -1نمودار)

 

 

 



   11۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان لنجانمقایسه نرخ بیکاری شهرستان (. 60 -1نمودار)

 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 هایمن ناخالص

سهم اين شهرستان از کل کل استان به قيمت جاری و و  لنجانارزش افزوده شهرستان  (65-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳ارزش افزوده استان طي دوره 

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393ی دوره ط لنجانارزش افزوده شهرستان (. 65 -1جدول)

 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1379 ۳11170۸ ۳۸795952 02/۸ 

1380 29۸5۸54 4۳99۸067 79/6 

1381 ۳62472۳ 55476۳01 5۳/6 

1382 570۳006 7۳97۳۳65 71/7 

1383 ۸۳۳۳477 1006۳4۳27 2۸/۸ 

1384 9175۳91 119507942 6۸/7 

1385 ۸۸9297۸ 14۳4۳254۸ 20/6 

1386 14404550 192765900 47/7 

1387 177۳09۸۸ 2۳475657۸ 55/7 

1388 1۳5266۳6 24۳0۸۳615 56/5 
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 سال
سهم شهرستان از  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان استان )درصد(

1389 1۸414911 ۳0۳7۳7646 06/6 

1390 25۳9499۳ 41۸791۸۸5 06/6 

1391 275672۸2 514012105 ۳6/5 

1392 4۳۸9۳62۳ 6715۳5719 54/6 

1393 4116۳502 762415۳4۳ 40/5 

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان   

 سهم ارزش افزوده شهرستانطي دوره مورد بررسي که مشخص است  (65-1)براساس اطالعات جدول

 لنجان از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است. 

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش افزوده استان  7/160زوده سرانه شهرستان لنجان ، ارزش اف1۳9۳در سال 

، شهرستان لنجان از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه هفتم را 1۳9۳ميليون ريال( بيشتر است. در سال  ۸/151)

شهرستان و   ۸/627با ارزش افزوده سرانه  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال  .در استان داشته است

 .داناول و آخر را در استان داشته هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خميني

 
های استان و کل استان اصفهان در سال با دیگر شهرستان لنجانمقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان (. 61 -1نمودار)

1393 

 



   115/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 واسطه و ستانده مصرف

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

 .مفهوم مورد بررسي قرار ندارند رسد، در محدودهعنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي

مورد استفاده ديگران قرار  و شده توليد واحد توليدی يا خدماتي يك در که خدماتى يا کاالها ارزش به

دمتي کاال يا خ، شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليدمى گفته محصول يا ستانده ،گيردمي

 حاصل مي شود.

 و جانلنف واسطه به ستانده در هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان نسبت مصر (66-1)در جدول

 ارائه شده است. 1۳9۳اصفهان در سال استان 

 نجانلهای اقتصادی در شهرستان فعاليتبيشتر نسبت مصرف واسطه به ستانده در اگرچه  ،1۳9۳در سال 

اين ه است. لنجان بيشتر از استان بود، اما نسبت مصرف به ستانده کل در شهرستان از کل استان بوده کمتر

 يشتریب مصرف واسطه ،برای هر واحد توليد استانبه کل نسبت  لنجاندر شهرستان که دهد امر نشان مي

 .است صورت گرفته

 1393نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال (. 66 -1) جدول

 استان هرستانش فعالیت

 14/47 96/4۸ داریکشاورزی، شکار و جنگل

 91/40 91/40 ماهیگیری

 05/64 22/66 صنعت و معدن

 ۳1/9 90/7 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 45/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 55/5۳ هتل و رستوران

 ۸6/۳2 15/۳2 قل، انبارداری و ارتباطاتحمل و ن

 0۳/52 ۸4/54 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 ۸5/16 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 49/1۸ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 50/14 ۳۳/11 آموزش

 65/14 61/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 2۸/22 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان        

 



  لنجانسند توسعه شهرستان / 116

 

 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

ر دتوان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی کرد. های اقتصادی را ميفعاليت

هر بخش از کل ارزش و سهم  لنجانهای عمده اقتصادی شهرستان ارزش افزوده بخش (67-1)جدول

 افزوده شهرستان ارائه شده است.

از  شهرستان و سهم )میلیون ریال( های عمده اقتصادیبه تفکیک بخش لنجانارزش افزوده شهرستان (. 67 -1جدول)

 استان در هر بخش )درصد(ارزش افزوده کل 

 سال

 خدمات صنعت  کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان 

 از استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 104۸59 ۸۸/2 2220212 29/14 7۸66۳7 01/4 

1380 145۳69 55/۳ 192۸0۸۸ 05/12 912۳9۸ ۸2/۳ 

1381 16110۳ ۳4/۳ 224۸02۳ 5۳/10 1215597 15/4 

1382 1۸22۳5 6۳/2 ۳950144 7۸/12 157062۸ ۳5/4 

1383 2105۸5 ۸1/2 6649946 29/14 1472946 16/۳ 

1384 2۸5064 05/۳ 6656۳66 ۳9/12 22۳۳962 96/۳ 

1385 ۳656۳9 99/2 6067046 ۸0/9 2460292 55/۳ 

1386 56۸929 ۳4/۳ 102۳5۸61 76/11 ۳599761 06/4 

1387 665947 97/۳ 1۳104205 2۳/12 ۳960۸۳6 57/۳ 

1388 64۸040 92/۳ ۸۳24296 52/۸ 4554۳00 54/۳ 

1389 57۸۳49 ۸1/2 11۸92۸۳۳ 76/۸ 594۳72۸ 0۳/4 

1390 654060 21/۳ 179۳7076 41/۸ 6۸0۳۸56 67/۳ 

1391 9226۸۳ ۸7/2 17۳0۸790 16/7 9۳۳5۸09 ۸9/۳ 

1392 1۳746۸6 55/2 ۳076671۳ ۳7/9 11752224 06/4 

1393 1۸9۸5۸5 ۸۸/2 24074117 9۳/6 15190۸00 ۳5/4 

 ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه                  

طي  .کشاورزی استان تغيير نيافته است ، سهم شهرستان لنجان از ارزش افزوده بخش1۳79-1۳9۳طي دوره 

لنجان از ارزش افزوده صنعت استان کاهش و سهم شهرستان لنجان از ارزش  شهرستان همين دوره سهم

، شهرستان لنجان از نظر ارزش افزوده بخش 1۳9۳ در سال ات استان افزايش يافته است.افزوده بخش خدم

ا ارزش اصفهان ب شهرستان در اين سال در بخش کشاورزی .کشاورزی رتبه هفدهم را در استان داشته است



   117/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

ريال  ميليون 267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4افزوده 

 اند.رتبه آخر را در استان داشته

در  .، شهرستان لنجان از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه چهارم را در استان داشته است1۳9۳در سال  

 شهرستانميليون ريال و  114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان اين سال در بخش صنعت 

 اول و آخر را در استان داشته اند.  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده 

، شهرستان لنجان به لحاظ ارزش افزوده بخش خدمات در جايگاه هفتم استان قرار گرفته 1۳9۳در سال 

ميليون ريال در جايگاه  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 ين بويستان شهراول و 

و  لنجانرزش افزوده شهرستان اهای عمده اقتصادی از سهم ارزش افزوده هر يك از بخش (6۸-1)جدول

 دهد.استان را نشان مي

 )درصد( و استان لنجاناقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان  هایسهم هریک از بخش(. 68 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت  کشاورزی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 ۳7/۳ ۳9/9 ۳5/71 05/40 2۸/25 56/50 

1380 ۸7/4 ۳1/9 57/64 ۳6/۳6 56/۳0 ۳2/54 

1381 44/4 6۸/۸ 02/62 49/۳۸ 54/۳۳ ۸2/52 

1382 20/۳ ۳7/9 26/69 77/41 54/27 ۸6/4۸ 

1383 5۳/2 44/7 ۸0/79 24/46 6۸/17 ۳2/46 

1384 11/۳ ۸1/7 55/72 94/44 ۳5/24 24/47 

1385 11/4 54/۸ 22/6۸ 14/4۳ 67/27 ۳2/4۸ 

1386 95/۳ ۸4/۸ 06/71 14/45 99/24 02/46 

1387 76/۳ 14/7 91/7۳ 65/45 ۳4/22 21/47 

1388 79/4 ۸0/6 54/61 21/40 67/۳۳ 99/52 

1389 14/۳ 79/6 5۸/64 6۸/44 2۸/۳2 54/4۸ 

1390 5۸/2 ۸7/4 6۳/70 92/50 79/26 21/44 

1391 ۳5/۳ 26/6 79/62 00/47 ۸7/۳۳ 74/46 

1392 1۳/۳ 02/۸ 09/70 92/4۸ 77/26 06/4۳ 

1393 61/4 64/۸ 4۸/5۸ 56/45 90/۳6 ۸0/45 

 هان ريزی استان اصفمأخذ: سازمان مديريت و برنامه



  لنجانسند توسعه شهرستان / 11۸

 

سهم بخش کشاورزی و خدمات از  1۳79-1۳9۳طي دوره مشخص است  (6۸-1)جدولدرهمانگونه که 

همين دوره سهم بخش صنعت از کل طي کل ارزش افزوده در شهرستان لنجان کمتر از استان بوده است. 

 ارزش افزوده در شهرستان لنجان همواره بيشتر از استان بوده است.

جان از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه بيست و يکم را در ، شهرستان لن1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم شهرستان در اين سال  .استان داشته است

 . اول و آخر را در استان داشته اند هایبه ترتيب رتبه 06/2درصد 

 
 1379-1393اصفهان طی دوره  و استان لنجانشهرستان از کل ارزش افزودة سهم بخش کشاورزی (. 62 -1نمودار)

 
های استان و ا دیگر شهرستانب لنجانسهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان مقایسه (. 63 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

 



   119/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

، رتبه سوم را در استان داشته 1۳9۳در سال از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده  لنجان ستانشهر

درصد  ۳6/6سميرم با سهم شهرستان و  درصد ۳0/۸۳با سهم  شاهين شهر و ميمهشهرستان در اين سال . است

 .انداول و آخر را در استان داشته هایبه ترتيب رتبه

 
 1379-1393طی دوره  و استان لنجانشهرستان از کل ارزش افزودة  سهم بخش صنعت(. 64 -1نمودار)

 
 های استان و کلبا دیگر شهرستان لنجانشهرستان سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 65 -1نمودار)

 1393استان اصفهان در سال 

 



  لنجانسند توسعه شهرستان / 120

 

، رتبه هجدهم را در استان ارزش افزوده ازبه لحاظ سهم بخش خدمات  لنجانشهرستان ، 1۳9۳در سال 

شاهين شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان در اين سال  .داشته است

 .انددرصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته 6۳/14شهر و ميمه با سهم 

 
 1379-1393طی دوره  و استان لنجانشهرستان از کل ارزش افزودة خدمات سهم بخش (. 66 -1نمودار)

 
های استان و کل با دیگر شهرستان لنجانشهرستان سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در مقایسه (. 67 -1نمودار)

 1393استان اصفهان در سال 

 



   121/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان لنجان به سهم اين  (69-1)جدول

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در ستان را نشان ميفعاليت ها در ارزش افزوده ا

دی در سطح استان دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصاباشد نشان يكشهرستان لنجان بيشتر از 

 .است

طي دوره مورد بررسي شهرستان لنجان در سطح استان در ( مشخص است، 69-1همانگونه که در جدول )

 تنها، شهرستان لنجان در سطح استان 1۳9۳های اقتصادی مزيت نداشته است. در سال بخش اعظم فعاليت

  اتحمل و نقل، انبارداری و ارتباطان، ، ساختمتأمين آب، برق و گاز طبيعيدر فعاليت های صنعت و معدن، 

.از مزيت برخوردار بوده است



 

 

 استان افزوده ارزش در هافعالیتاین   سهم به لنجان شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 69 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 5۳/0 ۳9/0 54/0 5۳/0 46/0 71/0 5۳/0 45/0 4۸/0 40/0 ۳4/0 ۳4/0 51/0 52/0 ۳6/0 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 ۸4/0 6۳/0 ۳9/0 ۳۳/0 49/0 51/0 21/0 26/0 ۳۳/0 27/0 25/0 27/0 ۳2/0 ۳0/0 26/0 ماهیگیری

 ۳5/1 57/1 ۳9/1 51/1 61/1 74/1 9۳/1 79/1 ۸6/1 91/1 04/2 ۸۸/1 91/1 07/2 11/2 صنعت و معدن

 1۸/1 26/1 ۳4/1 22/1 ۳6/1 15/1 ۸1/0 ۸9/0 96/0 ۸2/0 69/0 ۸2/0 75/0 91/0 45/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 06/1 ۸۸/0 07/1 94/0 ۸0/0 92/0 70/0 74/0 ۸2/0 67/0 65/0 70/0 ۸۳/0 ۸۳/0 71/0 ساختمان

 55/0 46/0 56/0 49/0 49/0 5۳/0 ۳9/0 ۳9/0 47/0 ۳۸/0 ۳6/0 ۳9/0 46/0 45/0 ۳9/0 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاعمده فروشی، خرده 

 4۸/0 40/0 4۸/0 41/0 ۳۸/0 41/0 ۳1/0 ۳1/0 ۳۸/0 ۳0/0 29/0 ۳۳/0 ۳9/0 ۳7/0 ۳0/0 هتل و رستوران

 19/1 ۸6/0 01/1 ۸۳/0 06/1 46/0 ۳۸/0 ۸۸/0 49/0 ۸7/0 11/0 05/1 97/0 62/0 52/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 64/0 5۸/0 6۸/0 5۸/0 52/0 75/0 42/0 42/0 54/0 49/0 44/0 ۳۸/0 42/0 41/0 ۳5/0 های مالیواسطه گری

 ۸6/0 71/0 ۸7/0 7۳/0 7۸/0 ۸5/0 6۳/0 6۳/0 76/0 61/0 57/0 62/0 7۳/0 71/0 61/0 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 ۸0/0 66/0 79/0 69/0 62/0 66/0 4۸/0 4۸/0 57/0 47/0 44/0 49/0 59/0 5۸/0 50/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 79/0 66/0 ۸1/0 4۳/0 72/0 ۸0/0 60/0 60/0 74/0 60/0 44/0 5۸/0 69/0 62/0 56/0 آموزش

 ۸7/0 44/0 5۸/0 51/0 5۳/0 4۸/0 4۳/0 44/0 5۳/0 2۳/0 ۳9/0 44/0 52/0 52/0 ۸2/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 65/0 54/0 64/0 5۸/0 57/0 62/0 46/0 47/0 56/0 45/0 42/0 45/0 5۳/0 51/0 4۳/0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  استان اصفهان ريزیمديريت و برنامهمأخذ: سازمان 



   12۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

افزوده شهرستان لنجان به سهم اين نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش  (70-1)در جدول

در اينجا  ارائه شده است. 1۳9۳و  1۳90، 1۳۸5، 1۳79های سالفعاليت ها در ارزش افزوده کل کشور در 

دهنده مزيت اين شهرستان در باشد نشان يكنيز اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 .آن فعاليت خاص در سطح کشور است

 ارزش در هافعالیتاین   سهم به لنجان شهرستان افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت سهمنسبت (. 70 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 ۳6/0 ۳۳/0 4۸/0 29/0 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 2۳/0 07/0 04/0 02/0 ماهیگیری

 7۳/1 67/1 67/1 04/2 صنعت و معدن

 64/1 04/2 02/2 79/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 24/1 92/0 17/1 7۸/0 ساختمان

 47/0 5۸/0 5۳/0 44/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 46/0 ۳۸/0 44/0 ۳۸/0 هتل و رستوران

 12/1 70/0 4۸/0 5۳/0 ارتباطات حمل و نقل، انبارداری و

 ۳0/0 ۳7/0 ۳۸/0 29/0 های مالیواسطه گری

 7۸/0 56/0 65/0 5۸/0 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 79/0 6۳/0 46/0 46/0 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 69/0 ۳6/0 74/0 60/0 آموزش

 ۸7/0 ۳5/0 56/0 ۸5/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 5۳/0 47/0 6۳/0 42/0 مات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگیسایر خد

 مرکز  آمار ايرانمأخذ:        

در فعاليت های صنعت  تنها، شهرستان لنجان 1۳9۳توان استدالل کرد که در سال مي (70-1)از نتايج جدول

ر ر سطح کشو، ساختمان، و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات دتأمين آب، برق و گاز طبيعيو معدن، 

 .مزيت داشته است
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ارزش در هااین فعالیت  سهم به لنجانشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت سهمنسبت (. 68 -1نمودار)

 1393و کشور در سال  استان افزوده

که از ارزش  است ميليون ريال 6/5۸۸با برابر  لنجان، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان 1۳9۳در سال 

، از نظر 1۳9۳در سال  لنجان. شهرستان باشدمي بيشتر( ميليون ريال 5/512افزوده شاغلين در سطح استان )

 شهر و ميمهشاهين در اين سال شهرستان .استان قرار گرفته است هفتمارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه 

 ميليون4/27۸افزوده سرانه شاغلين با ارزش  شهرخمينيو شهرستان  0/2122با ارزش افزوده سرانه شاغلين 

 1.آخر را در استان داشته انداول و   هایرتبهريال  به ترتيب 
 

                                                      
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال آمار مربوط به شاغلين شهرستان -1



   125/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
فهان صهای استان و کل استان ابا دیگر شهرستان لنجانمقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان (. 69 -1نمودار)

 1393در سال 

 هامیزان سپرده نزد بانک

اشد. در ای بجامعهنشان دادن ميزان پس انداز در هر ميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص مناسبي برای 

 و کل استان اصفهان ارائه شده است.  لنجانهای شهرستان ها در بانكمبلغ انواع سپرده (71-1)جدول

 لنجان ها در سطح شهرستانمبلغ انواع سپرده نزد بانک(. 71 -1جدول)

 سال
مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها 

 )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 2612۸55 79/۳ 1152۳ 15111 
1386 2۸2۳654 ۸9/2 12246 21167 
1387 ۳2240۸4 9۳/2 1۳751 2۳467 
1388 4629109 ۳7/۳ 19417 2۸944 
1389 5624056 ۳4/۳ 2۳199 ۳4976 
1390 6۸4۳6۳4 25/۳ 27762 4۳195 
1391 ۸706625 26/۳ ۳4۸67 54224 
1392 99۳2541 49/۳ ۳926۸ 57169 
1393 12۸۳0747 42/۳ 50076 7464۸ 
1394 1۸550190 41/۳ 71472 107۳75 

  آمار ايران مأخذ: مرکز        

 * اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را منتشر کرده اند.       
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ست. ا يافته کاهشاز کل سپرده های نزد بانك های استان  لنجانطي دوره مورد بررسي سهم شهرستان 

 لنجانهرستان ها در شسرانه سپرده نزد بانك مشخص است طي اين دوره( 71-1در جدول )همانطور که 

ها رتبه دهم را ، شهرستان لنجان از نظر سرانه سپرده نزد بانك1۳94در سال  از سرانه استان بوده است. کمتر

 نشهرستان بوييهزار ريال رتبه اول و  16150۳اصفهان با سرانه  شهرستان در اين سال .در استان داشته است

 .انددر استان داشته هزار ريال رتبه آخر را 22۸۸6مياندشت با سرانه  و

 
ال کل استان در سو های استان با دیگر شهرستان لنجانها در شهرستان مقایسه سرانه سپرده نزد بانک(. 70 -1نمودار)

1394 

 صنعت و معدن  -9 -1

 صنعت  -1 -1-9

 جهتامل ی عوهايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهليتفعا صنعت مجموعه

گيرد. باتوجه به های توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهکردن نيازهای مصرفي، واسطهبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

 های اقتصادی اهميت بسياری دارد.از نظر شاخص بخش

را در سه گروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و آشاميدني،  لنجانتوان صنايع شهرستان به طور کلي مي

ای )شامل توليد محصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد و محصوالت توليد منسوجات(، صنايع واسطه

ساختار صنايع  بندی کرد.يك( تقسيمونمحصوالت فلزی و صنايع برق و الکتر ای )شاملشيميايي( و سرمايه

 .باشدمي تر از متوسط استانيپايينپيشرفته در آن با تکنولوژی ای است که سهم صنايع شهرستان به گونه
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 دهد.را نشان مي لنجان شهرستاندر تعداد صنايع به تفکيك فناوری ( 72-1)جدول

 فناوریسطح به تفکیک لنجان های صنعتی شهرستان  کارگاهسهم (. 72 -1جدول)

 سال

های کارگاه

صنعتی با فناوری 

 )درصد(برتر

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 94/2 ۸2/۸ 70/64 52/2۳ 

1386 70/2 10/۸ ۸6/64 ۳2/24 

1387 ۸7/4 ۳1/7 41/6۳ ۳9/24 

1388 ۳4/4 52/6 ۳9/67 7۳/21 

1389 92/۳ ۸۸/5 62/6۸ 56/21 

1390 6۳/۳ 45/5 27/67 6۳/2۳ 

1391 44/۳ 17/5 51/65 ۸6/25 

1392 61/4 15/6 15/66 07/2۳ 

1393 ۳4/4 79/5 11/6۸ 7۳/21 

1394 06/5 06/5 0۸/67 7۸/22 

1395 44/4 66/6 66/66 22/22 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 در استان 95رتبه سال 

 در استان

 هفدهم ششم دوازدهم هفدهم

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان           

، سهم هر نوع 1۳95در سال ت. اسکه سهم صنايع با فناوری برتر افزايش داشته استاين  دهندهنتايج نشان

از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان اصفهان عبارت است از: کارگاه های صنعتي با 

درصد، کارگاه های صنعتي با  10درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری باالتر از متوسط  ۸/7فناوری برتر 

 . درصد 6/۳۳ای صنعتي با فناوری پايين درصد و کارگاه ه 6/4۸فناوری پايين تر از متوسط 
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 1395های استان اصفهان در سال های صنعتی با فناوری برتر شهرستانسهم کارگاه(. 71 -1نمودار)

 های صنعتیشهرک

شهرستان  1۳95در سال . است شهرک 2 ،1۳95در سال  لنجانهای صنعتي مصوب شهرستان عداد شهرکت

 شهرک صنعتي جايگاه اول را در استان دارد. 12اصفهان با 

 لنجانهای صنعتی شهرستان تعداد شهرک(. 73 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 1 57 

1386 1 59 

1387 1 6۳ 

1388 2 7۳ 

1389 2 7۳ 

1390 2 7۳ 

1391 2 7۳ 

1392 2 7۳ 

1393 2 7۳ 

1394 2 7۳ 

1395 2 7۳ 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                      



   129/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال (.  تعداد شهرک72 -1نمودار)

 دهد. را نشان مي لنجانهای صنعتي شهرستان شهرکهای اقتصادی ( زيرساخت74-1جدول )

 لنجانهای صنعتی شهرستان های شهرکزیرساخت(. 74 -1جدول)

 سال

 های صنعتیهای شهرکزیرساخت

 آب

 )لیتر بر ثانیه(

 برق

 )مگاوات(

 گاز

)تعداد شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

 واگذاری)هکتار(

تعداد واحد 

 ره برداربه

1385 0 0 0 0 1 

1386 2 5/0 0 75/۳ 1 

1387 2 5/0 0 75/۳ 2 

1388 2 5/0 0 75/۳ 2 

1389 4 5/0 0 75/۳ 2 

1390 4 5/0 0 75/۳ 2 

1391 4 5/0 0 75/۳ 2 

1392 4 5/0 0 75/۳ 2 

1393 4 5/0 0 75/۳ 5 

1394 4 5/0 1 75/۳ 5 

1395 4 5/0 1 75/۳ 7 

 هجدهم آخر - آخر بيست و يکم 1395در سال  یرتبه استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانماخذ: 
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الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي شهرک های صنعتي شهرستان لنجان فاقد تصفيه خانه فاضالب 

جان نهای صنعتي شهرستان لهای شهرکزيرساخت پاييندهنده پتانسيل ( نشان74-1باشند. نتايج جدول )مي

  .استگاز، برق و آب  ،در زمين قابل واگذاری

 1۳۸5-1۳95را به تفکيك تعداد نيرو طي دوره  لنجانهای صنعتي شهرستان ( تعداد کارگاه75-1جدول )

 دهد.نشان مي

 لنجانهای صنعتی به تفکیک تعداد نیرو شهرستان تعداد کارگاه(. 75 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49های کارگاه نفر 50های بیش از کارگاه

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 10 26/۳ 12790 ۸ ۳9/0 2۳2 

1386 10 65/2 12790 10 42/0 266 

1387 11 4۳/2 1۳059 12 45/0 2۸6 

1388 11 11/2 1۳059 14 49/0 ۳06 

1389 1۳ 42/4 1۳297 15 49/0 ۳16 

1390 16 50/2 1521۳ 15 46/0 ۳16 

1391 16 ۳4/2 1521۳ 16 47/0 ۳2۸ 

1392 1۸ 46/2 2۳771 1۸ 50/0 ۳64 

1393 19 42/2 2۳۸۳7 1۸ 4۸/0 ۳64 

1394 19 25/2 2۳۸۳7 24 60/0 44۳ 

1395 2۳ 54/2 24402 26 62/0 46۸ 

 شانزدهم هفدهم دوم يازدهم  95رتبه استانی در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان            

نفر رتبه يازدهم و از نظر تعداد شاغلين  50، از نظر تعداد کارگاه های بيش از 1۳95شهرستان لنجان در سال 

 داشته است. رتبه دوم را در استان در اين نوع کارگاه ها 
 



   1۳1/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395در سال  های استان اصفهاننفر در شهرستان 50تعداد کارگاه صنعتی بیش از  (. 73 -1نمودار)

نفر رتبه هفدهم و به لحاظ تعداد  10-49ظر تعداد کارگاه های بين شهرستان لنجان از ن، 1۳95در سال 

 .شاغلين در اين نوع کارگاه ها رتبه شانزدهم را در استان داشته است

 هایبرداری و هم چنين طرحهای صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهرهداد کارگاه( تع76-1در جدول )

 شده گذاری انجام شده نشان دادهچنين سرمايهافراد شاغل و هم ،ه تفکيك تعدادای اين شهرستان بتوسعه

 است.

های توسعه در برداری و مجوز طرحجوز بهرههای صنعتی دارای جواز تأسیس، متعداد کارگاه(. 76 -1جدول)

 لنجانشهرستان 

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1385 7 9۸ 15700 ۸ 272 126۸96 5 209 109600 

1386 ۳۸ 1545 ۸2۳۸00 ۳ 41 1۳190 ۳ 92 27500 

1387 2۳ 6۳2 20۳900 5 ۳2 10956 0 0 0 

1388 9 97 ۳5000 11 ۸921 ۸55۸226 0 0 0 

1389 11 1۸۳ 75500 ۸ 105 ۳0560 0 0 0 

1390 9 ۳5۸ 541۸27 6 1۳25 45554۸۳ ۳ 71 94100 

1391 ۸ 165 60990 4 ۸9 ۸2150 1 ۸ ۳000 

1392 5 65 26000 ۸ 107 90۳9۳ 2 76 6۸000 
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 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

گذاری)میلیون 

 ریال(

1393 4 46 26500 6 50 205111 1 ۳0 4۸000 

1394 4 7۳ 91000 10 7۸ 114915 0 0 0 

1395 4 46 47000 10 12۸ 1۳49۸66 0 0 0 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                            

برداری و طرح توسعه در بهره ،هر سه نوع مجوز تاسيس ايجادیکه  استمشخص ( 76-1ول )طبق جد

 .است بسيار نوساني بوده 1۳95تا  1۳۸5های ی سالفاصله

 لنجانتعداد صنایع مختلف در شهرستان 

-1۳95طي دوره  لنجانهای شهرستان های هر گروه صنعتي از کل کارگاه( سهم کارگاه77-1جدول )

 دهد. را نشان مي 1۳۸5

نوع صنعت مختلف  12، 1۳95در سال  اند.های شهرستان روند صعودی و کم نوساني را داشتهتعداد کارگاه

جدول  های. باتوجه به دادهفعال بوده و از اين نظر رتبه هجدهم را در استان داشته است لنجاندر شهرستان 

 رستان در سه گروه صنعتي محصوالت کانيبيشترين تمرکز صنايع در اين شه( مشخص است که 1-77)

 .و محصوالت فلزی فابريکي است فلزات اساسيغير فلزی، 
 



 

 

 لنجان شهرستان به تفکیک نوع فعالیت صنایع سهم(. 77 -1جدول)

 سال

ت کانی غیر فلزی
صوال

سایر مح
ک 

ک و پالستی
ت از الستی

صوال
مح

ت چوبی بجز مبل 
صوال

ب و مح
چو

 

ت کاغذی
صوال

ت کاغذ و مح
ساخ

 

ت اساسی
فلزا

 

ت غذایی و آشامیدنی
صوال

مح
 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت ماشین
ساخ

ت
ت و تجهیزا

آال
 

ت
بازیاف

 

استخراج سایر معادن
 

ت شیمیایی
صوال

ت مواد ومح
ساخ

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 29/۳5 0 0 0 76/11 52/2۳ 64/17 94/2 94/2 0 0 ۸۸/5 ۳4 

1386 ۸۳/۳7 0 70/2 0 ۸1/10 62/21 21/16 70/2 70/2 0 0 40/5 ۳7 

1387 02/۳9 0 4۳/2 0 75/9 95/21 6۳/14 4۳/2 ۸7/4 0 0 ۸7/4 41 

1388 47/4۳ 0 17/2 0 69/۸ 56/19 21/15 17/2 ۳4/4 0 0 ۳4/4 46 

1389 21/۳9 0 96/1 0 76/11 64/17 64/17 96/1 92/۳ 96/1 0 92/۳ 51 

1390 ۳6/۳6 0 6۳/۳ 0 54/14 ۳6/16 ۳6/16 ۸1/1 6۳/۳ 6۳/۳ 0 6۳/۳ 55 

1391 4۸/۳4 0 44/۳ 72/1 79/1۳ 51/15 24/17 72/1 44/۳ 17/5 0 44/۳ 5۸ 

1392 ۳0/۳2 0 07/۳ 5۳/1 ۸4/1۳ ۸4/1۳ 20 07/۳ 61/4 61/4 0 07/۳ 65 

1393 ۸۸/۳1 0 ۸9/2 44/1 94/15 04/1۳ 2۸/20 ۸9/2 ۳4/4 ۳4/4 0 ۸9/2 69 

1394 91/۳2 26/1 5۳/2 26/1 1۸/15 ۳9/11 9۸/1۸ 5۳/2 06/5 79/۳ 5۳/2 5۳/2 79 

1395 44/۳4 22/2 22/2 11/1 55/15 10 66/16 22/2 44/4 ۳۳/۳ ۳۳/۳ 44/4 90 

 9120 95/4 ۳6/0 ۸۳/0 9۸/6 1۳/2 00/۸ 2۳/5 56/۳ 61/1 99/0 ۸۸/9 52/25 95استان در سال 

   ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                                   
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 1395های استان اصفهان در سال شاخص تنوع صنعتی شهرستان(. 74 -1نمودار)

 معدن  -2 -1-9

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  لنجانتعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان  (7۸-1)جدول 

 لنجان(. تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان 78 -1جدول)

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 0 

1386 0 

1387 2 

1388 2 

1389 4 

1390 5 

1391 5 

1392 5 

1393 5 

1394 5 

1395 4 

 هجدهم 1395رتبه در استان در سال 

 عدن و تجارت استان اصفهانماخذ: سازمان صنعت، م



   1۳5/ هرستان لنجانسند توسعه ش

 

اند و از اين نظر رتبه هجدهم را در ر شهرستان لنجان بودهدرصد از معادن استان د 54/0، 1۳95در سال 

 . استان داشته است

های اقتصادی و شاخصه لنجانموجود در شهرستان مصالح ساختماني جزييات معادن ( 79-1)در جدول 

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.سرمايه ،قطعيها مانند ظرفيت استخراج، ذخيره آن

 1۳90اين است که تعداد معادن مصالح ساختماني شهرستان لنجان از سال  دهندهبررسي آمار نشان

چنين در شهرستان لنجان هيچ معدن فلزی، غير فلزی است. هم کاهش نيز داشته 1۳95شده و در سال متوقف

 .است يني وجود نداشتهيهای تزو سنگ

 هاهای اقتصادی آنشهرستان لنجان و شاخصهمصالح ساختمانی (. معادن 79 -1جدول)

 سال

 مصالح ساختمانی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزارتن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

ذاری از گ

 )درصد(استان

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 0 0 0 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 0 0 0 

1387 2 4۸75 12 160000 4۸74 4۳/2 ۸2/۳2 

1388 2 4۸75 12 160000 4۸74 50/1 ۸2/۳2 

1389 4 ۸۸9۳ 29 ۳70000 106۸2 ۸۳/2 60/41 

1390 5 12۳9۳ ۳1 4۳0000 20005 71/4 69/۳4 

1391 5 12۳9۳ ۳1 4۳0000 20005 62/۳ 69/۳4 

1392 5 12۳9۳ ۳1 4۳0000 20005 51/۳ 69/۳4 

1393 5 12۳9۳ ۳1 4۳0000 20005 00/۳ 69/۳4 

1394 5 12۳9۳ ۳1 4۳0000 20005 71/2 69/۳4 

1395 4 11075 24 ۳70000 1۸5۳6 22/2 0۸/۳۳4 

 - يازدهم دوم هفدهم چهاردهم - 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان            

 

 

  

 



 لنجانسند توسعه شهرستان / 1۳6

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن غیرفلزی شهرستان75 -1نمودار)

 
 1395ن در سال های استان اصفها(. تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان76 -1نمودار)

 



   1۳7/ هرستان لنجانسند توسعه ش

 

 
 1395های استان اصفهان در سال نی شهرستانهای تزییمعادن سنگ(. تعداد 77 -1نمودار)

 
  1395های استان اصفهان در سال (. تعداد معادن فلزی شهرستان78 -1نمودار)

هرستان ش های شهری و روستاييدر ارتباط با سکونتگاه ره برداری شدهمعادن بهاستقرار واحدهای صنعتي و 

مناطق در صنعتي  واحدهایبخش عمده شده است. همانگونه که مشخص است  ارائه( ۸-1در نقشه ) لنجان

ونتدور از سکبيشتر معادن شهرستان . اندواقع شده مناطق شهریشهرستان و در مجاورت  مرکزی و شرقي

اند.شهرستان واقع شده شرقي و شمال شرقيمناطق در  های شهری وگاه



 

 

  لنجانشهرستان  دناو مع ایعپراکنش صن(. 8 -1نقشه)

 



   1۳9/ سند توسعه شهرستان لنجان

 

 کشاورزی -10 -1

شه منابع آبي سطحي و نق. اين دهدرا نشان مي لنجانکشاورزی شهرستان پراکنش اراضي ( 9-1نقشه )

  ظمبخش اعني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است زيرزمي

 و درو چشمه ها ها رودخانهها، کنار آبراههدر شهرستان  قسمت مرکزی و شرقيدر اراضي زراعي و باغات 

 و باغي دراراضي زراعي  تراکم ند.اواقع شدهفراوان حفر شده است  و قنات های کشاورزیجايي که چاه

 بيشتر است. مجاورت سکونتگاه های شهری

ميزان ( ۸0-1جدول )شوند. به دو بخش اراضي باغي و اراضي زراعي تقسيم بندی مي کشاورزیهای زمين

سطح زير کشت محصوالت دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94را طي دوره  لنجاناراضي زراعي و باغات شهرستان 

هکتار است. اين شهرستان از نظر  2126هکتار و اراضي باغي  ۸011، 1۳94زراعي شهرستان لنجان در سال

به خود اختصاص داده و از نظر ميزان باغات جايگاه دهم استان را  دارا بودن اراضي زراعي، جايگاه نوزدهم

هکتار( و خور و  9600۸) های اصفهان. بيشترين و کمترين اراضي زراعي به ترتيب در شهرستاناست

 4/2216۳) ميرمس هایشهرستان هکتار( و بيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در 2۳7۳) بيابانك

درصد از اراضي باغي استان و   ۸۳/2چنين شهرستان لنجان هکتار( قرار دارند. هم 6/5۸1) هکتار( و فريدن

درصد از  5۳/99دهند. طبق بررسي اطالعات موجود،درصد از اراضي زراعي استان را تشکيل مي  64/1

 94/99شوند. همچنين درصد( به صورت ديم آبياری مي 47/0باغات شهرستان به صورت آبي و مابقي)

 گردند.درصد به صورت ديم آبياری مي 06/0درصد از اراضي زراعي اين شهرستان به صورت آبي و 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیدر ارتباط با منابع آب جانلنهای کشاورزی شهرستان (. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)

 



   141/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 و سهم شهرستان از استان)درصد( )هکتار( لنجاناراضی زراعی و باغات شهرستان (. 80 -1جدول)

 سال

 زراعیاراضی  باغات

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 1۸1۳ 61/2 121 ۳4/2 19۳4 7054 6۳/1 4۳0 7۳/0 74۸4 941۸ 

1386 2990 2۳/4 110 ۳4/2 ۳100 7775 7۸/1 42۸ 76/0 ۸20۳ 11۳0۳ 

1387 4097 1۸/5 100 ۳4/2 4197 77۳۸ 77/1 0 00/0 77۳۸ 119۳4 

1388 ۳9۳۸ ۸4/4 100 2۳/۳ 40۳۸ 7756 79/1 12 02/0 776۸ 11۸06 

1389 ۳۸00 ۸4/4 101 2۳/۳ ۳901 7756 79/1 14 0۳/0 7770 11671 

1390 4024 ۸4/4 105 2۳/۳ 412۸ 7756 79/1 0 00/0 7756 11۸۸4 

1391 2594 2۳/۳ 10 ۳0/0 2604 ۸006 ۸۳/1 0 00/0 ۸006 10610 

1392 2419 97/2 10 ۳2/0 2429 ۸006 ۸۳/1 5 01/0 ۸011 10440 

1393 20۸7 9۳/2 10 46/0 2097 ۸006 ۸۳/1 5 01/0 ۸011 1010۸ 

1394 2116 91/2 10 4۳/0 2126 ۸006 ۸۳/1 5 01/0 ۸011 101۳6 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  

اراضي کشاورزی)زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان مجموع  (79-1)نمودار 

شهرستان لنجان جايگاه بيستم استان را از لحاظ دارا بودن اراضي ، شودمشاهده ميهمانطور که . دهدمي

 .در اختيار دارد 1۳94کشاورزی در سال 
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی(رزیاراضی کشاو (. 79 -1نمودار)

 
 1394ها در سال اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 80 -1نمودار)

 



   14۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ر سال ها داراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 81 -1نمودار)

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

تواند نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاک ، ايجاد اشتغال و تأمين برداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95)طبق آمار سال شهرستان لنجانهای پروتئيني ايفا کند. نيازهای کشور در زمينه فرآورده

درصد  ۸ها مراتع ييالقي هستند. از جمع اين مراتع، درصد آن 100باشد که هکتار مرتع مي 1۸/492۸0دارای 

درصد مراتع درجه سه هستند. در کل مراتع شهرستان  25درصد مراتع درجه دو و  67ها مراتع درجه يك، آن

 د.دهنا تشکيل ميدرصد از جمع مراتع استان ر 79/0لنجان 

 )هکتار((. سطح مراتع در شهرستان لنجان81 -1جدول)

 

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 49۸۳7 02/2 00/0 00/0 ۳790 55/0 ۳۳655 00/1 12۳92 56/0 
1386 49746 01/2 00/0 00/0 ۳7۸۳ 55/0 ۳۳59۳ 00/1 12۳70 56/0 

1387 49650 01/2 00/0 00/0 ۳۸00 55/0 ۳۳500 00/1 12۳50 56/0 

1388 495۸4 01/2 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳221 99/0 1264۳ 57/0 

1389 495۸4 91/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳221 99/0 1264۳ 57/0 

1390 495۸4 91/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳221 99/0 1264۳ 57/0 

1391 492۸4 90/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳121 99/0 1244۳ 56/0 
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 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی مراتع ییالقی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1392 492۸4 90/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳121 99/0 1244۳ 56/0 

1393 492۸4 90/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳121 99/0 1244۳ 56/0 

1394 492۸0 90/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳121 99/0 124۳9 56/0 

1395 492۸0 90/1 00/0 00/0 ۳720 54/0 ۳۳121 99/0 124۳9 56/0 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان  

مشخص  1۳95مراتع درجه يك، درجه دو و درجه سه شهرستان لنجان در سال  نسبت( ۸2-1در نمودار )

 .شده است

 
 1395(. وضعیت مراتع شهرستان لنجان در سال 82 -1نمودار)

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  26/1، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

ر شود و اين ددرصد از محصوالت زراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان لنجان توليد مي 06/1

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار  64/1درصد از اراضي باغي و  ۸۳/2حالي است که اين شهرستان 

 6۳/1ه طور ميانگين ب 1۳94تا  1۳۸5های دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان لنجان در طي سال

درصد رشد داشته و افزايش يافته است اما محصوالت زراعي ديم آن صفر بوده است. ميزان محصوالت 

درصد رشد و محصوالت  15/4به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های باغي آبي شهرستان لنجان نيز در طي سال

داشته است. بررسي جايگاه کشاورزی  درصد رشد -60/14ها به طور ميانگين باغي ديم آن در طي اين سال

پانزدهم  در توليد محصوالت زراعي و رتبه ی بيستم استانشهرستان در توليدات کشاورزی نشان دهنده رتبه



   145/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

تن و شهرستان خور و  5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با استان در توليدات باغي مي

زراعي، بيشترين و کمترين توليدات زراعي در استان را دارند. همچنين تن توليد محصوالت  7042بيابانك با 

تن، به ترتيب  1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با شهرستان 

  .کنندبيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي

اغي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و ب (۸۳-1)نمودار 

شهرستان لنجان جايگاه بيست ويکم استان را از لحاظ توليد محصوالت کشاورزی در اختيار . دهدنشان مي

 دارد

 لنجان(. تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان 82 -1جدول)

 سال 

 )تن(محصوالت باغات )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 ۳5۸91 77/0 ۳5 09/0 ۳5926 ۸696 45/1 5۸ 1۳/4 ۸754 446۸0 

1386 49125 06/1 17 07/0 49141 9۸۸2 74/1 55 1۳/4 99۳7 5907۸ 

1387 42054 2۸/1 0 00/0 42054 6410 1۳/2 50 1۳/4 6460 4۸514 

1388 ۳6۸49 ۳0/1 ۸ 04/0 ۳6۸57 59۳4 91/1 50 55/20 59۸4 42۸41 

1389 ۳149۸ 91/0 14 05/0 ۳1512 7745 91/1 6۸ 55/20 7۸1۳ ۳9۳25 

1390 ۳4246 14/1 0 00/0 ۳4246 ۸۸41 91/1 49 55/20 ۸۸90 4۳1۳7 

1391 ۳2174 96/0 0 00/0 ۳2174 7026 21/1 ۸ ۳7/1 70۳4 ۳920۸ 

1392 2576۳ ۸1/0 ۳ 01/0 25766 6090 10/1 ۸ 4۸/1 609۸ ۳1۸64 

1393 29۸56 94/0 0 00/0 29۸56 12۳99 9۳/1 6 ۳۸/1 12405 42260 

1394 ۳5965 07/1 0 00/0 ۳5965 6427 26/1 5 00/1 64۳2 42۳97 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                 
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 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان )زراعی و باغی((. محصوالت کشاورزی83 -1نمودار)

 
 1394ها در سال محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 84 -1نمودار)

 



   147/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ها در سال محصوالت باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. 85 -1نمودار)

توليد  وری عواملتحليل بهرهها الزم است به با آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

)يا به  ادهنده به دوری به صورت نسبت ستاهای بهرهدر بخش کشاورزی پرداخته شود. شکل کلي شاخص

زمين در بخش کشاورزی شهرستان  بازدهي نهاده محاسبهها( است. ها به ورودیعبارت ديگر خروجي

ه بيشترين  و کمترين بازدهي نهاده زمين در دهد کنشان مي 1۳94بر اساس توليدات کشاورزی سال  لنجان

تن در  26/2تن در هکتار( و خوانسار) 22/14های برخوار) استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستان

تن توليد محصوالت کشاورزی در هکتار، در جايگاه هجدهم  1۸/4شهرستان لنجان با باشد. هکتار( مي

 استان قرار دارد.

 )تن در هکتار( لنجانوری نهاده زمین در بخش کشاورزی شهرستان بهره(. 83 -1جدول)

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 ۸0/4 4۸/0 5۳/4 09/5 0۸/0 ۸0/4 74/4 

1386 ۳1/۳ 50/0 21/۳ ۳2/6 04/0 99/5 2۳/5 

1387 56/1 50/0 54/1 44/5 - 44/5 07/4 

1388 51/1 50/0 4۸/1 75/4 70/0 74/4 6۳/۳ 

1389 04/2 67/0 00/2 06/4 00/1 06/4 ۳7/۳ 

1390 20/2 47/0 15/2 42/4 - 42/4 6۳/۳ 

1391 71/2 ۸0/0 70/2 02/4 - 02/4 70/۳ 

1392 52/2 ۸0/0 51/2 22/۳ 56/0 22/۳ 05/۳ 



  لنجانسند توسعه شهرستان / 14۸

 

 سال
 بهره وری در تولید محصوالت زراعی بهره وری در تولید محصوالت باغی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1393 94/5 60/0 91/5 7۳/۳ 00/0 7۳/۳ 1۸/4 

1394 04/۳ 50/0 0۳/۳ 49/4 00/0 49/4 1۸/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

های استان اصفهان را ی زمين در بخش کشاورزی برای شهرستانوری نهادهجايگاه بهره( ۸6-1)نمودار 

 .دهدنشان مي

 
های )میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستان زمین وری نهادهبهره(. 86 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 

 



   149/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
های ان)میزان محصول در هکتار( در بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرست زمین وری نهادهبهره(. 87 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

 
های )میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستان زمین وری نهادهبهره(. 88 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

نابع آبي ی از هدر رفت مهای آبياری تأثير به سزايي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيربدون شك شيوه

درصد به  45/۸9درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  2۳/5، 1۳94دارد. در شهرستان لنجان، در سال 

شود. الزم به ذکر است که ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن ۳2/5شکل آبياری غرقابي و 

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ان از سال ای در اين شهرستميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره
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ای به ترتيب در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و قطره ودرصد  6۳/5درصد و  ۳۸/1درصد،  54/۸

 .انددرصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10

 )هکتار(لنجانآبیاری اراضی در شهرستان  های مختلفشیوه(. 84 -1جدول)

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری بارانی 

های از کل شیوه

آبیاری اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی تحت 

آبیاری 

 غرقابی

سهم آبیاری 

از کل غرقابی 

های آبیاری شیوه

راضی ا

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

-قطرهسهم آبیاری 

-از کل شیوه ای

های آبیاری اراضی 

 )درصد(شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 77/271 06/۳ 06/1 7۳/۸264 20/9۳ 7۸/1 ۸0/۳۳0 7۳/۳ 7۸/2 

1386 77/406 7۸/۳ 41/1 ۳1/9991 ۸1/92 14/2 ۸0/۳66 41/۳ ۸۳/2 

1387 77/406 44/۳ 26/1 59/11050 ۳۸/9۳ ۳6/2 ۸0/۳76 1۸/۳ 60/2 

1388 77/406 4۸/۳ 16/1 49/10۸79 0۳/9۳ ۳4/2 ۸0/407 49/۳ 56/2 

1389 77/417 62/۳ 01/1 91/10719 76/92 ۳6/2 50/41۸ 62/۳ 40/2 

1390 57/4۳۳ 6۸/۳ 95/0 52/10912 64/92 41/2 60/4۳۳ 6۸/۳ ۳1/2 

1391 57/457 ۳2/4 ۸9/0 ۳۳/96۸9 41/91 17/2 40/45۳ 2۸/4 19/2 

1392 57/457 ۳9/4 ۸4/0 11/9512 24/91 16/2 70/455 ۳7/4 04/2 

1393 57/502 9۸/4 ۸7/0 ۸۳/9104 21/90 1۳/2 00/4۸6 ۸2/4 09/2 

1394 ۳7/529 2۳/5 ۸5/0 5۳/905۳ 45/۸9 15/2 ۸0/5۳۸ ۳2/5 10/2 

 ی استان اصفهانمأخذ: سازمان جهاد کشاورز    

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  9۸/4نسبت جمعيت شهرستان لنجان به کل جمعيت استان اصفهان، 

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت  1۳/5به  1۳94

درصد  19/2ر استان از بوده است که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان لنجان به کل شاغلين اين بخش د

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور  1۳94درصد در سال  ۳6/4به  1۳۸5در سال 

نفر از جمعيت  7954، 1۳94درصد رشد داشته است. در سال  47/9، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

شاورزی ک که از لحاظ شاغلين بخشباشند،شاغل اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي

ل از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد شاغ .اين شهرستان در جايگاه هفتم استان اصفهان قرار دارد

نفر( کمترين شاغالن بخش کشاورزی را دارا  1920ين)ينا شهرستان نفر( و ۳۳162در بخش کشاورزی)

 .هستند



   151/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 لنجانشاغلین بخش کشاورزی در شهرستان . (85 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

  )درصد( سهم شهرستان از استان شهرستان

1385 ۳522 19/2 
1386 ۳۸56 ۳۸/2 

1387 4221 57/2 

1388 4621 7۸/2 

1389 5059 00/۳ 

1390 55۳۸ 24/۳ 

1391 606۳ 49/۳ 

1392 66۳7 76/۳ 

1393 7266 05/4 

1394 7954 ۳6/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                          

 
 1394اصفهان در سال  استان هایشاغلین بخش کشاورزی شهرستان(. 89 -1نمودار)

ت. در الت کشاورزی اسآينی استفاده از توان) اسب بخار در هکتار( ماشدهندهضريب مکانيزاسيون نشان

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

ان اند. در شهرستترين ضريب مکانيزاسيون بودهنييسميرم وکاشان دارای پاهای شهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در طي  1۳94در سال  19/۳ به 1۳۸5در سال   1/1لنجان ضريب مکانيزاسيون از 
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درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه دوم  ۳1/17ها با رشد اين سال

 استان اصفهان قرار دارد.

 لنجانضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان (. 86 -1جدول)

 سال
 یب مکانیزاسیون بخش کشاورزیضر

 متوسط استان شهرستان

1385 1/1 ۸5/0 

1386 2/1 9۳/0 

1387 ۸5/1 00/1 

1388 9/1 25/1 

1389 46/2 ۳7/1 

1390 99/1 42/1 

1391 74/1 5۸/1 

1392 4/1 64/1 

1393 72/2 72/1 

1394 19/۳ ۸0/1 

 استان اصفهان یجهاد کشاورز مأخذ: سازمان                                      

  ه است.قابل مشاهد لنجانروند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان  (90-1)در نمودار

 
تا  1385های واستان اصفهان طی سال لنجانشهرستان  کشاورزی ضریب مکانیزاسیونروند تغییر (. 90 -1نمودار)

1394 

 



   15۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعهادهن

های تن انواع نهاده 7۸/15692مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان لنجان، در سال محصوالت صورت مي

 42/۸۸ر، درصد آن بذ 41/0کشاورزی شامل کود، سم و بذر بين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که 

های درصد نهاده 2۳/2ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 16/11سم و آن درصد 

ها شامل ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالتوزيع شده

اشته و در مجموع به طور رشد ددرصد  -2۸/۳و  -6۳/1، 12/5بذر، سم و کود به ترتيب به طور ميانگين 

های کشاورزی توزيع شده در استان، درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده -17/2ميانگين 

تر از لحاظ توزيع بذر در استان در جايگاه اين شهرستان در جايگاه نوزدهم استان قرار دارد و به طور جزئي

يشترين بذر بکود نيز در جايگاه بيستم استان قرار دارد.  بيست ويکم، توزيع سم در جايگاه هجدهم و توزيع

تن( بوده  2تن( وکمترين آن در شهرستان خور و بيابانك) 2595شده در استان در شهرستان اصفهان) توزيع

 4550تن( وکمترين آن مربوط به شهرستان خوانسار) ۸7۸66است. بيشترين توزيع سم در شهرستان اصفهان) 

( وکمترين آن 5۳/24۸01نهايت بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان ) تن( بوده است. در

 .باشدتن( مي 19/55۳ين) يناشهرستان مربوط به 

 لنجانهای کشاورزی در شهرستان توزیع نهاده(. 87 -1جدول)

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 ۳۳/5۸ 94/0 41/16141 ۳0/2 00/29۸۳ 90/1 

1386 9۳/60 94/0 1۳/16025 ۳0/2 06/2۸77 90/1 

1387 07/6۳ 94/0 ۸4/1570۸ ۳0/2 60/2914 90/1 

1388 96/54 94/0 4۳/15679 ۳0/2 ۸0/2492 90/1 

1389 ۳0/42 94/0 46/1521۸ ۳0/2 59/2101 90/1 

1390 ۸0/۸۳ 92/0 74/14991 ۳0/2 52/11۸4 90/1 

1391 00/76 96/0 16/14066 ۳0/2 ۳۳/1565 90/1 

1392 00/67 20/1 14/1۳605 ۳0/2 16/1494 90/1 

1393 50/64 90/0 67/1۳۳71 ۳0/2 46/1۸76 90/1 

1394 00/65 7۸/0 00/1۳۸76 ۳0/2 7۸/1751 90/1 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانماخذ: 
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شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهادهجايگاه شهرستان (91-1)نمودار

 . دهدها را نشان ميشهرستان

 
 1394ی استان اصفهان در سال هاشده در شهرستانهای کشاورزی توزیعمجموع نهاده(. 91 -1نمودار)

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

اين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در سالياني که احتمالي در آينده است. 

 تغيير( ۸۸-1)جدول  است. هايي همراه بودهشرفتبا پيگردد 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

  1۳94تا  1۳۸5دهد. در شهرستان لنجان ميزان امور دامي که از سال نشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

تعداد قطعه طيوری که تحت درصدی،  02/۳1به طور متوسط با رشد اند رار گرفتهای قتحت پوشش بيمه

اراضي زراعي  درصدی و  49/17ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهپوشش بيمه

ه اند. الزم درصدی روبرو بود 1۳/۳و   60/0طور ميانگين با رشد ها بهو باغي شهرستان نيز در طي همين سال

ای قرار تحت پوشش بيمه  1۳94تا  1۳۸5به ذکر است که در استان اصفهان ميزان امور دامي که از سال 

اند ای قرار گرفتهتعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی،  ۸4/19با رشد  اند به طور متوسطگرفته

راضي زراعي و باغي استان نيز در طي همين ا ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد نيز در طي اين سال

 .درصدی روبرو بوده اند 21/۳و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهسال

 



   155/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 جانلنطیور، باغات، زراعت و منابع طبیعی در شهرستان  آبزیان، ای امور دام،سطح زیر پوشش بیمه(. 88 -1) جدول

 سال

 امور دام

 )واحد 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(

 ـ ـ 51/0 46/902 99/4 02/1۳17 50/1 794074 ـ 00/0 02/1 2921 1385

 ـ ـ 51/0 15/576 99/4 ۳۸/129۸ 50/1 ۸09167 ـ 00/0 02/1 ۳۳62 1386

 ـ ـ 51/0 62/۳9۳ 99/4 ۸1/1515 11/2 125۸027 ـ 00/0 02/1 5799 1387

 ـ ـ 61/0 60/622 ۸۳/5 56/1406 2۳/2 1۳504۸4 ـ 00/0 02/1 2556 1388

1389 17۸۸ 52/0 00/0 00/0 15۳26۳2 22/2 64/1۳۳۳ 69/5 15/572 54/0 00/474 17/0 

1390 2445 76/0 00/195 ۳5/1 2564۸45 99/2 00/1271 1۳/5 00/572 ۳9/0 00/560 1۸/0 

1391 2769 6۸/0 00/0 00/0 2۳10495 ۸4/2 00/1066 52/4 00/591 41/0 00/560 19/0 

1392 ۸964 ۳9/1 00/0 00/0 1969741 55/2 24/1۳61 45/4 67/500 5۸/0 00/560 1۸/0 

1393 ۸۳17 17/1 00/0 00/0 2۸1۳۸22 4۸/۳ 00/15۸5 49/4 00/727 5۸/0 00/560 20/0 

1394 92۳۸ 09/1 00/0 - 26۳67۳2 50/۳ 14/1616 0۳/5 6۸/65۳ 5۳/0 00/560 ۳7/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                

رائه شده ا لنجانميزان توليد گوشت قرمز، شير و تعداد دام سبك و سنگين در شهرستان  (۸9-1)در جدول 

 62/۳درصد از گوشت قرمز و  07/۳، 1۳94در سال  استان اصفهاناطالعات موجود در بر اساس است. 

شت وشود که باعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گدرصد از شير استان در شهرستان لنجان توليد مي

که   ی دهم استان قرار بگيرد. اين درحاليستی هفدهم و از لحاظ توليد شير نيز در رتبهقرمز استان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از  ۸۸/2درصد از دام سبك و  52/1اين شهرستان 

دهم استان ی دوازبودن دام سنگين در رتبهی بيستم استان و از لحاظ دارا لحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

قرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اصفهان در شهرستان اصفهان به دست 

است. همچنين شهرستان  بوده 1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666آيد که به ترتيب مي

تن( استان را دارد. توليد گوشت  425) تن( و کمترين توليد گوشت 40۳خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

 22/۳درصد و توليد شير  -61/0به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های قرمز در شهرستان لنجان در طي سال

ميانگين  ها به طوردرصد به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال

 .انددرصد رشد داشته -74/7درصد و    -45/0 به ترتيب
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 لنجانتولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان (. 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  س(أدام سنگین)ر س(أدام سبک) ر تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

 گوشت قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 لید شیرتو

) 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 90/2274 55/4 55/۳709۸ 16/6 62244 7۳/1 299۸0 ۳7/6 0247/0 24/1 

1386 ۳9/2502 5۳/4 54/415۳5 16/6 55۳۳5 54/1 ۳04۸۳ 59/6 0292/0 ۳6/1 

1387 20/2719 5۳/4 12/4467۸ 16/6 57۳60 54/1 ۳1152 59/6 0۳07/0 4۳/1 

1388 00/2442 96/4 00/491۳9 56/6 5522۸ 54/1 ۳16۳7 59/6 02۸1/0 55/1 

1389 00/1596 07/۳ 00/2۸65۳ 54/۳ 59521 54/1 1۸277 6۳/۳ 0205/0 57/1 

1390 00/171۳ 07/۳ 00/۳1104 54/۳ 64904 59/1 1۸977 60/۳ 0204/0 64/1 

1391 40/1774 91/2 7۳/۳4۸2۳ 54/۳ 702۸7 64/1 19676 5۸/۳ 0197/0 77/1 

1392 49/1۸66 97/2 27/۳7197 69/۳ 702۸7 64/1 1۸0۳2 6۳/۳ 0211/0 06/2 

1393 00/1992 07/۳ 00/400۳1 54/۳ 64252 5۸/1 15۳7۸ 2۸/۳ 0250/0 60/2 

1394 09/1950 07/۳ 96/42507 62/۳ 5۸217 52/1 12725 ۸۸/2 0275/0 ۳4/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان               

هد. دگوشت قرمز را در شهرستان لنجان در استان اصفهان نشان مي جايگاه توليد سرانه (92-1)نمودار 

 .تن توليد سرانه، در جايگاه ششم استان قرار دارد 0275/0لنجان با همانطور که مشخص است، شهرستان 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان(. 92 -1نمودار)

 



   157/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 هد.دمي شير را در شهرستان لنجان در استان اصفهان نشان جايگاه توليد سرانه (9۳-1)همچنين نمودار 

 .در جايگاه هفتم استان قرار داردتن توليد سرانه شير  ۳4/۳جان با همانطور که مشخص است، شهرستان لن

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید سرانه شیر در شهرستان(. 93 -1نمودار)

ان ها در شهرستگذار و گوشتي و ميزان توليد آن( تعداد واحدهای بهره برداری از مرغ تخم 90-1در جدول )

ی دارا شهرستان لنجان 1۳94يور، در سال ط يداتتول ينهدر زمارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره  لنجان

تن تخم 49/222گذار، واحد مرغداری تخم 2تن بوده و با  ۳6/5۳76توليد با  يگوشت یاحد مرغدارو ۳6

درصد از واحدهای مرغداری گوشتي استان را در اختيار دارد  و  99/1ستان اين شهر .مرغ توليد کرده است

درصد از واحد  15/1رساند و با دارا بودن درصد از توليدات مرغداری گوشتي استان را به توليد مي 50/۳

 يگاهجا مقايسه مرغ استان را داشته است.درصد از توليدات تخم 2۳/0گذار استان، های مرغداری تخم

گوشت  يدرا در توليازدهم استان  رتبه 1۳94سال  در شهرستان يناکه  دهدينشان م استان يورط يداتتول

پانزدهم را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا  و رتبه مرغ

 هرستانته است. البته شداشرا واحد مرغداری گوشتي، بيشترين واحد مرغداری گوشتي در استان  25۳بودن 

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری  ۳05واحد مرغداری، و توليد  6فريدونشهر با دارا بودن 

تن توليد تخم مرغ در جايگاه  49/222گوشتي و کمترين توليد مرغ را دارا است. همچنين اين شهرستان با 

شهرستان چهاردهم استان قرار دارد. در اين مورد  واحد مرغداری تخمگذار، در رتبه 2هفدهم استان و با 

ان قادگان، خور و بيابانك، دها، چن و مياندشتهای بوييشهرستان تن توليد تخم مرغ و  ۸۸/16۳۳2کاشان با 

و مبارکه بدون توليد تخم مرغ به ترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ در 

درصد  22/57درصد و توليد تخم مرغ هم ۳1/15به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها سال اين شهرستان در طي

 .رشد داشته است
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 لنجانگذار در شهرستان مرغ گوشتی و تخم ها در زمینهبرداری و تولید آنواحدهای بهره(. 90 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  مرغ گوشتی

)میزان  مرغ

ه تولید ب

تعداد 

 واحد(

سرانه تولید  گذارمرغ تخم

 تخم مرغ

)میزان تولید 

به تعداد 

 واحد(

 میزان تولید تعداد واحد میزان تولید تعداد واحد

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 )تن(

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 22 49/1 00/1652 50/1 09/75 2 ۸0/1 00/50 09/0 00/25 

1386 ۳0 99/1 ۳7/1۸92 50/1 26/6۳ 2 75/1 00/50 0۸/0 00/25 

1387 ۳2 99/1 00/2660 11/2 07/۸۳ 2 67/1 00/50 07/0 00/25 

1388 ۳0 ۸1/1 07/2926 2۳/2 54/97 2 61/1 90/52 07/0 45/26 

1389 ۳0 ۸0/1 56/۳04۳ 22/2 45/101 2 57/1 ۸0/55 07/0 90/27 

1390 ۳2 ۸۳/1 9۳/4۳۳1 99/2 ۳7/1۳5 2 5۳/1 ۸1/۳54 44/0 41/177 

1391 ۳2 77/1 24/4۳67 ۸4/2 4۸/1۳6 2 ۳1/1 99/29۳ ۳5/0 99/146 

1392 ۳5 96/1 06/۳975 55/2 57/11۳ 2 ۳7/1 95/۳5۳ 40/0 9۸/176 

1393 ۳5 ۸9/1 9۳/5254 4۸/۳ 14/150 2 25/1 95/۳6۸ 40/0 4۸/1۸4 

1394 ۳6 99/1 ۳6/5۳76 50/۳ ۳4/149 2 15/1 49/222 2۳/0 24/111 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان           

ود، شی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  نشان داده ميسرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله

افزايش يافته است و در اين سال شهرستان لنجان  1۳94ال تن در س ۳4/149به  1۳۸5تن در سال  09/75از 

ه به مرغ، کجايگاه دوم استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد تخمدر از لحاظ سرانه توليد گوشت مرغ 

به   1۳۸5تن در سال  25شود، از گذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخموسيله

افزايش يافته است و در اين سال شهرستان لنجان از لحاظ سرانه توليد تخم مرغ  1۳94ل تن در سا  24/111

 .جايگاه هجدهم استان قرار دارددر 



   159/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال تولید گوشت مرغ در شهرستان سرانه(. 94 -1نمودار)

 
 1394های استان اصفهان در سال مرغ در شهرستانتولید تخم سرانه(.  95 -1نمودار)

نشان داده شده  لنجانتعداد استخرهای پرورش ماهي و ميزان توليد ماهي در شهرستان  (91-1)در جدول 

 1۸استان)  پرورش ماهي درصد از استخرهای 17/۳، با دارا بودن 1۳94شهرستان لنجان، در سالاست. 

 تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه 20۸درصد از توليد ماهي استان يعني به ميزان  97/۳واحد(، 

 پرورشرا در ششم استان رتبه  1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان شيالت يداتتول يگاهجا

 ورش ماهي در اختيارپنجم استان را در دارا بودن تعداد استخر پر ماهي دارد و اين درحالي است که رتبه

استخر  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0) دارد. بيشترين ميزان پرورش ماهي استان در شهرستان سميرم

) صفهانا شهرستان ماهي درپرورش پرورش ماهي در جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين تعداد استخر 
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. پرورش ماهي در است به ثبت رسيده استخر( 1) خور و بيابانكشهرستان استخر( و کمترين آن در  227

درصد و تعداد استخرهای پرورش  77/21به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های اين شهرستان در طي سال

ی قابل ذکر آنکه سرانه پرورش نکته درصد رشد داشته است. 75/7ها ماهي به طور ميانگين در اين سال

 1۳94تن در سال  56/11به  1۳۸5تن در سال  4/۳رش ماهي( از ماهي) ميزان توليد به تعداد استخر پرو

هفتم استان را به خود  رتبه 1۳94پرورش ماهي اين شهرستان در سال  افزايش يافته است. از لحاظ سرانه

 .اختصاص داده است

 لنجانها در شهرستان واحدهای شیالت و تولید آن(. 91 -1جدول)

 سال

میزان )سرانه پرورش ماهی میزان تولید ش ماهیرعداد استخر پروت

تولید به تعداد استخر 

 پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 شهرستان

 سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 17 02/4 ۸0/57 94/1 40/۳ 

1386 19 ۳7/4 00/67 96/1 5۳/۳ 

1387 21 06/5 00/51 61/1 4۳/2 

1388 10 60/2 20/101 ۸5/2 12/10 

1389 1۳ ۸0/2 50/115 9۳/2 ۸۸/۸ 

1390 14 6۸/2 00/104 0۳/2 4۳/7 

1391 11 9۳/1 00/121 10/2 00/11 

1392 17 12/2 00/114 79/2 71/6 

1393 2۸ 50/4 00/227 5۳/4 11/۸ 

1394 1۸ 17/۳ 00/20۸ 97/۳ 56/11 

 انمأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفه

 .دهددر استان اصفهان نشان مي 1۳94را در سال  لنجانپرورش ماهي شهرستان  جايگاه سرانه (96-1)نمودار 



   161/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال پرورش ماهی شهرستان سرانه(. 96 -1نمودار)

طي  جانلنيزان توليد عسل در شهرستان های زنبور عسل و ماطالعات مربوط به تعداد کلني( 92-1) جدول

های درصد از کلني ۸1/0، با دارا بودن 1۳94شهرستان لنجان، در سالارائه کرده است. را  1۳۸5-1۳94دوره 

تن را به خود  1۸/25درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  04/1کلني(،  5775زنبور عسل استان) 

از  1۳94سال  در  شهرستان يناکه  دهدينشان م استان عسل يداتتول يگاهجا اختصاص داده است. مقايسه

ی دوازدهم و  از لحاظ توليد عسل نيز در جايگاه چهاردهم لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور عسل در رتبه

کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آی قابل توجه آنکه شهرستان نجفاستان اصفهان قرار دارد. نکته

ی ن هيچ توليدهای فالورجان و نايين عسل از هر دو لحاظ در جايگاه اول استان قرار دارد وشهرستانت 9۳2

 ۸9/22به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها اند. توليد عسل در شهرستان لنجان در طي سالاز عسل نداشته

رشد داشته است. الزم به درصد  01/29ها های زنبور عسل به طور ميانگين در اين سالدرصد و تعداد کلني

توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جايگاه  ذکر است که اين شهرستان از لحاظ سرانه

 .دهم استان قرار دارد

 لنجانتعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان (. 92 -1جدول)

 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل زان تولیدمی تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به )

 عسل(تعدادکلنی زنبور 
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

1385 770 17/0 66/6 1۸/0 00۸6/0 

1386 1095 21/0 95/7 17/0 007۳/0 

1387 1712 ۳۳/0 0۸/11 5۸/0 0065/0 
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 سال

 ی تولید عسلسرانه عسل زان تولیدمی تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به )

 عسل(تعدادکلنی زنبور 
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

 شهرستان

 )تن(

سهم شهرستان از 

 )درصد( استان

1388 2955 5۸/0 1۸/1۸ 67/0 0062/0 

1389 45۸۸ 75/0 7۸/22 9۳/0 0050/0 

1390 45۸۸ 75/0 41/۳4 75/0 0075/0 

1391 ۳260 50/0 59/14 ۳1/0 0045/0 

1392 4195 57/0 ۸1/21 62/0 0052/0 

1393 469۸ 57/0 69/2۳ 62/0 0050/0 

1394 5775 ۸1/0 1۸/25 04/1 0044/0 

 جهاد کشاورزی استان اصفهانمأخذ: سازمان             

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال توليد عسل در شهرستان سرانه (97-1)نمودار 

 
 1394تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال  سرانه(. 97 -1نمودار)

های دامپزشکي نقش مهمي در ها و آزمايشگاهوخانهها، دارمراکز تخصصي دامپزشکي مانند کلينيك

امکانات دامپزشکي ( 9۳-1)جدول در کنند. افزايش توليدات دامي و جلوگيری از بيمارهای دامي ايفا مي

از آزمايشگاه دامپزشکي  1۳95اين شهرستان تا سال ارائه شده است.  1۳90-1۳95طي دوره  لنجانشهرستان 

ه طور ها بهای دامپزشکي استان در اين ساله ذکر است که تعداد آزمايشگاهبهره بوده است. الزم ببي

رستان های دامپزشکي اين شهدرصد رشد داشته و کاهش يافته است. همچنين تعداد کلينيك  -60/۳ميانگين 

در  ودرصدی روبرو بوده  ۳۳با رشد  1۳95تا  1۳90های عدد رسيده که در طي سال 7به 1۳95در سال 

های دامپزشکي اين درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه 55/12ها به طور ميانگين در اين سالاستان 



   16۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 -9عبارتي رشد متوسط  داروخانه کاهش يافته که به ۳ داروخانه به  5از  1۳95تا  1۳90شهرستان از سال 

ر ها به طوسالهای دامپزشکي در استان در طي اين درصدی را پشت سر گذاشته است. تعداد داروخانه

درصد رشد داشته است. مجموع تعداد دامپزشکان دولتي و غير دولتي در اين شهرستان در  02/0ميانگين 

درصدی روبرو بوده  25/1با رشد ميانگين  1۳95تا  1۳90های عدد بوده که در طي سال 17،  1۳95سال 

 د رشد داشته است.درص ۸۳/1ها است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي اين سال

 لنجانمکانات دامپزشکی در شهرستان ا(. 93 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
 کلینیک دامپزشکی

داروخانه 

 دامپزشکی
 دامپزشک دولتی

دامپزشک 

 غیردولتی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 تانشهرس

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1390 0 00/0 2 94/1 5 ۳1/4 1 72/1 15 52/4 

1391 0 00/0 4 70/2 5 17/4 2 ۸2/2 15 4۸/4 

1392 0 00/0 4 61/2 5 17/4 2 99/2 15 ۳9/4 

1393 0 00/0 5 1۳/۳ 5 20/4 2 90/2 15 1۳/4 

1394 0 00/0 5 ۸6/2 4 42/۳ 2 90/2 15 57/4 

1395 0 00/0 7 9۳/۳ ۳ 59/2 2 ۸2/2 15 25/4 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان               

های شهری و روستايي استقرار واحدهای صنعتي و اراضي کشاورزی در ارتباط با سکونتگاه( 10-1نقشه )

ن و همچني صنعتيقسمت اعظم واحدهای همانگونه که مشخص است دهد. را نشان مي نجانلشهرستان در 

های شهری قرار دارند. گاهسکونتدر مجاورت  شهرستان و مرکز و شرقرستان در هاراضي کشاورزی ش

های محيطي در اين مناطق شده ها و بروز انواع آاليندگياين امر موجب تراکم زياد جمعيت در اين بخش

 ست.ا



 

 

 لنجانهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10-1نقشه)



   165/لنجانهرستان سند توسعه ش

 

 بازرگانی  -11 -1

 لنجانجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

ز ا از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده لنجانبه منظور بررسي جايگاه بازرگاني داخلي شهرستان 

های کشور استفاده شده است. برای منظور تحليل اين مسئله و تعيين جايگاه مبدا شهرستان به مقصد استان

اصفهان  های استانهر شهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستان

داول و نمودارهای زير نشان و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در ج

 داده شده است. 

 در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور لنجانسهم شهرستان 

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  لنجانمجموع کاالی ارسال شده از شهرستان  (94-1)در جدول

تا  1۳۸5های کشور برای سال اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط

 برآورد شده است. 1۳95

به سایر نقاط کشور )هزارتن( و سهم شهرستان در جمع  لنجانمیزان کاالی ارسال شده از شهرستان (. 94 -1جدول)

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

 سهم شهرستان
 رسال شدهمیزان کاالی ا

 سال
 شهرستان استان

99/۸ 7/24422 1/2195 1385 

۳1/۸ ۸/2710۳ 4/22۳0 1386 
5۸/۸ ۸/2710۳ ۳/2۳26 1387 
۳9/7 7/290۳7 0/2146 1388 
96/7 0/۳0705 ۳/2444 1389 
۸4/6 9/۳1247 ۸/21۳6 1390 
14/4 1/۳1۸۳۳ 5/1۳17 1391 
۸۸/۳ ۳/۳1011 0/1202 1392 
59/۳ ۸/۳1111 6/1116 1393 
۳0/4 9/29۸76 0/12۸6 1394 
۳7/5 0/2۸2۳2 4/1517 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                      

ای به از ميزان کاالهای ارسال شده جادههمانگونه که مشخص است طي اين دوره سهم شهرستان لنجان 

بوده است  1۳۸5يافته است. طي اين دوره باالترين سهم شهرستان مربوط به سال ساير نقاط کشور کاهش 



  لنجانسند توسعه شهرستان / 166

 

م شش شهرستان لنجان از نظر ميزان کاالی ارسال شده به خارج استان رتبه 1۳95(. در سال درصد 99/۸)

با  اصفهانشهرستان هزارتن کمترين و  2/1چادگان با شهرستان در اين سال  .استان را در اختيار داشته است

هزارتن بيشترين کاالی ارسالي به ساير نقاط کشور را داشته اند. الزم به ذکر است که به دليل نبود  6/۸972

 .ن و مياندشت، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده استبويياطالعات در مورد شهرستان 

 

نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده های استان از گر شهرستانبا دی لنجانمقایسه شهرستان (. 98 -1نمودار)

 1395از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده جانلنسهم شهرستان 

هم اين سبه مقصد استان اصفهان )درون استان( و  لنجانميزان کاالی ارسال شده از شهرستان  (95-1)جدول

 دهد.را ارائه مي 1۳95تا  1۳۸5های شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال

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

 د(یر نقاط استان )درصدر جمع کاالی ارسال شده به سا

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

56/7  1/11۳17  62/۸55  1385 

65/7  5/12447  1۸/952  1386 
99/۸  4/1۳۳۸6  45/120۳  1387 
67/6  2/1۳۸29  49/922  1388 
۸5/۸  2/1۳60۳  ۸6/120۳  1389 
66/6  ۸/125۸2  74/۸۳7  1390 
67/5  9/12440  96/705  1391 



   167/لنجانهرستان سند توسعه ش

 

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

52/5  ۳/1252۸  9۸/691  1392 
41/6  ۸/117۸9  15/756  1393 
26/7  9/11۳6۸  67/۸25  1394 
4۸/۸  6/105۳0  ۳7/۸9۳  1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:                                          

ست. در افزايش يافته ا طي دوره مورد نظر سهم شهرستان لنجان از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان

، شهرستان لنجان از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه چهارم را در استان داشته 1۳95سال 

هزار تن کاالی ارسالي به  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان در اين سال  .است

ود آخر استان را در اختيار داشته اند. الزم به ذکر است که به دليل نباول و  هایساير نقاط استان به ترتيب رتبه

 .، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده استن و مياندشتبويياطالعات در مورد شهرستان 

 

ان در جمع کاالی ارسال شده نظر سهم شهرستهای استان از با دیگر شهرستان لنجانمقایسه شهرستان (. 99 -1نمودار)

 1395به سایر نقاط استان اصفهان در سال 

 به عنوان مبدأ به تفکیک گروه کاالیی لنجانمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان 

به تفکيك  مبدأ شهرستان عنوان به لنجانشهرستان  ایجادهی  شده جابجا کاالی ميزان (96-1) در جدول

 است. شده ارائه کااليي گروه 9
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طي اين دوره بيشترين حجم کاالی ارسال شده از مبدأ مشخص است  (96-1) همانگونه که از جدول

 بوده ارکاالهای متفرقه و خرده بساختماني و لنجان به ساير نقاط مربوط به کاالهای فلزی، معدني شهرستان 

 .است

 بيست و دوم را در استان داشته ، شهرستان لنجان از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه1۳95در سال 

آران و بيدگل بدون ارسال کاالی شهرستان هزار تن و  2/1454اصفهان با حجم شهرستان در اين سال  .است

 اند. کشاورزی به ترتيب رتبه های اول و آخر را در استان داشته

 .ستان قرار گرفته استاز نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در جايگاه سوم ا 1۳95لنجان در سال شهرستان 

ان، چادگهای شهرستان هزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه و  7/507۳مبارکه با ارسال شهرستان در اين سال 

خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر  بدون داشتن سهمي در ارسال کاالهای فلزی پايين ترين جايگاه را در 

 .انداستان داشته

ان از نظر حجم ارسال کاالهای معدني ساختماني رتبه دهم را در استان داشته ، شهرستان لنج1۳95در سال 

هزار تن کاالهای معدني ساختماني رتبه اول را در  ۳/22۸7اصفهان با ارسال   شهرستاندر اين سال  .است

اختيار داشته است و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال 

 اند. ای معدني ساختماني نداشتهکااله

 .شهرستان لنجان به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه شانزدهم را در استان داشته است 1۳95در سال 

چادگان سهمي شهرستان هزارتن در جايگاه نخست قرار گرفته و  9/64۳اصفهان با  شهرستان در اين سال

 در ارسال صنايع سبك نداشته است. 

ر اين د .شهرستان لنجان از نظر حجم ارسال ماشين آالت رتبه هشتم را در استان داشته است 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، هزار تن حائز رتبه اول است و شهرستان 5/494اصفهان با ارسال  شهرستان سال

 اند.فريدونشهر و چادگان سهمي در ارسال ماشين آالت نداشته

در اين  .نظر ارسال کاالهای شيميايي رتبه هشتم را در استان داشته استلنجان از شهرستان ، 1۳95در سال 

هزار تن رتبه اول استان را داشته است و شهرستان های آران و  0/55۸0شاهين شهر و ميمه با شهرستان سال 

 .ندابيدگل، چادگان، دهاقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهر سهمي در ارسال کاالهای شيميايي نداشته

 



 

 

 گروه کاالیی 9به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک  لنجانمیزان کاالی جابجا شده از شهرستان (. 96 -1دول)ج

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک
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1385 6/۳6  6/1  5/244

5 

6/۳1  ۳/264  0/2  ۸/۳  5/0  5/120  5/7  5/11۸  4/1  0/0  0/0  0/0  0/0  ۳/51  ۳/9  4/۳040  5/۸  

1386 9/۳۳  ۳/1  0/249

۳ 

4/26  2/227  5/1  0/5  5/0  9/109  7/7  4/100  1/1  0/0  0/0  4/7  1/2  ۸/2۸4  4/۳5  5/۳261  2/۸  

1387 6/15  6/0  4/245

9 

7/24  6/579  5/۳  5/۳  ۳/0  5/7۸  4/7  2/126  5/1  0/0  0/0  1/۳۳  2/9  7/267  ۸/۳9  6/۳56۳  7/۸  

1388 4/12  5/0  9/247

2 

2/24  4/1۸4  1/1  0/۳  ۳/0  7/120  9/10  ۸/116  ۳/1  9/1  ۸/0  6/4۳  4/9  2/102  ۸/2۳  9/۳057  2/7  

1389 9/14  6/0  9/270

9 

1/2۳  0/412  ۳/2  7/5  6/0  5/121  ۳/9  9/129  5/1  2/22  2/7  4/69  7/11  ۳/1۳۸  7/2۸  7/۳62۳  2/۸  

1390 6/5  2/0  4/16۸

۸ 

۸/11  9/62۸  0/۳  4/9  6/0  7/112  0/6  0/126  2/1  0/0  0/0  ۸/1۳4  ۳/1۸  9/240  ۸/26  7/2946  ۳/5  

1391 ۳/154  9/5  1/۸74  7/7  1/4۳۸  4/2  4/۳  ۳/0  4/115  6/۸  2/6۸  9/0  0/0  0/0  7/۸2  9/1۳  5/255  ۸/۳5  7/1991  5/4  

1392 1/۳2۳  ۸/9  ۳/100

۳ 

۸/۸  7/۳97  ۳/2  9/2  2/0  5/22  0/2  2/60  ۸/0  ۸/۳  2/1  0/۳  6/0  ۳/51  4/12  ۸/1۸67  ۳/4  

1393 ۸/171  9/5  0/115

6 

1/11  0/۳60  2/2  0/۳  2/0  2/5۳  0/4  5/56  6/0  5/5  5/1  4/5  0/1  5/21  ۸/4  0/1۸۳۳  ۳/4  

1394 2/21  7/0  7/122

9 

0/1۳  5/61۸  2/4  1/14  0/1  1/50  ۳/4  ۸/64  5/0  9/۳5  5/9  9/2  5/0  ۳/72  5/1۳  5/2091  1/5  

1395 6/2  1/0  4/1۸6

5 

1/16  2/657  5/4  ۸/7  5/0  ۸/۳۳  4/2  6/57  6/0  5/50  9/11  ۳/۳  4/0  ۸/76  2/10  1/2755  ۳/6  

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ:  
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ال در اين س .وم را در استان داشته استلنجان به لحاظ ارسال کاغذ و چوب رتبه دشهرستان ، 1۳95در سال 

هزار تن کاغذ و چوب رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان های  ۸/191اصفهان با ارسال شهرستان 

آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و چوب سهمي 

 اند. نداشته

ين در ا .جان از نظر ارسال چرم و پوشاک رتبه دوازدهم را در استان داشته است، شهرستان لن1۳95در سال 

هزار تن چرم و پوشاک در جايگاه نخست استان قرار دارد و  9/۳25آران و بيدگل با ارسال شهرستان سال 

شهرستان های چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، دهاقان و سميرم سهمي در ارسال 

 اند. اين نوع کاالها نداشته

به لحاظ ارسال کاالهای متفرقه و خرده بار رتبه چهارم را در استان را داشته  1۳95لنجان در سال  شهرستان

هزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خرده  1/۳41اصفهان با شهرستان در اين سال  .است

ای چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهمي در ارسال اين نوع بار استان داشته است و شهرستان ه

 .اندکاالها نداشته

استان اصفهان به سهم  مبدأ از هر گروه کاالهای ارسالي از لنجاننسبت سهم شهرستان  (97-1)در جدول

 نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي اگرجمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. 

بي بوده در اين گروه کااليي دارای مزيت نس لنجانباشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان  يكبزرگتر از 

  است. 

به سهم جمعیت شهرستان از استان اصفهان از کل کاالهای ارسالی از مبدأ  لنجاننسبت سهم شهرستان (. 97 -1جدول)

 کل جمعیت استان اصفهان

رقه و متف

 خرده بار

چرم و 

 پوشاک

کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت

صنایع 

 سبک

معدنی 

 ساختمانی
 سال کشاورزی فلزی

۸7/1 00/0 00/0 27/0 50/1 10/0 ۳9/0 ۳5/6 ۳۳/0 1385 

09/7 4۳/0 00/0 22/0 55/1 10/0 ۳0/0 29/5 27/0 1386 
96/7 ۸4/1 00/0 29/0 4۸/1 07/0 69/0 94/4 1۳/0 1387 
7۳/4 ۸7/1 15/0 25/0 1۸/2 06/0 21/0 ۸2/4 11/0 1388 
69/5 ۳2/2 42/1 ۳1/0 ۸5/1 11/0 46/0 5۸/4 1۳/0 1389 
۳1/5 61/۳ 00/0 2۳/0 20/1 12/0 60/0 ۳۳/2 0۳/0 1390 
06/7 74/2 00/0 17/0 69/1 06/0 4۸/0 52/1 16/1 1391 
44/2 12/0 24/0 16/0 ۳9/0 04/0 45/0 72/1 9۳/1 1392 
94/0 20/0 ۳0/0 12/0 79/0 04/0 44/0 17/2 15/1 1393 
64/2 10/0 ۸6/1 09/0 ۸۳/0 20/0 ۸۳/0 55/2 14/0 1394 
99/1 09/0 ۳2/2 12/0 47/0 09/0 ۸۸/0 14/۳ 02/0 1395 

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانماخذ: 
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فلزی و  کاالهای در ترتيب به را لکردعم بهترين خود جمعيت به نسبت لنجان شهرستان نظر مورد دوره طي

ستان لنجان نسبت به جمعيت خود در توليد کاالهای شهر 1۳95سال  در. است داشته بار خرده و متفرقه

 .فلزی، کاغذ و چوب و متفرقه و خرده بار مزيت نسبي داشته است

 واحدهای عمده فروشی

ل( از فروش مجدد )فروش بدون تغيير شک های بازرگاني، عبارت استعمده فروشي به عنوان يکي از بخش

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

ين گونه اشخاص يا شرکت ها عمل ميبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای ا

 کنند.

گروه سه رقمي تقسيم بندی  6به   ISICن بر اساس تقسيم بندی کدهایواحدهای عمده فروشي استان اصفها

 شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات 512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها : عمده514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 ها: ساير عمده فروشي519کد 

و سهم شهرستان از استان طي دوره   لنجانهای موجود در شهرستان بندی، عمده فروشيبر اساس اين طبقه

 باشد. مي( 9۸-1)به صورت جدول  1۳95-1۳92

درصد از کل عمده فروشي های استان در شهرستان لنجان قرار داشته اند و از اين  22/15، 1۳95سال  در

 09/0فريدن با شهرستان و  99/40اصفهان با شهرستان در اين سال  .نظر در رتبه دوم استان قرار گرفته است

 .اندو کمترين تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته بيشتريندرصد 

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

 ISICکد سه رقمی 

 سال

 515کد  514کد  513کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 هرستانش

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 استاندر

 درصد()

1392 21 ۸0/6 15 ۸7/9 61 92/46 ۳۳ 4۳/21 10 95/16 
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 سال

 515کد  514کد  513کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 هرستانش

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

در استان 

 درصد()

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 استاندر

 درصد()

1393 21 5۸/6 19 92/10 61 20/44 46 00/2۳ 12 00/16 

1394 21 14/6 21 ۳4/10 6۳ 75/4۳ 5۳ ۳5/2۳ 12 12/14 

1395 21 01/5 2۳ 62/9 6۳ 65/40 59 96/22 1۳ 40/1۳ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                          

 اصناف

باشند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای صنفي داخلي مياصناف بخش ديگری از بازرگاني 

 ارائه شده است.  (99-1)و سهم اين شهرستان ازکل واحدهای صنفي استان در جدول  لنجانشهرستان 

 و سهم شهرستان از کل واحدهای صنفی استان )درصد( لنجانتعداد واحدهای صنفی شهرستان (. 99 -1جدول)

 سهم  شهرستان در استان )درصد( فیتعداد واحدهای صن سال   

1385 112 79/5 

1386 777 12/5 

1387 1۳14 60/4 

1388 1۸90 25/4 

1389 2۳61 04/4 

1390 ۳06۸ 19/4 

1391 ۳۸4۳ 44/4 

1392 4۸62 ۸0/4 

1393 60۳6 09/5 

1394 7652 49/5 

1395 921۸ 70/5 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                       

 حدهای، اما سهم واای داشتهطي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای صنفي شهرستان لنجان رشد فزاينده

شهرستان لنجان  از نظر  1۳95صنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان کاهش يافته است. در سال 

و  612۸0اصفهان با  شهرستان در اين سال .تعداد واحدهای صنفي رتبه چهارم را در استان داشته است

 .را در استان داشته اند اول و آخر هایبه ترتيب رتبهواحد صنفي  751و مياندشت با  ينبويشهرستان 
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 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن ميهای ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيتاز مهمترين زيرساخت

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار  پر طخطو همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 ابت و همراهتلفن ث

 شده ارائه اصفهان استانو  لنجانشهرستان سطح  در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (100-1) در جدول

استخراج شده است. همچنين  1۳۸5-1۳95. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره است

و اپراتور رايتل طي دوره   1۳۸5-1۳95طي دوره ن همراه برای اپراتور همراه اول اطالعات ضريب نفوذ تلف

 .در سطح شهرستان و استان ارائه شده است1۳91 -1۳95

شود، طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در مالحظه مي (100-1)همانگونه که در جدول 

ستان يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرسطح شهرستان لنجان و کل استان اصفهان افزايش 

دهنده آن است که در هر سال  ضريب نفوذ در سطح نفوذ تلفن ثابت درسطح استان نشانلنجان با ضريب 

لنجان در سال  تانشهرس تر از ضريب نفوذ استان بوده است. از نظر ضريب تفوذ تلفن ثابت،شهرستان پايين

درصد باالترين و  91/9۳نطنز با ضريب نفوذ شهرستان در اين سال  .ر استان داردرتبه شانزدهم را د 1۳95

 اند.ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان داشته ترينپاييندرصد   ۳1/۳2فريدن با شهرستان 

 هانو استان اصف لنجانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان (. 100 -1جدول)

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 52/۳5 11/۳۸ 67/21 00/2۸ - - 

1386 72/۳6 15/۳9 19/۳6 0۳/42 - - 

1387 ۳9/۳7 9۳/۳9 20/40 ۸0/55 - - 

1388 46/۳7 74/40 ۸6/44 12/61 - - 

1389 17/۳7 ۳2/41 ۸9/45 09/69 - - 

1390 71/۳7 17/42 ۸0/4۸ 66/76 - - 

1391 97/۳6 02/4۳ 74/46 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 69/۳7 67/44 71/50 06/۸6 00/0 00/0 
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 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور رایتل(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1393 61/۳9 65/45 5۸/5۳ 62/90 00/۳ 00/۳ 

1394 24/۳۸ 16/46 22/54 72/۸۸ 00/15 00/۸ 

1395 22/۳۸ 60/46 ۸۸/55         02/96 00/21 00/1۳ 

  .به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل در اين جدول ارائه نشده است 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

 
صفهان های استان و کل استان ابا دیگر شهرستان لنجانمقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  شهرستان (. 100 -1نمودار)

  1395در سال 

دراين  .، شهرستان لنجان به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور همراه اول رتبه هفتم را در استان دارد1۳95در سال 

 44/271فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با های شهرستان ش هايي از خوانسار )شامل بخشهرستان سال 

ضريب نفوذ تلفن همراه مربوط به اپراتور  ترينپاييندرصد  42/2۳برخوار با شهرستان درصد باالترين و 

به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل رتبه دوم را در  1۳95همراه اول را داشته اند. شهرستان لنجان در سال 

شهرستان  4درصد در رتبه اول استان قرار دارد و  ۳7ين با ضريب نفوذ ناي شهرستان در اين سال .ن دارداستا

 .اندترين جايگاه را در استان داشتهدرصد پايين 0/2با ضريب نفوذ 



   175/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
تان های اسبا دیگر شهرستان لنجانرستان شهن همراه )اپراتور همراه اول( در مقایسه ضریب نفوذ تلف(. 101 -1نمودار)

 1395و کل استان اصفهان در سال 

 
تان و های اسبا دیگر شهرستان لنجانشهرستان تلفن همراه )اپراتور رایتل( در  مقایسه ضریب نفوذ(. 102 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

(  در BTS)های تلفن همراه اندازی سايت راه و نصب همراه، تلفن فوذن ضريب بهبود در اصلي عامل

 و رايتل نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول BTSتعداد مراکز  (101-1)نقاط مناسب است. در جدول

 .و استان اصفهان ارائه شده است لنجاندر سطح شهرستان 
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و استان اصفهان و  لنجاندر شهرستان و رایتل شده توسط اپراتورهای همراه اول  نصب BTSتعداد (. 101 -1جدول)

 1385-1395سهم شهرستان از استان )درصد( طی دوره 

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
 سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

 سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 27 645 19/4 - - - 

1386 41 11۳۳ 62/۳ - - - 

1387 4۳ 1۳10 2۸/۳ - - - 

1388 50 1۳۸1 62/۳ - - - 

1389 54 1444 74/۳ - - - 

1390 57 1516 76/۳ 0 9 00/0 

1391 6۳ 1669 77/۳ 0 9 00/0 

1392 70 1۸54 7۸/۳ 1 56 79/1 

1393 7۸ 1۸7۳ 16/4 5 112 46/4 

1394 ۸0 1929 15/4 12 167 19/7 

1395 ۸0 1۸99 21/4 12 174 90/6 

  استان مخابرات مأخذ: شرکت           

 در اين سال .را در استان داردهمراه اول رتبه ششم  BTSاز نظر تعداد  1۳95در سال شهرستان لنجان 

اول و آخر  هاینصب شده به ترتيب رتبه BTS  ۸با    بوئين و مياندشت شهرستانو  ۸۳7اصفهان با  شهرستان

در نصب شده توسط اپراتور رايتل  BTSشهرستان لنجان از نظر تعداد 1۳95اند. در سال  را در استان داشته

رايتل اپراتور نصب شده توسط  BTS ۸2اصفهان با شهرستان در همين سال  .رتبه سوم استان قرار داشته است

اند )الزم  نصب شده رتبه آخر را در استان داشته BTS يكجايگاه اول و شهرستان های سميرم و فريدن با 

 شهرستان استان سايتي نصب نکرده است(. 6اپراتور رايتل هنوز در  1۳95به ذکر است که تا سال 

 دهد. و کل استان نشان مي لنجانبه ازای هر هزار نفر را در شهرستان  BTSمراکز سرانه  (102-1) جدول 

 نفر( 1000و استان اصفهان )به ازای هر  لنجانشهرستان  BTSسرانه (. 102 -1جدول)

 استان شهرستان سال
1385 12/0 14/0 

1390 2۳/0 ۳1/0 

1395 ۳5/0 40/0 
 استان مخابرات ماخذ: شرکت
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نصب شده در شهرستان لنجان  BTSهمانگونه که مشخص است که طي سال های مورد مقايسه سرانه مراکز 

رتبه هجدهم را در  BTSلنجان به لحاظ سرانه شهرستان ، 1۳95ل پايين تر از سرانه استان بوده است. در سا

به ازای هر  BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ين با نايشهرستان در اين سال  .استان داشته است

 .انداول و آخر را در استان داشته هایهزار نفر به ترتيب رتبه

 
با دیگر  لنجانشهرستان نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در  BTSسرانة مقایسه (. 103 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

تعداد روستاهای  (10۳-1)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گسترش اينترنت دارد. در جدول

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95و استان اصفهان طي دوره  جانلندارای ارتباط تلفني در شهرستان 

 و استان لنجانروستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان (. 103 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1385 5۸ 1700 41/۳ 

1386 50 16۸2 97/2 

1387 50 1704 9۳/2 

1388 52 17۳۳ ۳9/7 

1389 55 1726 00/۳ 

1390 55 171۸ 19/۳ 

1391 52 1745 9۸/2 

1392 4۳ 1546 7۸/2 

1393 4۳ 15۸1 72/2 



 لنجانسند توسعه شهرستان / 17۸

 

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 )درصد(سهم شهرستان از استان استان شهرستان

1394 4۳ 15۸1 72/2 

1395 4۳ 15۸1 72/2 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت                       

 شبکه

داير  ADSLهای های مهم در  ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتتاينترنت پر سرعت يکي از زيرساخ

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.شده شاخص مناسبي برای بررسي زيرساخت

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

 لرا به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تباد نامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي

نصب شده توسط  ADSLتعداد پورت های  (104-1)در جدول .کنداطالعات با سرعت باال تبديل مي

 ارائه شده است. لنجانشرکت مخابرات در شهرستان 

و  سهم شهرستان  لنجانخابرات  در شهرستان دایر شده توسط شرکت م ADSLهای تعداد پورت(. 104 -1جدول)

 1388-1395از استان )درصد( طی دوره 

 سهم شهرستان از استان )درصد( تعداد سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 ۳0 6۸/1 1۳/0 ۳۸/0 

1389 79 17/1 ۳۳/0 40/1 

1390 ۳0۸9 6۸/۳ 5۳/12 22/17 

1391 ۸1۳۸ 44/4 59/۳2 24/۳7 

1392 10159 95/۳ 16/40 65/51 

1393 20511 14/5 05/۸0 54/79 

1394 25۳70 24/5 75/97 44/95 

1395 2545۳ ۸4/4 ۸1/96 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت    

داير شده از سوی شرکت مخابرات رتبه  ADSLاز نظر تعداد پورت های  1۳95شهرستان لنجان در سال 

 2271چادگان با شهرستان درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  شهرستان. جم را در استان داشته استپن

 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 لنجان در سال 

سميرم با  با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال  . داشته است چهاردهم استان قرار

 .انداول و آخر را در استان داشته هایپورت به ازای هر هزار نفر به ترتيب رتبه 59/5۸
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با دیگر  لنجانشهرستان در دایر شده توسط شرکت مخابرات  ADSLسرانة پورت مقایسه (. 104 -1نمودار)

 1395های استان و کل استان اصفهان در سال شهرستان

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، ستپ سفارشي، پست جواب قبول، پست عادی، پست از: عبارتند کهرا ارائه مي دهد 

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست بار، پست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 واحدهای پستی تعداد و سرانه

های مهم در مورد ظرفيت عملکردی شرکت پست است. در جدول تعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 ارائه شده است.  لنجانتعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان  (1-105)

و روستایی و سهم شهرستان )درصد( از به تفکیک شهری  لنجانتعداد واحدهای پستی شهرستان (. 105 -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 ۳۸ 12 26 11/5 4۸/5 96/4 

1386 50 14 ۳6 05/5 56/5 ۸۸/4 
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 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1387 5۳ 19 ۳4 12/5 5۸/5 ۸1/4 

1388 55 24 ۳1 12/5 4۸/5 96/4 

1389 5۸ 25 ۳۳ 29/5 54/5 12/5 

1390 90 5۸ ۳2 27/۸ 45/10 00/6 

1391 ۸6 54 ۳2 97/7 ۸5/9 0۳/6 

1392 ۸7 55 ۳2 15/۸ 75/9 ۳5/6 

1393 ۸7 55 ۳2 1۸/۸ 79/9 ۳9/6 

1394 ۸5 5۳ ۳2 11/۸ 69/9 ۳9/6 

1395 66 ۳4 ۳2 50/6 51/6 4۸/6 

 اره کل پست استانمأخذ: اد

استان را داشته است در اين سال  سوم از نظر تعداد کل واحدهای پستي، رتبه  1۳95شهرستان لنجان در سال 

 .اندواحد پستي رتبه های اول و آخر را در استان داشته 5خوانسار با شهرستان و  ۳0۸اصفهان با شهرستان 

و  لنجانروستايي در سطح شهرستان  ICTو دفاتر  تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری (106-1)در جدول 

 سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان اصفهان طی دوره  لنجانروستایی در شهرستان  ICTتعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری و (. 106 -1جدول)

1395-1385 

 سال

 داد دفاتر خدمات ارتباطی شهریتع روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 0 0 6 ۳6/5 

1386 0 0 9 00/6 

1387 1۸ 15/4 1۳ 5۸/5 

1388 19 99/۳ 1۸ 42/5 

1389 21 ۳۳/4 1۸ ۸5/4 

1390 21 67/4 20 54/6 

1391 21 67/4 20 54/6 

1392 15 19/4 20 ۳5/6 



   1۸1/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 داد دفاتر خدمات ارتباطی شهریتع روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1393 15 26/4 20 ۳1/6 

1394 15 ۳1/4 20 ۳5/6 

1395 14 55/4 20 25/6 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

در اين سال  .رتبه هفتم را در استان داشته است ICT، از نظر تعداد دفاتر 1۳95لنجان در سال شهرستان 

 و نجف آباد ، برخواريننايست و شهرستان های روستايي در جايگاه نخ ICTدفتر  64اصفهان با شهرستان 

روستايي  ICTخوانسار و فريدونشهر نيز فاقد دفتر های شهرستان دفتر در جايگاه  آخر قرار گرفته اند ) 2با 

در رتبه سوم استان قرار  1۳95باشند(. از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرستان لنجان در سال مي

چادگان و خورو بيابانك های شهرستان دفتر رتبه نخست و  1۳5اصفهان با شهرستان ن سال در اي. داشته است

 .دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند يكبا 

و کل استان را نشان  لنجانسرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرستان  (107-1)جدول

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  هدهد. مطابق روال مطرح شده توسط کارشناسان ادارمي

 شود. در نظر گرفته مي

 نفر( 4000)به ازای هر و استان اصفهان  لنجانسرانه واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 107 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 67/0 24/0 47/۳ 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 46/1 07/1 2۸/4 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 00/1 5۸/0 66/4 79/0 46/0 22/۳ 

 مأخذ: اداره کل پست استان                

در  .، شهرستان لنجان از نظر سرانه کل واحدهای پستي رتبه دوازدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

به ترتيب پايين ترين و  97/2فريدن با سرانه شهرستان و  45/0با  سرانه  خميني شهرشهرستان اين سال 

باالترين سرانه کل واحدهای پستي استان را داشته اند. در همين سال، شهرستان لنجان از نظر سرانه واحدهای 

داشته  سيزدهم و دهم استان را در اختيار هایپستي شهری و سرانه واحدهای پستي روستايي به ترتيب رتبه

واحد پستي  2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1دهاقان با سرانه شهرستان ، 1۳95است.  در سال 
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و شهرستان  27/9در همين سال شهرستان نطنز با شهری به ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. 

 اند.روستايي را در استان داشته ترين سرانه واحدهای پستيباالترين و پايين ۳6/0خوانسار با 

 
ان و های دیگر استبا شهرستان لنجانمقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان (. 105 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

 (10۸-1) باشد. در جدولرسي وضعيت شرکت پست ميسرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بر

هان طي و استان اصف لنجانتعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95های سال

و استان اصفهان  لنجاننفر( در شهرستان  تعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار(. 108 -1جدول)

 1385-1395طی دوره 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 ۸40056 ۸2/1 70/۳ 1۳/10 

1386 ۸4۸449 ۸5/1 6۸/۳ 90/9 

1387 ۸42456 79/1 59/۳ 0۸/10 

1388 61۳457 96/1 57/2 59/6 

1389 50۳۸00 61/1 0۸/2 50/6 

1390 762669 29/2 09/۳ ۸۳/6 

1391 219906 79/0 ۸۸/0 6۳/5 



   1۸۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1392 662219 47/2 62/2 ۳۸/5 

1393 956۸99 20/۳ 7۳/۳ 95/5 

1394 752046 61/2 90/2 6۸/5 

1395 ۳7966۸ 29/2 44/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال        

 مأخذ: اداره کل پست استان                 

سرانه مرسوالت پستي در شهرستان لنجان و استان اصفهان طي دوره مورد نظر مشخص است، همانگونه که 

کاهش يافته است و طي اين دوره همواره سرانه مرسوالت در شهرستان پايين تر از سطح استان بوده است. 

 ستانشهر. ر تعداد مرسوالت پستي رتبه هفتم را در استان داشته استاز نظ 1۳95شهرستان لنجان در سال 

اول و آخر را در  هایمرسوله به ترتيب رتبه ۳27۸با  ين و مياندشتبويشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با 

 استان داشته اند.

همين  در. ، شهرستان لنجان از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه دهم را در استان داشته است1۳95در سال 

انه ا سرب ن و مياندشتبوييشهرستان مرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و  ۳4/5اصفهان با سرانه  شهرستان سال

 .رتبه آخر را در استان دارندمرسوله به ازای هر نفر  14/0

 
ستان های دیگر استان و کل استان اصفهان در با شهر لنجانمقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان (. 106 -1نمودار)

 1395سال 
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 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمامیزان دسترسی به شبکه

هت های مناسب جدر سال های اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساخت

دا و ال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال صهای ديجيتتر به صورت ايجاد شبکهارائه خدمات با کيفيت

 در سيما و صدا ديجيتال های شبکه آغاز شده است. پوشش جمعيتي 1۳۸9سيما در استان اصفهان از سال 

 . است شده نشان داده (109-1)جدول و کل استان در لنجانسطح شهرستان 

و  نجانلدر شهرستان  )درصد( های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیهای شبکهپوشش جمعیتی فرستنده(. 109 -1جدول)

 1389-1395استان طی دوره 

 سال
 های دیجیتال رادیویی و تلویزیونیپوشش جمعیتی فرستنده

 استان شهرستان

1389 60 45 

1390 60 54 

1391 60 67 

1392 60 71 

1393 60 7۸ 

1394 70 ۸4 

1395 ۸0 90 

 مأخذ: صدا و سيمای مرکز استان اصفهان                             

 های ديجيتال راديويي و تلويزيوني دراز نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده 1۳95شهرستان لنجان در سال 

خميني ان شهرستدر اين سال  .قرار دارد )به صورت مشترک با چند شهرستان ديگر(رتبه های مياني استان

درصدی رتبه آخر را در استان  50فريدونشهر با پوشش شهرستان درصدی رتبه اول و   100شهر با پوشش 

 . اندداشته

 انرژی -13 -1

استان  و لنجانصنعتي و کل گاز طبيعي در شهرستان  ،سرانه مصرف خانگي، تجاری( 110-1)در جدول 

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94اصفهان طي دوره 

درصد رشد  -51/۳به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5کل گاز طبيعي در اين شهرستان از سال  سرانهمصرف 

هزار متر  4/14در اين شهرستان معادل  1۳94منفي داشته است. مصرف سرانه کل گاز طبيعي در پايان سال 

استان  رستان()از ميان بيست و چهار شه پنجممکعب بوده است که از لحاظ مصرف سرانه گاز در جايگاه 

هزار متر مکعب( و  1۳/9۳) مبارکهی گاز مربوط به شهرستان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف سرانه

کمترين آن مربوط به شهرستان خور و بيابانك است. بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان لنجان در 



   1۸5/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

مکعب  هزار متر 7/166با سرانه از بين مصرف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش صنعتي  1۳94سال 

، در بخش خانگي به طور 1۳94تا  1۳۸5گاز طبيعي از سال  چنين مصرف سرانهاست. هم بوده مصرف

 95/6 (1۳94تا  1۳۸6) از سال درصد و در بخش صنعتي نيز 12/55درصد، در بخش تجاری  -5۸/۳ميانگين 

  .درصد رشد داشته است

به تفکیک  لنجانسرانه مصرف گاز طبیعی)هزار متر مکعب به ازای هر مشترک(  در شهرستان (. 110 -1جدول)

 های مختلفبخش

 سال

 سرانه مصرف گاز تجاری سرانه مصرف گازخانگی
سرانه مصرف گاز 

 صنعتی

سرانه مصرف کل گاز 

 طبیعی

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 

 نسبت مصرف

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 استان

 )درصد(

1385 0/20 2۸/11 ۸/5۸ 29/5 0/0 00/0 7/20 20/10 

1386 ۳/21 09/9 4/101 ۳0/5 0/1000 12/2 9/22 45/۸ 

1387 ۸/21 09/9 0/۳0 ۸۸/1 6/42۸ 57/1 0/22 2۳/۸ 

1388 ۸/21 96/۸ ۳/10 ۳6/1 0/250 54/0 6/21 ۳6/۸ 

1389 4/22 52/9 4/74 5۸/9 0/625 4۳/1 5/2۳ ۳5/9 

1390 2/1۸ 92/۸ 4/51 0۸/9 0/250 17/1 9/1۸ ۸4/۸ 

1391 9/16 27/۸ 0/4۸ 07/۸ 0/500 ۳7/2 7/17 19/۸ 

1392 1/17 20/9 6/57 7۸/11 9/۸۸۸ 4۸/5 1/1۸ ۳1/9 

1393 0/15 1۸/7 5/۳9 ۸2/7 0/400 75/1 6/15 15/7 

1394 9/1۳ 54/6 1/۳۳ 46/5 7/166 66/0 4/14 ۳9/6 

 شرکت گاز استان اصفهانماخذ:        
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 1394های استان اصفهان در سال گاز طبیعی در شهرستان مصرف سرانه(. 107 -1نمودار)

 
 1394در سال  لنجانگاز در شهرستان ترکیب مصرف (. 108 -1نمودار)

 67/2کنندگان گاز بخش خانگي، تعداد مصرفاز درصد  72/5، 1۳94طبق اطالعات به دست آمده از سال 

صنعتي استان در بخش کنندگان مصرفاز درصد  16/0تجاری و بخش دگان نکندرصد از تعداد مصرف

های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخشفاين شهرستان قرار دارند. تعداد مصر

اند. در شهرستان لنجان داشته 1۳94تا  1۳۸5های درصد رشد متوسط در طي سال 51/10و  64/۸، ۸1/6

های گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي اين کنندگان گاز در بخشتعداد مصرف

، در طي . بنابراين در شهرستان لنجاندرصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6ها به طور ميانگين سال

خانگي در مقايسه با استان از رشد بيشتر و در  شکنندگان در بختعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5های سال

 .اندتجاری و صنعتي، از رشد کمتری برخوردار بوده هایبخش



   1۸7/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 لنجانکنندگان گاز در شهرستان داد مصرفتع(. 111 -1) جدول

 

 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(

 انشهرست

سهم شهرستان 

از 

 استان)درصد(

1385 47575 42/5 9۳6 01/۳ 5 20/0 4۸516 ۳۳/5 

1386 51644 47/5 9۸6 ۸6/2 6 20/0 526۳6 ۳6/5 

1387 549۳0 46/5 1000 64/2 7 21/0 559۳7 ۳4/5 

1388 5۸426 4۳/5 1071 55/2 ۸ 21/0 59505 ۳1/5 

1389 62421 45/5 1209 61/2 ۸ 1۸/0 6۳6۳۸ ۳2/5 

1390 65950 ۳6/5 1۳62 60/2 ۸ 16/0 67۳20 2۳/5 

1391 70۸64 41/5 1562 69/2 ۸ 14/0 724۳4 27/5 

1392 760۸4 51/5 17۳7 71/2 9 15/0 77۸۳0 ۳6/5 

1393 ۸1251 61/5 1۸46 6۳/2 10 14/0 ۸۳107 45/5 

1394 ۸6057 72/5 1961 67/2 12 16/0 ۸۸0۳0 55/5 

 اصفهانمأخذ: شرکت گاز استان           

ستان شهر .قرار گرفته است، شهرستان لنجان در رتبه پنجم استان 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

کين خور و بيابانك بدون مشترک گاز کمترين تعداد مشترشهرستان مشترک، بيشترين و  65۳۸01اصفهان با 

 . اندگاز را داشته

 
 1394های استان اصفهان در سال تعداد کل مشترکین گاز شهرستان. (109 -1نمودار)
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به اين شکل بوده است که  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان لنجان طي سال

 1۳94متر مکعب در پايان سال  ۸1۸45به  1۳۸5متر مکعب در سال  7412۳مصرف بنزين معمولي از ميزان 

دهد. درصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي ۳6/4حدود  1۳94رسيده است که در سال 

درصد رشد داشته است. از  17/1،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال مصرف اين فرآورده

ليتر رسيده که به  ۳4/۳15ليتر به   ۸۸/۳26ها از بنزين معمولي در طي اين سال طرف ديگر مصرف سرانه

درصد رشد داشته است. شهرستان لنجان از بين بيست و چهار شهرستان استان، در  -۳۳/0ر ميانگين طو

ترين ی پانزدهم را دارد. بيشپنجم و در مصرف سرانه بنزين معمولي رتبه مصرف کل بنزين معمولي رتبه

 6۸/6۳9ن)و نايي ليتر( 92۳965های اصفهان) ی بنزين به ترتيب در شهرستانمصرف بنزين و مصرف سرانه

ليتر( بوده  54/179( و فالورجان) 6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانليتر( بوده و کمترين آن

 .است

 
 1394های استان اصفهان در سال زین در شهرستانبن مصرف سرانه(. 110 -1نمودار)

متر مکعب در  ۳415به  1۳۸5متر مکعب در سال  1920ميزان  در شهرستان لنجان مصرف بنزين سوپر از

درصد از مصرف بنزين سوپر در استان را  69/4حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94پايان سال 

ی نفتي به طور ميانگين از سال دهد و در جايگاه چهارم استان قرار دارد. مصرف اين فرآوردهتشکيل مي

بنزين سوپر در اين شهرستان  درصد رشد داشته است. همچنين مصرف سرانه 46/10،  1۳94تا سال  1۳۸5

درصد رشد  ۸۳/۸ها به طور ميانگين ليتر رسيده که در طي اين سال 16/1۳ليتر به  47/۸ها از در طي اين سال

 فی بنزين سوپر اين شهرستان در جايگاه هفتم استان قرار دارد. بيشترين مصرداشته است. مصرف سرانه

ليتر( و تيران و کرون)  41512های اصفهان)ی بنزين سوپر به ترتيب در شهرستانبنزين سوپر و مصرف سرانه

 .اندهره ماندهباست و در دوره مورد بررسي ده شهرستان اين استان از مصرف بنزين سوپر بي بودهليتر(  27/۳1



   1۸9/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال بنزین سوپر در شهرستان (. مصرف سرانه111 -1نمودار)

متر مکعب در  9294۸به  1۳۸5متر مکعب در سال  11۸75۳گاز از ميزان مصرف نفت لنجان در شهرستان

گاز در استان را تشکيل درصد از مصرف نفت 56/۳حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94پايان سال 

 -59/2ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين  قرار دارد. در طي اين سال در رتبه هشتم استان دهد ومي

ليتر به  70/52۳ها 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  -04/4ليتر رسيده است که به طور ميانگين  12/۳5۸

از گگاز اين شهرستان در جايگاه پانزدهم استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف نفتی نفتسرانه مصرف

ليتر( و کمترين  0۸/4609ين)ليتر( و ناي 720779های اصفهان)ی آن به ترتيب در شهرستانو مصرف سرانه

 .وده استليتر( ب 56/154شهر) ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)آن مربوط به شهرستان

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستاننفت مصرف سرانه(. 112 -1نمودار)
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رسيده  1۳94متر مکعب در پايان سال  2۳۸به  1۳۸5متر مکعب در سال  149۸کوره از ميزان مصرف نفت

استان را تشکيل داده و در رتبه پانزدهم  کورهدرصد از مصرف نفت 27/0حدود  1۳94است که در سال 

درصد رشد داشته است.  59/62ها مصرف اين فرآورده به طور ميانگين استان قرار دارد. در طي اين سال

ولي به طور ميانگين ليتر کاهش يافته،  92/0ليتر به  61/6ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالمصرف سرانه

رشد داشته است و در جايگاه نوزدهم استان قرار دارد. بيشترين ميزان صد در ۳1/60ها در طي اين سال

 60/۳66ليتر مصرف و  15۳۸4اردستان با مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن مربوط به شهرستان

 .اندليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان مصرف نفت کوره نداشته

 
 1394های استان اصفهان در سال در شهرستان کورهنفت  مصرف سرانه(. 113 -1نمودار)

متر مکعب در  14۳۳به  1۳۸5متر مکعب در سال  55۸7بر طبق اطالعات ارائه شده مصرف نفت سفيد از 

سفيد در استان را تشکيل درصد از مصرف نفت 91/2حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94پايان سال 

نگين ی نفتي به طور ميادهد و در رتبه يازدهم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآوردهمي

 64/24ها از آن نيز در طي اين سال درصد رشد منفي داشته است. مصرف سرانه -67/11ها در طي اين سال

درصد رشد )منفي(  -9۸/12يانگين ها به طور مليتر کاهش يافته و به عبارتي در طي اين سال 52/5ليتر به 

ی نفت سفيد شهرستان لنجان در جايگاه پانزدهم استان قرار دارد. بيشترين داشته است. از نظر مصرف سرانه

 ليتر( و خور و بيابانك ۸۸75) های اصفهاننفت سفيد در استان مربوط به شهرستان مصرف و مصرف سرانه

ليتر( و فالورجان)  97ن و مياندشت)های بوييشهرستان مربوط بهيب ليتر( و کمترين آن نيز به ترت 90/4۳۸)

 .ليتر( بوده است 92/1



   191/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال در شهرستان سفیدنفت  مصرف سرانه(. 114 -1نمودار)

، رسيده 1۳94پايان سال  درتن  ۳6۸6به  1۳۸5تن در سال  429۸مصرف گاز مايع نيز در اين شهرستان از 

درصد از مصرف گاز مايع استان  0۸/۳ و درصد رشد داشته  -21/1ها که به طور متوسط در طي اين سال

. از نظر مصرف گاز مايع، شهرستان لنجان در جايگاه نهم ) از بين بيست و چهار شهرستان( داشته استرا 

کيلوگرم افزايش  20/14م به کيلوگر 95/1۸ها از ن سالی گاز مايع در طي اياستان قرار دارد. مصرف سرانه

داشته است. شهرستان لنجان از لحاظ  (منفي)درصد رشد -6۸/2 به طور ميانگين، هادر طي اين سال ، امايافته

 یی هجدهم استان قرار دارد. بيشترين مصرف گاز مايع و مصرف سرانهی گاز مايع در رتبهمصرف سرانه

ليتر( و  26/114تن( و خور و بيابانك ) 42569های اصفهان )ه ترتيب در شهرستانب 1۳94آن در سال 

 .ن و مياندشت با مصرف صفر بوده استبويي ها مربوط به شهرستانکمترين آن
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 1394های استان اصفهان در سال گاز مایع در شهرستان مصرف سرانه(. 115 -1نمودار)



 

 

 لنجاننفتی در شهرستان  میزان مصرف شش فرآورده(. 112 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف 

کل 

 شهرستان

 )تن(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 عب()مترمک

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 )لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 )مترمکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب()متر

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 مکعب(متر)

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 رانهس

 ) لیتر(

مصرف کل 

 شهرستان

 )مترمکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 95/1۸ 429۸ 6۸/2 ۸۸/۳26 7412۳ 22/5 47/۸ 1920 55/4 64/24 55۸7 04/4 70/52۳ 11۸75۳ 74/۳ 61/6 149۸ 06/0 

1386 2۸/1۸ 4215 6۸/2 9۳/۳24 74920 20/5 57/۸ 1975 64/4 14/24 5565 26/۳ 02/514 11۸520 72/۳ 51/6 1501 06/0 

1387 ۸6/17 41۸7 75/2 ۸7/۳20 752۳1 12/5 4۳/9 2211 92/4 41/2۳ 54۸9 20/4 ۸4/502 117۸96 74/۳ 60/6 154۸ 06/0 

1388 2۸/17 4120 15/۳ 6۸/۳16 75500 0۸/5 02/15 ۳5۸0 51/7 70/22 5412 25/4 ۸۸/4۸2 11512۳ 70/۳ 00/7 1670 07/0 

1389 ۸۳/16 40۸1 05/۳ 96/۳16 76۸۳9 74/4 47/12 ۳02۳ 22/6 ۸6/21 5۳00 ۳6/4 4۳/466 11۳076 64/۳ 1۸/7 1740 07/0 

1390 29/15 ۳76۸ 9۸/2 10/۳09 76196 ۸2/4 2۸/7 1794 ۳۳/4 15/9 2256 24/2 95/447 110424 2۸/۳ 5۸/۳ ۸۸۳ 0۳/0 

1391 65/16 4157 ۳4/۳ 5۳/۳17 792۸9 79/4 45/9 2۳60 05/5 56/7 1۸۸۸ 26/2 ۳2/44۳ 110701 56/۳ 65/2۸ 715۳ 21/0 

1392 0۳/14 ۳54۸ 05/۳ 95/۳2۸ ۸۳206 7۸/4 57/12 ۳179 6۸/4 75/6 1707 ۳۸/2 5۸/405 102590 1۸/۳ 12/1 2۸4 01/0 

1393 11/12 ۳10۳ 64/2 9۸/۳4۳ ۸۸1۳6 76/4 49/12 ۳201 54/4 75/5 147۳ ۳6/2 79/412 105767 21/۳ 02/1 261 09/0 

1394 20/14 ۳6۸6 0۸/۳ ۳4/۳15 ۸1۸45 ۳6/4 16/1۳ ۳415 69/4 52/5 14۳۳ 91/2 12/۳5۸ 9294۸ 56/۳ 92/0 2۳۸ 27/0 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده
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و سهم اين شهرستان از کل  لنجانهای بنزين در شهرستان پمپو  CNGهای جايگاهتعداد ( 11۳-1)جدول 

در سال های مورد بررسي اين  CNGهای تعداد جايگاهدهد. ن ميرا نشاهای استان پمپ ها و جايگاه

اين شهرستان در جايگاه پنجم قرار دارد  CNGافزايش يافته است. از نظر تعداد جايگاه  9به  4شهرستان از 

 9ها در اين شهرستان قرار دارد. هم چنين تعداد پمپ بنزين از درصد از اين جايگاه ۸۸/5،  1۳94و در سال 

درصد به طور ميانگين رشد داشته است.  46/۳ ،1۳94تا  1۳۸5رسيده و از سال  1۳94جايگاه در سال  12به 

درصد  27/4قرار دارد. الزم به ذکر است استان اين شهرستان از نظر تعداد پمپ بنزين نيز در جايگاه ششم 

 .ددر شهرستان لنجان قرار دارن 1۳94های استان در سال بنزيناز پمپ

 لنجانشهرستان  CNGتعداد پمپ بنزین و جایگاه (. 113 -1جدول)

 سال

 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 ) درصد(استان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 9 41/4 4 77/۳ 

1386 9 ۳۳/4 4 77/۳ 

1387 10 52/4 5 55/4 

1388 10 50/4 5 27/4 

1389 10 41/4 5 1۳/4 

1390 10 27/4 6 29/4 

1391 10 12/4 6 0۸/4 

1392 10 05/4 7 7۳/4 

1393 12 69/4 7 67/4 

1394 12 27/4 9 ۸۸/5 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                                 

مومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عبخش

 و سهم شهرستان از استان را لنجانميزان مصرف سرانه مشترکين برق شهرستان  (114-1)باشد. جدول مي

-هزارکيلووات 26/4برق مشترکين جمعاً از  ميزان مصرف سرانههد. دميهای مختلف نشانبه تفکيك بخش

رسيده که به طور ميانگين در طي اين  1۳94ساعت در سال کيلوواتهزار 72/۳به  1۳۸5ساعت در سال 

درصد از مصرف  29/۳، لنجاندرصد رشد منفي داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان  -67/0ها سال

در بخش  1۳94برق در سال  بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. تشکيل مي 1۳94در سال برق استان را 

)داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش نشده است(. ش خانگي بوده است صنعتي و کمترين آن در بخ

 کشاورزی(، مربوط به بخش 1۳94 سالتا  1۳۸5های بيشترين رشد مصرف برق )به طور ميانگين طي سال



   195/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

درصد رشد و کمترين رشد مصرف، مربوط به بخش  5۳/20ها بوده که به طور ميانگين در طي اين سال

، داشته است. از نظر مصرف کل برقدرصد رشد  44/۳ها به طور ميانگين در طي اين سال بوده که خانگي

برق نيز اين شهرستان  استان و از نظر مصرف سرانه دهمدر جايگاه  1۳95در نه ماهه اول سال  لنجانشهرستان 

 است. گرفتهاستان قرار  بيست و سومدر جايگاه  

 
 1395 سال نه ماهه اولهای استان اصفهان در مصرف کل برق در شهرستان(. 116 -1نمودار)

 
های استان اصفهان در شهرستان )هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( کل برق مصرف سرانه(. 117 -1نمودار)

 1395سال  نه ماهه اول در
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در  1۳95سال  ماهه اول نه برق در کنندههای مصرفف هريك از بخشدرصد مصر (11۸-1)در نمودار 

 .است ارائه شده لنجانشهرستان 

 
 1395 سال نه ماهه اولدر  لنجانکننده برق در شهرستان های مختلف مصرفسهم مصرف بخش(. 118 -1نمودار)

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد( لنجانهای مختلف شهرستان برق در بخش مصرف سرانه. (114 -1جدول)

 

 سال

 کل روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

رانه س

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم مصرف 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 2۳/2 55/4 17/۳1 ۸0/5 ۳9/6 75/0 ۸0/251 26/2 51/2 9۳/2 - 5۸/4 26/4 ۸7/20 

1386 ۳0/2 6۳/4 16/۳0 52/5 67/66 77/0 00/۳60 27/2 64/2 02/۳ - 12/۳ 44/4 ۳2/19 

1387 24/2 55/4 06/29 ۸4/4 77/69 75/0 40/206 97/1 61/2 95/2 - ۸۳/4 ۳4/4 ۸۸/19 

1388 21/2 54/4 42/۳2 07/6 97/46 ۸1/0 ۳5/227 ۸6/1 94/2 ۳7/۳ - 7۸/4 21/4 45/21 

1389 21/2 6۳/4 20/2۸ 50/5 24/46 15/1 ۸5/6۸1 0۸/4 96/۳ 79/۳ - 97/4 55/5 11/24 

1390 91/1 52/4 14/12 0۳/۳ 72/115 42/2 25/425 ۸۸/2 15/۳ ۸۳/۳ - 94/4 5۸/4 61/21 

1391 ۸۳/1 52/4 91/11 22/۳ 15/9۸ 27/2 05/۳67 25/2 7۳/2 6۳/۳ - 79/4 01/4 67/20 

1392 ۸2/1 56/4 12/24 2۳/6 00/۳6 ۸6/0 74/270 79/1 60/2 49/۳ - 61/4 61/۳ 54/21 

1393 ۸1/1 60/4 ۸7/24 ۳0/6 95/۳4 90/0 ۳0/255 05/2 64/2 ۳۳/۳ - 0۸/7 ۸2/۳ 25/24 

1394 70/1 65/4 56/27 74/7 97/۳5 9۸/0 60/22۳ 09/2 61/2 4۳/۳ - 99/5 72/۳ ۸۸/24 

ماهه اول  9

1395 
52/1 7۳/4 00/1۸ ۸9/5 5۳/۳5 04/1 ۳۸/201 27/2 14/2 20/۳ - 97/1۳ 44/۳ 09/۳1 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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 1۳94مشترک در سال  121794به  1۳۸5مشترک در سال  699۸1تعداد مشترکين از  لنجاندر شهرستان 

دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين ان را تشکيل ميدرصد از مشترکين است 07/5رسيده است که 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق مربوط به بخش  ۳7/6ها به طور ميانگين سال

کشاورزی ( و کمترين آن مربوط به بخش 1۳94 سالتا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  57/9) عمومي

ال در نه ماهه اول س لنجانيانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان درصد رشد به طور م 56/5)

 استان قرار دارد. پنجماز نظر تعداد مشترکين برق در جايگاه  1۳95

 لنجانهای مختلف شهرستان تعداد مشترکین برق در بخش(. 115 -1جدول)

 

 سال

 یتجار 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 59155 79/4 1572 94/۳ 2190 ۸4/1 27۸ 29/1 67۸6 ۸9/6 

1386 622۸0 75/4 165۸ ۸7/۳ 225 1۸/0 225 99/0 7197 94/6 

1387 64۸04 69/4 17۸4 ۸1/۳ 240 1۸/0 ۳۸0 55/1 76۸۸ 9۳/6 

1388 6۸252 70/4 192۳ 75/۳ ۳94 27/0 2۸۸ 2۸/1 ۸۳27 70/6 

1389 7155۳ 67/4 2021 ۸1/۳ 519 ۳۳/0 259 1۳/1 9649 16/7 

1390 7645۳ 72/4 2060 54/۳ 579 ۳5/0 ۳01 2۸/1 9۸۳0 ۸7/6 

1391 ۸146۸ 79/4 222۸ 45/۳ 62۸ ۳5/0 2۸۳ 19/1 10476 94/6 

1392 ۸9۸01 0۳/5 27۳0 ۸2/۳ 61۸ ۳۳/0 ۳16 22/1 111۸9 01/7 

1393 9515۸ 14/5 2942 79/۳ 704 ۳6/0 ۳99 47/1 11697 00/7 

1394 104۳7۳ 46/5 ۳525 19/4 7۳۸ ۳7/0 440 56/1 1271۸ 27/7 

ماهه  9

 1395اول 
4۳746 45/5 1۳40 15/4 10۳9 ۳7/0 1۸57 61/1 9746 ۳4/7 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان                  



   199/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 
 سال در نه ماهه اول لنجانهای مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان (. سهم هریک از بخش119 -1نمودار)

1395 

 
 1395 سال نه ماهه اولهای استان اصفهان در تعداد مشترکین برق شهرستان(. 120 -1نمودار)

ه بر باشد کهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی تجاری و فضای سبز ميبخش

 به 1۳۸5متر مکعب در سال  97/۳62ی آب مشترکين جمعاً از ميزان مصرف سرانه (116-1)اساس جدول 

درصد رشد)منفي(  -91/1ها رسيده که به طور ميانگين در طي اين سال 1۳95متر مکعب در سال  64/26۳

دهد. درصد از مصرف آب استان را تشکيل مي 50/4، ست. مجموع مصرف آب شهرستان لنجانداشته ا

بوده متر مکعب(  55/1۳4۳در بخش عمومي )1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

(، مربوط به 1۳95تا   1۳۸5های . همچنين بيشترين رشد مصرف آب) به طور ميانگين در طي سالاست
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درصد رشد داشته است. از نظر  06/4ها بخش توليدی تجاری بوده که به طور ميانگين در طي اين سال

رار اول استان ق آب نيز در جايگاه و از نظر مصرف سرانه هفتمی مصرف کل آب اين شهرستان در رتبه

 .داشته است

 لنجانهای مختلف شهرستان به ازای هر مشترک( در بخش متر مکعب) مصرف سرانه آب(. 116 -1جدول)

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

م سه

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 22/۳1۳ 99/4 ۸0/420۳ 17/7 ۸۳/160 22/2 - 00/0 97/۳62 56/2 

1386 4۸/297 7۸/4 95/2909 77/4 5۳/114 59/1 - 00/0 04/۳27 6۳/4 

1387 6۳/۳20 50/5 79/۳26۸ 71/7 7۸/144 95/1 ۳2/7۳57 ۳4/16 4۳/۳55 50/5 

1388 21/246 10/5 76/1076 9۳/۳ 64/114 9۳/1 17/7970 29/16 10/252 ۸2/4 

1389 ۳7/251 06/5 26/12۳5 70/۳ 69/9۸ 71/1 77/71۳4 1۸/12 52/25۸ 74/4 

1390 ۳9/22۳ 90/4 62/116۸ 76/۳ 64/۸4 40/1 ۸0/296 70/0 52/2۳0 57/4 

1391 10/221 92/4 ۳۸/944 ۸9/2 ۳۸/۸5 27/1 1۳/15 0۳/0 91/224 45/4 

1392 9۳/21۸ 07/5 5۸/17۸۳ 25/۳ 02/۸4 ۳6/1 1۳/1۳0 14/0 62/2۳1 54/4 

1393 ۳9/2۳0 ۸2/5 ۳7/1۳67 ۸9/2 29/9۳ 5۳/1 71/12 02/0 ۸6/2۳6 0۸/5 

1394 00/195 10/۳ 2۳/991 99/0 ۸6/۸4 96/0 00/0 00/0 ۳0/19۸ 60/2 

1395 71/25۸ 19/5 55/1۳4۳ 0۸/2 7۸/115 6۸/1 00/0 00/0 64/26۳ 50/4 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                         



   201/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 
 1395های استان اصفهان در سال آب در شهرستانمصرف کل (. 121 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال مصرف سرانه آب در شهرستان(. 122 -1نمودار)
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 1395در سال  لنجانسهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان (. 123 -1نمودار)

 1۳95مشترک در سال  4727۸به  1۳۸5مشترک در سال  ۳۸255ب در شهرستان لنجان از تعداد مشترکين آ

دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طي اين درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 75/۳رسيده است که 

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مربوط به بخش  24/۳ها به طور ميانگين سال

( و کمترين آن مربوط به فضای سبز 1۳95تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از   90/5دی تجاری)تولي

مشترکين  از نظر تعداد لنجان. الزم به ذکر است که شهرستان صد رشد به طور ميانگين( بوده استدر -46/9)

 .استان قرار دارد هشتمآب در جايگاه 

 لنجانهای مختلف شهرستان تعداد انشعابات آب در بخش (.117 -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 ۳5۸۸2 5۸/5 561 52/۳ 179۳ 90/4 19 67/4 

1386 ۳7۳77 5۸/5 5۸4 49/۳ 1۸6۸ 90/4 20 67/4 

1387 40190 60/5 62۸ 50/۳ 2009 91/4 22 ۸۸/4 

1388 551۳1 79/5 ۸62 79/۳ 2756 91/4 ۳0 47/5 

1389 551۳1 74/5 ۸62 6۸/۳ 2756 91/4 ۳0 ۸9/4 

1390 57445 77/5 911 65/۳ ۳004 90/4 ۳0 ۸0/4 

1391 59۸22 ۸0/5 964 07/4 ۳290 9۳/4 ۳0 70/4 

1392 619۸0 ۸۳/5 ۸61 61/۳ ۳705 90/4 15 47/2 



   20۳/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 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(

1393 61102 66/5 ۸61 55/۳ 4012 97/4 7 16/1 

1394 4۳۸51 ۸۳/۳ 5۸9 ۳1/2 2۸۳4 19/۳ 4 69/0 

1395 4۳۸51 ۸۳/۳ 5۸9 29/2 2۸۳4 19/۳ 4 69/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان        

 
 1395در سال  لنجانهای مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان سهم هریک از بخش(. 124 -1ار)نمود
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 1395های استان اصفهان در سال تعداد انشعابات آب شهرستان(. 125 -1نمودار)

 حمل و نقل -14 -1

نتيجه سيستم حمل  عنوانه. جابجايي بار و مسافر بای استهمترين زير بخش حمل و نقل، حمل و نقل جادهم

های شهرستان طول کل راه 1۳۸5در سال های مهم اين زير بخش مي باشد. ای، از جمله شاخصو نقل جاده

کيلومتر 247انه داشته و به درصد رشد سالي 26/0 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال  249لنجان  

 1۳۸5کيلومتر در سال  ۳7درصدی روبرو بوده که از  5۳/2 رسيده است. طول بزرگراه های شهرستان با رشد

کيلومتر در  71درصدی از   -57/0های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  44به 

درصد رشد داشته  -۸9/1ها تايي نيز در طي اين سالرسيده است. راه روس 1۳95کيلومتر  49به  1۳۸5سال 

 .است

 )کیلومتر(لنجاناستحفاظی شهرستان   های حوزهراه(. 118 -1جدول)

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 استاناز 

 )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 - - ۳7 05/۳ 71 99/2 -  - 141 57/2 249 44/2 

1386 - - 4۳ ۳4/۳ 74 09/۳  - - 142 55/2 259 4۸/2 

1387 - - 46 26/۳ 71 91/2 - - 127 2۳/2 244 29/2 

1388 6 51/1 47 ۳4/۳ 74 22/۳  - - 129 4۳/2 256 47/2 

1389 6 51/1 55 67/۳ 55 54/2 9 74/0 156 ۸2/2 2۸1 60/2 

1390 24 0۳/6 46 0۳/۳ 56 46/2 ۳1 ۸6/2 147 61/2 ۳04 79/2 



   205/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 استاناز 

 )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(

1391 24 0۳/6 45 92/2 57 49/2 ۳1 ۸6/2 147 57/2 ۳04 76/2 

1392 24 0۳/6 54 29/۳ 4۸ 19/2 ۳1 ۸6/2 14۸ 5۸/2 ۳05 76/2 

1393 24 0۳/6 44 62/2 4۸ 24/2 22 09/2 106 40/2 244 52/2 

1394 24 02/6 44 61/2 49 29/2 22 09/2 10۸ 45/2 247 55/2 

1395 24 02/6 44 61/2 49 29/2 22 09/2 10۸ 45/2 247 55/2 

 ایهداری و حمل و نقل جادهمأخذ: اداره کل را     

 های حوزهاستان را در مجموع راهچهاردهم جايگاه  لنجانشهرستان ، شودمشاهده ميهمانطور که 

 به خود اختصاص داده است.استحفاظي 

 
 1395های استان اصفهان در سال استحفاظی شهرستان های حوزهراه (. 126 -1نمودار)

 44های شهرستان لنجان مربوط به راه روستايي)، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر  (127-1)نين طبق نمودار همچ

های درصد از راه 9های فرعي، های اين شهرستان، راهدرصد از راه 9، 1۳95در سال  .درصد( بوده است

 یه ذکر است که در محاسبهاند. الزم ببوده بزرگراهدرصد  1۸درصد راه اصلي و  20اين شهرستان آزادراه، 

  . اندهای درون شهری در نظر گرفته نشدههای حوزه استحفاظي اين شهرستان، راهراه
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در سال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه لنجانهای شهرستان سهم هریک از راه(. 127 -1نمودار)

1395 

ر بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد، شاخص راه به مساحت های زيکي از شاخصي

کيلومتر  9۳/۳، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95و راه به جمعيت است. اين شهرستان در سال 

. از داشته استوجود کيلومتر راه  94/0راه روستايي و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

نظر راه روستايي به جمعيت روستايي، اين شهرستان در جايگاه شانزدهم استان و از نظر راه به جمعيت  نيز 

 0۸/21بيستم استان قرار دارد. همچنين به ازای هر صد کيلومتر مربع از مساحت اين شهرستان  در رتبه

 .دارددر رتبه چهارم استان قرار کيلومتر راه وجود دارد که از اين نظر 

 لنجانهای زیربنایی راه برای شهرستان مقدار شاخص(. 119 -1جدول)

 سال
 راه روستایی به جمعیت روستایی

 )) برای هر هزار نفر()
𝒌𝒎

نفر
 

 

𝒌𝒎راه به مساحت

𝒌𝒎𝟐
 

 راه به جمعیت

𝒌𝒎) برای هر هزار نفر(

نفر
 

 1385 70/4 25/21 10/1 

1386 74/4 10/22 12/1 

1387 24/4 ۸2/20 04/1 

1388 ۳1/4 ۸4/21 07/1 

1389 22/5 9۸/2۳ 16/1 

1390 92/4 94/25 2۳/1 

1391 00/5 94/25 22/1 

1392 12/5 02/26 21/1 

1393 7۳/۳ ۸2/20 95/0 



   207/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 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
 

 1394 ۸7/۳ 0۸/21 95/0 

1395 9۳/۳ 0۸/21 94/0 

 ایاری و حمل و نقل جادهمأخذ: اداره کل راهد                 

 
 1395نسبت راه روستایی به جمعیت روستایی شهرستان در استان اصفهان در سال (. 128 -1نمودار)

 
 1395شهرستان در استان اصفهان در سال نسبت راه به جمعیت (. 129 -1نمودار)
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 1395)تراکم راه( در استان اصفهان در سال  شهرستاننسبت راه به مساحت (. 130-1نمودار)

در جايگاه دوم استان قرار داشته  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان لنجان در سال  از نظر شاخص

زار مورد و کمترين آن مربوط ه ۳40است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل در 2با  ين و مياندشتيبوشهرستان به 

هزار مورد در سال  ۳۳/69بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني اين شهرستان از اين رتبه

پيدا کرده ولي به دليل نوساناتي که در طي اين مدتي  افزايش 1۳95هزار مورد در سال  5۳/99به   1۳۸5

 .درصد رشد داشته است 47/5ها به طور متوسط داشته،  در طي اين سال

 لنجانتعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 120 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

استان  از

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 01/0 01/0 00/0 00/0 ۳۳/69 ۸6/20 ۳۳/69 72/10 

1386 1۸/0 1۳/0 11/0 04/0 00/99 ۸2/29 ۳0/99 51/1۳ 

1387 25/0 19/0 64/۸ 2۸/۳ ۳5/102 4۸/۳1 24/111 ۳9/15 

1388 15/0 10/0 00/0 00/0 07/107 20/۳۳ 22/107 61/1۳ 

1389 00/1 71/0 00/۳ 99/0 00/100 99/۳1 00/104 76/1۳ 

1390 10/0 07/0 ۸4/2 42/2 70/105 19/25 6۳/10۸ 05/16 

1391 10/0 0۸/0 00/4 ۳4/1 00/10۸ 97/۳5 10/112 22/15 

1392 10/0 09/0 00/0 00/0 74/95 ۸۳/۳5 ۸4/95 41/14 



   209/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

استان  از

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان

 )درصد( 

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1393 0۸/0 07/0 00/0 00/0 ۸5/1۳۳ 79/۳5 9۳/1۳۳ 9۸/16 

1394 07/0 07/0 00/0 00/0 00/105 ۸4/26 07/105 52/1۳ 

1395 21/0 21/0 ۳2/2 9۳/0 00/97 ۸2/25 5۳/99 75/1۳ 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده    

 
 1395در سال  لنجان ن استانی شهرستانسهم وسایل نقلیه در سفرهای درو(. 131 -1نمودار)

در جايگاه دوم استان  1۳95درون استاني، شهرستان لنجان در سال ی شدهتعداد مسافرجابجا  از نظر شاخص

ورد و کمترين هزار م 49۳۸قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل ۳5شهر با خمينيشهرستان آن مربوط به 

هزار  05/1120درون استاني اين شهرستان از  بندی لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهدر اين رتبه

ايش يافته  و به دليل نوساناتي که داشته، در افز 1۳95هزار مورد در سال  46/1767به  1۳۸5مورد در سال 

 .درصدی روبرو بوده است 47/6طي اين مدت با رشد متوسط 
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 لنجاندرون استانی)هزار مورد( شهرستان  تعداد مسافر جابجا شده(. 121 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

ن از استا

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 00/2 05/0 00/0 00/0 05/111۸ 7۸/20 05/1120 1۸/11 
1386 00/11 25/0 44/0 04/0 00/1640 ۸1/29 44/1651 10/15 

1387 94/7 19/0 00/۳4 16/۳ 76/1714 ۸۸/۳1 70/1756 50/16 

1388 00/۳ 07/0 00/0 00/0 ۳6/1۸2۳ 02/۳4 ۳6/1۸26 ۸0/16 

1389 2۳/۳ 0۸/0 ۳۸/14 20/1 ۸7/1727 2۳/۳۳ 4۸/1745 67/16 

1390 12/۳ 0۸/0 ۳2/11 44/2 00/177۳ 27/26 44/17۸7 72/15 

1391 79/2 07/0 00/15 20/1 00/1۸92 9۳/۳7 79/1909 11/19 

1392 0۸/۳ 10/0 00/0 00/0 70/1726 25/۳۸ 7۸/1729 96/19 

1393 ۸5/2 10/0 02/0 00/0 29/2416 55/۳۸ 16/2419 41/2۳ 

1394 00/9 ۳5/0 00/1 09/0 00/1۸۸0 00/29 00/1۸90 57/1۸ 

1395 70/7 ۳1/0 54/9 9۳/0 22/1750 66/2۸ 46/1767 ۳۳/1۸ 
 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار       

 
 1395در سال  لنجان درون استانی شهرستان سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده(. 132 -1مودار)ن

هزار مورد سفر، در جايگاه  07/11با  1۳95تعداد سفر برون استاني، شهرستان  لنجان در سال  از نظر شاخص

هزار مورد  269اد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با ششم استان قرار داشته است. بيشترين تعد

باشد که فريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستان و کمترين آن مربوط به  

تعداد سفرهای برون  1۳95تا  1۳۸5های اند. الزم به ذکر است که در طي سالسفر برون استاني نداشته
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هزار مورد رسيده و به دليل نوساناتي که در طي اين  07/11هزار مورد به  74/16ن شهرستان از استاني در اي

 .درصد رشد داشته است 0۳/2دوره داشته، به طور متوسط 

 لنجانتعداد سفر برون استانی)هزار مورد( شهرستان (. 122 -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 00/۸ 95/2 00/0 00/0 74/۸ 2۸/21 74/16 57/4 

1386 00/۸ ۸7/2 00/0 00/0 00/10 27/2۳ 00/1۸ 4۸/4 

1387 10/7 57/2 00/0 00/0 00/12 4۸/2۸ 10/19 4۸/4 

1388 4۸/5 9۳/1 00/0 00/0 92/1۳ 7۳/۳0 40/19 2۳/4 

1389 ۸2/5 9۸/1 00/0 00/0 ۸9/6 90/17 71/12 ۸9/2 

1390 00/2 7۸/0 00/0 00/0 29/5 74/6 ۳0/7 90/1 

1391 19/5 79/1 02/0 02/0 01/۸ 1۳/2۸ 21/1۳ 14/۳ 

1392 ۳7/4 56/1 00/0 00/0 99/11 49/41 ۳6/16 ۸9/۳ 

1393 10/4 4۸/1 00/0 00/0 00/12 56/29 10/16 ۸4/۳ 

1394 00/2 71/0 00/0 00/0 00/7 ۳5/15 00/9 12/2 

1395 ۳۸/۳ 27/1 05/0 06/0 6۳/7 97/17 07/11 76/2 

 ایو حمل و نقل جاده یمأخذ: سازمان راهدار        

 
 1395در سال  لنجانسهم وسایل نقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان (. 133 -1نمودار)

هزار مورد  27/149با  1۳95ی برون استاني، شهرستان لنجان در سال تعداد مسافر جابجاشده از نظر شاخص

به ي مربوط ی برون استانسفر، در جايگاه ششم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده
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چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستان هزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸شهرستان اصفهان با 

ی تعداد مسافر جابجا شده 1۳95تا  1۳۸5های اند. در طي سالی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشده

 .درصد رشد داشته است ۳1/0برون استاني، به طور متوسط 

 لنجان برون استانی)هزار مورد( شهرستان تعداد مسافر جابجا شده(. 123 -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 

ان از است

 )درصد(

1385 00/122 ۸5/1 00/0 00/0 00/14۳ 5۳/2۳ 00/265 57/۳ 

1386 00/115 60/1 00/0 00/0 00/166 0۸/2۸ 00/2۸1 4۸/۳ 

1387 00/115 57/1 00/0 00/0 72/19۳ 50/۳۳ 72/۳0۸ 72/۳ 

1388 00/9۳ ۳1/1 00/0 00/0 5۸/2۳4 15/۳7 5۸/۳27 97/۳ 

1389 00/۸5 22/1 00/0 00/0 94/115 70/22 94/200 55/2 

1390 00/59 74/0 00/0 00/0 66/۸9 19/9 67/14۸ 6۳/1 

1391 00/76 14/1 0۳/0 01/0 00/1۳۸ 4۳/۳2 0۳/214 ۸6/2 

1392 00/59 95/0 00/0 00/0 57/205 91/45 57/264 71/۳ 

1393 4۸/52 ۸5/0 00/0 00/0 17/190 75/۳5 66/242 44/۳ 

1394 00/21 ۳6/0 00/0 00/0 00/۸۳ ۸6/1۳ 00/104 54/1 

1395 72/4۳ ۸۳/0 21/0 06/0 ۳5/105 67/1۸ 27/149 4۳/2 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده     

 
 1395 در سال لنجانبرون استانی شهرستان  سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده(. 134 -1نمودار)
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ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه (124-1)اطالعات جدول 

هزار  ۸۸/4۳7باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به اين شهرستان، از درون استاني و برون استاني مي

درصد  4۸/12ن رسيده که در اين مدت به طور ميانگي 1۳95هزار تن در سال  2۸/769به  1۳۸5تن در سال 

هزار تن در سال  492رشد داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از 

درصد به طور ميانگين رشد  26/۳۳رسيده که در طي اين مدت  1۳95هزار تن در سال  ۳۸/1517به   1۳۸5

تان شور، اين شهرستان در جايگاه ششم اسساير نقاط ک بهشهرستان  ازداشته است. از نظر ميزان بار خروجي 

قرار دارد و همچنين از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه چهارم 

هزار تن 19۸همچنين ميزان بار جابجا شده بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از  استان قرار دارد.

ی درون استاني رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95ر تن در سال هزا ۳7/۸9۳به   1۳۸5در سال 

 .اين شهرستان در جايگاه پنجم استان قرار دارد

 لنجانبرون و درون استانی)هزار تن( شهرستان  میزان بار جابجا شده(. 124 -1جدول)

 

 سال

از سایر  میزان بار ورودی

 نقاط کشور

 برون استانی()

 بهمیزان بار خروجی 

سایر نقاط 

 )برون استانی(کشور

مجموع بار جابجا 

 برون استانی یشده

بار جابجا مجموع 

 درون استانیی شده

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

استان 

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

تان شهرس

از استان 

 )درصد(

1385 ۸۸/4۳7 ۸1/2 00/492 0۳/2 ۸۸/929 ۳۳/2 00/19۸ 74/1 

1386 00/72۸ 0۸/4 00/22۳۸ ۳6/۸ 00/2966 65/6 00/95۳ ۸2/4 

1387 00/579 02/۳ 00/2۳16 65/۸ 00/2۸95 ۳1/6 00/1200 06/9 

1388 19/۸51 41/4 00/21۳4 50/7 19/29۸5 25/6 00/91۸ 65/6 

1389 00/150۸ ۸9/6 ۳2/2444 05/۸ ۳2/۳952 57/7 00/119۸ 79/۸ 

1390 00/166۸ ۳5/7 00/2110 99/6 00/۳77۸ 14/7 00/۸۳1 19/7 

1391 00/1424 17/6 00/12۸9 09/4 00/271۳ 97/4 00/700 62/5 

1392 00/12۳7 ۳0/5 00/1147 74/۳ 00/2۳۸4 41/4 00/6۸۸ 49/5 

1393 00/1475 66/5 00/10۸۳ 52/۳ 00/255۸ 50/4 00/74۸ ۳4/6 

1394 92/1491 16/7 00/1264 27/4 92/2755 47/5 00/۸۳۳ ۳2/7 

1395 2۸/769 ۸۳/۳ ۳۸/1517 27/5 66/22۸6 67/4 ۳7/۸9۳ 29/۸ 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                      
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 1395های استان اصفهان در سال ن استانی در شهرستانجابجایی بار برو (. 135 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال جابجایی بار درون استانی در شهرستان(. 136 -1نمودار)

با افزايش مواجه  1۳95تا سال  1۳۸6شرکت مسافربری داشته که از سال  12، 1۳95شهرستان لنجان در سال 

، اين شهرستان در جايگاه دوم استان اصفهان قرار 1۳95است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال  بوده

نفر جمعيت شهرستان، يك شرکت مسافربری وجود داشته است)  21909، به ازای هر 1۳95دارد. در سال 

ای استان به ری نهم استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك شرکت مسافربری(، که اين نسبت برتبه

  . نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده است ۳9090ازای هر  
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 لنجانهای مسافربری شهرستان شرکت(. 125 -1جدول)

 سال

 تعدادنسبت جمعیت به  مسافربری هایشرکتتعداد 

شرکت مسافربری 

 شهرستان

 دادتع نسبت جمعیت به

شرکت مسافربری 

 استان
 ستانشهر

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
1385 11 59/7 20614 ۳14۳4 

1386 9 57/6 25620 ۳۳721 

1387 9 47/6 26051 ۳۳690 

1388 11 ۸6/7 21674 ۳۳90۸ 

1389 11 4۸/7 220۳9 ۳27۳9 

1390 11 5۳/7 22410 ۳۳419 

1391 11 69/7 22701 ۳4446 

1392 11 0۳/۸ 22995 ۳6۳01 

1393 12 96/۸ 21۳52 ۳7475 

1394 12 16/9 21629 ۳۸70۸ 

1395 12 16/9 21909 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان به شرکت مسافربری نسبت جمعیت(. 137 -1نمودار)

 



 لنجانسند توسعه شهرستان / 216

 

 ستیصنایع د -15 -1

در استان اصفهان نيز با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

ها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنايع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آن

های نساجي گروه به نام 15نايع دستي در های صی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست

اشي و های سنتي، سفال، کهای اداری و غير اداری، پوشاک سنتي، چاپسنتي، صنايع دستي چرمي، بافته

سراميك سنتي، هنرهای دستي وابسته به معماری، صنايع دستي فلزی، صنايع دستي چوبي و حصيری، صنايع 

سته به صنايع دستي های سنتي وابدستي مستظرفه، آبگينه، پيشهدستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع 

گردد که در گانه تقسيم مي 15های نوع رشته صنايع دستي در اين گروه ۳66در مجموع اند. تقسيم شده

 است.شدهسند آمايش استان آورده

 .است شده آورده لنجانهای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان رشته (126-1)در جدول 

 لنجانهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان رشته(. 126 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته های بومیرشته

 قالي بافي

چلنگری، گليم بافي، تذهيب، سراجي سنتي، خاتم سازی، رودوزی های 

معرق  سنتي، سازهای سنتي، نازک کاری چوب، قلمزني، کاشي معرق،

 چوب، منبت کاری، مينای نقاشي، مينياتور

 خذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانأم

 اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریوضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میر

ر دتعداد هنرجويان تحت آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری  (127-1)جدول 

 را نشان مي دهد. 1۳۸5-1۳95طي دوره   لنجانشهرستان 

 لنجانتعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان (. 127 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 ۳57 

1387 ۸6 

1388 150 

1389 1۳۸ 

1390 109 

1391 57 

1392 1۳ 

1393 10 
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 تعداد هنرجویان سال

1394 6 

1395 6 

 پنجم 1395در استان در سال  رتبه

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

 هنرجوی صنايع دستي باالترين رتبه را در استان داشته است.   2۸9اصفهان با شهرستان  1۳95در سال   

ي در کل صنايع دست هایسازی و افزايش علمي آموزش رشتهدستي به منظور يکسانآموزش شاغلين صنايع

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در سال های صنايعمربيان رشته کشور ضرورت دارد تا کليه

نفر از شاغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  ۳۳4، 1۳95

( مقدار ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)گردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان

ها مانند شهرستان لنجان هيچ فرد شاغل در صنايع شهرستان در سايراند، در حالي که باالتر از صفر داشته

   .دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است

 تعداد شاغلین صنایع دستی

 شدهداده  نشان 1۳۸5-1۳95دوره  طي لنجانوضعيت شاغلين صنايع دستي شهرستان ( 12۸-1)در جدول 

 است. 
 لنجاندستی شهرستان تعداد شاغلین صنایع(. 128 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 2 

1386 11 

1387 14 

1388 12 

1389 7 

1390 179 

1391 20۸ 

1392 66 

1393 ۳6 

1394 70 

1395 ۳5 

 هفدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                 
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لنجان از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي رتبه هفدهم را در استان داشته شهرستان ، 1۳95در سال 

نفر رتبه آخر را در استان   ۸چادگان با ن شهرستانفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  .است

 .اندداشته

 
 13951 های استان اصفهان در سالتعداد شاغلین بخش صنایع دستی شهرستان(. 138 -1نمودار)

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگيان صنايع دستي صادر ميی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرماپروانه

 استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

-1۳95طي دوره  لنجان( اطالعات مربوط به صدور پروانه توليد کارگاهي در شهرستان 129-1در جدول)

انفرادی از نظر صدور تعداد پروانه های کارگاهي و  1۳95شهرستان لنجان در سال ارائه شده است.  1۳۸5

، شهرستان 1۳95در سال در بخش صنايع دستي به ترتيب رتبه شانزدهم وسيزدهم را در استان داشته است. 

پروانه جايگاه اول را در استان داشته است و تعدادی  5۳9اصفهان از نظر ميزان  صدور پروانه کارگاهي با 

مين سال شهرستان اصفهان با صدور در ه .2از شهرستان های استان در اين بخش مجوزی صادر نکرده اند

 اند.پروانه انفرادی رتبه آخر را در استان داشته 7پروانه انفرادی رتبه اول و شهرستان دهاقان با صدور  1610

های اصفهان در شهرستان تنهاها تعداد اين کارگاه باشد.های شهرستان لنجان صفر ميچنين تعداد کارگاههم

 .است ز صفر بوده( بيش ا4( و کاشان ) 6) 

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
 شهرفريدون و يدگل، چادگان، سميرمآران و ب -2
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 لنجانکارگاهی و انفرادی شهرستان تولید های تعداد پروانه(. 129 -1جدول)

 های انفرادیپروانه پروانه های کارگاهی سال

1385 0 0 

1386 1 0 

1387 4 0 

1388 2 0 

1389 0 0 

1390 0 0 

1391 2 0 

1392 4 0 

1393 4 21 

1394 12 ۳۳ 

1395 2 ۳5 

 سيزدهم شانزدهم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                 

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ر از دستي کارت شناسايي صنعتگ های صنايعدستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

رود و از طريق آن شناسايي هنری او به شمار مي کند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

 های صنايع دستي معرفي نمايد. تواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهمي

ي دوره ط لنجانسايي در بخش صنايع دستي شهرستان وضعيت صدور پروانه کارت شنا (1۳0-1)در جدول

 نشان داده شده است.   1۳95-1۳۸5

 لنجانصنایع دستی شهرستان بخش های شناسایی تعداد کارت(. 130 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال   

1385 2 

1386 ۸ 

1387 2 

1388 6 

1389 7 

1390 179 

1391 202 

1392 54 

1393 ۳ 
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 تعداد کارت شناسایی سال   

1394 1 

1395 0 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

 
 1 های استان اصفهانسال اخیر شهرستان 5 در دستیهای شناسایی صنایعتعداد کارت(. 139 -1نمودار)

روند صعودی داشته و سپس  1۳91تا سال صادر شده ايي های شناس همانطور که مشخص است تعداد کارت

 .استصدور کارت شناسايي نداشته  1۳95است. شهرستان لنجان در سال  کردهکاهش شديدی را تجربه

 .کارت شناسايي در جايگاه اول استان قرار گرفته است 5۳۳اصفهان با صدور  شهرستان در اين سال

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

ارائه  1۳90-1۳95طي دوره  لنجانتعداد مشاغل خانگي بخش صنايع دستي شهرستان ( 1۳1-1)ر جدول د

 شده است.

 لنجانشهرستان بخش صنایع دستی تعداد مشاغل خانگی مستقل (. 131 -1) جدول

 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 141 

1391 7۸ 

1392 ۳2 

1393 0 

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان -1
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 تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1394 10 

1395 7 

 هشتم رتبه در استان

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 

در اين سال،   .، شهرستان لنجان در بخش صنايع دستي فاقد مشاغل خانگي پشتيبان بوده است1۳95در سال 

ه ترين جايگاه را در استان داشتباالپشتيبان مشاغل خانگي 2مستقل و  مشاغل خانگي 79شهرستان اصفهان با 

 است.

شهرستان های استان فاقد مشاغل ، ساير به استثنای شهرستان اصفهان 1۳95الزم به ذکر است که در سال  

 .  خانگي پشتيبان هستند

 
 1395تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال (. 140 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانایشگاهتعداد نم

-1)د. جدول باشهای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميبرگزاری نمايشگاه

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  لنجاندستي در شهرستان صنايع های عرضهتعداد نمايشگاه (1۳2

 لنجانصنایع دستی شهرستان  هایها و بازارچهتعداد نمایشگاه(. 132 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 0 

1386 0 

1387 1 

1388 0 



 لنجانسند توسعه شهرستان / 222

 

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 0 

1394 1 

1395 2 

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ماخذ: اداره کل ميراث                                            

نمايشگاه و بازارچه در رتبه اول استان قرار گرفته است و  16شهرستان اصفهان با ، 1۳95در سال 

های فالورجان، تيران و کرون، دهاقان و خور و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش صنايع شهرستان

 انددستي بوده

 
 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستانتعداد نمایشگا(. 141 -1نمودار)

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

يافت تسهيالت های عامل جهت درهای بخش صنايع دستي که  به بانكتعداد طرح (1۳۳-1)در جدول 

ارائه شده  1۳90-1۳95طي دوره  لنجانشده در شهرستان چنين مقدار اعتبارات دريافتند و هممعرفي شده ا

 است. 



   22۳/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 لنجانشهرستان  در بخش صنایع دستی شدهشده و اعتبارات جذبمعرفی یهاتعداد طرح(. 133 -1جدول)

 ریال()میلیون شدهاعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 1۳۳ 401۸ 

1391 49 2450 

1392 16 ۸00 

1393 27 1۳50 

1394 11 550 

1395 15 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                           

 
 1های استان اصفهانشهرستاندر بخش صنایع دستی  یرسال اخ 5ی شدهوع اعتبارات جذبممج(. 142 -1نمودار)

طرح در بخش صنايع دستي برای دريافت تسهيالت  به بانك معرفي  15، در شهرستان لنجان 1۳95در سال 

طرح بيشترين تعداد طرح معرفي شده  15تيران و کرون و لنجان با های شهرستان 1۳95در سال  .شده است

ميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در بخش  12220ن با  جذب به بانك ها و شهرستان اصفها

 .انددستي را در استان داشتهصنايع

 و میراث فرهنگی گردشگری-16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدميهای در حال رشد اقتصاد جهاني گردشگری يکي از بخش

 ه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. توسعه به عنوان عامل توسع

                                                      
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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ها برای بيش از بيست و های مسافرتي افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنگردشگری به فعاليت

تفريح، تجارت، درمان و اهداف ديگر است. در ساليان اخير اسکان  جهتچهار ساعت و کمتر از يك سال 

 يل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر داشتهها به دلدر مدارس به خصوص در شهرستان

 است. 

به شهرستان لنجان و تعداد مسافرين گران داخلي و خارجي وارد شده تعداد گردش( 1۳4-1)در جدول 

 ارائه شده است. 1۳۸5 -1۳95پذيرش شده توسط آموزش و پرورش طي دوره 

 لنجانیافتگان در مدارس شهرستان اسکان داخلی و خارجی و د گردشگرانتعدا(. 134 -1جدول)

 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

1385 264 2120 154 

1386 2۸7 2220 1۸۳ 

1387 ۳19 2۳25 20۸ 

1388 ۳۳6 21۳1 167 

1389 ۳5۳ 21126 1۳1 

1390 ۳۸5 2۳54۳ 1۳7 

1391 549 1۸060 1۸5 

1392 61۳ 21672 ۳۳۳ 

1393 656 2۳7۳0 549 

1394 912 27559 750 

1395 74۸ ۳5905 105۳ 

 هجدهم هفتم بيست و دوم 95رتبه در استان در سال 

 ری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگ

نفر( وکمترين تعداد  15202۸، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصفهان)1۳95در سال 

نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  ۳51آباد )های مبارکه و نجفمربوط به شهرستان

ين بويهای رين تعداد مربوط به شهرستاننفر( و کمت ۳14596نيز بيشترين تعداد مربوط به شهرستان اصفهان)

يافته در مراکز آموزش و ، بيشترين مسافر اسکان1۳95نفر( است. در سال  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان دهاقان ) ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 بوده است.
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 13951استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران خارجی شهرستان(. 143 -1نمودار)

 
 13952استان اصفهان در سال های تعداد گردشگران داخلی شهرستان(. 144 -1نمودار)

 گردیبوم

طق االيي مواجه است. حضور در مناباشد که با تقاضای بهای نوين گردشگری ميگردی از جمله شکلبوم

بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي ساکنان منطقه ميزبان در حين کمك به توسعه و بهبود 

در سال د. باشوضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری مي

                                                      
 قايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای م -1

 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.  - 2
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در اين سال شهرستان خور و . نفر ظرفيت مي باشد ۳5مرکز بوم گردی با  1شهرستان لنجان دارای  1۳95

ای هنفر  باالترين جايگاه را در استان داشته است و شهرستان 2267مرکز بوم گردی و ظرفيت  59بيابانك با 

ت شهر و ميمه و بويين و مياندشآباد، شاهينشهر، فالورجان، مبارکه، نجفتيران و کرون، چادگان، خميني

  اند.بوده گردیفاقد مرکز بوم

 
 1395در سال  (. تعداد مراکز بوم گردی شهرستان های اصفهان145 -1نمودار)

 وضعیت واحدهای اقامتی

ها، خدمات و زيرساخت های مختلف است که از مهمترين آن ها صنعت گردشگری تلفيقي از فعاليت

اری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و . صنعت هتلدباشندميمراکز اقامتي و هتل ها 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ شود از نظر اشتغالنوشيدني به ميهمانان و مسافران مي

 دهد. گردشگری را تشکيل مي

های گاهتطي اين دوره بيشترين تعداد اقامشهرستان لنجان فاقد هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان مي باشد. 

و کمترين  )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان( اقامتگاه 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95 در سال استان

های آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، تعداد مربوط به شهرستان

 .باشدميشهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد صفر خميني

 لنجانر خدمات گردشگری شهرستان دفات

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

ور چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضهای گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های تواند در معرفي جاذبهائل روز گردشگری ميگردان و آگاه به مسرها به عنوان يك کارگزار توآن
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گردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرثمر 

 واقع شود. 

 لنجان(. تعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان 135 -1جدول)

 دفاتر خدمات گردشگری سال 

1385 2 

1386 2 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 2 

1392 2 

1393 2 

1394 2 

1395 2 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                    

فهان اص شهرستان در اين سال .دفتر خدمات گردشگری بوده است دودارای  لنجانشهرستان  1۳95در سال 

ين و يوبهای چنين شهرستانترين جايگاه قرار گرفته است. همگردشگری در باالدفتر خدمات  131با 

اتر خدمات فاقد دف شهرمياندشت، تيران وکرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدون

 .اندگردشگری بوده

 راهیپذیرایی بین

ن ارائه ي به مسافرييشود که در طول جاده، خدمات پذيراراهي به واحدهايي گفته ميذيرايي بينواحدهای پ

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، يها عالوه بر خدمات پذيرادر اين مجتمع. کنندمي

 .بنزين و ... نيز وجود داردمحل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

در  .فاقد واحدهای پذيرايي بين راهي بوده اند لنجان شهرستاناز جمله  استان 1شهرستان 16، 1۳95در سال 

 مجتمع پذيرايي بين راهي رتبه اول در استان داشته است. 4اين سال شهرستان شاهين شهر و ميمه با 

 

 

                                                      
ن ييبو خوار،بر لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان، آباد،، نجفخميني شهران، تيران وکرون، ، فريدونشهر، خور و بيابانك، چادگ، خوانساردهاقان -1

 مياندشت، گلپايگان و آران و بيدگل و
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 هاکمپینگ

کنندگان در تشرک ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است کهای از فعاليتکمپينگ دامنه

عداد ت گذرانند.بردن از طبيعت يك يا چند شب را در طبيعت ميهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 است. شده آورده (1۳6-1)در جدول  لنجاندر شهرستان ها اين کمپينگ

 لنجانهای شهرستان (. تعداد کمپینگ136 -1جدول)

 هاگپینتعداد کم سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 1 

1389 1 

1390 1 

1391 1 

1392 1 

1393 1 

1394 1 

1395 1 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                       

 1۳در اين سال شهرستان اصفهان با  .مپينگ مي باشدعدد ک يك، شهرستان لنجان دارای 1۳95در سال 

مپينگ شهر و فالورجان فاقد کخميني، آبادهای نجفکمپينگ رتبه اول را در استان داشته است و شهرستان

 .بوده اند

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهی جغرافيايي اطالق ميی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگها انگيزههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد که اين جاذبهجاذبه

 بوده است.بهره برداری شده فاقد مناطق نمونه گردشگری  لنجانشهرستان  1۳95در سال  است.

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکی وجود دارد: تقسيمهای گردشگربندی رايج در مورد جاذبهدو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت فرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

 شوند. بندی ميدسته



   229/لنجانان سند توسعه شهرست

 

در جدول  1۳۸5-1۳95شناسي طي دوره براساس سطح گونه لنجانبه های گردشگری شهرستان تعداد جاذ

 ارائه شده است. (1-1۳7)

 لنجانهای گردشگری شهرستان (. جاذبه137 -1جدول)

 جاذبه های طبیعی سال  
های جاذبه

 فرهنگی -تاریخی

های جاذبه 

 انسان ساخت

1385 5 ۳0 4 

1386 5 ۳1 4 

1387 5 ۳2 4 

1388 6 ۳2 4 

1389 6 ۳2 4 

1390 6 ۳2 4 

1391 7 ۳2 4 

1392 7 ۳2 4 

1393 7 ۳2 4 

1394 7 ۳2 4 

1395 7 ۳2 4 

 67/6 7۳/1 45/2 سهم ازاستان )درصد(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                   

شاهين شهر شهرستان جاذبه رتبه اول و  ۳6، از نظر تعداد جاذبه طبيعي شهرستان فريدونشهر با 1۳95در سال 

جاذبه تاريخي  620و ميمه با يك جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با 

، از نظر جاذبه انسان 1۳95ر سال اند. دجاذبه رتبه آخر را در استان داشته 5جان با رفرهنگي رتبه اول و فالو

های آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، را در استان داشته است و شهرستانجاذبه رتبه اول  12خت اصفهان با سا

 اند.فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان، نجف آباد فاقد جاذبه انسان ساخت بوده



 لنجانسند توسعه شهرستان / 2۳0

 

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستانبهتعداد جاذ(. 146 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال های طبیعی شهرستانتعداد جاذبه(. 147 -1نمودار)

 ذکر شده است. (1۳۸-1)در جدول  لنجانشهرستان  گردشگریهای نام برخي از جاذبه
 
 
 
 
 



   2۳1/لنجانان سند توسعه شهرست

 

 لنجانهای گردشگری شهرستان عناوین برخی جاذبه(. 138 -1جدول)

 فرهنگی-های تاریخیجاذبه

پل قديمي بابا محمود، پل قديمي کله، درياچه قايقراني حسين آباد )بابا شيخ علي(، 

شهر، زيارتگاه قرآن، سقاخانه مسجد صباح، شهر باستاني تاريخي  زيارتگاه صباحي زرين

بهادران، قلعه بزی، قلعه ترکي، قلعه چهار برج، قلعه شاهزاده  عه اهلل آباد، قلعه باغسده، قل

ابوالقاسم، قلعه قديمي باغ بهادران، قلعه کافر )گبر(، کاروانسرای صفوی، کبوترخانه 

کوچگانف کرچگان، گردنه رخ، مراسم زيارت قرآن دست نويس امام حسن، مراسم 

 شهر، مقبره شاهزاده ابراهيم، ملك آبادجامع زرين  عزاداری روستای کرچکان، مسجد

 -  ساختهای انسانجاذبه

 های طبیعیجاذبه

نده انداز زايزارهای ورنامخواست، چشمآبشار شالورا چرمهين، آبشار شاه لوالک، بيشه

يوز بهادران )حاشيه رودخانه(، چشمه چوقات، چشمه طالياندازهای باغ رود، چشم

 چرمهين

 خذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانما 

 هد. دها را نشان ميو دسترسي به اين جاذبه لنجانهای گردشگری شهرستان ( وضعيت جاذبه11-1نقشه ) 

سازد. اند که دسترسي به آنها را هموار ميهای اصلي شهرستان قرارگرفتهها در حوالي راهاکثر جاذبه

های انسان ساخت در اطراف شهر فوالدشهر قرار بهادران و جاذبهی طبيعي در اطراف شهر باغهاجاذبه

 اند.گرفته



 

 

 لنجانهای گردشگری شهرستان پذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)



   2۳۳/ لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

ين بيشترين شاغلاست.  شدهآورد  لنجان شهرستان( تعداد شاغلين بخش گردشگری 1۳9-1در جدول )

 باشد.آباد )صفر( مي( و کمترين شاغلين مربوط به شهرستان نجف2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 لنجان تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 139 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 0 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 0 

1390 0 

1391 0 

1392 ۳ 

1393 ۳ 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 نوزدهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 
13951ر سال د های استان اصفهانتعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان(. 148 -1نمودار)

                                                      
 های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است.برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان -1



 

 

 



 

 

 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

ان نيز های کلي توسعه شهرستپس از بررسي وضعيت شهرستان لنجان در ابعاد مختلف، الزم است جهت

به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيل سند 

ن و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان آمايش سرزمين و توسعه استان اصفها

و ساری  ها نيز جاریگردد، قاعدتا اهداف طرح شده در اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستانتهيه مي

است. از اين رو وضعيت موجود شهرستان در قالب نقاط قوت و ضعف جهت نيل به اهداف استان )که در 

گردد. سپس بر اساس نقاط قوت و ضعف حاصل شده، راهبردهای ريح شده است( تبيين ميدو سند فوق تص

 های توسعهشود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتکالن توسعه و راهبردهای بخشي استخراج مي

ان مقايسه شده های استهای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانشهرستان، بر اساس شاخص

گردد. بنابراين در ادامه های عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهتاکيد بر مقايسهو با 

ابتدا ويژگي شهرستان لنجان در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان اصفهان در 

 ها و مقايسه شهرستان لنجانگيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)قالب نقاط قوت و ضعف

های کلي شهرستان لنجان تبيين و در انتها به منظور های استان در ابعاد مختلف، جهتبا ساير شهرستان

ها و اقدامات عملياتي شدن راهبردهای کالن، راهبردهای بخشي مشخص شده است. تعريف پروژه

باشد از وظايف مهم و دهای تدوين شده ميکننده گام برداشتن در راستای راهبردار که تضميناولويت

رود که انتظار مي رود پس از تصويب اين برنامه مورد توجه های اجرايي شهرستان به شمار ميخطير دستگاه

مسوولين قرار گيرد. 



 

 

 استان اصفهاندر ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه  لنجانشهرستان  هایویژگی -1 -2
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش  

       w      پایین بودن آموزش غیردولتی 

s             
ای و آموزان متوسطه دوم فنی وحرفهدانش بیشترین سهم ورود

 به بخش صنعت کاردانش از استان در رشته های مربوط

  w           
آموز به معلم در تمامی مقاطع مدارس باال بودن نسبت دانش

 دولتی و استثنایی دولتی

   s          
پوشش تحصیلی مناسب در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و 

 متوسطه دوم

    s         پوشش مناسب دانش آموزان استثنایی 

     w       w م دانش آموزان در کالس دایر مدارس دولتیباالبودن تراک 
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 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ویژگی های بخش آموزش  

  w           آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتیباالبودن نسبت دانش 

  w           پایین بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی 

  w           آموزان درکالس فیزیکی مدارس دولتیباالبودن تراکم دانش 

  s           های فیزیکی موجود درمدارس دولتیستفاده بهینه از کالسا 

     w       w باال بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در 

 رشته های خدمات

w  w           
به  می دولتیباال بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررس

 مربیان فنی متخصص

s      s       ای غیررسمی جمعیت فعالوحرفهسرانه باالی آموزش فنی 

   s          
ساله و 6باال بودن نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت 

 کل بیشتر
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ش
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 عمومی ویژگی های بخش آموزش  

   w  w        
های آموزشی)کتابخانه و سالن وضعیت نامناسب زیرساخت

 ورزشی( مدارس دولتی

 



 

 

 آموزش عالی -2 -2-1

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

ش ها با تاکید بر  
ارتقاء سطح پاسخ گویی به نیازها ی پژوهشی سایر بخ

ی
ت ساز

ظرفی
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

 

تعام
ی با دانشگاه های 

ل هدفمند، فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناور

داخل و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ت آموزشی با 
ت در ارائه خدما

ی معتبر و باکیفی
ی از دانشگاه ها

برخوردار

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ی ادا
کارآمدساز

ش عالی
ی آموز

صاد
ره اقت

 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

ت 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

دانشجو در سطح بین المللی
 

ت
ت زیرساخ

تقوی
ش و فناوری

ت پشتیبان پژوه
هاو نظاما

 

ت در آموز
ی کیفی

ی توازن و ارتقا
برقرار

ش عالی
 

هماهنگی بین برنامه
ش

ی بخ
ش عالی با نیازها

ی آموز
ها

 
ی

صاد
ی اقت

ها
- 

اجتماعی کشور
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 ویژگی های بخش آموزش عالی     

   s        s 
وجود مراکز آموزش عالی پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اسالمی و 

 غیرانتفاعی

      s      بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور شهرستان 

           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

w            نبود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     s     s  
 یهای آزاد اسالممناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه

 پیام نور و

     w  w  w   کز دانشگاه جامع علمی کاربردیانبود عضو هیات علمی در مر 

 s    s       
وجود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در زیرنظام های آزاد اسالمی و پیام 

 نور

w w           آزاد اسالمی نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه 



 

 

ت آفرینی
ی رقابتی و ثرو

ت دار با توان باال
ی اولوی

ی ها
تولید و توسعه فناور

ش ها با تاکید بر  
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اعتال
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ی با دانشگاه های 

ل هدفمند، فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناور

داخل و خارج کشور
 

س نقشه جامع علمی کشور
ت دار بر اسا

ش علوم اولوی
تولید و گستر

 

ت آموزشی با 
ت در ارائه خدما

ی معتبر و باکیفی
ی از دانشگاه ها

برخوردار

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان
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ش عالی
ی آموز

صاد
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ی تحول دانشگاه ها
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ت 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

دانشجو در سطح بین المللی
 

ت
ت زیرساخ

تقوی
ش و فناوری

ت پشتیبان پژوه
هاو نظاما

 

ت در آموز
ی کیفی

ی توازن و ارتقا
برقرار

ش عالی
 

هماهنگی بین برنامه
ش

ی بخ
ش عالی با نیازها

ی آموز
ها

 
ی

صاد
ی اقت

ها
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اجتماعی کشور
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 ویژگی های بخش آموزش عالی     

     s  s  s s  جامع علمی کاربردی هایه فضا در دانشگاهمناسب بودن سران 

         w w  پیام نور های آزاد اسالمی ونامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 

 



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1

ت
تقوی

 
ش

نق
و 

 
وظیفه

 
ت
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هالل
 

احمر
 

استان
 

 در
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ترویج 
 

ک
سب

 
زندگی

 
سالم

و 
 

بهداشتی
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بیمار
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ها
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بیمار
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ها
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ها
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ها
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ش
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی   

        w w متخصص پایین پزشک سرانه 

       s  s باال بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان 

     w w    سرانه پایین تخت ثابت 

    s       جاده ایشهری و پایگاه اورژانس  پنجبرخورداری از 

   w      w در کودکان زیر یکسال تقریبا برابر با استان(باالتر بودن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استان( 

 s s        لبی عروقی از متوسط استانتر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قپایین 

 w w        استان متوسط از تورمورها و ها سرطان از ناشی مرگ درصد باالتر بودن 

 w w        بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان از ناشی مرگ درصد بودن باالتر 

w    w      استان متوسط از ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

  w        استان متوسط از غیرعمد )غیرترافیکی( حوادث از ناشی مرگ بودن باالتر 

 w w        باالتر بودن بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  s s       تر بودن بیماری های دوران حول تولد از متوسط استانپایین 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ی ورز
پایدارساز

ش قهرمانی
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ی
ارتقا

 
سهم

 
ش

ورز
 

استان
 

 در
ت

عز
و 

 
اقتدار

 
ملی

 

ی
ارتقا

 
همگرایی

و 
 

هماهنگی
 

بین
 

بخشی
 

در
 

ش
ورز

 

استان
ی 

ارتقا
 

سطح
 

سالمتی
و 

 
نشاط

 
اجتماعی

 
مردم
 

استان
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 های بخش تریبت بدنیویژگی     

    s 
 نفر است( و رتبه ی شانزدهم استان از نظر این شاخص 11638نفر) همین رقم برای استان  8764وجود هر مکان ورزشی برای 

 ورزشی وجود دارد(. نبه بعد، نفرات بیشتری به ازای هر مکا مشهرستان های رتبه های شانزده در سایر)

 s   s  درصد از جمعیت استان 13/5درصد از مساحت استان و  10/1درصد از اماکن ورزشی استان و  82/6دارا بودن 

  w  w  درصد از جمعیت استان 13/5درصد از ورزشکاران استان و  75/5درصد از اماکن ورزشی استان و  82/6دارا بودن 

s  s s   مدال های جهانی استان زا درصد 40/14درصد از مدال های ملی و  69/6کسب 

  s   (پروژه های نیمه تمام استاناز درصد  09/3) 1395های نیمه تمام ورزشی در سال جایگاه هفدهم استان از نظر تعداد پروژه 

 



 

 

 فرهنگی -5 -2-1

ایجاد
 

هم
 

افزایی
و 

 
تقو
ی

 ت
ت

تعامال
 

میان
 

سازمانی
 

رتبه
 

ی
بند

 
ت
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ت
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ش
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گ
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 در

جامعه
 

ت
تقوی

و 
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ایجاد
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در
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های
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-

عاطفی،
 

شاد
ی

  
ی

فرد
- 

اجتماعی
 

آیین
و 

 
رسوم
 

دینی
و 

 
بومی،

 
محلی

 

ضاها با قابلیتها و نیازها
ت و ف

ب امکانا
تناس

 

ت
ش فعالی

گستر
ش

ی بخ
ها

ی غیردولتی
ها

 

ط فرهنگی
توسعه رواب

- 
ی بین

هنر
المللی
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 های بخش فرهنگی      ویژگی

      s   سینمامتوسط  سرانه 

    s   s s عدم وجود گالری 

       w   هاسمن پایینسرانه 

 s     s s s های آزاد هنریتعداد باالی موسسات فرهنگی و آموزشگاه 

      w    کتابخانهپایین سرانه 

      w  w عدم وجود موزه 

  w w       مسجدپایین سرانه 

   w       بقاعپایین سرانه 

 



 

 

 اجتماعی -6 -2-1
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 های بخش اجتماعیویژگی     

 s       بهزیستی مجتمع پنج بودن دارا 

w      w w پایین بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   w    w پایین بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر توانبخشی بهزیستی 

      w  دکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستیتعداد پایین کو 

 w  w  w  w عدم پوشش مناسب معلولین 

 s s  s    باال بودن تعداد مهدهای کودک 

 s s  s    باال بودن تعداد مربیان مهدهای کودک 

 s     s s  مرکز آسیب های اجتماعی چهاردارابودن 

 s    s    مرکز مشاوره ژنتیک دودارا بودن 

 w   w  w w  مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست یکدارابودن 

 s     s   مراکز مشاوره حضوری مناسبتعداد 

 s   s  s   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد هفتدارابودن 

w       w پایین بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      s  پایین بودن نرخ طالق از متوسط استان 

      s  باال بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن تعداد سرقت 



 

 

 و معدن صنعت -7 -2-1

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ب
ت صنایع با آالیندگی و آ

تغییر به سم
ی کمتر

بر
 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

ت نسبی
درونزانمودن توسعه مبتنی بر مزی

 

ایجاد خوشه ه
ی صنعتی

ا
 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
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                                                 های بخش صنعت و معدن        ویژگی

w       w w  واحدهای با فناوری برتر و باالتر از متوسطپایین سهم 

w       w w  تر از متوسطپایین سهم باالی صنایع با فناوری 

   w w      شهرک های صنعتیپایین تعداد 

  w w w      های صنعتیشهرک بردار درواحدهای بهرهپایین تعداد 

  w w w     های صنعتیشهرکپایین های زیرساخت 

  w w w      برداری و تاسیس ایجادیبهره، های توسعهمجوز طرحپایین تعداد 

w       w w های بزرگتعداد کم کارگاه 

w       w w های متوسطتعداد کم کارگاه 

   w w      پایینتنوع صنعتی 

      w   معادنپایین  تعداد 

      w   ینییهای تزغیرفلزی و سنگ ،عدم وجود معادن فلزی 

 



 

 

 کشاورزی -8 -2-1

ت
حفاظ
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ی
بردار

 
بهینه
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منابع
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 و
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ب
درچارچو

 
توسعه
 

پایدار
 

ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه بر 
ی از کوچ

جلوگیر

آموز
ش و ترویج  

 

ی گیاهی و دامی
ت و  بیماریها

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

 

ی
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ش ضری
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صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور
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ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
ت متناس

ی کش
اصالح الگو

اراضی مستعد
ش بهره و 

افزای
ی زمین)اراضی زراعی و باغی(

ر
 

ت زراعی، باغی و دامی
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ش بیمه مح
گستر

 

ش دام و طیور صنعتی
ی پرور

ت واحدها
ش ظرفی

گستر
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 های بخش کشاورزیویژگی     

 s          
درصد اراضی کشاورزی 80/1) بودن اراضی کشاورزی جایگاه بیستم استان از لحاظ دارا

 درصد از مساحت استان( 10/1استان در کنار دارا بودن 

 s          
درصد از مساحت  10/1درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  64/1دارا بودن 

 استان

 s          
درصد از مساحت  10/1بودن  درصد از اراضی باغی استان در کنار دارا 83/2دارا بودن 

 استان 

*           
درصد از مساحت استان  10/1درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  79/0دارا بودن 

 )تماما مراتع ییالقی(

 (باشنددرصد مرتع این شهرستان( از مراتع درجه دو می 67) قسمت اعظم مراتع شهرستان           *

 و باالتر از استان آبی تولید محصوالت زراعی و باغی رشد مثبت   *        

 درصد از محصوالت باغی دیم استان در این شهرستان 1تولید    *        

        w   
درصد از محصوالت کشاورزی) رتبه بیست و یکم استان( در کنار دارا بودن  09/1تولید 

 درصد از اراضی کشاورزی 80/1
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منابع
 

پایه،منابع
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 های بخش کشاورزیویژگی     

        w   
درصد از اراضی  83/2محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن از درصد  26/1تولید 

 باغی استان

        w   تر از استان در بخش باغی و زراعی  ینیی زمین پاوری نهادهبهره 

       w    ای ر کشت بارانی و قطرهیتر از استان در سطوح زینیرشد مثبت و پا 

       w    
درصد  64/1درصد از اراضی تحت آبیاری بارانی استان در کنار دارا بودن  85/0دارا بودن 

 از اراضی زراعی استان

       w    
 83/2ای استان در کنار دارا بودن درصد از اراضی تحت آبیاری قطره 10/2دارا بودن 

 استان درصد از اراضی باغی

      w     
 از درصد 13/5ی استان و دارا بودن  درصد از شاغلین بخش کشاورز 36/4دارا بودن  

 )رتبه هفتم استان از لحاظ شاغلین بخش کشاورزی( جمعیت استان

   s        (8/1( از استان)19/3)  باالتر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان 

   s        
درصد( از رشد ضریب  31/17) ون شهرستانیرشد مثبت و باالتر ضریب مکانیزاس

 درصد( 86/8استان)مکانیزاسیون 

    w       
درصد از  80/1های استان در کنار دارا بودن  درصد از جمع نهاده23/2برخورداری از 

 اراضی کشاورزی استان
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 های بخش کشاورزیویژگی     

         w   درصد از اراضی زراعی استان  64/1درصد از اراضی زراعی در کنار دارا بودن  53/0بیمه 

         s  
درصد از اراضی باغی  83/2ای باغات علی رغم دارا بودن  درصد از پوشش بیمه 03/5

 استان

          w 
درصد استان( و رتبه دوازدهم  52/1ی بیستم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه

 (استان درصد 88/2از لحاظ دارا بودن دام سنگین)

          w 
هفدهم از لحاظ تولید گوشت درصد( و رتبه  62/3دهم تولید شیر استان) رتبه

 درصد( 07/3قرمزاستان)

          w  مرغ استاندرصد از تخم 23/0درصد از مرغ گوشتی استان و  5/3تولید 

 تر از متوسط استانی نییسرانه تولید گوشت مرغ باالتر و تخم مرغ پا *          

     s       پرورش ماهی شهرستان از استان  باالترسرانه 

     s      
درصد از استخرهای پرورش ماهی  17/3درصد از ماهی استان و دارا بودن  97/3تولید  

 استان

          s  درصد از عسل استان و سرانه تولید عسل باالتر از استان 04/1تولید 
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 های بخش بازرگانیویژگی     

   s s s   
بیشتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور از مبدأ استان 

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    s s   
بیشتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط استان نسبت به سهم 

 جمعیت شهرستان از استان

      s  مزیت شهرستان در فعالیت های صنایع فلزی، کاغذ و چوب و متفرقه و خرده بار 

  s s     فروشی فعال در شهرستانتنوع واحدهای عمده 

s s s s     
بیشتر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارهای 

 شهرستان از کل استان

 



 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -10 -2-1
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 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

s     s یروستای و شهری پستی تعداد باالی واحدهای 

s     s دفاتر تعداد باالی  ICT  نسبت به جمعیت روستایی روستایی 

s     s نسبت به جمعیت شهری شهرستانشهری  ارتباطی خدمات تعداد باالی دفاتر 

s     s استان سرانه از پستی واحدهای سرانه بودن باالتر 

w     w استان سرانه از پستی مرسوالت سرانه بودن ترپایین 

  w   w استان از میانگین تلویزیونی و رادیویی دیجیتال های فرستنده جمعیتی پوشش میزان تر بودنپایین 

w w w w w w استان میانگین از ثابت تلفن نفوذ ضریب بودن ترپایین 

w w w w w w استان میانگین از اپراتور همراه اول نفوذ ضریب بودن ترپایین 

s s s s s s استان میانگین از اپراتور رایتل نفوذ بضری بودن باالتر 

w w w w w w استان کل سرانه از همراه تلفن های سایت سرانه بودن ترپایین 

w w w w w w های پورت سرانه تر بودنپایین ADSL استان سرانه از مخابرات توسط شده دایره 
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 ویژگی های بخش انرژی

   w w w   درصد از جمعیت استان  13/5درصد از مساحت و 10/1درصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن  39/6مصرف 

 w      هاهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخشباالتر بودن س 

   s s   تر بودن مصرف سرانه بنزین شهرستان از استان ینیپا 

   w w   بودن مصرف سرانه بنزین سوپر شهرستان از استانتر پایین 

   s s   بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استانتر پایین 

  s s s s  ف سرانه نفت سفید شهرستان از استانتر بودن مصرپایین 

  s s s s  تر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استانپایین 

 استان معمولی درصد از بنزین 36/4های استان در کنار مصرف درصد از پمپ بنزین  27/4دارا بودن     * *   

 درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 21/6مصرف     * *  * 

s    s   تر از متوسط استان مصرف سرانه برق پایین 

 درصد از جمعیت استان 13/5درصد از آب استان در کنار دارا بودن  5/4مصرف  *      
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 های بخش حمل و نقلویژگی     

s        s   s 
درصد از  10/1درصد از راه های استان در کنار  55/2دارا بودن 

 نمساحت استا

s        s s  s 
شاخص راه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط استانی و 

 رتبه چهارم استان از لحاظ این شاخص

 s     s      

درصد از  33/18درصد از سفرهای درون استانی و  75/13

جمعیت از درصد  13/5جا شده درون استانی و همسافران جاب

 استان

 w     w      
درصد از مسافران  43/2برون استانی و  درصد از سفرهای 76/2

 درصد از جمعیت استان 13/5برون استانی و 
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 های بخش حمل و نقلویژگی     

           s 

درصد از بار  29/8جا شده برون استانی و هدرصد از بار جاب 67/4

درصد از مساحت و  10/1جا شده درون استانی در کنار هجاب

 درصد از جمعیت استان 13/5

           * 

 سبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشورتر بودن نینیپا

درصد  27/5استان( نسبت به بار خروجی از شهرستان) 83/3)

 استان(

       s     

جمعیت به تعداد شرکت مسافربری تر بودن نسبت ینیپا

به  نسبتنفر به ازای یک شرکت مسافربری( 21909) شهرستاندر

 بری(نفر به ازای یک شرکت مسافر 39090) استان

  w  w w     w  عدم وجود حمل و نقل ریلی و هوایی 

 



 

 

 نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص -13 -2-1
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 های  صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهای بخشویژگی
  

      w   بودن بودن تعداد هنرجویان ینیپا 

      w   عدم وجود هنرجویان شاغل 

       w   در بخش صنایع دستیپایین اشتغال 

       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 

       s   سال اخیر5ی در یشناساتعداد متناسب کارت 

       w   انفرادی  تولید پروانهپایین تعداد 

       w   های تولید کارگاهیپروانهپایین تعداد 

    w w     یع دستیهای صنانمایشگاپایین تعداد 

       w   مشاغل مستقل خانگی پایین تعداد 

       w  عدم وجود مشاغل خانگی پشتیبان 

       w   شده در صنایع دستیاعتبارات جذبپایین مقدار 

  w w      مهمانپذیر و هتل آپارتمان ،عدم وجود هتل 

  w       گردیتعداد کم مراکز بوم 

w   w       راهیبینعدم وجود مرکز 

w       w   گردشگر خارجیپایین تعداد 

w       w   گردشگر داخلیپایین تعداد 



 

 

ی داخلی و خارجی به استان 
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 های  صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهای بخشویژگی
  

   w       مسافرین آموزش و پرورشپایین تعداد 

w  w        فرهنگی-های تاریخیجاذبهپایین تعداد 

w  w        جاذبه های طبیعیپایین تعداد 

s  s       ساختجاذبه انسانباالی  تعداد 

       w w  شاغلین بخش گردشگریپایین تعداد 

   w       کمپینگپایین تعداد 

w  w        بهره برداری شده نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w         دفاتر خدمات گردشگریپایین تعداد 

 



 لنجان شهرستان سند توسعه/ 256

 

 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است اين 1-2در نمودار ) ه شهرستان لنجانبررسي ابعاد توسع

باالتر از متوسط و در بخش کشاورزی نزديك متوسط  بازرگاني های اقتصادی در بخشدر بخششهرستان 

استان و در ساير بخش ها )صنعت و معدن، گردشگری و صنايع دستي( پايين تر از متوسط استان قرار گرفته 

. بطور برآيندی شاخص اقتصاد کالن اين شهرستان از متوسط استاني بسيار فاصله دارد که نشان مياست

های در ميان بخش دهد شهرستان از وضعيت چندان مناسبي در بخش اقتصادی برخوردار نيست.

رد. ادر بخش تربيت بدني تفاوت بسيار آشکاری نسبت به متوسط استان د لنجانغيراقتصادی نيز شهرستان 

همانگونه که قبال نيز مورد بررسي قرار گرفت بخش تربيت بدني شهرستان نسبت به ساير شهرستان ها از 

های مورد مطالعه . در ساير حوزهوضعيت بسيار مطلوبي در کسب عناوين ملي و بين المللي برخوردار است

های بهداشت و درمان، شدر بخ متوسط استاني قرار دارد. با اختالف کمي نزديكنيز شهرستان لنجان 

های فرهنگي و آموزش عالي اندکي پايين تر از متوسط اجتماعي و آموزش عمومي اندکي باالتر و در بخش

 استاني واقع شده است. 

 

 



   257/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 در بخش های مختلف  لنجان وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

اين دهد. های مختلف اقتصادی نشان مي( وضعيت شهرستان لنجان را در بخش4-2( تا )2-2نمودار های )

رتبه  گانيردر بخش صنعت و معدن رتبه هفدهم، در بخش کشاورزی رتبه نهم و در بخش بازشهرستان 

رستان ويژگي شهبرجسته ترين  استان را به خود اختصاص داده است. همانگونه که مشخص است، مپنج

، اييننپس از شهرستان های  لنجانشهرستان آن به شمار مي رود.  ، بازرگانياقتصادیدر بخش های  لنجان

شاهين ضا و شهرچون ي و جلوتر از شهرستان هاي بازرگاني پنجم در رتبه مبارکه، اردستان و خوروبيابانك

ستمر با استان ماين جايگاه قطعا به دليل موقعيت جغرافيايي شهرستان در ارتباط  قرار گرفته است. و ميمه شهر

 چهارمحال و بختياری بدست آمده است و به عنوان يك مزيت کليدی مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانشاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان (. 2 -2نمودار)

 



 لنجان شهرستان سند توسعه/ 25۸

 

تر قرار اني مانند مبارکه و فالورجان در سطح پايينبخش صنعت و معدن شهرستان در مقايسه با همسايگ

ای فعاليت هدارد و تقريبا هم سطح با خميني شهر و تيران و کرون مي باشد. وجود کارخانه ذوب آهن و 

صنعتي مرتبط نتوانسته است اثرات درآمدی و اقتصادی را نصيب شهرستان نمايد در حاليکه در همسايه 

ابل مشاهده است. به همين منظور در توسعه صنعتي شهرستان لنجان اکيدا توصيه جنوبي اين اثرات به خوبي ق

مي شود فعاليت های صنعتي پاک و به دور از آلودگي مدنظر قرارگيرد و فعاليت های صنعتي مبتني بر فوالد 

 به منظور مقايسه اين بخش با بخش مهم ديگر يعني کشاورزیبه دليل مزيت همسايه جنوبي محدود شود. 

با ساير شهرستان ها مقايسه شده است. از اين  لنجانشهرستان که در آن موقعيت ( ارائه شده ۳-2نمودار )

تری لدر سطح نازمبارکه در مقايسه با  لنجاننمودارکامال مشخص است که ويژگي کشاورزی شهرستان 

 دار است. وضعيت برابر برخوراما نسبت به دو همسايگان ديگر يعني فالورجان و تيران و کرون از قرار دارد، 

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانشاخص توسعه کشاورزی شهرستان (. 3 -2نمودار)

ن ها در مقايسه با عملکرد ساير شهرستا لنجانهمانگونه که در متن نيز بدان اشاره شد کشاورزی شهرستان 

بع با توجه به وضعيت محدود مناو زراعي برخوردار است. عالوه بر اين  از عملکرد پايين تر در بخش باغي

بلکه کشاورزی مي باشد،عمال امکانپذير نميکشاورزی  هایفعاليتاينگونه آبي توسعه شهرستان بر پايه 

تان شاورزی عمده اهميت شهرسدر بخش کتواند به عنوان يك نهاده بخش صنعت مرتبط نقش ايفا نمايد. 

باشد که با ايجاد يك زنجيره ارزش از محصوالت کشاورزی تا بخش توليد محصوالت باغي مي در لنجان

( مقايسه ای از وضعيت 4-2نمودار )محصول نهايي مي توان درآمد بيشتری عايد شهرستان و منطقه نمود. 

تان در حوزه دهد. مزيت اين شهرسهای استان نشان ميرا در کنار ساير شهرستان لنجانشهرستان بازرگاني 

 ارتباط استان اصفهان با استاندرگاه اين شهرستان از ديرباز به عنوان بازرگاني کامال مشخص است. 



   259/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

ي . بنابراين يکچهارمحال و بختياری شناخته شده و همچنان نيز از اهميت فوق العاده ای برخوردار است

 رود.   بخش بازرگاني به شمار مي  لنجان ديگر از جهت های توسعه شهرستان

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانشهرستان  بازرگانیشاخص توسعه (. 4 -2نمودار)

يسه با نه تنها نسبت به متوسط استاني باالتر است بلکه در مقا شاخص توسعه تربيت بدني شهرستان لنجان

ه . استفاده از اين ظرفيت مي تواند جايگاباشديمساير شهرستان ها از جايگاه بسيار مطلوبي برخوردار 

شهرستان را از نظر اقتصادی و اجتماعي تقويت نمايد. بنابراين بخش تربيت بدني مي تواند به عنوان يك 

 ظرفيت مهم توسعه برای شهرستان به شمار رود.

 
 اصفهانو شهرستان های استان  لنجانشهرستان بخش تربیت بدنی شاخص توسعه (. 5-2نمودار)

 



 لنجان شهرستان سند توسعه/ 260

 

تواند نگاه تصميم سازان را هدفمند سازد. ها ميبا ساير شهرستان لنجان شهرستانبررسي آموزش عالي 

رقابت  ست.قرار گرفته ا در بخش آموزش عالي پانزدهمدر رتبه  لنجانکند شهرستان ( بيان مي6-2نمودار )

گان و ت اشتغال دانش آموختبا درنظرگرفتن وضعيدر بخش آموزش عالي همسايگان ساير تنگاتنگ با 

صندلي های خالي موسسات دولتي و غيردولتي امکان تحقق توسعه از مسير آموزش عالي را برای شهرستان 

دور از ذهن مي نمايد. به همين دليل الزم است بخش آموزش عالي نه به عنوان بخش پيشران بلکه به  لنجان

 ايفای نقش نمايد.   لنجانعنوان بخش پشتيبان در خدمت توسعه شهرستان 

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانشاخص توسعه آموزش عالی شهرستان (. 6 -2نمودار)

دهد. ها نشان مياين شهرستان را در مقايسه با ساير شهرستان گردشگری( وضعيت توسعه 7-2نمودار )

های توسعه بخش  محدوديتبا درنظرگرفتن  گردشگری توسعه هایوضعيت نسبتا ضعيف ازنظر شاخص

صنعت و معدن و کشاورزی، مي تواند جهت جديدی از توسعه شهرستان را به ذهن متبادر سازد. قرارگرفتن 

تواند عامل جذب گردشگر از شهر اصفهان به سمت باالدست رودخانه زاينده رود در اين شهرستان مي

رهای ساحلي شهرستان به چشم ميرودخانه گردد که در سال های اخير نيز شواهدی از اين اتفاق در شه

خورد. بنابراين توجه به موضوع گردشگری در شهرستان و برنامه ريزی مبتني بر افزايش روزهای اقامت 

گردشگران مي تواند باعث بهبود وضعيت اقتصادی و درآمدی شهرستان گردد و بخش خدمات را تقويت 

 سازد.   



   261/لنجانسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانن شهرستا گردشگریشاخص توسعه (. 7 -2نمودار)

( ارائه شده ۸-2نيز در نمودار ) لنجانشاخص توسعه جمعيتي شهرستان  گردشگریدر کنار شاخص توسعه 

طه و مي تواند به عنوان يك نققراردارد  تمامي همسايگان در سطح باالتریاست. اين شاخص در مقايسه با 

 توجه قرار گيرد. اتکا در توسعه بخش گردشگری شهرستان مورد

 
 و شهرستان های استان اصفهان لنجانشهرستان  جمعیتیشاخص توسعه (. 5 -2نمودار)
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 به شرح زير مي باشد: لنجانتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،با توجه به بررسي ها

هرستان و توجه به موقعيت جغرافيايي ش صنايع با فناوری باال و آلودگي کم باتوسعه صنعتي بر پايه -1

 نزديکي به مهمترين منبع آبي استان

با درنظرگرفتن محدوديت منابع آبي موجود و  ی با مصرف آبي باالمحدودسازی توليدات کشاورز -2

  جلوگيری از برداشت بي رويه

 ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي بر اساس محصوالت کشاورزی توليدی منطقه  -۳

تقای فعاليت های بازرگاني با اتکا بر محصوالت صنعتي و کشاورزی منطقه در راستای گسترده نمودن ار -4

 خصوصا تقويت نقش ارتباطي ميان استان اصفهان و چهارمحال و بختياری بازارهای منطقه ای

 گسترش بخش گردشگری شهرستان با توجه به دراختيار داشتن  باالدست زاينده رود  -5

سازی زيرنظام های موجود آموزش عالي جهت تامين نيازهای آموزشي و پژوهشي شهرستان  يکپارچه -6

 و منطقه

به مرکز استان و خطوط مترو )شکل گيری حمل و نقل ريلي منطقه مرکزی  زرين شهراتصال ريلي  -7

 اصفهان(

ل مسائل حبه  کمك با موسسات بزرگ آموزش عالي استان در راستایمراکز آموزش عالي  همکاری -۸

 منطقه و آموزش نيروی متخصص مورد نياز 

به قطب ورزش  شهرستان لنجانهای انساني موجود و تبديل توسعه ورزش قهرماني با تکيه بر سرمايه -9

 قهرماني استان

بخانه و کتافضا، ارتقای سطح کيفي آموزش در مدارس دولتي با ايجاد زيرساخت های آموزشي الزم) -10

 سالن ورزشي(

 حمايت از شکل گيری سازمان های مردم نهاد با موضوع فعاليت رفع مشکالت شهرستان -11

  ارتقای زيرساخت ها و خدمات بهداشتي درماني با مشارکت بخش خصوصي -12

 توسعه نيروگاه های با بازدهي باال در شهرستان با توجه به نياز انرژی -1۳

 ا و راهبردهای عملیاتی شهرستان هها، چالشتوانمندی -3 -2

 عمومی آموزش -1 -2-3

 چالش ها -الف

 يردولتيبودن آموزش غ نييپا 

 يدولت ييو استثنا يمقاطع مدارس دولت يآموز به معلم در تمامبودن نسبت دانش باال 
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 يمدارس دولت ريبودن تراکم دانش آموزان در کالس دا باال 

 يسازمان دولت یبه واحدها يآموزان دولتدانش نسبت باالبودن 

 يدانش آموز در مدارس دولت یبودن سرانه فضا نييپا 

 يمدارس دولت يکيزيآموزان درکالس فتراکم دانش باالبودن 

 راستاندارديغ يمدارس دولت زانيبودن م باال 

 متخصص يفن انيبه مرب يدولت يررسميغ یو حرفه ا يبودن نسبت کارآموزان فن باال 

 ي( مدارس دولتي)کتابخانه و سالن ورزشيآموزش یهارساختينامناسب ز تيوضع 

 هاتوانمندی -ب

 یو کاردانش از استان در رشته ها یاوحرفه يآموزان متوسطه دوم فنسهم ورود دانش نيشتريب 

 مربوط به بخش صنعت

 متوسطه اول و متوسطه دوم ،ييمناسب در مقاطع ابتدا يليتحص پوشش 

 ييدانش آموزان استثنا مناسب پوشش 

 يموجود درمدارس دولت يکيزيف یهااز کالس نهيبه استفاده 

 خدمات یاز استان در رشته ها يررسميغ یو حرفه ا يسهم کارآموزان فن نيشتريب 

 فعال تيجمع يررسميغ یو حرفه ا يآموزش فن یباال سرانه 

 کل شتريساله و ب6 تيدر جمع یو شهر ييروستا یبودن نرخ باسواد باال 

 راهبردهای عملياتي  -ج

توسعه زيرساخت های فيزيکي )فضا، کتابخانه و سالن ورزشي(آموزش عمومي در راستای افزايش  -

 کيفيت فرآيند آموزش  با مشارکت بخش خصوصي

 ارتقای کيفيت و استانداردسازی فضاهای آموزشي موجود -

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف

 یکاربرد يدر مراکز دانشگاه جامع علم يعلم اتيعضو ه نبود 

 يتخصص یدانشجو در مقطع دکتر نبود 

 يآزاد اسالم بودن سرانه مقاله در دانشگاه نامناسب 
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 نور اميو پ يآزاد اسالم یهابودن سرانه فضا در دانشگاه نامناسب 

 هاتوانمندی  -ب

 يرانتفاعيو غ يآزاد اسالم ،یکاربرد ينور، جامع علم اميپ يوجود مراکز آموزش عال 

 نور شهرستان اميدر دانشگاه پ انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 يدر مقطع کارشناس انيدرصد دانشجو نيشتريب 

 نور اميپ ،يآزاد اسالم یهادر دانشگاه يعلم اتيه یبودن نسبت دانشجو به اعضا مناسب 

 نور اميو پ يسالمآزاد ا یها رنظاميدر ز اريبا مرتبه استاد يعلم اتيعضو ه وجود 

 یکاربرد يجامع علم یهابودن سرانه فضا در دانشگاه مناسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

ايجاد مراکز پژوهشي مرتبط با نيازهای شهرستان در مراکز آموزش عالي با همکاری دانشگاه های  -

 بزرگ همجوار

 عتجميع و يکپارچه سازی موسسات پراکنده در قالب يك مرکز آموزش عالي جام -

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 پزشك متخصص نييسرانه پا 

 تخت ثابت نييپا سرانه 

 برابر با  بايتقر کسالي رينوزادان و کودکان از متوسط استان)در کودکان ز ريبودن مرگ و م باالتر

 استان(

 توسط استاناز سرطان ها و تورمورها از م يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 دستگاه تنفس از متوسط استان یها یمارياز ب يبودن درصد مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يکياز حوادث تراف يبودن مرگ ناش باالتر 

 ( از متوسط استانيکيرترافي)غ رعمدياز حوادث غ يبودن مرگ ناش باالتر 

 از متوسط استان يعصب ستميس یها یماريبودن ب باالتر 

 هاتوانمندی -ب

 شهرستان از استان تيشدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمع مهيباال بودن سهم ب 
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 یو جاده ا یاورژانس شهر گاهياز پنج پا یبرخوردار 

 از متوسط استان يعروق يقلب یها یمارياز ب يتر بودن درصد مرگ ناش نييپا 

 دوران حول تولد از متوسط استان یها یماريتر بودن ب نييپا 

 هبردهای عملياتيرا -ج

 ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی در راستای کاهش باتر بيماری های باالتر از متوسط استان -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد  1۳/5درصد از ورزشکاران استان و  75/5استان و  يدرصد از اماکن ورزش ۸2/6دارا بودن

 استان تياز جمع

 هاتوانمندی -ب

 شانزدهم  ینفر است( و رتبه  116۳۸استان  یرقم برا نينفر) هم ۸764 یبرا يوجود هر مکان ورزش

 شاخص نياستان از نظر ا

 درصد از  1۳/5درصد از مساحت استان و  10/1استان و  يدرصد از اماکن ورزش ۸2/6بودن  دارا

 استان تيجمع

 استان يجهان یدرصد از مدال ها 40/14و  يمل یدرصد از مدال ها 69/6 کسب 

 درصد از  09/۳ ،1۳95در سال  يتمام ورزش مهين هایهفدهم استان از نظر تعداد پروژه گاهيجا

 تمام استان مهين یپروژه ها

 راهبردهای عملياتي -ج

 توسعه ورزش قهرماني با توجه به مزيت در تعداد عناوين کسب شده -

آموزش و پرورش با توجه به زيرساخت مناسب موجود  استفاده مشارکتي از سالن های ورزشي با -

 در اين بخش

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 یوجود گالر عدم 

 هاسمن نييسرانه پا 
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 کتابخانه نييپا سرانه 

 وجود موزه عدم 

 و بقاع مسجد نييپا سرانه 

 هاتوانمندی -ب

 نمايسرانه متوسط س 

 یآزاد هنر هایو آموزشگاه ينگموسسات فره یباال تعداد 

 راهبردهای عملياتي -ج

 تشويق فعاالن اجتماعي جهت توسعه فعاليت های سازمان های مردم نهاد -

 راه اندازی گالری با مشارکت بخش خصوصي با توجه به تعداد قابل توجه آموزشگاه های هنری -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 يستيبهز ياجتماع ريبگ یمستمر ین تعداد خانوارهابود نييپا 

 يستيبهز يتوانبخش ريبگ یمستمر یبودن تعداد خانوارها نييپا 

 يستيکودکان بدسرپرست تحت پوشش بهز نييپا تعداد 

 نيپوشش مناسب معلول عدم 

 سرپرست ياز کودکان ب یمرکز نگهدار كي دارابودن 

 ينياد امام خمامد تهيبودن تعداد افراد تحت پوشش کم نييپا 

 هاتوانمندی -ب

 يستيدارا بودن پنج مجتمع بهز 

 کودک یبودن تعداد مهدها باال 

 کودک یمهدها انيبودن تعداد مرب باال 

 ياجتماع یها بيچهار مرکز آس دارابودن 

 كيبودن دو مرکز مشاوره ژنت دارا 

 نعداد مناسب مراکز مشاوره حضوری 

 دارا بودن هفت مرکز مشاوره و ترک اعتياد 
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 بودن نرخ طالق از متوسط استان نييپا 

 بودن نرخ ازدواج از متوسط استان باال 

 پايين بودن تعداد سرقت 

 راهبردهای عملياتي -ج

 توسعه خدمات حمايتي از کودکان بد سرپرست و معلولين   -

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 هاچالش -الف

 و باالتر از متوسطبرتر  یبا فناور یواحدها نييسهم پا 

 متوسط از ترنييپا یبا فناور عيصنا یباال سهم 

 يصنعت یشهرک ها نييپا تعداد 

 يصنعت هایشهرک در برداربهره یواحدها نييپا تعداد 

 يصنعت هایشهرک نييپا هایرساختيز 

 یجاديا سيو تاس برداریتوسعه، بهره هایمجوز طرح نييپا تعداد 

 بزرگ هایکم کارگاه تعداد 

 متوسط هایکم کارگاه عدادت 

 نييپا يصنعت تنوع 

 معادن نييپا تعداد 

 ينييتز های¬و سنگ یرفلزيغ ،یوجود معادن فلز عدم 

 هاتوانمندی -ب

 ارزش افزوده قابل توجه بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها 

 راهبردهای عملياتي -ج

کندگي واحدهای حمايت از استقرار واحدهای صنعتي در شهرک های صنعتي با توجه به پرا -

 صنعتي و ارتقای زيرساخت های مورد نياز در شهرک ها

حمايت از ارتقای سطح فناوری واحدهای توليدی با توجه به سهم باالی واحدهای با فناوری پايين  -

 تر از متوسط
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 محدود نمودن واحدهای صنعتي با فناوری پايين جهت جلوگيری از آلودگي محيط زيست  -

 کشاورزی -8 -2-3

 هاچالش -الف

 ۸0/1استان( در کنار دارا بودن  کميو  ستي) رتبه بیدرصد از محصوالت کشاورز 09/1 ديتول 

 یکشاورز يدرصد از اراض

 استان يباغ يدرصد از اراض ۸۳/2استان در کنار دارا بودن  يدرصد از محصوالت باغ 26/1 ديتول 

 يو زراع ياستان در بخش باغاز  ترنييپا نيزم ینهاده وریبهره   

 ایو قطره يکشت باران رياز استان در سطوح ز ترنييمثبت و پا رشد  

 درصد از  64/1استان در کنار دارا بودن  يباران یاريتحت آب يدرصد از اراض ۸5/0بودن  دارا

 استان يزراع ياراض

 درصد از  ۸۳/2ارا بودن استان در کنار د ایقطره یاريتحت آب يدرصد از اراض 10/2بودن  دارا

 استان يباغ ياراض

 تيدرصد از جمع 1۳/5استان و دارا بودن   یبخش کشاورز نيدرصد از شاغل ۳6/4بودن   دارا 

 (یبخش کشاورز نياستان )رتبه هفتم استان از لحاظ شاغل

  درصد از اراضي  ۸0/1های استان در کنار دارا بودن درصد از جمع نهاده ۳۳/2برخورداری از

 اورزی استانکش

 استان  يزراع يدرصد از اراض 64/1در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض 5۳/0 مهيب 

 درصد استان( و رتبه دوازدهم از  52/1استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان)  ستميب یرتبه

 درصد استان( ۸۸/2)نيلحاظ دارا بودن دام سنگ

 07/۳گوشت قرمزاستان) دي( و رتبه  هفدهم از لحاظ تولدرصد 62/۳استان) ريش ديدهم تول  رتبه 

 درصد(

 استان مرغدرصد از تخم 2۳/0استان و  يدرصد از مرغ گوشت 5/۳ ديتول 

 ياز متوسط استان ترنييتخم مرغ پا ديتول سرانه 
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 هاتوانمندی -ب

 استان در  یکشاورز يدرصد اراض۸0/1) یکشاورز ياستان از لحاظ دارا بودن اراض ستميب گاهيجا

 درصد از مساحت استان( 10/1کنار دارا بودن 

 درصد از مساحت استان 10/1استان در کنار دارا بودن  يزراع يدرصد از اراض 64/1بودن  دارا 

 درصد از مساحت استان  10/1استان در کنار دارا بودن  يباغ يدرصد از اراض ۸۳/2بودن  دارا 

 (۸/1( از استان)19/۳ شهرستان ) ونيزاسيمکان بيبودن ضر باالتر 

 ونيزاسيمکان بيدرصد( از رشد ضر ۳1/17شهرستان ) ونيزاسيمکان بيمثبت و باالتر ضر رشد 

 درصد( ۸6/۸استان)

 0۳/5 استان يباغ يدرصد از اراض ۸۳/2رغم دارا بودن   يباغات عل ایمهيدرصد از پوشش ب 

 استان يپرورش ماه یستخرهادرصد از ا 17/۳استان و دارا بودن  يدرصد از ماه 97/۳  ديتول 

 عسل باالتر از استان ديدرصد از عسل استان و سرانه تول 04/1 ديتول 

 از استان گوشت مرغ باالتر ديتول سرانه 

 راهبردهای عملياتي -ج

 افزايش بهره وری استفاده از منابع آبي با توجه به نزديکي شهرستان به زاينده رود -

 زيرزميني جهت توسعه بخش کشاورزی خصوصا زراعت محدود نمودن بهره برداری از آب های -

 واحدهای دامپروری صنعتي بزرگ و ايجاد صنايع وابسته به محصوالت لبنيتوسعه  -

 و میراث فرهنگی گردشگری ،صنایع دستی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 انيبودن تعداد هنرجو بودننييپا  

 شاغل انيوجود هنرجو عدم 

 يدست عيدر بخش صنا نييپا اشتغال 

 يدست عيصنا هایوجود کارگاه عدم 

 یانفراد ديپروانه تول نييپا تعداد  

 يکارگاه ديتول هایپروانه نييپا تعداد 

 يدست عيصنا هایاهشگينما نييپا تعداد 
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 يمشاغل مستقل خانگ نييپا تعداد  

 بانيپشت يوجود مشاغل خانگ عدم 

 يدست عايصن در شدهاعتبارات جذب نييپا مقدار 

 و هتل آپارتمان ريوجود هتل، مهمانپذ عدم 

 گردیکم مراکز بوم تعداد 

 راهينيوجود مرکز ب عدم 

 يگردشگر خارج نييپا تعداد 

 يگردشگر داخل نييپا تعداد 

 آموزش و پرورش نيمسافر نييپا تعداد 

 يعيطب یجاذبه ها نييپا تعداد 

 یبخش گردشگر نيشاغل نييپا تعداد 

 نگيکمپ نييپا تعداد 

 شده یبهره بردار یوجود مناطق نمونه گردشگر عدم 

 یدفاتر خدمات گردشگر نييپا تعداد 

 هاتوانمندی -ب

 ريسال اخ5در  ييتعداد متناسب کارت شناسا 

 ساختجاذبه انسان مناسب تعداد 

 يفرهنگ-يخيتار هایجاذبه مناسب تعداد 

 راهبردهای عملياتي  -ج

روستايي دور از مراکز آلودگي صنعتي با هدف توسعه  گردی در برخي از مناطقتوسعه مراکز بوم -

 گردشگری نيازهای خاص

 حمل و نقل -10 -2-3

 چالش ها -الف

 76/2 درصد از  1۳/5و  يدرصد از مسافران برون استان 4۳/2و  يبرون استان یدرصد از سفرها

 استان تيجمع
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 ييو هوا يليوجود حمل و نقل ر عدم 

 هامندیتوان -ب

  درصد از مساحت استان 10/1استان در کنار  یدرصد از راه ها 55/2دارا بودن 

 نيو رتبه چهارم استان از لحاظ ا يراه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط استان شاخص 

 شاخص

 75/1۳ و   يجا شده درون استاندرصد از مسافران جابه ۳۳/1۸و  يدرون استان یدرصد از سفرها

 استان تيدرصد از جمع 1۳/5

 67/4 در  يجا شده درون استاندرصد از بار جابه 29/۸و  يجا شده برون استاندرصد از بار جابه

 استان تيدرصد از جمع 1۳/5درصد از مساحت و  10/1کنار 

 كي ینفر به ازا 21909درشهرستان ) یبه تعداد شرکت مسافربر تيبودن نسبت جمع ترنييپا 

 (یشرکت مسافربر كي ینفر به ازا ۳9090بت به استان )نس (یشرکت مسافربر

 راهبردهای عملياتي  -ج

اتصال ريلي مرکز شهرستان به مرکز استان )شکل گيری سيستم يکپارچه حمل و نقل مجموعه  -

 شهری(

 بهبود کيفيت حمل و نقل مسافر و استفاده از وسايل نقليه ايمن -

 فناوری اطالعات ارتباطات و -11 -2-3

 چالش ها -الف

 از سرانه استان يبودن سرانه مرسوالت پست ترنييپا 

 استان نيانگياز م يونيزيو تلو ييويراد تاليجيد یفرستنده ها يتيپوشش جمع زانيبودن م ترنييپا 

 استان نيانگينفوذ تلفن ثابت از م بيبودن ضر ترنييپا 

 استان نيانگيول از منفوذ اپراتور همراه ا بيبودن ضر ترنييپا 

 تلفن همراه از سرانه کل استان یها تيبودن سرانه سا ترنييپا 

 یبودن سرانه پورت ها ترنييپا ADSL شده توسط مخابرات از سرانه استان رهيدا 

 هاتوانمندی -ب

 ييو روستا یشهر يپست یواحدها یتعداد باال 
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 دفاتر  یباال تعدادICT ييروستا تينسبت به جمع ييروستا  

 شهرستان یشهر تينسبت به جمع یشهر يدفاتر خدمات ارتباط یباال تعداد 

 از سرانه استان يپست یبودن سرانه واحدها باالتر 

 استان نيانگياز م تلينفوذ اپراتور را بيبودن ضر باالتر 

 راهبردهای عملياتي  -ج

  توسعه اقتصادی فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف دسترسي کامل و با کيفيت -

 انرژی -12 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از  1۳/5درصد از مساحت و 10/1استان و دارا بودن  يعيدرصد از گاز طب ۳9/6مصرف

 استان  تيجمع

 هابخش رينسبت به سا يبودن سهم مصرف گاز در بخش خانگ باالتر 

 سوپر شهرستان از استان نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 هاتوانمندی -ب

 شهرستان از استان  نيبودن مصرف سرانه بنز ترنييپا 

 بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان ترنييپا 

 شهرستان از استان ديبودن مصرف سرانه نفت سف ترنييپا 

 شهرستان از استان عيبودن مصرف سرانه گاز ما ترنييپا 

 از متوسط استان  ترنييسرانه برق پا مصرف 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 وسعه نيروگاه های با بازدهي باال در شهرستان با توجه به نياز انرژیت -

 بازرگانی -13 -2-3

 هاتوانمندی -الف

 ت به نقاط کشور از مبدأ استان نسب ريارسال شده به سا یبودن سهم شهرستان در جمع کاال شتريب

 شهرستان از کل استان تيسهم جمع
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 تينقاط استان نسبت به سهم جمع ريل شده به ساارسا یبودن سهم شهرستان در جمع کاال شتريب 

 شهرستان از استان

 کاغذ و چوب و متفرقه و خرده بار ،یفلز عيصنا یها تيشهرستان در فعال تيمز 

 فعال در شهرستان فروشيعمده یواحدها تنوع 

 تان از کل شهرس یشهرستان از کل استان نسبت به سهم خانوارها يصنف یبودن سهم واحدها شتريب

 تاناس

 راهبردهای عملياتي  -ب

 توسعه فعاليت های بازرگاني با تکيه بر مزيت های محصوالت توليدی شهرستان -

 تبديل شهر مبارکه به عنوان يك مرکز مبادالت تجاری و بازرگاني با استان چهارمحال و بختياری -

 

 


