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 79 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

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

 80 ...................................................................................................................... (1395)اصفهان استان یهاشهرستان در



 

 ش

 

 فهرست نمودارها

 صفحه                                                                                                            عنوان

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

 80 ............................................................................................................................ (1395)اصفهان استان یهاشهرستان

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

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

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

 83 ........................................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و ها شهرستان گرید با شهرضا

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

 83 ................................................................................................ 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و شهرضا

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

 84 ............................................................................... 1394 سال در اصفهان استان کل و اشهرستانه گرید با شهرضا

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

 84 ................................................................................................ 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و شهرضا

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

 85 ............................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان کل و شهرستانها گرید با

 88 .......... 1385-1394 دوره یط اصفهان استان کل و شهرضا شهرستان  در ثابت تخت سرانه(. 49 -1)نمودار

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

 88 .......................................................................................................................................................................... 1394 سال

 92 1386 -1394 یها سال یط استان و شهرضا شهرستان در کماهی ریز نوزادان مرگ زانیم(. 51 -1)نمودار

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

 .............................................................................................................................................................................................. 92 

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

 .............................................................................................................................................................................................. 93 

 98 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در یورزش مکان هر یازا به تیجمع نفر تعداد(. 54 -1)نمودار

 تاناس یشهرستانها در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یمل یمدالها نسبت(. 55 -1)نمودار

 100 .................................................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان

 استان یشهرستانها در( نفر هزار هر)افتهیسازمان ورزشکاران تعداد به یجهان یمدالها نسبت(. 56 -1)نمودار

 101 .................................................................................................................................................. 1394 سال در اصفهان

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

 ........................................................................................................................................................................................... 104 

 105 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در مسجد(  نفر 10000 هر یازا به) سرانه(. 58 -1)نمودار



 

 ص

 

 فهرست نمودارها

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 113 ..... 1385-1395 دوره یط استان کل ازدواج نرخ با اشهرض شهرستان ازدواج نرخ سهیمقا(. 59 -1)نمودار

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

 ........................................................................................................................................................................................... 116 

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

 116 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

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

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

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

1379 ................................................................................................................................................................................ 122 

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

 122 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

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

 ........................................................................................................................................................................................... 123 

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

 123 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

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

 ........................................................................................................................................................................................... 124 

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

 124 ................................................................................................................ 1393 سال در اصفهان استان کل و استان

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

 128 ............................................................................................................... 1393 سال در کشور و استان افزوده ارزش

 لک و استان یها شهرستان یگرهاید با شهرضا شهرستان نیشاغل سرانه افزوده ارزش سهیمقا(. 70 -1)نمودار

 129 ...................................................................................................................................... 1393 سال در اصفهان استان

 کل و استان یها شهرستان گرید با شهرضا شهرستان در ها بانک نزد سپرده سرانه سهیمقا(. 71 -1)نمودار

 130 ..................................................................................................................................................... 1394 سال در استان

 132 ..... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان برتر یفناور با یصنعت یها کارگاه سهم(. 72 -1)نمودار

 133 ............................ 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان یصنعت یها شهرک تعداد(.  73 -1)نمودار

 134 .... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان در فرن 50 از شیب یصنعت کارگاه تعداد(.  74 -1)نمودار

 137 ........................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یصنعت تنوع شاخص(. 75 -1)نمودار

 141 .......................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یرفلزیغ معادن تعداد(76 -1) نمودار



 

 ض

 

 فهرست نمودارها

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 141 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یساختمان مصالح معادن تعداد( 77 -1) نمودار

 142 .............................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها ینییتز یسنگها معادن تعداد(78 -1)نمودار

 142 ............................................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یفلز معادن تعداد( 79 -1) نمودار

 147 .... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان ( یزراع و یباغ) یکشاورز یاراض(.  80 -1)نمودار

 147 .......................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع یاراض(. 81 -1)نمودار

 148 ............................................ 1394 سال در هاشهرستان کیتفک به اصفهان استان یباغ یاراض(. 82 -1)نمودار

 149 ......................................................................... 1395 سال در شهرضا شهرستان مراتع تیوضع(. 83 -1)نمودار

 151 ............................ 1394 سال در ستانهاشهر کیتفک به اصفهان استان یکشاورز محصوالت(. 84 -1)نمودار

 151 .................................. 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان استان یزراع محصوالت(. 85 -1)نمودار

 152 ..................................... 1394 سال در شهرستانها کیتفک به اصفهان ناستا یباغ محصوالت(. 86 -1)نمودار

 یکشاورز محصوالت کل دیتول در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یوربهره(. 87 -1)نمودار

 153 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 یکشاورز محصوالت یزراع بخش در( هکتار در محصول زانیم) نیزم ینهاده یوربهره(. 88 -1)نمودار

 154 ............................................................................................................ 1394 سال در اصفهان استان یهاشهرستان

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

 154 .............................................................................................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها

 156 .....................................1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یکشاورز بخش نیشاغل(. 90 -1)نمودار

 157 ....1394 تا 1385 یسالها یط در اصفهان واستان شهرضا شهرستان ونیزاسیمکان بیضر(. 91 -1)نمودار

 159 ...... 1394 سال در اصفهان استان ینهاشهرستا در شدهعیتوز یکشاورز یهانهاده مجموع(. 92 -1)نمودار

 161 ............................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در قرمز گوشت سرانه دیتول(. 93 -1)نمودار

 162 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در ریش سرانه دیتول(. 94 -1)نمودار

 164 ............................ 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغ گوشت دیتول یسرانه(. 95 -1)نمودار

 164 ................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در مرغتخم دیتول یسرانه(.  96 -1)نمودار

 166 ......................................... 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها یماه پرورش یسرانه(. 97 -1)نمودار

 167 ................................... 1394 سال در اصفهان استان یها شهرستان در عسل دیتول یسرانه(. 98 -1)نمودار

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

 171 ......................................................................... 1395 سال در کشور نقاط سایر به اصفهان استان از شده ارسال

 یکاال جمع در شهرستان سهم نظر  از استان شهرستانهای دیگر با شهرضا شهرستان مقایسه(. 100 -1)نمودار

 172 ......................................................................................... 1395 سال در ناصفها استان نقاط سایر به شده ارسال
 



 

 ط

 

 فهرست نمودارها

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
 استان لک و استان یها شهرستان گرید با شهرضا شهرستان در بتثا تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 101 -1)نمودار

 180 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 شهرستان گرید با شهرضا شهرستان  در( اول همراه اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 102 -1)نمودار

 180 ....................................................................................................... 1395 سال در اصفهان ستانا کل و استان یها

 یاه شهرستان گرید با شهرضا شهرستان در( تلیرا اپراتور) همراه تلفن نفوذ بیضر سهیمقا(. 103 -1)نمودار

 181 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 با شهرضا شهرستان در تلیرا و اول همراه یاپراتورها توسط شده نصب BTS سرانة سهیمقا(. 104 -1)نمودار

 183 .......................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان گرید

 گرید با شهرضا شهرستان در مخابرات شرکت توسط شده ریدا ADSL پورت سرانة سهیمقا(. 105 -1)نمودار

 185 .................................................................................... 1395 سال در اصفهان استان کل و استان یها شهرستان

 گرید یها شهرستان با شهرضا شهرستان ییروستا و یشهر یپست یواحدها کل سرانه سهیمقا(. 106 -1)نمودار

 188 ................................................................................................................ 1395 سال در اصفهان استان کل و استان

 تاناس کل و استان گرید یها شهرستان با شهرضا شهرستان یپست مرسوالت سرانه سهیمقا(. 107 -1)نمودار

 190 .................................................................................................................................................. 1395 سال در اصفهان

 192 ............................................. 1394 سال در اصفهان استان یشهرستانها در گاز کل مصرف(. 108 -1)نمودار

 192 ....................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در طبیعی گاز یسرانه مصرف(. 109 -1)نمودار

 193 ......................................................... 1394 سال در شهرضا شهرستان در گاز مصرف ترکیب(. 110 -1)نمودار

 194 .................................. 1394 سال در اصفهان اناست شهرستانهای گاز مشترکین کل تعداد(. 111 -1)نمودار

 195 ................................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در بنزین یسرانه مصرف(. 112 -1)نمودار

 196 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای سوپردر نیبنز یسرانه مصرف (.113 -1)نمودار

 196 .............................. 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در گازنفت یسرانه مصرف(. 114 -1)نمودار

 197 ........................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در سفید نفت یسرانه مصرف(. 115 -1)نمودار

 198 .......................... 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در کوره نفت یسرانه مصرف(. 116 -1)نمودار

 198 ............................ 1394 سال در اصفهان استان شهرستانهای در مایع گاز یسرانه مصرف(. 117 -1)نمودار

 201 ....................... 1395 سال اول ماه نه  در اصفهان استان شهرستانهای در برق کل مصرف(. 118 -1)نمودار

 استان شهرستانهای در(  مشترک هر یازا به ساعت لوواتیک هزار)برق کل یسرانه مصرف(. 119 -1)نمودار

 201 ............................................................................................................................... 1395 سال اول ماه نه در اصفهان

 سال اول ماهه نه در شهرضا شهرستان در برق کنندهمصرف مختلف بخشهای مصرف سهم(. 120 -1)دارنمو

1395 ................................................................................................................................................................................ 202 
 



 

 ظ

 

 فهرست نمودارها

 حهصف                                                                                                            عنوان

 
 اول ماهه نه در شهرضا شهرستان در برق مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم(. 121 -1)نمودار

 205 ....................................................................................................................................................................... 1395 سال

 205 .................... 1395 سال اول ماه نه در  اصفهان استان شهرستانهای برق مشترکین تعداد(. 122 -1)نمودار

 206 ............................................. 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب کل مصرف(. 123 -1)نمودار

 207 ......................................... 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای در آب سرانه مصرف(. 124 -1)نمودار

 207 ..................................... 1395 سال در شهرضا شهرستان در بخش هر در آب مصرف سهم(. 125 -1)نمودار

1395 سال در شهرضا شهرستان در آب مشترکین تعداد در مختلف بخشهای از هریک سهم. (126 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 208 

 209 ............................................ 1395 سال در اصفهان استان شهرستانهای آب انشعابات تعداد(. 127 -1)نمودار

 210 ........................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یاستحفاظ یحوزه یراهها(.  128 -1)نمودار

 شهرستان نیا یاستحفاظ حوزه یراهها مجموع به شهرضا شهرستان یراهها از کیهر سهم(. 129 -1)نمودار

 211 ...................................................................................................................................................................1395 رسالد

 212 .... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان ییروستا تیجمع به ییروستا راه نسبت(. 130 -1)نمودار

 212 .................................... 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان  تیجمع به راه نسبت(. 131 -1)نمودار

 213 ................ 1395 سال در اصفهان استان یهاشهرستان( راه تراکم) مساحت به راه نسبت(. 132 -1)نمودار

 214 ................. 1395 سال در شهرضا شهرستان یاستان درون یسفرها در هینقل لیوسا سهم(. 133 -1)نمودار

1395 سال در شهرضا شهرستان یاستان درون یشده مسافرجابجا تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 134 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 215 

 216 ............... 1395 سال در شهرضا شهرستان یاستان برون سفر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 135 -1)نمودار

1395 سال در شهرضا شهرستان یاستان برون یاشدهجابج مسافر تعداد در هینقل لیوسا سهم(. 136 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 217 

 219 ......................... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان برون بار ییجابجا(.  137 -1)نمودار

 219 ........................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یاستان درون بار ییجابجا(.  138 -1)نمودار

 220 ....... 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها در یمسافربر شرکت به تیجمع نسبت(. 139 -1)نمودار

 223 ................ 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش نیشاغل تعداد(. 140 -1)نمودار

 اصفهان استان یستانهاشهر ریاخ سال 5 یدستعیصنا ییشناسا یهاکارت مجموع تعداد(. 141 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 225 

 226 ...................... 1395 سال در اصفهان استان یها شهرستان مستقل یخانگ مشاغل تعداد(. 142 -1)نمودار

1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا یها بازارچه و ها شگاهینما تعداد(. 143 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 227 



 

 ع

 

 فهرست نمودارها

 صفحه                                                                                                            عنوان

 
اصفهان استان یشهرستانها یدست عیصنا بخش در ریاخ سال 5 یشدهجذب اعتبارات مجموع(. 144 -1)نمودار

 ........................................................................................................................................................................................... 228 

 229 ................................. 1395 سال در اصفهان استان یشهرستانها یخارج گردشگران تعداد(. 145 -1)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 منطقهاساس توسعه و برنامه آمايش سرزمين

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

و  يای را از واقعيت طبيعريزی 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 

ي عمالً امکان توزيع های مطالعاتشود؛ 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 زيرمجموعشدن، برشي به تفکيك شهرستان منظور اجراييشود 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 ش در سطح شهرستانانجام مطالعات آماي

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

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

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

 است. 

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

 ده است. اين طرح با مطالعهعملياتي از مطالعات آمايش سرزمين استان اصفهان انجام ش -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 که طي سال به مطالعات آمايش سرزمين و اسناد توسعه استان اصفهان

 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 ان مديريت و برنامهاستان و با پيگيری کارشناسان محترم معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازم

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 مکاتبهمطالعات به و نظرات ذينفعان کليدی اخذ شده است. اين مرحله از

 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 جهتحضور داشته مجلس شورای اسالمي شهرستان ذيربط نيز

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، مرحلهتدوين شده به واقعيت اجرايي و بومي نزديك باعث شده است راهبردهای

 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 در شهرستان های اجراييمديران 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 برنامهکلچرا که اساس ش

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

يوسته اين حضور پ رسيد.ريزی استان اصفهان قطعاً به نتيجه مطلوب نميو بودجه سازمان مديريت و برنامه

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

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

ای روه پژوهشي اقتصاد شهری و منطقهدريغ و مداوم تمامي همکاران علمي و اجرايي طرح و اعضای گبي

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

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

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 ين مجال بهانهاصفهان است. ا

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

سرزمين  شعنوان دبير علمي آمايريزی 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. 

ان ستريزی ااين گزارش پس از طرح در کارگروه آمايش سرزمين استان اصفهان و شورای برنامه

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

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

 بيشتر استان عزيزمان اصفهان.

 

      
 بابك صفاری        

 مجری طرح                     
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 فصل اول

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود

 

 

 وضعیت جغرافیایی، اقلیمی و منابع آب -1 -1

کيلومتر مربع 2796با مساحتي بالغ بر   شهرضاشهرستان  1۳95سال در براساس آخرين تقسيمات کشوری 

ست. ااصفهان  شهرستان استان دهميندهد و از نظر وسعت درصد از مساحت کل استان را تشکيل مي 61/2

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

استان است و از جمعيت  12/۳نفر و معادل  159797  ،1۳95در سال  تان شهرضاشهرستعلق دارد. جمعيت 

شهرستان استان اصفهان مي باشد. بيشترين جمعيت مربوط به شهرستان  هشتميناز اين نظر 

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

تان ازشمال وشرق به شهرس شيراز قرار گرفته و –اه ارتباطي اصفهان شهرستان شهرضا در مسير رباشد.

)استان فارس(، ازجنوب غربي به شهرستان سميرم، ازغرب به شهرستاناصفهان، ازجنوب به شهرستان آباده

شده است. از آنجا که اين منطقه از طرف مغرب و جنوب به نواحي کوهستاني های مبارکه و دهاقان محدود 

شود که در حدود است جزء نواحي خشك محسوب ميشمال شرقي به نواحي پست کويری مو از سمت 

نواحي شرقي دارای آب و هوايي گرم و خشك و در جنوب و جنوب غربي دارای آب و هوای کوهستاني 

 ،1۳95در سال بر اساس آخرين تقسيمات کشوری  و در بخش مرکزی دارای آب و هوای معتدل است.

دهستان)اسفرجان، دشت،  چهارو منظريه(، )شهرضا شهر دوبخش)مرکزی(،  يكی اين شهرستان دارا

آبادی ۳۸آبادی دارای سکنه و  60باشد که آبادی مي 9۸منظريه و کهرويه( و 
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ده کيلومتری جنوب غربي اصفهان واقع ش 70ه هستند. مرکز اين شهرستان شهرضا، در فاصله خالي از سکن

مدت اين شهرستان باشد. ميزان بارندگي بلندمتر مي 1۸25ح دريا از سط آن متوسط ارتفاع است و

است گراد درجه سانتي 4/15باشد. ميانگين درجه حرارت های دی و بهمن ميمترو بيشتر در ماهميلي1۳1

 باشد.ی سانتيگراد ميدرجه ۳6و ميانگين حداکثر درجه حرارت  -4/۳که ميانگين حداقل درجه حرارت آن 

يابد به طوری که ميانگين ساالنه هوای شهرستان از جنوب به سمت شمال شرق افزايش مي درجه حرارت

درجه سانتيگراد  16درجه سانتيگراد و در قسمت شرق به  10ترين قسمت شهرستان حدود دما در جنوبي

گين مياند. شونميرسد. بارندگي شهرستان تحت تأثير جريانات جوی است که از سمت غرب وارد منطقه مي

متر در شرق شهرستان متغير ميلي 119متر در جنوب غرب تا ميلي 400بارش ساالنه در شهرستان از حدود 

دهد. ی استان اصفهان را نشان ميهاتان شهرضا در تقسيم بندی شهرستانموقعيت شهرس( 1-1نقشه ) .است

  شده است. نشان دادههای روستايي و شهر شهرضا نيز پراکندگي سکونتگاه در اين نقشه



 

 

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

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

مربع(رمساحت)کیلومت  2796 107019 61/2  

 2 50 1 بخش

7۸/1 107 2 شهر  

51/۳ 127 4 دهستان  

97/2 ۳514 9۸ کل آبادی  

2۳/2 170۳ ۳۸ آبادی خالی از سکنه  

 مأخذ: سالنامه آماری     

که  دما بوده است بيشترين( که خطوط همدما ترسيم شده است، منطقه شمال شهرستان شاهد 2-1در نقشه )

( که خطوط هم بارش متوسط ۳-1در نقشه )مي يابد.  کاهشمت مرکز و جنوب ميانگين دما با حرکت به س

ان و و جنوب غربي شهرست جنوبساالنه و طبقات ارتفاعي را نشان مي دهد، بيشترين بارش ها در قسمت 

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

(  نشان داده شده است. 4-1گيری پوشش زمين نيز متاثر از بارش، دما و ارتفاع در نقشه )مي شود. شکل

و جنوب غربي شکل گرفته اند و با حرکت به سمت متراکم در دامنه کوه های منطقه جنوب  مراتع نيمه

 قسمت مرکزی )درشرق و شمال شرق از تراکم مراتع کاسته مي شود.  عمده اراضي کشاورزی نيز در دو 

شکل گرفته است و ساير اراضي بصورت پراکنده در ساير قسمت  شماليمجاور شهر شهرضا( و قسمت 

شهرستان شهرضا از  کمي((  نشان مي دهد قسمت 5-1های شهرستان پراکنده شده اند.  نقشه شيب )نقشه )

   سازد.ود ميها محدشيب قابل توجه برخوردارند که فعاليت های مختلف را در اين قسمت

 در سال شهرضا(. مساحت پارک های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان 2 -1جدول)

 )هکتار(1395

 سهم شهرستان از استان)درصد( استان شهرستان شرح

 0 65000 0 جنگل طبیعی

 22/0 ۳۳6214 729 جنگل دست کاشت

 57/2۸ 2۸ ۸ گلی طبیعیپارک های جن

 1۳/2 2۸0۳4 597 فضاهای سبز

 0 ۸166 0 ذخیره گاه های جنگلی

 سالنامه آماریماخذ:       



   9/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

فضاهای سبز استان را تشکيل  درصد از کل مساحت 1۳/2باشد که هکتار مي 597شهرستان شهرضا در حدود

 را در اختيار دارد. های استان رتبه بيستمدهد و از اين حيث در بين شهرستانمي



 

 

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

 



 

 

 شهرضاتوسط سالیانه شهرستان (. ارتفاعات و خطوط همبارش م3 -1نقشه)

 



 

 

 شهرضا(. پوشش زمین شهرستان 4 -1نقشه)

 



 

 

 شهرضا(. شیب شهرستان 5 -1نقشه)

 



 

 

 (  نشان دهنده وضعيت شاخص های مهم بخش آب در شهرستان شهرضا مي باشد. ۳-1جدول )

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

متوسط حجم بارش 

)میلیون مترمکعب(

متوسط حجم تبخیر و 

 )میلیونتعرق حقیقی

مترمکعب(

حجم بارش 

مفید )منابع آب 

تجدیدپذیر(

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
شاخص تنش آبی 

نسبی

 توسعه آب زیر

)میلیون زمینی

مترمکعب(

 شاخص پتانسیل

ازیابی آبخوانب 

حجم پساب 

)هزار شهری

مترمکعب در سال(

474۳۳79/1۳6 6/10۳1 وجود تنش آبي9/1 
تنش آبي 

شديد
۸/0 6/۳6 کم9141

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

 خش آب در شهرستان شهرضاهای مهم ب(. وضعیت شاخص3-1ادامه جدول)

اختالف منابع 

تجدیدپذیر و 

مصارف )میلیون 

مترمکعب(

شاخص وابستگی 

به آب زیرزمینی 

)درصد(

میانگین 

نوسانات ساالنه 

سطح ایستابی 

)متر(

میانگین تغییرات 

ساالنه حجم 

آبخوان )میلیون 

مترمکعب(

میانگین شوری منابع 

آب زیرزمینی )میکرو 

زیمنس بر سانتیمتر(

غییرات متوسط ساالنه ت

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(

1۳6- ۸46۸/0- 5- ۳7594/46 1751۸6451۸1

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

برداری مصرف زياد و بهرهاست. ( قابل مشاهده 6-1در نقشه )دارد. اين واقعيت نهمانگونه که مشخص است شهرستان شهرضا از نظر سرانه آب تجديدپذير وضعيت مطلوبي 

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



 

 

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

 



 

 

 در محدوده حوزه های آبریز استان اصفهان شهرضاتنش آبی شهرستان  (. وضعیت7 -1نقشه)



   17/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 تحوالت جمعیتی -2 -1

دهد که جمعيت نشان مي  1۳95و  1۳90، 1۳۸5های نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسکن در سال

نفر در سال  1495۳2به  1۳۸5نفر در سال  14۳90۳از  77/0شهرستان شهرضا با متوسط نرخ رشد ساالنه 

-1۳95نفر افزايش يافته است. طي دوره   159797به  1۳95در سال  ۳4/1و با متوسط نرخ رشد ساالنه  1۳90

بويين و شهرستان درصد باالترين نرخ رشد ساالنه جمعيت و  61/۳شهرستان شاهين شهر و ميمه با  1۳90

 اند.جمعيت در استان را داشتهترين  نرخ رشد ساالنه درصد پايين -56/1مياندشت با 

و در مناطق درصد  79/1در مناطق شهری  1۳95و 1۳90متوسط رشد ساالنه جمعيت بين دو سرشماری 

  باشد.ميدرصد  - 9۳/1روستايي 

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

 1395و 

 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 کل مناطق

 جمعیت
 97/0 ۳7/1 5120۸50 4۸7920۸ 4557۸۸4 استان

 ۳4/1 77/0 159797 1495۳2 14۳90۳ شهرستان

 مرد
 9۸/0 1۸/1 2599477 247596۸ 2۳۳4662 استان

 41/1 ۳4/0 ۸1640 76117 74۸41 شهرستان

 زن
 96/0 57/1 2521۳7۳ 240۳240 222۳222 استان

 26/1 2۳/1 7۸157 7۳415 69062 شهرستان

 خانوار
 - - 16074۸2 1454796 1224۳79 استان

 - - 509۸۳ 44610 ۳۸990 شهرستان

 - - 12/۳            06/۳           16/۳ )درصد(سهم جمعیت شهرستان از کل استان

 - - 57 5۳ 51 )نفر در کیلومترمربع( تراکم جمعیت

 مناطق شهری

 جمعیت
 15/1 72/1 4507۳09 4256605 ۳909255 استان

 79/1 29/1 142116 1۳00۳7 121976 شهرستان

 مرد
 15/1 51/1 22۸22۸9 2155512 199955۸ استان

 ۸7/1 04/1 717۸6 654۳4 621۳۳ شهرستان

 زن
 15/1 9۳/1 2225020 210109۳ 1909697 استان

 71/1 54/1 70۳۳0 6460۳ 59۸4۳ شهرستان
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 1395 1390 1385 شرح
 )درصد(متوسط رشد ساالنه

1390-1385 1395-1390 

 خانوار
 - - 1411624 1269517 105444۳ استان

 - - 45727 ۳9022 ۳۳60۸ شهرستان

 مناطق روستایی

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

 -9۳/1 -۳2/2 176۸1 19495 21927 شهرستان

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

 -60/1 -41/۳ 9۸54 106۸۳ 1270۸ شهرستان

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

 -۳4/2 -90/0 7۸27 ۸۸12 9219 شهرستان

 خانوار
 - - 195701 1۸5279 1699۳6 استان

 - - 5255 55۸۸ 5۳۸2 شهرستان

 مأخذ: مرکز آمار ايران

نفر در  51برابر با  1۳۸5کم جمعيت شهرستان در سال دهد که  ميزان تراآمارهای موجود نشان مي

نفر رسيده و در   57به  1۳95مربع و در سال نفر در هر کيلومتر  5۳به  1۳90مربع بوده که در سال هرکيلومتر

( بيشتر 4۸) 1۳95( و 46) 1۳90(، 4۳) 1۳۸5های طول اين دوره همواره از نرخ تراکم جمعيت استان در سال

ی نهم را در استان داشته است. در ، شهرستان شهرضا  رتبه1۳95زان تراکم جمعيت در سال است. از نظر مي

 شهرستان ی آخر متعلق به( و رتبه1۸17شهر )خمينيشهرستان اين سال رتبه اول تراکم جمعيت متعلق به 

 ( بوده است.74/1نايين )

 



   19/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

 و استان اصفهان شهرضانرخ 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

 7۳/15 99/15 9۳/14 شهرستان

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

 00/5 62/5 04/6 شهرستان

 مناطق شهری

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

 5۸/16 5۸/16 72/15 شهرستان

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

 9۳/4 40/5 00/6 شهرستان

 مناطق روستایی

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

 ۸۸/۸ 05/12 5۳/10 شهرستان

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

 4۳/5 0۸/7 25/6 شهرستان

 مرکز آمار ايرانماخذ: 
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رسيده است.  1۳95در سال  7۳/15به رقم  1۳۸5در سال  9۳/14نرخ خام تولد در شهرستان شهرضا از رقم 

 یبوده و از اين نظر شهرستان شهرضا در اين سال رتبه ۳7/16ستان اصفهان در ا 1۳95نرخ خام تولد در سال 

( و 49/22فريدونشهر )شهرستان باالترين نرخ خام تولد مربوط به  1۳95را داشته است. در سال  چهاردهم

 (  بوده است.۳۸/11خوانسار )شهرستان ترين نرخ خام تولد مربوط به پايين

کاهش  00/5به  1۳95بوده و در سال  04/6برابر با  1۳۸5هرضا در سال نرخ خام مرگ و مير شهرستان ش

شهرستان شهرضا  1۳95است. در سال  5۳/4در استان اصفهان 1۳95يافته است.  نرخ خام مرگ و مير سال 

خ فريدن با نر. شهرستان ی چهاردهم را از لحاظ نرخ خام مرگ و مير قرار به خود اختصاص داده استرتبه

 اند. ی آخر را در استان داشتهرتبه 79/۳فالورجان با شهرستان ی اول و رتبه  02/۸ مرگ و مير

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

و  1۳90درصد در سال  96/۸6به  1۳۸5درصد در سال  76/۸4ميزان شهرنشيني شهرستان شهرضا از ميزان 

از نظر نرخ شهرنشيني رتبه  1۳95افزايش يافته است. شهرستان شهرضا در سال  1۳95درصد در سال  94/۸۸

تيران شهرستان درصد بيشترين و  5/9۸خميني شهر با شهرستان را در استان داشته است. در اين سال هشتم 

شهرضا شهرستان ، 1۳95را  در استان داشته اند. در سال درصد کمترين نرخ شهر نشيني  15/42وکرون با 

 را در استان داشته است. هفدهمبه لحاظ روستانشيني رتبه 

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

 1395 1390 1385 عنوان

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

 94/۸۸ 96/۸6 76/۸4 شهرستان



   21/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 1395 1390 1385 عنوان

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

 06/11 04/1۳ 24/15 شهرستان

 کل مناطق

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 72/۳ استان

 1۳/۳ ۳5/۳ 69/۳ شهرستان

 نسبت جنسیتی
 10۳ 10۳ 105 استان

 104 104 10۸ شهرستان

 نرخ باسوادی
 9/۸9 ۸/۸7 5/۸7 استان

 ۸/۸۸ 2/۸6 9/۸5 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 44 1/4۸ استان

 - 1/47 9/50 شهرستان

 مناطق شهری

 بعد خانوار
 19/۳ ۳5/۳ 71/۳ استان

 11/۳ ۳۳/۳ 6۳/۳ شهرستان

 نسبت جنسیتی
 10۳ 10۳ 105 استان

 102 101 104 شهرستان

 نرخ باسوادی
 91 1/۸9 1/۸9 استان

 9/۸9 7/۸7 ۳/۸7 شهرستان

 نرخ باروری عمومی
 - 5/۳۸ ۸/41 استان

 - 6/40 ۸/45 شهرستان

 مناطق روستایی

 بعد خانوار
 14/۳ ۳6/۳ ۸2/۳ استان

 ۳6/۳ 49/۳ 07/4 شهرستان

 نسبت جنسیتی
 107 106 107 استان

 126 121 1۳۸ شهرستان

 نرخ باسوادی
 1/۸2 7۸/7 4/7۸ استان

 ۳/۸0 1/76 ۸/77 شهرستان

 باروری عمومی نرخ
 - 5/47 ۸/47 استان

 - 9/55 1/۳9 شهرستان

 مرکز آمار ايرانماخذ:                                                   
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 1385-1395با استان طی دوره  شهرضامقایسه نرخ شهرنشینی شهرستان (. 3 -1نمودار)

و  1۳90، 1۳۸5های سال های سرشماریهای مهم جمعيتي است. يافتهشاخصبعد خانوار يکي  ديگر از 

 ۳5/۳،  به 1۳۸5در سال  69/۳بيانگر اين است که  متوسط بعد خانوار در شهرستان شهرضا از  عدد  1۳95

ستان خانوار کل اکاهش يافته است. مقايسه بعد خانوار شهرستان با بعد  1۳95در سال  1۳/۳و  1۳90در سال 

 1۳۸5های ( نشان داده است که اين شاخص در سال19/۳)1۳95( و ۳5/۳)1۳90( ، 71/۳)1۳۸5های سال در

 با شاخص استان برابر است.   1۳90کمتر از شاخص استاني و در سال  1۳95و 

ها در مناطق شهری همواره کوچکتر از بعد خانوار در بعد خانوار در شهرستان شهرضا و در طي اين سال

در استان  راشانزدهم ی رتبهشهرستان شهرضا  1۳95ستايي بوده است. از نظر بعد خانوار در سال مناطق رو

( و کمترين بعد خانوار مربوط به ۳4/۳فريدونشهر )شهرستان داشته است. بيشترين بعد خانوار مربوط به 

 .( است9۳/2نايين )شهرستان 



   2۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

باشد.  بر اساس آمار صلي تغييرات جمعيتي يك جامعه ميباروری در کنار مرگ و مير يکي از عوامل ا

( 1۳۸5-1۳90ساله ) 5ی نرخ باروری عمومي در شهرستان شهرضا در دوره ( 6-1) استخراج شده در جدول

اين در حالي است که ميزان کاهش نرخ باروری عمومي استان در طي کاهش يافته است؛  1/47 به 9/50از  

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

ن باروری مناطق شهری در سال ميزاو بيشتر از مناطق روستايي  1۳۸5ميزان باروری مناطق شهری در سال 

 کمتر از مناطق روستايي بوده است. 1۳90

برابر با  1۳95شهرستان شهرضا در سال  تيدهد که نسبت جنسينشان مي جمعيت تيی نسبت جنسيمطالعه

مشخص است  (1-6) باشد. همچنين همانگونه که در جدول( مي10۳استان ) تيو بيشتر از نسبت جنسي 104

تقريباً بدون تغيير مانده است. در  1۳90-1۳95کاهش يافته و طي دوره  1۳۸5-1۳90وره اين نسبت طي د

(  از 1۳90تا  1۳۸5پس از يك دوره کاهش )از  تيشهرستان شهرضا نسبت جنسي و روستايي مناطق شهری

ين باالتر 99خوانسار با  شهرستان و 106فالورجان با شهرستان است. شته روندی صعودی دا 1۳95تا  1۳90

 اند.را در استان داشته تيترين نسبت جنسيو پايين
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ل و کل استان اصفهان در سابا دیگر شهرستان های استان  شهرضامقایسه نسبت جنسیتی شهرستان (. 5 -1نمودار)

1395 

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

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

 است. های مختلف سني از جمعيترده

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

 ارائه شده است. 1۳95

 
 1395و  1390، 1385های در سال یتبرحسب جنس شهرضا(. هرم سنی جمعیت شهرستان 6 -1نمودار)

 



   25/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

ساله و بيشتر در شهرستان شهرضا به طور  65مشاهده کرد که در طي دوره مورد نظر ميزان جمعيت باالی 

 مرتب در حال افزايش بوده است.

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

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

ساله بيشترين ميزان  ۳0-۳4همانطور که در نمودار قابل مشاهده است در سطح استان و شهرستان، گروه سني 

د و سهم اين گروه سني در سطح شهرستان شهرضا کمتر از کل استان است. همچنين گيرجمعيت را در بر مي

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

دهنده سالمندی بيشتر شهرستان شهرضا نسبت به متوسط استان سطح استان اختالف دارد و اين امر نشان

 است.

 
 1395با کل استان در سال  شهرضا(. مقایسه هرم سنی جمعیت 7 -1ودار)نم

دهد که طي دوره ( نشان مي7-1های مهاجرت شهرستان شهرضا در جدول )ی مطالعه نتايج ماتريسخالصه

طي اين دوره نفر مهاجر داشته است. کل مهاجران استان اصفهان  16۳۳4شهرستان شهرضا  1۳90-1۳۸5

نفر مهاجرپذيری داشته است. ميزان  4966نفر بوده است. طي دوره مورد نظر شهرستان شهرضا  470755

التفاوت تعداد مهاجران وارد شده به شهرستان و ی زماني مورد بحث، از مابهخالص مهاجرت در دوره

شور آمده يا به خارج از کشور مهاجران خارج شده از شهرستان بدست آمده و  مهاجراني که از خارج از ک
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در دوره ند. ادر نظر گرفته نشده اند و نيز مهاجراني که استان محل اقامت قبلي آنها نامعلوم بوده است،رفته

 نفر بوده است. 2095، شهرضاميزان خالص مهاجرت شهرستان  1۳90-1۳۸5

 1390-1395و  1385-1390ی دوره های ط شهرضامهاجرت در شهرستان (. 7 -1جدول)

 1390-1395طی دوره  1385-1390طی دوره  مهاجرت

 - 16۳۳4 کل مهاجران

 - 79۸۳ مهاجران جابجا شده داخل استان

مهاجران وارد شده 

یا خارج شده از 

 شهرستان

 - 4966 کل مهاجران وارد شده

 - 4645 ها وارد شده از سایر استان

 - ۳21 کشوروارد شده از خارج 

 - 2550 مهاجران خارج شده از  شهرستان

 - 2095 خالص مهاجرت

 مأخذ: مرکز آمار ايران

 



 

 

 آموزش عمومی -3 -1

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

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

 به پسر

 جمع پسر دختر

نسبت 

دختر 

رسبه پ  

 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  5055 52۳0 102۸5 97/0  29۳6 ۳125 6061 94/0  ۳157 ۳6۳۸ 6795 ۸7/0  626 1125 1751 56/0  11774 1۳11۸ 24۸92 90/0  - 

90- 89  50۳۸ 5507 10545 91/0  29۳۳ ۳250 61۸۳ 90/0  2961 2۳۳۳ 5294 27/1  601 106۳ 1664 57/0  115۳۳ 1215۳ 2۳6۸6 95/0  ۸4/4-  

91- 90  5101 5۳77 1047۸ 95/0  2967 ۳10۳ 6070 96/0  27۳2 22۸۳ 5015 20/1  566 946 1512 60/0  11۳66 11709 2۳075 97/0  5۸/2-  

92- 91  6279 65۸۳ 12۸62 95/0  1957 2090 4047 94/0  2607 2246 4۸5۳ 16/1  70۳ 109۸ 1۸01 64/0  11546 12017 2۳56۳ 96/0  11/2  

93- 92  642۳ 6۸16 1۳2۳9 94/0  201۸ 2105 412۳ 96/0  254۳ 224۳ 47۸6 1۳/1  ۸42 11۸5 2027 71/0  11۸26 12۳49 24175 96/0  60/2  

94- 93  6662 70۸۳ 1۳745 94/0  2067 2112 4179 9۸/0  254۳ 2155 469۸ 1۸/1  ۸46 112۳ 1969 75/0  1211۸ 1247۳ 24591 97/0  72/1  

95- 94  6۸65 7۳06 14171 94/0  ۳026 ۳1۳۳ 6159 97/0  1557 109۸ 2655 42/1  ۸25 1095 1920 75/0  1227۳ 126۳2 24905 97/0  2۸/1  

96- 95  70۳1 7506 145۳7 94/0  ۳021 ۳196 6217 95/0  1655 1216 2۸71 ۳6/1  767 104۳ 1۸10 74/0  12474 12961 254۳5 96/0  1۳/2  

ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان      

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

روندی نزولي  1۳۸۸ -90های آموزان شهرستان شهرضا در سال، تعداد کل دانش1۳۸۸ -95های سالطي 

، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي تعداد کل دانش د روندی صعودی داشته است.ل به بعو از اين سا

آموزان نفر افزايش يافته است. متوسط رشد ساليانه کل دانش 254۳5به  1۳95 -96نفر بوده و در سال  2۳6۸6

آموزان استان درصد و متوسط رشد ساليانه دانش 21/1، 1۳۸9-95در شهرستان شهرضا طي سال های 

ا آموزان شهرستان شهرضدرصد بوده است. بنابراين متوسط رشد ساليانه دانش92/0ان طي اين دوره، اصفه

 بيشتر بوده است. 1۳۸9 -95از استان اصفهان طي دوره 

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

 



   29/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

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

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

 مي باشد. 6

 -90در سال تحصيلي  95/0از دختر به پسر کل دانش آموزان شهرستان شهرضا  تيشاخص نسبت جنسي

، در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول 1۳۸۸ -95های رسيده است. طي سال 1۳95-96در سال  96/0به  1۳۸9

( تعداد 1۳۸۸ -۸9آموزان پسر از دختر و در مقطع متوسطه دوم نظری)به استثنای سال همواره تعداد دانش

طع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کار دانش با تفاوت آموزان دختر از پسر بيشتر بوده است. در مقدانش

آموزان پسر از دختر پيشي گرفته اند و اين بدين معني است که پسران برای ورود به بازار کار زيادی دانش

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

 -95 هایاز کل استان اصفهان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال شهرضانش آموزان شهرستان سهم دا(. 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       

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان       

درصد در سال تحصيلي  21/۳استان اصفهان از آموزان دانشا از آموزان شهرستان شهرضسهم کل دانش

آموزان شهرستان رسيده است. بنابراين سهم کل دانش 1۳95 -96درصد در سال تحصيلي  27/۳به 90-1۳۸9

 استان اصفهان افزايش يافته است.آموزان دانششهرضا از 

 

 



 

 

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

 سال

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

 کاردانش
 کل

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

 شهری روستایی

سهم دانش 

آموز شهری از 

 کل)درصد(

ستاییرو  شهری 

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  2976 7۳09  1۳۸4 4677 520 6275  0 1751  4۸۸0 20012  
90- 89  29۸9 7556  12۸0 490۳  491 4۸0۳  0 1664  4760 1۸926  
91- 90  1027 9451  470 5600  175 4۸40  0 1512  1672 2140۳  
92- 91  1201 11661  294 ۳75۳  17۸ 4675  0 1۸01  167۳ 21۸90  
93- 92  1179 12060  27۳ ۳۸50  157 4629  0 2027  1609 22566  
94- 93  1145 12600  275 ۳904  141 4557  0 1969  1561 2۳0۳0  
95-94  1100 1۳071  ۳99 5760  69 25۸6  0 1920  156۸ 2۳۳۳7  
96-95  110۸ 1۳429  ۳57 5۸60  ۸۳ 27۸۸  0 1۸10  154۸ 2۳۸۸7  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزان درصد افزايش يافته است. سهم دانش 91/9۳به  1۳95 -96درصد و در سال  90/79، 1۳۸9 -90آموزان در سال تحصيلي آموزان شهری شهرستان شهرضا از کل دانشسهم دانش

تواند ناشي از نزديکي شهرها به متوسطه اول مي باشد. اين امر مي ای و کاردانش بيشتر از مقاطع ابتدايي وهای متوسطه دوم نظری و فني و حرفهآموزان در مقطعشهری از کل دانش

آموزی ای و کاردانش دانشر مقطع متوسطه دوم فني و حرفهد 1۳۸۸ -95های روستاها و تمايل افراد به تحصيل در شهرها در اين مقاطع و يا کمبود مدرسه در روستاها باشد. در سال

ششم را به خود اختصاص داده است. رتبه  1۳95 -96هری از کل در سال در مدارس روستايي شهرستان شهرضا تحصيل نکرده است. شهرستان شهرضا از لحاظ درصد دانش آموز ش

درصد( تعلق دارد.10/5۳ه شهرستان چادگان)درصد( و کمترين ب67/9۸بيشترين درصد به شهرستان خميني شهر)



   ۳1/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 
 

 

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

صفهان به تفکیک مقاطع تحصیلی از استان ا شهرضاسهم دانش آموزان روستایی و شهری شهرستان (. 11 -1جدول)

 )درصد(1388 -95های طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 کل

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان    

درصد  41/5استان اصفهان از تايي آموزان روسدانشآموزان روستايي شهرستان شهرضا از سهم کل دانش

آموزان شهری کاهش و سهم کل دانش 1۳95 -96سال درصد در  15/2به  1۳۸9-90در سال تحصيلي 

درصد  ۳۸/۳به  1۳۸9-90درصد در سال  92/2استان اصفهان از آموزان شهری دانششهرستان شهرضا از 

 افزايش يافته است. 1۳95-96در سال 



 

 

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

 سال

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

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش آموز 

دولتی از 

 کل)درصد(

 غیردولتی دولتی

سهم دانش 

آموز دولتی از 

 کل)درصد(

89- 88  9647 6۳۸  5547 514 4662 21۳۳  1667 ۸4  2152۳ ۳۳69  
90- 89  9۸40 705  5612 571  4۳5۳ 941  1575 ۸9  21۳۸0 2۳06  
91- 90  97۳9 7۳9  5554 516  ۳99۸ 1017  145۳ 59  20744 2۳۳1  
92- 91  11۸66 996  ۳70۳ ۳44  ۳۸27 1026  17۳7 64  211۳۳ 24۳0  
93- 92  120۳2 1207  ۳7۸0 ۳4۳  ۳747 10۳9  1952 75  21511 2664  
94- 93  12247 149۸  ۳709 470  ۳679 1019  1۸77 92  21512 ۳079  
95- 94  125۳4 16۳7  54۳2 727  2020 6۳5  1۸10 110  21796 ۳109  
96- 95  126۸6 1۸51  54۸6 7۳1  219۸ 67۳  1726 ۸4  22096 ۳۳۳9  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

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

آموز آموزان نسبت به ساير مقاطع کمتر مي باشد. شهرستان شهرضا از لحاظ سهم دانشآموز دولتي از کل دانشتحصيلي قابل مشاهده است. در مقطع متوسطه دوم نظری سهم دانش

 100ين و مياندشت، خوانسار، خور و بيابانك و سميرم)بيشترين درصد به شهرستان های بوي به خود اختصاص داده است.رتبه هفدهم را  1۳95 -96آموزان  در سال دولتي از کل دانش

درصد(تعلق دارد. 25/7۸تان اصفهان)درصد( و کمترين درصد به شهرس



   ۳۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

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

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

 )درصد(1388-95های مختلف تحصیلی طی سال

 سال
 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی

متوسطه دوم فنی و 

و کاردانشفه ایحر  
 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            

 اخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان م   

-90درصد در سال تحصيلي  2۳/۳آموزان مدارس دولتي شهرستان شهرضا از استان اصفهان از سهم دانش

ان شهرضا از رسيده و اين حاکي از آن است که سهم شهرست 1۳95-96درصد در سال   ۳7/۳به  1۳۸9

 آموزان دولتي استان اصفهان در حال افزايش مي باشد. دانش



  شهرضاسند توسعه شهرستان / ۳4

 

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

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

 سال

دماتخ  هنر کشاورزی صنعت 

 شهرستان
سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

90- 89         
91- 90         

92- 91       
93- 92       
94- 93       
95- 94       
96- 95      

 آموزش و پرورش استان اصفهان  ماخذ: اداره کل   

ر ن شهرضا بيشتآموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای وکاردانش شهرستاورود دانش 1۳۸9 -95در سال های 

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

رضا از استان اصفهان در بخش آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش شهرستان شهدانش

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

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

95- 1388 

 سال

بت نس کل پسر دختر

جنسیتی دختر 

 به پسر
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(
 شهرستان

سهم از 

 استان)درصد(

89- 88  ۳9 42 ۸1 

90- 89  55  6۸  12۳   
91- 90  4۸  61  109   
92- 91  42  57  99   
93- 92  47  62  109   
94- 93  47  64  111   
95- 94  54  79  1۳۳   
96- 95  65  79  144   

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانماخذ:     



   ۳5/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

نفر در سال  144به  1۳۸۸ -۸9تحصيلي  نفر در سال ۸1آموزان استثنايي شهرستان شهرضا از تعداد دانش

آموزان استثنايي پسر از همواره تعداد دانش 1۳۸۸ -95های تحصيلي افزايش يافته است. در سال 1۳95 -96

 دختر در شهرستان شهرضا بيشتر بوده است. 

صيلي حآموزان استثنايي شهرستان شهرضا از کل دانش آموزان استثنايي استان اصفهان در سال تسهم دانش

 درصد افزايش يافته است. 99/2به  1۳95-96درصد بوده و در سال  ۸۳/1، 1۳۸۸ -۸9

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

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

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نفر در  1114به  1۳۸۸ -۸9ال نفر در س 1121تعداد کل معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان شهرضا از 

 -95کاهش يافته است. در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری در سال های  1۳95 -96سال 

تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي زن از مرد و در مقطع متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش  1۳۸۸

بوده است. سهم کل معلمان رسمي پيماني دولتي تعداد معلمان رسمي پيماني دولتي مرد از زن بيشتر 

 71/۳به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال  6۳/۳استان اصفهان از معلمان رسمي پيماني دولتي شهرستان شهرضا از 

 افزايش يافته است. 1۳95 -96درصد در سال 

 کل سهم کل از استان

متوسطه دوم 

فنی و حرفه ای 

 و کاردانش

متوسطه دوم 

 نظری
 ابتدایی متوسطه اول

 سال

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

   1121 469 652 77 61 99 14۸ 149 16۸ 144 275 89- 88  

   1۳21 541 7۸0 95 ۸1 120 1۸6 16۳ 196 16۳ ۳17 90- 89  

   1250 502 74۸ ۸6 6۸ 114 1۸6 144 1۸5 15۸ ۳09 91- 90  

   1129 419 710 65 62 110 160 101 124 14۳ ۳64 92- 91  

   117۳ 450 72۳ 72 6۸ 116 156 10۸ 12۳ 154 ۳76 93- 92  

   1111 424 6۸7 6۸ 66 10۸ 147 101 10۸ 147 ۳66 94- 93  

   1100 416 6۸4 72 64 70 101 1۳۳ 156 141 ۳6۳ 95- 94  

   1114 411 70۳ 7۸ 72 75 10۳ 125 157 1۳۳ ۳71 96- 95  



  شهرضاسند توسعه شهرستان / ۳6

 

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

 1388 -95های سال

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 متوسطه اول متوسطه دوم نظری

 سال ابتدایی

 زن مرد زن مرد زن مرد

       89- 88  

       90- 89  

       91- 90  

       92- 91  

       93- 92  

       94- 93  

       95- 94  

       96- 95  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                     

 -۸9در سال  02/2۳آموز به معلم رسمي پيماني دولتي در مقطع ابتدايي شهرستان شهرضا از نسبت دانش

 ابتدايي استان اصفهان در سالافزايش يافته است.  اين نسبت در مقطع  1۳95 -96در سال  17/25به  1۳۸۸

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

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

ن تعداد دانش آموز دولتي ابتدايي نسبت به معلم در سال چهاردهم را به خود اختصاص داده است. کمتري

 باشد. ( مي16/67( و بيشترين مربوط به شهرستان  لنجان)۳5/۸مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96

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

1395) 

 



   ۳7/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 20/16آموز به معلم رسمي پيماني دولتي دخترانه در مقطع متوسطه اول شهرستان شهرضا  از نسبت دانش

افزايش يافته است. اين نسبت در استان اصفهان در سال  1۳95 -96در سال  77/17به  1۳۸۸ -۸9در سال 

موز به معلم مدارس دولتي دخترانه شهرستان آباشد. بنابراين نسبت تعداد دانش مي 5۳/19، 1۳95 -96

باشد. شهرستان شهرضا از لحاظ اين نسبت در سال سطه اول از استان اصفهان کمتر ميشهرضا در مقطع متو

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

 ( نفر مي باشد. 6۸/45شهرستان  لنجان) ( و بيشترين مربوط به95/6شهرستان نطنز)

در  96/1۸آموز به معلم رسمي پيماني دولتي پسرانه در مقطع متوسطه اول شهرستان شهرضا از نسبت دانش

 -96صفهان در سال افزايش يافته است. اين نسبت در استان ا 1۳95 -96در سال  57/21به  1۳۸۸ -۸9سال 

تعداد دانش آموز به معلم مدارس دولتي پسرانه شهرستان شهرضا در  باشد. بنابراين نسبتمي 74/26، 1۳95

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

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

( مي4۸/61بوط به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مر5۸/6مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96ر سال معلم د

 باشد. 

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

در استان اصفهان در کاهش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال  2۸/12به  1۳۸۸ -۸9در سال  59/1۸

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

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

مترين تعداد دانش آموز دولتي دخترانه متوسطه رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. ک 1۳95 -96

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

 باشد. ( مي۸9/۳۳لنجان)

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

صفهان در کاهش يافته است. اين نسبت در استان ا 1۳95 -96در سال  44/12به  1۳۸۸ -۸9ر سال د 29/19

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

ن نسبت حاظ ايباشد. شهرستان شهرضا از لشهرضا در مقطع متوسطه دوم نظری از استان اصفهان کمتر مي

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

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

 باشد. ( مي52/۳2لنجان)

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

رسيده که تقريبا تغييری نکرده  1۳95 -96در سال  00/10به  1۳۸۸ -۸9در سال  64/9شهرستان شهرضا از 

آموز به باشد. بنابراين نسبت تعداد دانشمي ۳9/9، 1۳95 -96است. اين نسبت در استان اصفهان در سال 



  شهرضاسند توسعه شهرستان / ۳۸

 

 اردانش از استان اصفهانای و کس دولتي دخترانه شهرستان شهرضا در مقطع دوم فني و حرفهمعلم مدار

رتبه دوازدهم را به خود اختصاص   1۳95 -96باشد. شهرستان شهرضا از لحاظ اين نسبت در سال بيشتر مي

ت به معلم نسب داده است. کمترين تعداد دانش آموز دولتي دخترانه متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش

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

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

کاهش يافته است. اين نسبت  1۳95 -96در سال  90/12به  1۳۸۸ -۸9در سال  01/14شهرستان شهرضا از 

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

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

رتبه سيزدهم را به خود اختصاص داده است.  1۳95 -96 شهرستان شهرضا از لحاظ اين نسبت در سال

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

 باشد. ( مي1۸/۳1بوط به شهرستان  لنجان)( و بيشترين مر10/4مربوط به شهرستان نطنز) 1۳95 -96

و سهم کل معلمان از استان  شهرضاتعداد معلمان رسمی پیمانی دولتی استثنایی )نفر( شهرستان (. 18 -1جدول)

 1388 -95های اصفهان)درصد( طی سال

 شهرستان شهرضا سهم کل از استان
 سال

 زن مرد جمع زن مرد جمع

   ۳2 ۸ 24 89- 88  

   ۳۳ 7 26 90- 89  

   22 4 1۸ 91- 90  

   29 5 24 92- 91  

   ۳1 5 26 93- 92  

   29 6 2۳ 94- 93  

   ۳0 6 24 95- 94  

   27 6 21 96- 95  

 فهانماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اص                                       

 -95ی هاطی سال شهرضانسبت دانش آموز به معلم مدارس رسمی پیمانی دولتی استثنایی شهرستان (. 19 -1جدول)

1388 

 سال شهرستان شهرضا استان اصفهان

  89- 88  

  90- 89  

  91- 90  



   ۳9/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 سال شهرستان شهرضا استان اصفهان

  92- 91  

  93- 92  

  94- 93  

  95- 94  

  96- 95  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                     

 -96نفر در سال  27به  1۳۸۸ -۸9نفر در سال  ۳2استثنايي شهرستان شهرضا از  دولتي معلمان رسمي پيماني

رسمي  نمعلما استثنايي شهرستان شهرضا از دولتي رسمي پيماني فته است. سهم معلمانکاهش يا 1۳95

آموز به درصد کاهش يافته است. نسبت دانش ۸۳/2درصد به  65/۳استان اصفهان از  استثنايي دولتي پيماني

صفهان مي باشد و اين نسبت در استان ا ۳۳/5، 1۳95 -96معلم مدارس استثنايي شهرستان شهرضا در سال 

 1۳95 -96آموز استثنايي شهرستان شهرضا در سال است. در نتيجه در ازای يك معلم، تعداد دانش 06/5

رتبه نهم را به خود  1۳95 -96تقريبا با استان اصفهان برابر مي باشد. از اين لحاظ شهرستان شهرضا در سال 

( تعلق 40/1۳به شهرستان گلپايگان) ( و بيشترين۳6/2اختصاص داده است. کمترين نسبت به شهرستان نطنز)

 دارد.

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

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

 متوسطه دوم  متوسطه اول ابتدایی سال

شهرستان 94 -95     
استان 94 -95   

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانماخذ: 



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 40

 

ن پوشش برای و اي 9۸۸1/0شهرضا  در شهرستان 1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع ابتدايي در سال 

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

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

( کمترين 971۳/0و شهرستان برخوار) ( بيشترين9979/0در رتبه دوازدهم قرار دارد. شهرستان فريدون شهر)

 اند.ميزان را به خود اختصاص داده

و اين پوشش  9419/0در شهرستان شهرضا  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه اول در سال 

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

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

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

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

و اين پوشش  7۳94/0در شهرستان شهرضا  1۳94 -95پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

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

از استان اصفهان کمتر است. شهرستان شهرضا  از نظر پوشش تحصيلي واقعي مقطع متوسطه دوم در سال 

( و کمترين ميزان به شهرستان ۸060/0يشترين ميزان به شهرستان اصفهان)در رتبه دهم قرار دارد. ب 1۳94 -95

 ( تعلق دارد.6569/0فالورجان)

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

ش قرار تحت پوش يملالزم التعشود و اين بدين معنا است که ميزان کمتری از کودکان واقعي کمتر مي

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

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

 



   41/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

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

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

 1388 -95های )نفر در کالس( طی سالشهرضا

 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

89- 88       

90- 89       

91- 90       

92- 91       
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 متوسطه اول ابتدایی سال
متوسطه دوم 

 نظری

متوسطه دوم فنی و 

 حرفه ای و کاردانش
 استان کل

93- 92       

94- 93       

95- 94       

96- 95   1  

 ه کل آموزش و پرورش استان اصفهان ماخذ: ادار

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

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

تراکم دانش آموزان در کالس  .باشد مي آموزش کيفيت بر موثر عوامل از ييک و است آموزیدانش

نفر در  ۸2/22به  1۳۸9 -90در سال تحصيلي نفر در کالس  95/21داير مدارس دولتي شهرستان شهرضا از 

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

به تعداد کالس های داير مدارس دولتي افزايش يافته است. شهرستان شهرضا در  شهرستان شهرضا نسبت

آموزان در کالس مدارس دولتي رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده از نظر تراکم دانش 1۳95 -96سال 

نفر در کالس( و کمترين  ۸5/24به شهرستان اصفهان) 1۳95 -96. بيشترين مقدار  تراکم در سال 2است

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

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

 رتبه اول مربوط به کمترين تراکم مي باشد. - 2



   4۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

 شهرضا در اين سال از استان اصفهان کمتر مي باشد.

های الطی س شهرضاتعداد واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان (. 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  ۸۳ 4۸ 25 ۸ 164 

90- 89  ۸1 50 25 9 165  
91- 90  74 49 24 9 156  
92- 91  79 44 ۳1 9 16۳  
93- 92  ۸0 4۳ 24 14 161  
94- 93  ۸1 4۳ 27 15 166  
95- 94  ۸0 45 19 14 15۸  
96- 95  ۸1 45 20 12 15۸  

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

واحد در سال  15۸به  1۳۸۸ -۸9واحد در سال  164ولتي شهرستان شهرضا از تعداد واحدهای سازماني د

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

افزايش  1۳95-96درصد در سال  ۸7/۳به  1۳۸۸ -۸9درصد در سال تحصيلي  70/۳دولتي استان اصفهان از 

 يافته است.

به واحدهای سازمانی دولتی به تفکیک مقطع  شهرضانسبت جمعیت دانش آموزان دولتی شهرستان (. 23 -1ل)جدو

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

 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
وسطه دوم فنی و حرفه ای مت

کاردانشو  
 کل

89- 88  116 116 1۸6 20۸ 1۳1 

90- 89  121 112 174 175 1۳0 

91- 90  1۳2 11۳ 167 161 1۳۳ 

92- 91  150 ۸4 12۳ 19۳ 1۳0 

93- 92  150 ۸۸ 156 1۳9 1۳4 

94- 93  151 ۸6 1۳6 125 1۳0 
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 متوسطه دوم نظری متوسطه اول ابتدایی سال
وسطه دوم فنی و حرفه ای مت

کاردانشو  
 کل

95- 94  157 121 106 129 1۳۸ 

96- 95  157 122 110 144 140 

 نماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفها       

 1۳0، 1۳۸9 -90نسبت کل جمعيت دانش آموزان دولتي به واحد سازماني دولتي شهرستان شهرضا در سال 

نفر بر واحد سازماني بوده است بدين معنا که در اين   140برابر  1۳95 -96نفر بر واحد سازماني و در سال 

مين نسبت برای استان اصفهان آموز مشغول به تحصيل بوده اند. هنفر دانش 140سال در هر واحد سازماني 

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

سازماني دولتي در شهرستان شهرضا تحصيل مي کنند از استان اصفهان کمتر مي باشد. از اين لحاظ در سال 

اده خود اختصاص دين شهرستان های استان اصفهان به شهرستان شهرضا رتبه پانزدهم را در ب 1۳95 -96

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

 بر واحد سازماني( در رتبه آخر قرار دارند.

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

 



   45/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

 1388 -95طی سال های 

 سال
مساحت 

 مدارس)مترمربع(

تعداد کالس 

 فیزیکی

نش سرانه فضای دا

 آموز)مترمربع بر نفر(

تراکم در کالس 

 فیزیکی)نفر در کالس(

89- 88  149۳15 9۸9   
90- 89  1495۸4 1001   
91- 90  1496۸5 1005   
92- 91  1496۸5 1005   
93- 92  150121 102۳   
94- 93  1502۸9 10۳0   
95- 94  15055۸ 1041   
96- 95  15079۳ 1051   

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

نفر در کالس در سال  49/21تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي در شهرستان شهرضا از 

رسيده است که نسبت به تراکم  1۳95-96ر سال تحصيلي نفر در کالس د 16/21به 1۳۸9 -90تحصيلي 

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

مترمربع بر نفر در  7۸/6به  1۳۸9-90مترمربع بر نفر در سال  96/6مدارس دولتي شهرستان شهرضا نيز از 

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

( کمتر مي باشد. شهرستان شهرضا از لحاظ سرانه فضای دانش آموز در مترمربع بر نفر 11/7) 96-1۳95

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

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

شهرستان شهرضا رتبه هجدهم را در  1۳95 -96( مي باشد. از لحاظ تراکم در کالس فيزيکي در سال نفر

يزيکي به ر کالس فبين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است. بيشترين مقدار تراکم د

نفر در  92/6ن و مياندشت)( و کمترين مقدار به شهرستان بويينفر در کالس 10/27شهرستان خميني شهر)

 ( تعلق دارد.کالس

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

 



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 46

 

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

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

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

اصفهان استان شهرستان شهرضا سال  

89- 88   
90- 89    
91- 90    
92- 91    
93- 92    



   47/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

اصفهان استان شهرستان شهرضا سال  

94- 93    
95- 94    
96- 95   

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

 95/0به  1۳۸۸ -۸9در سال  09/1وری فضای آموزشي در مدارس دولتي شهرستان شهرضا از ضريب بهره

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

( بيشترين 09/1شهر) ( کمترين مقدار و شهرستان خميني5/0ن و مياندشت)شهرستان بويي 1۳95 -96در سال 

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

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

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

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

 شده است.

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

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

 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

    تخریبی
    دارای حداقل شرایط استحکام
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 نتیجه ارزیابی ستاد
مساحت 

 کالس)مترمربع(
 تعداد کالس

مساحت 

 زیربنا)مترمربع(

   نیاز به مقاوم سازی

  ماخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                   

کالس نيازمند 471کالس تخريبي،۳79، از بين کالس های مدارس دولتي شهرستان شهرضا،  1۳95در سال 

درصد از مساحت زيربنای  ۸6/22باشند. کالس دارای حداقل شرايط استحکام مي45۳مقاوم سازی و

درصد دارای حداقل  02/46درصد نيازمند مقاوم سازی و  12/۳1لتي اين شهرستان تخريبي، مدارس دو

درصد از مساحت زيربنای  49/۳شرايط استحکام هستند. مساحت زيربنای مدارس دولتي شهرستان شهرضا 

صفهان  های استان ااست و رتبه هشتم در بين شهرستان مدارس دولتي استان اصفهان را به خود اختصاص داده

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

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

 )درصد(1395ن از نظر فضای کالبدی در سال از استان اصفها شهرضاسهم 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            

درصد از مساحت زيربنای تخريبي مدارس دولتي استان اصفهان را  67/۳، شهرستان شهرضا 1۳95در سال 

درصد  19/۳2به خود اختصاص داده است. از لحاظ درصد مدارس دولتي غيراستاندارد، شهرستان شهرضا با 

يدگل با . شهرستان آران و ب1رتبه دهم را در بين شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص داده است

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

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

                                                           
 .رس دولتي غيراستاندارد مي باشدرتبه اول مربوط به کمترين درصد مدا - 1
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 1395در سال  اصفهانهای استان درصد مدارس دولتی غیراستاندارد شهرستان(. 22 -1نمودار)



 

 

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

 سال

 کل)درصد( کل غیردولتی1 دولتی
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

عتصن  خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی صنعت خدمات کشاورزی 
 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 اصفهاناداره کل آموزش فني و حرفهماخذ: 

مترمربع  2۳00،  1۳95مرکز ثابت مي باشد. اين شهرستان فاقد مرکز سيار است. زيربنای فضای آموزشي مرکز ثابت در سال  دو 1۳95شهرضا در سال تعداد مراکز آموزش فني و حرفه ای غيررسمي شهرستان 

راکز زيربنای فضای آموزشي م از لحاظ شهرضازيربنای فضای آموزشي مراکز ثابت آموزش فني و حرفه ای غيررسمي استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. شهرستان  درصد از 26/2مي باشد که 

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

زن و در بخش کشاورزی و خدمات درصد بيشتر از  مرددرصد کارآموزان  صنعت شود در کل مراکز آموزشي در بخشر که مشاهده ميباشد. همان طومي درصد(44/0ين و مياندشت)به شهرستان بوي

 درصد  ۸0/4ر بخش خدمات درصد د 1۸/2درصد، در بخش کشاورزی  65/2، 1۳95- 96موزان شهرستان شهرضا از استان اصفهان در بخش صنعت در سال ن بيشتر از مرد مي باشد. سهم کارآکارآموزان ز

.باشدمي
                                                           

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

 1388 -95های ساعت 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  ۳۳/1۳و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان متخصص در شهرستان شهرضا از  نسبت کارآموزان فني

رسيده است.  1۳95 -96هزار نفر ساعت بر مربي در سال  17/20به  1۳۸۸ -۸9نفر ساعت بر مربي در سال 

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

راکز فني و حرفه ای دولتي غيررسمي شهرستان شهرضا در ازای هر نفر مربي متخصص، ميزان ساعت م

رتبه نهم را در بين  1۳95 -96آموزشي از استان کمتر مي باشد. شهرستان شهرضا از اين لحاظ در سال 

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

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

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

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

 (1395 -96های استان اصفهان)در شهرستان

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

 1395و  1390، 1385های سال

 شهرستان شهرضا استان اصفهان
 سال

 زن مرد کل زن مرد کل

       1385  

      1390 

25/12  19/6  ۳۳/46  10/15  75/4  55/۸6  1395 

 ای استان اصفهانحرفهاداره کل آموزش فني و و  های آماری ماخذ: سالنامه

به  1۳۸5ساعت در سال  54/۸9سرانه آموزش  فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال شهرستان شهرضا از 

 1۳95اين مقدار در سال کاهش يافته است.  1۳95ساعت در سال  10/15و  1۳90ساعت در سال  14/۳۳

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

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

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

ساعت( و خور و 46/0ومياندشت)های بويينشهرستانکمترين مربوط به اعت( وس 0۸/2۳نايين)

 ساعت( مي باشد. 45/0بيابانك)



   5۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

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

(1395اصفهان)



 

 

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

 یهای آمارماخذ: سالنامه       

باشد که با افزايش درصد مي ۸1/۸۸برابر  1۳95درصد و در سال  16/۸6برابر  1۳90درصد، در سال  ۸6/۸5برابر  1۳۸5ساله و بيشتر شهرستان شهرضا در سال 6نرخ باسوادی در جمعيت 

افزايش يافته است. همواره نرخ باسوادی در جمعيت  1۳90بت به سال نس 1۳95ساله و بيشتر روستايي و شهری شهرستان شهرضا در سال 6همراه بوده است. نرخ باسوادی در جمعيت 

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

ساله و بيشتر کل رتبه هشتم را در بين 6از نظر نرخ باسوادی در جمعيت  1۳95باشد. شهرستان شهرضا در سال سال از نرخ باسوادی استان کمتر ميباسوادی در شهرستان شهرضا در اين 

( و پايين ترين مربوط به 11/9۳مه)مربوط به شهرستان شاهين شهر و مي 1۳95ساله و بيشتر در سال 6شهرستان های استان اصفهان کسب کرده است. باالترين نرخ باسوادی در جمعيت 

 ( مي باشد.10/7۸شهرستان بويين و مياندشت)

 سال

تعداد باسواد در جمعیت 

ساله و بیشتر روستایی6  

نرخ باسوادی در جمعیت 

ساله و بیشتر روستایی6  

سواد در جمعیت تعداد با

ساله و بیشتر شهری6  

نرخ باسوادی در جمعیت 

ساله و بیشتر شهری6  

سواد در جمعیت تعداد با

ساله و بیشتر کل6  

نرخ باسوادی در جمعیت 

ساله و بیشتر کل6  

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

1385 10117 5710 15۸27 ۳4/۸5  27/67  ۸0/77  5246۳ 45410 97۸7۳ 92/91  56/۸2  ۳۳/۸7  625۸0 51120 11۳700 79/90  51/۸0  ۸6/۸5  

3901  ۸0۸0 5۳9۳ 1۳47۳ 40/۸2  2۸/6۸  10/76  546۸9 49119 10۳۸0۸ 92/91  ۳7/۸۳  67/۸7  62769 54512 1172۸1 57/90  59/۸1  16/۸6  

1395 7906 500۳ 12909 21/۸7  45/71  ۳4/۸0  61112 54۸۸2 115994 ۸7/9۳  ۸0/۸5  ۸7/۸9  69020 59۸۸5 12۸905 05/9۳  ۳۸/۸4  ۸1/۸۸  



   55/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

 1395 1در سال شهرضااد سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان مساحت آزمایشگاه، کتابخانه و تعد(. 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   

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

مترمربع بر نفر است که  10/0، 1۳95سرانه مساحت آزمايشگاه مدارس دولتي شهرستان شهرضا در سال 

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

 1۳95اه مدارس دولتي در بين شهرستان های استان اصفهان در سال شهرضا از لحاظ سرانه مساحت آزمايشگ

ين و ويمساحت آزمايشگاه به شهرستان برتبه بيست و سوم را به خود اختصاص داده است. بيشترين سرانه 

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

مترمربع  07/0مترمربع بر نفر مي باشد که از سرانه استان) 0۸/0ابخانه در مدارس دولتي شهرستان شهرضا کت

( بيشتر مي باشد. شهرستان شهرضا از لحاظ سرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتي در بين شهرستان بر نفر

احت کتابخانه به شهرستان در رتبه دهم قرار دارد. بيشترين سرانه مس 1۳95های استان اصفهان در سال 

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

سالن ورزشي وجود دارد و  يكدانش آموز  ۳707باشد و به ازای هر سالن مي ششدر شهرستان شهرضا 

های تان اصفهان قرار دارد) مدارس دولتي شهرستانهای اساز اين لحاظ در رتبه شانزدهم در بين شهرستان

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

 باشد.ميآموز دانش 1۸520آموز و در شهرستان برخوار 

 
 (1395 -96های استان اصفهان)دارس دولتی شهرستانسرانه مساحت آزمایشگاه م(. 26 -1نمودار)

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

 



   57/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 (1395 -96) ستان اصفهانهای ادانش آموز به سالن ورزشی مدارس دولتی شهرستان(. 28 -1نمودار)

 آموزش عالی -4 -1

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

 آورده شده است. 1۳95

 1395راکز آموزش عالی در سال بر حسب نوع م شهرضا(. تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان 33 -1جدول)

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

 11/11 91 1 دولتی

 ۳2/2 4۳ 1 پیام نور

 1۸/1۸ 11 2 ایفنی و حرفه

 0 2 0 علوم پزشکی

 0 442 0 جامع علمی کاربردی

 57/۳ 2۸ 1 آزاد اسالمی

 0 ۳1۳ 0 غیرانتفاعی

 9۸/2 16۸ 5 کل

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و دانشگاهماخذ: 

                                                           
ده علوم شهر و ميمه( و دانشکهای دولتي استان اصفهان بدون دانشگاه صنعتي مالك اشتر)شهرستان شاهينمي اطالعات مربوط به دانشگاهتما - 1

 باشد.قرآني اصفهان)شهرستان برخوار( مي
سان ار دارای کد آموزشي يکمرکز آموزش جهادکشاورزی اصفهان شامل سه پرديس کاشان، فريدن و خوانسار است که پرديس فريدن و خوانس - 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

 .باشديمه(  ميشهر و ماطالعات مربوط به مراکز علمي کاربردی استان اصفهان بدون مرکز علمي کاربردی مالك اشتر)شهرستان شاهين
 اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ارائه نشده است. -۳
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ها و مراکز درصد از دانشگاه 9۸/2دانشگاه و مرکز آموزش عالي وجود دارد و  پنجدر شهرستان شهرضا، 

 آموزش عالي استان اصفهان در اين شهرستان قرار دارند.

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

 آورده شده است. 1۳۸5 -95های سال
 

 



 

 

 )نفر(1385 -95بر حسب گروه تحصیلی طی سال های شهرضامراکز آموزش عالی شهرستان  1(. تعداد دانشجویان34 -1جدول)

 تحصیلی گروه 

 

 

 

 سال   

    

کشاورزی و 

 دامپزشکی
 جمع علوم پزشکی 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

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 دختر پسر

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

 کل دختر پسر

م از سه

 استان

 )درصد(

نسبت 

جنسیتی 

دختر به 

 پسر

درصد 

رشد 

 سالیانه

1385  

1386  ۳5/2  

1387  91/۸  

1388  75/۳  

1389  50/4  

1390  79/0  

1391  92/0-  

1392  ۳4/4-  

1393  16/۳-  

1394  52/12-  

1395  ۳2/9-  

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه                                 
                                                           

 ارائه کرده است. 1۳90های دانشجويان را از سال در تمامي گزارش اين نکته را مد نظر قرار داشته باشيد که دانشگاه دولتي خوانسار داده - 1
 نسبت دختر به پسر محاسبه شده است. -2
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نفر در سال  ۸۸۸7به  1۳۸5نفر در سال  10020از  تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا

ويان روندی صعودی و تعداد دانشج 1۳۸5 -90های ، در سال1۳۸5 -95های است. طي سال رسيده 1۳95

های تحصيلي کشاورزی و در گروه 1۳۸5 -95های پس از آن روندی نزولي داشته است. طي سال

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

موزش است. سهم دانشجويان مراکز آ تحصيلي فني و مهندسي تعداد دانشجويان پسر از دختر بيشتر بوده

درصد در سال  ۸6/۳به  1۳۸5درصد در سال  67/5عالي شهرستان شهرضا از دانشجويان استان اصفهان از 

 کاهش يافته است. 1۳95

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

يل ای تحصدانشجويان شهرستان شهرضا در چهار زيرنظام دولتي،آزاد اسالمي، پيام نور و فني و حرفه

های های آزاد اسالمي و پيام نور شهرستان شهرضا از دانشجويان دانشگاهکنند. سهم دانشجويان دانشگاهمي

اهش يافته است. سهم دانشجويان ک 1۳۸5نسبت به سال  1۳95آزاد اسالمي و پيام نور استان اصفهان در سال 

نسبت به  1۳95های دولتي استان اصفهان در سال دانشگاه دولتي شهرستان شهرضا از دانشجويان دانشگاه

ای شهرستان شهرضا از دانشجويان مراکز فني و افزايش و سهم دانشجويان مرکز فني و حرفه 1۳90سال 

 تغيير چنداني نيافته است.   1۳۸5نسبت به سال  1۳95ای استان اصفهان در سال حرفه

 



   61/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

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

 درصد در دانشگاه 64/54دولتي،  درصد دانشجويان در دانشگاه 01/10، 1۳95در شهرستان شهرضا در سال 

 اند.ای تحصيل کردهدرصد در مرکز فني و حرفه 45/17نشگاه پيام نور و درصد در دا ۸9/17آزاد اسالمي، 



 

 

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

 زیرنظام   

  

  

 سال

 فنی و حرفه ای پیام نور آزاد اسالمی دولتی

 کل دختر پسر
ز سهم ا

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(
 کل دختر پسر

سهم از 

 استان)درصد(

1385 0 0 0 270۸ 272۸ 54۳6 904 27۸2 ۳6۸6  721 177 ۸9۸ 

1386 0 0 0 2۸50 24۸9 5۳۳9 1067 ۳021 40۸۸  6۸9 1۳9 ۸2۸ 

1387 0 0 0 ۳1۸1 ۳117 629۸ 1006 2996 4002  70۸ 161 ۸69 

1388 0 0 0 ۳۳62 ۳۳66 672۸ 964 2۸2۳ ۳7۸7  77۳ ۳00 107۳ 

1389 0 0 0 ۳746 ۳77۸ 7524 942 26۸5 ۳627  6۳9 ۳20 959 

1390 109 0 109 ۳612 ۳707 7۳19 1012 2651 ۳66۳  6۳7 47۸ 1115 

1391 ۳2۸ 0 ۳2۸ ۳499 ۳510 7009 104۸ 2426 ۳474  6۸1 602 12۸۳ 

1392 414 0 414 ۳6۳0 ۳۳09 69۳9 ۸۸6 211۳ 2999  695 522 1217 

1393 50۸ 0 50۸ ۳595 ۳090 66۸5 772 1779 2551  ۸90 569 1459 

1394 651 0 651 ۳09۳ 2694 57۸7 629 1445 2074  77۳ 515 12۸۸ 

1395 ۸90 0 ۸90 264۸ 220۸ 4۸56 492 109۸ 1590  962 5۸9 1551 

 استان اصفهانمراکز آموزش عالي ها و ماخذ: دانشگاه                               



 

 

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

 سال

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع خترد پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 جمع دختر پسر

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 1127 4۳۳ 1560 ۳064 5177 ۸241 142 77 219 0 0 0 

1386 1122 ۳۳4 1456 ۳295 5205 ۸500 1۸9 110 299 0 0 0 

1387 1155 ۳79 15۳4 ۳۳62 5606 ۸96۸ ۳7۸ 2۸9 667 0 0 0 

1388 1169 ۳۸9 155۸ ۳427 5674 9101 492 424 916 11 2 1۳ 

1389 994 400 1۳94 ۳۸77 5۸۳1 970۸ 445 550 995 11 2 1۳ 

1390 ۸74 510 1۳۸4 ۳714 569۸ 9412 75۸ 625 1۳۸۳ 24 ۳ 27 

1391 ۸45 619 1464 ۳560 5174 ۸7۳4 1105 7۳9 1۸44 46 6 52 

1392 ۸26 5۳۳ 1۳59 ۳246 44۸5 77۳1 1442 ۸91 2۳۳۳ 111 ۳5 146 

1393 10۳5 577 1612 2995 ۳79۳ 67۸۸ 1529 101۳ 2542 206 55 261 

1394 904 5۳2 14۳6 276۸ ۳151 5919 1250 914 2164 224 57 2۸1 

1395 1069 610 1679 26۸5 2557 5242 9۳4 6۳4 156۸ ۳04 94 ۳9۸ 
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 1679به  1۳۸5نفر در سال  1560تعداد دانشجويان مقطع کارداني مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا از 

، در مقطع 1۳95نفر در سال  5242به  1۳۸5نفر در سال  ۸241، در مقطع کارشناسي از 1۳95نفر در سال 

 1۳در مقطع دکتری تخصصي از  و 1۳95نفر در سال  156۸به  1۳۸5نفر در سال  219کارشناسي ارشد از 

رسيده است. سهم دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان  1۳95نفر در سال  ۳9۸به  1۳۸۸نفر در سال 

شهرضا از دانشجويان استان اصفهان در مقاطع کارداني،کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي افزايش و در 

 مقطع کارشناسي کاهش يافته است.

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

درصد دانشجويان در مقطع  ۸9/1۸، 1۳95ها و مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا در سال در دانشگاه

در  درصد 4۸/4درصد در مقطع کارشناسي ارشد و  64/17درصد در مقطع کارشناسي،  99/5۸کارداني، 

دانشجويي در مقطع دکتری تخصصي و  1۳۸5 -۸7های اند. در سالمقطع دکتری تخصصي تحصيل کرده

های شهرستان شهرضا تحصيل ای در دانشگاهدانشجويي در مقطع دکتری حرفه 1۳۸5 -95های در سال

 نکرده است.



 

 

 1 1385 -95ها از استان اصفهان)درصد( بر حسب گروه تحصیلی طی سال های )نفر( و سهم آنشهرضاشهرستان  زش عالی(. تعداد اعضای هیات علمی مراکز آمو37 -1جدول)

 گروه تحصیلی    

 

 سال   

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

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 تانشهرس

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم از 

 استان
1385 
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ن مدرسان بات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب زيرنظام بدون در نظر گرفتای  تمامي محاسبات مربوط به اعضای هيات علمي بر حسب گروه تحصيلي و مرتبه علمي با در نظر گرفتن مدرسان حق التدريس اين مراکز و محاسهای جامع علمي کاربردی و فني و حرفه زيرنظامدر  - 1

 ام شده است.حق التدريس انج
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نفر در  2۳۸به  1۳۸5نفر در سال  1۳2از  ش عالي شهرستان شهرضاتعداد اعضای هيات علمي مراکز آموز

از اعضای هيات علمي  افزايش و سهم اعضای عيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا 1۳95سال 

کاهش  1۳95درصد در سال  60/2به  1۳۸5درصد در سال  99/2مراکز آموزش عالي استان اصفهان نيز از 

از اعضای هيات علمي مراکز  هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضايافته است. سهم اعضای 

هنر و معماری وکشاورزی و  هایدر گروه 1۳۸5نسبت به سال  1۳95آموزش عالي استان اصفهان در سال 

های علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و در گروه علوم پزشکي در سال دامپزشکي افزايش، در گروه

  کاهش يافته است. 1۳۸7سبت به سال ن 1۳95



 

 

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

  یرنظامز    دولتی آزاد اسالمی پیام نور فنی و حرفه ای

   

 سال  
 هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس هیات علمی حق التدریس میهیات عل حق التدریس

17 
 

5 
 

77 
 

12 
 

122 
 

9۸ 0 0 1385 

20 
 

5 
 

۸1 
 

1۳ 
 

145 
 

9۸ 0 0 1386 

24 
 

5 
 

۸7 
 

14 
 

1۸5 
 

126 0 0 1387 

۳0 
 

5 
 

9۳ 
 

17 
 

2۳6 
 

12۸ 0 0 1388 

45 
 

5 
 

90 
 

17 
 

244 
 

129 0 0 1389 

45 
 

5 
 

112 
 

19 
 

249 
 

1۳0 15 
 

0 1390 

50 
 

7 
 

12۸ 
 

19 
 

24۸ 
 

1۳2 2۸ 
 

1 
 

1391 

50 
 

7 
 

141 
 

20 
 

250 
 

1۳۳ ۳2 
 

1 
 

1392 

47 
 

6 
 

1۳9 
 

20 
 

221 
 

1۳1 ۳6 
 

4 
 

1393 

52 
 

5 
 

152 
 

19 
 

1۸۸ 
 

1۳2 40 
 

7 
 

1394 

70 
 

4 
 

171 
 

19 
 

16۸ 
 

1۳2 50 
 

1۳ 
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 هرضاشسند توسعه شهرستان / 6۸

 

نفر در سال  1۳به  1۳91نفر در سال  1دولتي شهرستان شهرضا تعداد اعضای هيات علمي از  در دانشگاه

افزايش  1۳95نفر در سال   50به  1۳90نفر در سال  15از  و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه 1۳95

 1۳۸5نفر در سال  9۸تعداد اعضای هيات علمي  از  آزاد اسالمي شهرستان شهرضا گاهدانشدر يافته است. 

 16۸به  1۳۸5نفر در سال   122نيز از  و تعداد مدرسان حق التدريس اين دانشگاه 1۳95نفر در سال  1۳2به 

شهرضا تعداد پيام نور شهرستان  در دانشگاه 1۳۸5 -95های افزايش يافته است. در سال 1۳95نفر در سال 

نفر افزايش يافته است.  در مرکز  171به  77نفر و مدرسان حق التدريس از  19به  12اعضای هيات علمي از 

نفر و مدرسان  4به  5تعداد اعضای هيات علمي از  1۳۸5 -95های در سال ای شهرستان شهرضافني و حرفه

 نفر رسيده است. 70به  17حق التدريس از 

 

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

درصد از اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا دارای مرتبه  4۸/2۸، 1۳95در سال  

درصد دارای مرتبه  67/6درصد دارای مرتبه دانشيار و  ۳۳/1۳درصد دارای مرتبه استاديار،  52/51مربي، 

 اند.استاد بوده

 



 

 

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

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

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان سال     




- 
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آورده شده است. در گروه تحصيلي علوم های تحصيلي ( نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا بر حسب گروه۳9-1در جدول )

کاهش يافته است.  در گروه تحصيلي علوم پايه نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز آموزش  1۳95در سال  1۳/۳۳به  1۳۸5در سال  0۸/۸2انساني اين نسبت از 

در  26/97به  1۳۸5در سال  79/102ست. در گروه تحصيلي فني و مهندسي اين نسبت از کاهش يافته ا 1۳95در سال  12/25به 1۳۸5در سال  ۳4/67از  عالي شهرستان شهرضا

افزايش يافته است.  در گروه تحصيلي هنر  1۳95در سال  17/۸6به  1۳۸5در سال  00/64کاهش يافته است. در گروه تحصيلي کشاورزی و دامپزشکي نسبت فوق از  1۳95سال 

 1۳95در سال  ۳۸/15به  1۳90در سال  00/1افزايش يافته است. در گروه تحصيلي علوم پزشکي نسبت فوق از  1۳95در سال  29/9به  1۳۸5درسال  10/6و معماری اين نسبت از

 .علوم پزشکي که تقريبا ثابت بوده( در استان اصفهان با کاهش همراه بوده است های تحصيلي)به استثنای گروهنسبت فوق در تمامي گروه افزايش يافته است.



 

 

 1385 -95و استان اصفهان بر حسب زیرنظام طی سال های  شهرضا(. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی شهرستان 40 -1جدول)

 زیرنظام        دولتی آزاد اسالمی پیام نور فنی و حرفه ای

ناستا شهرستان استان شهرستان استان سال      شهرستان استان شهرستان 
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       - 1386 

       - 1387 

       - 1388 

       - 1389 
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   71/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

است  46/6۸، 1۳95در سال  دولتي شهرستان شهرضا ای هيات علمي دانشگاهنسبت تعداد دانشجو به اعض

 از نظر نسبت تعداد دانشجو به باشد. شهرستان شهرضا( بيشتر مي62/2۳که از اين نسبت در استان اصفهان)

های استان رتبه پنجم)آخر( را در بين شهرستان 1۳95های دولتي در سال دانشگاهاعضای هيات علمي 

به شهرستان  1۳95شهرستان( به خود اختصاص داده است.کمترين نسبت در سال  5اصفهان)

 ( تعلق دارد.۸6/21اصفهان)

 79/۳6، 1۳95در سال  آزاد اسالمي شهرستان شهرضا نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

 ز نظر نسبت تعداد دانشجوا باشد. شهرستان شهرضا( کمتر مي01/49است که از اين نسبت در استان اصفهان)

های استان رتبه ششم را در بين شهرستان 1۳95های آزاد اسالمي در سال دانشگاهبه اعضای هيات علمي 

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

آزاد اسالمي  هایتعلق دارد.)دانشگاه (2۳/19( و کمترين نسبت به شهرستان گلپايگان)2۳/1۳6کرون)

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

است  6۸/۸۳، 1۳95در سال  پيام نور شهرستان شهرضا نسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي دانشگاه

از نظر نسبت تعداد دانشجو به  رضاشهشهرستان باشد. ( کمتر مي20/161اصفهان)در استان از اين نسبت که 

 شهرستان( 24)های استان اصفهانشهرستانبين در  1۳95در سال های پيام نور دانشگاهاعضای هيات علمي 

( و 4۸7به شهرستان فريدن) 1۳95در سال  اين نسبت بيشترين را به خود اختصاص داده است. هشتمرتبه 

 .( تعلق دارد75/۳۸به شهرستان مبارکه) کمترين

 75/۳۸7، 1۳95در سال  ای شهرستان شهرضانسبت تعداد دانشجو به اعضای هيات علمي مراکز فني و حرفه

از نظر نسبت تعداد  شهرضاشهرستان باشد. ( بيشتر مي4۸/296اصفهان)در استان از اين نسبت که است 

 4)های استان اصفهانشهرستانبين در  1۳95در سال ای مراکز فني و حرفهدانشجو به اعضای هيات علمي 

 مترينک را به خود اختصاص داده است. چهارم)آخر(رتبه باشند.( شهرستان که دارای عضو هيات علمي مي

 ( تعلق دارد.۸9/11۳)آبادنجفبه شهرستان  1۳95اين نسبت در سال 
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 (1395های استان اصفهان)نظام پیام نور در شهرستان(. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیر33 -1نمودار)

 
 (1395های استان اصفهان)(. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی زیرنظام دولتی در شهرستان34 -1نمودار)

 



   7۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
های استان ای در شهرستانعلمی زیرنظام فنی و حرفه(. نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات 35 -1نمودار)

 (1395اصفهان)



 

 

 1385 -95های بر حسب زیرنظام طی سال شهرضادر مراکز آموزش عالی شهرستان  1(. سرانه مقاله41 -1جدول)

 زیرنظام      دولتی آزاد اسالمی پیام نور فنی و حرفه ای

انشهرست استان سال     شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان 
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       - 1388 

       - 1389 
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 محاسبه شده است. به اعضای هيات علمي مقاله نسبت سرانه - 1



   75/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 هایباشد که از سرانه مقاله دانشگاهمي 15/1، 1۳95در سال  دولتي شهرستان شهرضا سرانه مقاله در دانشگاه

تان های اساز لحاظ اين نسبت در بين شهرستان ( کمتر است. شهرستان شهرضا22/۳دولتي استان اصفهان)

شهرستان( رتبه پنجم)آخر( را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان به شهرستان  5اصفهان)

 ( تعلق دارد. ۳7/۳اصفهان)

باشد که از سرانه مقاله مي 5۳/0، 1۳95ل در سا آزاداسالمي شهرستان شهرضا سرانه مقاله در دانشگاه

از لحاظ اين نسبت در بين  ( کمتر است. شهرستان شهرضا91/1های آزاد اسالمي استان اصفهان)دانشگاه

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

 ( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان12/0ميزان به شهرستان برخوار)( و کمترين 76/۳آباد)شهرستان نجف

 آران و بيدگل صفر مي باشد.

های باشد. سرانه مقاله در دانشگاه، صفر مي1۳95در سال  پيام نور شهرستان شهرضا سرانه مقاله در دانشگاه

( و کمترين نسبت به شهرستان 96/7( است. بيشترين نسبت به شهرستان اصفهان)11/۳پيام نور استان اصفهان)

 های برخوار، چادگان، فريدن و مبارکه نيز صفر مي باشد.( تعلق دارد. نسبت فوق در شهرستان۳0/0نايين)

باشد. سرانه مقاله در مراکز ، صفر مي1۳95در سال  ای شهرستان شهرضاسرانه مقاله در مراکز فني و حرفه

باشد و ( مي15/4بيشترين ميزان مربوط به شهرستان اصفهان)( است. 57/1ای استان اصفهان)فني و حرفه

نجف آباد)که دارای  در رتبه دوم قرار دارد. نسبت فوق در شهرستان ۸۳/0شهرستان کاشان با مقدار سرانه 

 باشد.است( نيز صفر مي 1۳95عضو هيات علمي در سال 

 
 (1395های استان اصفهان)یرنظام پیام نور در شهرستان(. سرانه مقاله ز36 -1نمودار)
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 (1395های استان اصفهان)(. سرانه مقاله زیرنظام دولتی در شهرستان37 -1نمودار)

 
 (1395فهان)های استان اص. سرانه مقاله زیرنظام آزاد اسالمی در شهرستان(38 -1)نمودار



 

 

 )مترمربع بر نفر(1385 -95بر حسب زیرنظام در سال های  شهرضاآموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی مراکز آموزش عالی شهرستان  1(. سرانه فضای42 -1جدول)

 زشیآموزشی و کمک آمو رفاهی و فرهنگی تربیت بدنی کل شهرستان کل استان
 سال

فنی و  

 ایحرفه
 دولتی

پیام 

 نور

آزاد 

 2اسالمی

فنی و 

 ایحرفه
 دولتی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

فنی و 

 ایحرفه
 دولتی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

فنی و 

 ایحرفه
 دولتی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

فنی و 

 ایحرفه
 دولتی

پیام 

 نور

آزاد 

 اسالمی

     -    -    -    -   1385 

     -    -    -    -   1386 

     -    -    -    -   1387 

     -    -    -    -   1388 

     -    -    -    -   1389 

                    1390 

                    1391 

                    1392 

                    1393 

                    1394 

                    1395 

 مراکز آموزش عالي استان اصفهانها و ماخذ: دانشگاه             

                                                           
 است. در محاسبه سرانه فضا، فضای استيجاری در نظر گرفته نشده - 1
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به  1۳95بيشترين سرانه فضای آموزشي و کمك آموزشي مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا در سال 

 دولتي تعلق دارد.  ای و کمترين ميزان سرانه به دانشگاهمراکز فني و حرفه

آزاد  به دانشگاه 1۳95شهرضا در سال  بيشترين سرانه فضای رفاهي و فرهنگي مراکز آموزش عالي شهرستان

 دولتي تعلق دارد. اسالمي وکمترين ميزان سرانه به دانشگاه

و در  مترمربع بر نفر 52/0، 1۳95شهرضا در سال  سرانه فضای تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان

 باشد.يای( صفر مها و مراکز آموزش عالي شهرستان شهرضا)دولتي، پيام نور و فني و حرفهساير دانشگاه

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

دولتي  رين سرانه به دانشگاهآزاد اسالمي و کمت به دانشگاه 1۳95آموزش عالي شهرستان شهرضا در سال 

 تعلق دارد. 

دولتي شهرستان شهرضا  سرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در دانشگاه

باشد. مترمربع بر نفر( کمتر مي 54/16مترمربع بر نفر است که نسبت به سرانه استان ) 71/1، 1۳95در سال 

شهرستان(  5های استان اصفهان)های دولتي در بين شهرستانضای دانشگاهاز نظر سرانه ف شهرستان شهرضا

مترمربع  29/19رتبه پنجم)آخر( را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه به شهرستان اصفهان)

 بر نفر( تعلق دارد.

المي شهرستان آزاد اس 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 ) 57/6، 1۳95شهرضا در سال 

ان های استشهرستان های آزاد اسالمي در بيندانشگاه از نظر سرانه فضای باشد. شهرستان شهرضامي

های شترين ميزان سرانه فضای دانشگاهشهرستان( رتبه يازدهم را به خود اختصاص داده است. بي 1۸اصفهان)

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

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد.

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

باشد. مترمربع بر نفر(برابر مي 55/2مترمربع بر نفر است که تقريبا با سرانه استان ) 45/2، 1۳95ال در س

شهرستان(  24های استان اصفهان)های پيام نور در بين شهرستانشهرستان شهرضا از نظر سرانه فضای دانشگاه

ه شهرستان های پيام نور بدانشگاهرتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای 

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

شهرستان  ایسرانه فضا)آموزشي و غيرآموزشي، رفاهي و فرهنگي و تربيت بدني( در مراکز فني و حرفه

مترمربع بر نفر(کمتر  07/۸نفر است که نسبت به سرانه استان )مترمربع بر  2۸/5، 1۳95شهرضا در سال 

 7اصفهان) های استانای در بين  شهرستانباشد. شهرستان شهرضا از نظر سرانه فضای مراکز فني و حرفهمي

ای به شهرستان( رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان سرانه فضای مراکز فني و حرفه

 مترمربع بر نفر( تعلق دارد. 70/۳شهر و ميمه)( و کمترين به شهرستان شاهين21/11فهان)شهرستان اص



   79/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
(. سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام پیام نور در 39 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

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

 (1395های استان اصفهان)شهرستان
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در  ایو حرفه(. سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام فنی 41 -1نمودار)

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 

سرانه فضا )آموزشی و کمک آموزشی، رفاهی و فرهنگی و تربیت بدنی( زیرنظام آزاد اسالمی در  .(42 -1)نمودار

 (1395های استان اصفهان)شهرستان

 بهداشت و درمان -5 -1

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

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



   ۸1/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 امکانات کمی نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان

 يو خدمات بهداشتي درمان ي( تعداد پزشکان و پيراپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشک4۳-1جدول)

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

 دهد. نشان مي 1۳۸5-1۳94دوره 

 داشتی درمانیهای علوم پزشکی و خدمات بهاطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه(. 43 -1جدول)

  1385-1394و سهم شهرستان از استان  )درصد( طی دوره  شهرضاشهرستان 

 
 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 

استان از 

 )درصد(

 تعداد

سهم 

شهرستان 

از استان 

 )درصد(

1385 ۳0 16/۳ 25 0۸/۳ 9 91/2 2 54/1 ۳47 09/۳ 

1386 29 07/۳ 22 5۸/2 ۸ 61/2 ۳ 17/2 ۳55 05/۳ 

1387 27 ۸9/2 25 ۸۸/2 ۸ 60/2 2 67/1 ۳75 19/۳ 

1388 26 ۸6/2 26 ۸2/2 9 0۸/۳ 1 ۸0/0 ۳6۳ ۸۸/2 

1389 22 ۳۳/2 ۳0 7۸/2 7 70/2 2 ۸5/1 441 49/۳ 

1390 2۸ 79/2 45 ۳7/4 6 21/2 ۳ 7۸/2 455 09/۳ 

1391 ۳4 00/۳ 42 ۳7/۳ 7 25/2 1 ۸1/0 464 05/۳ 

1392 27 4۳/2 46 1۳/4 10 97/2 1 67/0 4۸1 1۳/۳ 

1393 2۸ 47/2 ۳9 00/۳ 9 69/2 1 70/0 47۳ 01/۳ 

1394 29 ۳9/2 46 22/۳ 7 09/2 2 ۳2/1 515 07/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

همانطور که مشخص است، طي دوره مورد نظر سهم شهرستان شهرضا از نظر تعداد پزشکان عمومي و 

دندانپزشك استان کاهش اما سهم پزشکان متخصص افزايش يافته است. طي همين دوره سهم پيراپزشکان 

 ثابت مانده است. شاغل در علوم پزشکي در شهرستان شهرضا تقريباً

درماني  بهداشتيعلوم پزشکي و خدمات دانشگاه ( سرانه پزشکان و پيراپزشکان شاغل در 44-1در جدول)

 به ازای هر هزار نفر جمعيت محاسبه شده است. شهرضاشهرستان 
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زشکی و خدمات بهداشتی درمانی های علوم پ(. سرانه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه44 -1جدول)

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

 سال
 پیراپزشک داروساز دندانپزشک پزشک متخصص پزشک عمومی

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 21/0 21/0 17/0 1۸/0 06/0 07/0 01/0 0۳/0 41/2 46/2 

1386 20/0 20/0 15/0 1۸/0 06/0 07/0 02/0 0۳/0 45/2 52/2 

1387 1۸/0 20/0 17/0 19/0 05/0 07/0 01/0 0۳/0 57/2 51/2 

1388 1۸/0 19/0 1۸/0 19/0 06/0 06/0 01/0 0۳/0 47/2 66/2 

1389 15/0 20/0 20/0 22/0 05/0 05/0 01/0 02/0 97/2 ۸4/2 

1390 19/0 21/0 ۳0/0 21/0 04/0 06/0 02/0 02/0 04/۳ 01/۳ 

1391 22/0 2۳/0 2۸/0 25/0 05/0 06/0 01/0 02/0 06/۳ 09/۳ 

1392 1۸/0 22/0 ۳0/0 22/0 07/0 07/0 01/0 0۳/0 1۳/۳ 09/۳ 

1393 1۸/0 2۳/0 25/0 26/0 06/0 07/0 01/0 0۳/0 04/۳ 1۳/۳ 

1394 1۸/0 24/0 29/0 2۸/0 04/0 07/0 01/0 0۳/0 27/۳ ۳1/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

در اين سال  .شهرستان شهرضا از نظر سرانه پزشك عمومي رتبه بيستم را در استان داشته است 1۳94در سال 

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

 را در استان دارند. 

 
(. سرانه پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان 43 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  شهرضا

 



   ۸۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
ا ب شهرضامی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. مقایسه سرانه پزشک عمو44 -1نمودار)

 1394دیگر شهرستان ها و کل استان اصفهان در سال 

از اين  .شهرضا به لحاظ سرانه پزشك متخصص رتبه هشتم را در استان داشته استشهرستان  1۳94در سال 

 های دشت بدون پزشك متخصص به ترتيب رتبهميان و ينبويشهرستان و  46/0ين با سرانه نايشهرستان نظر 

 اول و آخر را در استان دارند.

 
(. سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان 45 -1نمودار)

 1385-1394و کل استان اصفهان طی دوره  شهرضا
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(. مقایسه سرانه پزشک متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در 46 -1نمودار)

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

ن سال در اي .شهرضا از نظر سرانه دندانپزشك رتبه هجدهم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳94در سال 

ترين رتبه را در پايين 025/0با سرانه  برخوارشهرستان باالترين و  ۳6/0خورو بيابانك با سرانه ان شهرست

استان دارند. در اين سال شهرستان شهرضا به لحاظ سرانه پيراپزشك در جايگاه پانزدهم استان قرار گرفته 

ايگاه اول و آخر را در استان ج 27/1برخوار با سرانه شهرستان و  41/7شهرستان اردستان با سرانه  .است

 دارند.

 
و  اشهرض(. سرانه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در  شهرستان 47 -1نمودار)

 1385-1394کل استان اصفهان طی دوره 

 



   ۸5/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
ا ب شهرضاه پیراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در (. مقایسه سران48 -1نمودار)

 1394ها و کل استان اصفهان در سال دیگر شهرستان

اطالعات کمي نيروی انساني شاغل در مديريت درمان تأمين اجتماعي را در شهرستان ( 1-45جدول )

 شهرضا نشان مي دهد. 
اطالعات کمی پزشکان و پیراپزشکان شاغل در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهرستان شهرضا و . (45 -1جدول)

 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 

 صد()در

 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 1 04/2 1 1۳/۳ 1۳ 92/0 

1386 5 92/2 2 90/0 1 92/1 1 70/2 14 9۸/0 

1387 6 17/۳ 1 ۳۸/0 1 75/1 1 94/2 16 0۸/1 

1388 5 69/2 1 ۳۸/0 1 72/1 1 70/2 15 99/0 

1389 5 72/2 1 ۳۸/0 1 79/1 1 6۳/2 11 7۳/0 

1390 5 69/2 2 7۸/0 1 ۸2/1 1 7۸/2 10 66/0 

1391 5 62/2 2 ۸0/0 1 ۸2/1 1 56/2 9 57/0 

1392 5 5۸/2 2 75/0 1 ۸2/1 1 56/2 9 52/0 

1393 5 49/2 2 ۳6/0 1 ۸2/1 1 ۳۳/2 12 70/0 

1394 5 56/2 2 6۸/0 1 72/1 1 1۳/2 1۳ 7۸/0 

1395 5 46/2 2 74/0 1 ۳۳/۳ 1 ۸9/1 11 4۸/0 
 استان اجتماعی تأمین درمان مأخذ: مدیریت
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در طي دوره مورد نظر سهم پزشکان عمومي، پيراپزشکان و داروسازان شاغل در تأمين اجتماعي شهرستان 

وره ، در حالي که طي همين دان و داروسازان استان کاهش يافتهشهرضا از کل پزشکان عمومي، پيراپزشک

 شهرستان افزايش يافته است.سهم پزشکان متخصص و دندانپزشکان اين 

 ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان

های درماني روستايي و شهری و پايگاه ، مراکز بهداشتي وفعال های بهداشت خانه ( تعداد46-1جدول)

 ارائه شده است.  1۳۸5-1۳94طي دوره شهرضا بهداشت شهری شهرستان

ی، مراكز بهداشتی درمانی شهری، پایگاه عال، مراكز بهداشتی درمانی روستایهای بهداشت فخانه تعداد(. 46 -1جدول)

 1385-1394طی دوره  شهرضابهداشتی شهری شهرستان 

 سال

خانه های  بهداشت 

 فعال

مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی

مرکز بهداشتی درمانی 

 شهری
 پایگاه بهداشت شهری

 تعداد
سهم شهرستان از 

 ان )درصد(است
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

1385 21 25/۳ - - - - - - 

1386 21 25/۳ - - - - - - 

1387 14 ۳2/2 - - - - - - 

1388 14 ۳9/2 - - - - - - 

1389 14 44/2 ۳ 19/۳ 4 0۳/2 11 49/4 

1390 14 44/2 ۳ 19/۳ 4 0۳/2 11 56/4 

1391 14 44/2 ۳ 41/۳ 4 9۸/1 11 49/4 

1392 14 50/2 ۳ 41/۳ 4 9۸/1 11 55/4 

1393 14 51/2 ۳ 41/۳ 4 9۸/1 11 47/4 

1394 14 50/2 ۳ ۳7/۳ 5 21/2 12 5۳/4 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ: 

، ظرفيت ديگر مراکز بهداشتي درماني در فعال خانه های بهداشت استثنای بهدر طي دوره مورد بررسي 

سطح شهرستان شهرضا تغييراتي رخ نداده است. الزم به ذکر است که طي دوره مورد بررسي تسهيالت 

فعال،  درصد از کل خانه های بهداشت 97/2، 1۳94زايماني در اين شهرستان وجود نداشته است. در سال 

های بهداشت شهری و تسهيالت زايماني استان در يي و شهری(، پايگاه)روستاي درمانيمراکز بهداشت

هاردهم چادگان در رتبه چشهرستان  هشهرستان شهرضا قرار داشته اند و از اين نظر شهرستان شهرضا به همرا

و بيابانك با خور شهرستان مرکز رتبه اول و  259اصفهان با مجموع شهرستان در اين سال . استان قرار دارد

 مرکز رتبه آخر را در استان داشته اند. 1۳



   ۸7/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

اد تختيت مالکيت، تعدبه تفکيك وضع شهرضا( تعداد موسسات درماني فعال شهرستان 47-1در جدول)

 های ثابت آن ها و همچنين سرانه تخت های ثابت به ازای هر هزار نفر ارائه شده است.

 موجود در شهرستان شهرضا بر حسب وضعیت مالکیت ثابت های تخت و موسسات درمانی فعال(. 47 -1جدول)

 سال

وابسته به 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 جمع کل سایر خصوصی

سهم شهرستان 

از کل استان 

 )درصد(

سرانه تخت                  

به ازای هر هزار )

 نفر جمعیت(

 موسسه
تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 موسسه

تخت 

 ثابت
 استان شهرستان

1385 2 112 0 0 0 0 2 112 0۸/۳ 5۳/1 7۸/0 60/1 

1386 2 114 0 0 0 0 2 114 0۸/۳ 57/1 79/0 57/1 

1387 2 152 0 0 0 0 2 152 2۳/۳ 07/2 04/1 57/1 

1388 2 145 0 0 0 0 2 145 ۳۳/۳ 02/2 9۸/0 51/1 

1389 2 141 0 0 0 0 2 141 2۳/۳ 9۳/1 95/0 52/1 

1390 2 147 0 0 0 0 2 147 17/۳ 96/1 9۸/0 54/1 

1391 2 151 0 0 0 0 2 151 17/۳ 0۳/2 00/1 51/1 

1392 2 150 0 0 0 0 2 150 17/۳ ۸7/1 9۸/0 61/1 

1393 2 225 0 0 0 0 2 225 17/۳ ۳۸/2 45/1 ۸۸/1 

1394 2 225 0 0 0 0 2 225 1۳/۳ ۳4/2 4۳/1 ۸9/1 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم مأخذ: دانشگاه          

بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  دودارای  1۳۸5-1۳94شهرستان شهرضا طي دوره 

ال برابر شده است. در س دوبهداشتي و درماني بوده که تعداد تخت های ثابت آن ها طي اين دوره تقريباً 

درصد از تخت های ثابت استان در شهرستان شهرضا  ۳4/2موسسات درماني استان و درصد از  1۳/۳، 1۳94

رتبه ششم را در اختيار دارد.  1۳94از نظر تعداد تخت های ثابت، شهرستان شهرضا در سال قرار داشته است. 

ر، های برخواشهرستانتخت( و  5۸25بيشترين تعداد تخت ثابت متعلق به شهرستان اصفهان) 1۳94در سال 

 اند.بويين و مياندشت، چادگان وخور و بيابانك فاقد موسسه درماني فعال بوده

)به ازای هر هزار نفر( رتبه يازدهم را در استان ان شهرضا از نظر سرانه تخت ثابت ، شهرست1۳94در سال 

  .ه استتخت به ازای هر هزار نفر رتبه اول را داشت  14/۳کاشان با سرانه ان شهرستدر اين سال  .دارد
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 1385-1394(. سرانه تخت ثابت در  شهرستان شهرضا و کل استان اصفهان طی دوره 49 -1نمودار)

 
(. مقایسه سرانه تخت ثابت در  شهرستان شهرضا با دیگر شهرستان ها و کل استان اصفهان در سال 50 -1نمودار)

1394 

سهم شهرستان از استان را و  شهرضا( انواع مراکز درماني ارائه دهنده خدمت در شهرستان 4۸-1جدول)

 دهد. نشان مي



   ۸9/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

و سهم شهرستان از استان )درصد( طی  شهرضادر شهرستان  تعداد مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت(. 48 -1جدول)

 1385-1394دوره 

 سال

 مرکز توانبخشی دیالیز داروخانه هآزمایشگا

موسسات 

 -تشخیصی 

 درمانی هسته ای

 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 15 2۳/4 16 90/2 1 00/5 6 ۸۸/2 7 24/4 

1386 14 41/۳ 16 60/2 1 ۳5/4 7 70/2 7 ۸9/۳ 

1387 14 ۳5/۳ 17 64/2 1 00/4 ۸ ۸7/2 7 ۸0/۳ 

1388 14 ۳7/۳ 17 57/2 1 70/۳ 10 27/۳ 6 09/۳ 

1389 14 ۳7/۳ 17 52/2 1 70/۳ ۸ 70/2 6 09/۳ 

1390 14 26/۳ 17 44/2 1 2۳/۳ ۸ ۳2/2 6 ۸7/2 

1391 14 24/۳ 17 ۳0/2 1 0۳/۳ ۸ 09/2 ۸ 64/۳ 

1392 1۳ 04/۳ 19 49/2 1 0۳/۳ ۸ 0۸/2 ۸ 4۸/۳ 

1393 12 ۸0/2 20 54/2 1 ۸6/2 11 ۸4/2 10 42/4 

1394 14 12/۳ 21 60/2 1 70/2 11 6۸/2 9 70/۳ 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:

فالورجان در رتبه هفتم استان  شهرستان به همراهاز نظر تعداد آزمايشگاه  1۳94 شهرستان شهرضا در سال

مياندشت و  و نهای بوييشهرستان آزمايشگاه رتبه اول و  210اصفهان با شهرستان در اين سال  .قرار دارد

، شهرستان شهرضا به لحاظ تعداد 1۳94آزمايشگاه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  ن با يكچادگا

داروخانه رتبه اول و  411اصفهان با  شهرستان در اين سال .داروخانه جايگاه نهم را در استان دارد

ر استان داشتها دني رپايا داروخانه رتبه های دومياندشت، چادگان و فريدونشهر با تنها و ين های بويشهرستان

ال در اين س .مرکز دياليز باالترين رتبه را در استان داشته است 1۳اصفهان با شهرستان ، 1۳94در سال اند. 

يك مرکز دياليز هستند و شهرضا تنها دارای شهرستان بخش اعظم شهرستان های استان از جمله 

اند. شهرستان شهرضا در سال ز دياليز بودهو چادگان فاقد مرک مياندشت و نهای برخوار، بوييشهرستان

 207 اصفهان باشهرستان در اين سال  .، از نظر تعداد مرکز توانبخشي در رتبه نهم استان قرار دارد1۳94

هر شمياندشت، چادگان ، خور و بيابانك و فريدون و ندر استان دارد و شهرستان های بوييمرکز رتبه اول را 

درماني هسته -موسسه تشخيصي 9،  شهرستان شهرضا دارای 1۳94اند. در سال ودهنيز فاقد مرکز توانبخشي ب
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ن سال در اي .ای بوده و از اين نظر همراه با شهرستان شاهين شهر و ميمه رتبه چهارم را در استان داشته است

ه تشخيصي موسس يكشهرستان نيز تنها با  ۸موسسه رتبه اول را در استان دارد و  14۳اصفهان با شهرستان 

 های پاييني استان قرار دارند.درماني هسته ای  در رتبه –

 مرکز سي تي اسکن نيز بوده است. 1دارای  1۳95الزم به ذکر است که شهرستان شهرضا در سال 

 اطالعات کمی مربوط به مرکز فوریت ها و حوادث پزشکی

وره طي د شهرضاده ای شهرستان ( تعداد پايگاه های اورژانس پيش بيمارستاني شهری و جا49-1جدول)

 را نشان مي دهد. 1۳۸5 -1۳94

 1385-1394طی دوره  شهرضا(. تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان 49 -1جدول)

 ایپایگاه های جاده پایگاه های شهری سال

1385 1 ۳ 

1386 2 ۳ 

1387 2 ۳ 

1388 2 ۳ 

1389 2 ۳ 

1390 2 ۳ 

1391 2 ۳ 

1392 2 ۳ 

1393 2 ۳ 

1394 ۳ ۳ 
 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                                

پايگاه بوده است که اين تعداد،  6تعداد کل پايگاه های شهری و جاده ای شهرستان شهرضا  1۳94در سال 

شهرستان بااليي استان قرار  ۸ز کل پايگاه های استان را تشکيل مي دهد، و از اين نظر در بين درصد ا 26/4

مياندشت و  و نوييبهای شهرستان پايگاه  رتبه اول و  ۳9اصفهان با شهرستان داشته است. در اين سال 

به بعد دارای  1۳۸6سال پايگاه رتبه آخر را در اختيار داشته اند. شهرستان شهرضا از يكخوانسار با مجموع 

 پايگاه امداد هوايي، موتوری و اتوبوس آمبوالنس بوده است. فاقد اتاق فرمان است اما  1

 تغییرات مربوط به برخی شاخص های اصلی بخش سالمت

( 50-1رسي قرار گرفته است. در جدول)در اين بخش تعدادی ازشاخص های اصلي بخش سالمت مورد بر

-1۳94طي دوره  شهرضاای مرگ و مير نوزادان و کودکان در شهرستان ميزان شاخص هشاخص های 

 ارائه شده است.  1۳۸6



   91/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 و استان اصفهان  شهرضاهای مرگ و میر در نوزادان و کودکان در شهرستان (. میزان شاخص50 -1جدول)

 سال

میزان مرگ نوزادان زیر 

یکماه                     

 ار تولد زنده()در هز

میزان مرگ کودکان زیر 

یکسال                     

 )در هزار تولد زنده(

میزان مرگ کودکان زیر 

سال                        5

 )در هزار تولد زنده(

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1386 2/5 ۳/11 _ _ _ _ 

1387 9/۸ ۸/9 _ _ 5/16 9/15 

1388 5/۸ 1/۸ _ _ 7/15 6/1۳ 

1389 4/7 7/۸ ۳/10 ۸/11 0/12 9/1۳ 

1390 2/7 7/7 ۳/9 1/11 2/12 9/12 

1391 4/۸ 2/7 4/10 ۸/9 9/12 9/11 

1392 7/۸ ۸/6 9/11 7/9 1/1۳ ۸/9 

1393 7/6 6/6 7/9 5/9 6/11 1/11 

1394 ۳/6 1/6 4/10 ۸/۸ 9/11 2/10 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                      

طي دوره مورد بررسي ميزان مرگ نوزدان زيريکماه در شهرستان شهرضا دارای نوسان بوده و در سال 

افزايش يافته در حالي که اين شاخص در سطح استان کاهش يافته است. شهرستان  1۳۸6نسبت به  1۳94

در اين سال  .ر يکماه رتبه سيزدهم را در استان دارداز نظر تعداد مرگ نوزادان زي 1۳94شهرضا در سال 

نوزاد زيريکماه در هزار تولد زنده در جايگاه اول قرار گرفته در حالي  14فريدن با ميزان مرگ شهرستان 

 که در اين سال خوانسار هيچ مرگي در نوزادان زيريکماه نداشته است.
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 1386 -1394و استان طی سال های  شهرضازان مرگ نوزادان زیر یکماه در شهرستان می(. 51 -1نمودار)

برای ميزان مرگ کودکان زير يکسال، مشخص است که  1۳۸9-1۳94با توجه به آمار موجود سال های 

به بعد  همواره ميزان مرگ  باالتری از متوسط استان داشته که اين ميزان در  1۳91شهرستان شهرضا از سال 

، شهرستان شهرضا به لحاظ ميزان مرگ 1۳94در سال ه بيشترين مقدار خود رسيده است. ب 1۳92ال س

شهرستان و   ۳/20دهاقان با  شهرستان در اين سال  .کودکان زير يکسال در جايگاه نهم استان قرار دارد

اول و آخر را در مرگ به ازای هزار تولد زنده در کودکان زيريکسال به ترتيب جايگاه  7/2خوانسار با 

 اند.استان داشته

 
 1389 -1394و استان طی سال های  شهرضادر شهرستان  سالزیر یک کودکانمیزان مرگ (. 52 -1نمودار)

 



   9۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

بوده است. در سال  1۳۸7سال در شهرستان شهرضا مربوط به سال  5بيشترين ميزان مرگ کودکان زير 

در  .سال در جايگاه نهم استان قرار داشته است 5رضا از نظر ميزان مرگ کودکان زير ، شهرستان شه1۳94

کودکان زير مرگ به ازای هزار تولد زنده  در  7/2خوانسار با شهرستان و  22دهاقان با شهرستان اين سال 

 اول و آخر استان قرار گرفته اند. هایهسال به ترتيب در رتب 5

 
 1387 -1394و استان طی سال های  شهرضادر شهرستان  سال 5زیر  کودکانمیزان مرگ (. 53 -1نمودار)

و کل استان  شهرضا( ميزان مرگ و مير ناشي از برخي مهمترين علل مرگ در شهرستان 51-1جدول)

ه شده است که ( نشان داد51-1دهد. همچنين در جدول )نشان مي 1۳92-1۳94اصفهان را طي دوره زماني 

عامل  هشتدرسطح شهرستان و استان سهم هر يك از اين عوامل مرگ از مجموع مرگ و مير ناشي از اين 

چه ميزان بوده است.



 

 

 1392-1394های و استان اصفهان طی سال شهرضاتعداد و درصد مرگ بر حسب علت در شهرستان (. 51 -1جدول)

 علت  مرگ

1392 1393 1394 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

کل  درصد از

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 تعداد

درصد از کل 

مرگ و میر 

ناشی از علل 

 ذکر شده

 ۸2/17 ۳1۸2 ۳5/1۸ 122 25/17 2966 71/1۳ ۸۸ 9۸/14 2774 10/12 ۸0 سرطان ها و تومورها

 ۸9/40 7۳01 ۸6/42 2۸5 14/4۸ ۸276 ۸9/5۳ ۳46 60/44 ۸261 54/45 ۳01 های قلبی عروقیبیماری

 ۸5/2 509 06/4 27 46/2 42۳ 14/5 ۳۳ ۸6/2 5۳0 14/5 ۳4 ترافیکی(عمد )غیرغیرحودادث 

 9۸/6 1246 ۸7/۸ 59 65/6 114۳ 04/16 10۳ 76/5 ۳74 ۸0/11 7۸ های دستگاه تنفسبیماری

 25/7 1295 66/4 ۳1 09/7 1219 9۳/0 6 96/5 401 27/2 15 های غدد، تغذیه و متابولیکبیماری

 06/۳ 546 61/۳ 24 02/۳ 520 40/1 9 7۳/1 12۸ 66/1 11 حول تولدهای دوران بیماری

 9۸/2 5۳۳ 91/۳ 26 ۸4/2 4۸۸ 40/1 9 ۸7/1 ۸5 ۸2/1 12 های سیستم عصبیبیماری

 17/1۸ ۳244 6۸/1۳ 91 54/12 2156 4۸/7 4۸ 24/22 2025 67/19 1۳0 عالیم و حاالت بد تعریف شده

استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:    



   95/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

همانگونه  که مشخص است از بين اين علل مرگ، در طي دوره مورد نظر بيشترين سهم در سطح شهرستان 

از نظر درصد  1۳94شهرستان شهرضا در سال  .شهرضا و استان مربوط به بيماری های قلبي عروقي بوده است

در همين سال بيشترين درصد مرگ . داشته است مرگ ناشي از سرطان ها و تومورها رتبه نهم  را در استان

شهرستان ن متعلق به درصد و کمتري 79/21سميرم با شهرستان ناشي از سرطان ها و تومورها مربوط به 

به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماریشهرستان شهرضا  1۳94درصد بوده است. در سال  04/14برخوار با 

درصد و  5۸/62ين با يناشهرستان در اين سال  .ان قرار داشته استهای قلبي عروقي در  جايگاه سيزدهم است

اول و آخر  را در  هایهای قلبي عروقي به ترتيب رتبهدرصد مرگ ناشي از بيماری 27/27ا نطنز بشهرستان 

های دستگاه تنفس از نظر درصد مرگ ناشي از بيماری ،1۳94شهرضا در سال شهرستان استان داشته اند. 

سميرم شهرستان درصد و  74/12گلپايگان با  شهرستان در همين سال .فتم استان قرار گرفته استدر رتبه ه

اول و آخر را به لحاظ درصد مرگ ناشي از بيماری های دستگاه تنفس  هایدرصد به ترتيب رتبه 56/0با 

ا در شهرستان از بين عوامل مرگ ذکر شده، سرطان ها و توموره 1۳94داشته اند. با توجه به آمار سال 

شهرضا بعد از بيماری های  قلبي عروقي دومين عامل مهم در مرگ و مير 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.

 هرضاش( تعداد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در صدهزار نفر جمعيت در سطح شهرستان 52-1در جدول)

 ارائه شده است.  1۳92-1۳94و استان اصفهان طي دوره 

و استان اصفهان طی  شهرضامیزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی )در صدهزار جمعیت( در شهرستان (. 52 -1جدول)

 1392-1394های سال

 استان شهرستان سال

1392 79/22 

۸4/6 

7۸/15 

74/9 1393 1۳/41 

6۳/6 

27/17 

4۸/9 1394 92/19 47/15 

 استان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه مأخذ:                                               

حوادث ترافيکي طي دوره مورد نظر در ميزان مرگ ناشي از ( مشخص است 52-1همانطور که از جدول)

سطح شهرستان شهرضا نوسان داشته است. شهرستان شهرضا از نظر مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در سال 

اصفهان شهرستان و   61/6۸خوانسار با شهرستان در اين سال  .در جايگاه هفدهم استان قرار داشته است 1۳94

 اند.هناشي از حوادث ترافيکي را داشت بيشترين و کمترين مرگ مرگ در صد هزار نفر به ترتيب  92/4با 
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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 

ن طي استا و کل شهرضارستان ان و عشاير شهق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييتأمين اجتماعي و صندو

  ( ارائه شده است.5۳-1در جدول)  1۳۸5-1۳95دوره 

-1395طی دوره  شهرضادر شهرستان به تفکیک نوع بیمه (. تعداد و سهم بیمه شدگان تحت پوشش 53 -1جدول)

1385 

 نوع بیمه    

 

 
 سال    

 تماعیاداره کل تامین اج اداره کل بیمه سالمت

ق  بیمه صتدو

اجتماعی کشاورزان، 

 یان و عشایرروستای

 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 556۸4 15/۳ - - - - - - 

1386 5276۳ ۸۳/2 60۳۸۳ 15/۳ - - - - 

1387 52276 71/2 70494 42/۳ - - - - 

1388 ۳6422 54/2 67961 0۳/۳ - - - - 

1389 ۳6647 61/2 6۸472 96/2 - - - - 

1390 4۳911 95/2 71969 91/2 - - - - 

1391 ۳۸626 62/2 ۸06۸۸ 09/۳ - - - - 

1392 ۳567۳ 55/2 ۸156۸ 99/2 - - - - 

1393 49۸42 95/2 ۸52۳6 02/۳ 595۳ ۳4/۳ 1410۳1 01/۳ 

1394 5۳0۸0 14/۳ 79۸11 ۸4/2 6262 ۳5/۳ 1۳915۳ 97/2 

1395 5۳121 22/۳ 7۸090 ۸1/2 - - - - 

 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 مربوط به تعداد بيمه شدگان اداره کل بيمه سالمت در سال *   

داد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه سالمت کاهش طي دوره مورد بررسي در شهرستان شهرضا تع

، سهم شهرستان 1۳94و بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمين اجتماعي افزايش يافته است.  در سال 

. درصد است که از اين لحاظ رتبه دهم را در استان در اختيار دارد 97/2شهرضا از کل بيمه شدگان استان 



   97/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 شهرستاندرصدی از کل بيمه شدگان استان رتبه اول و  4۳/۳9ان با داشتن سهم اصفهشهرستان در اين سال 

 درصدی رتبه آخر را در استان داشته اند. 46/0خور و بيابانك با سهم 

 تربیت بدنی -6 -1

واحد نفر يك  11069در شهرستان شهرضا به ازای هر   1۳۸5های صورت گرفته، در سال بر اساس بررسي

نفر رسيده است. الزم به ذکر است که در  ۸۸7۸اين رقم به  1۳95مکان ورزشي وجود داشته که در سال 

اين رقم به نفر يك مکان ورزشي وجود داشته که در استان نيز  16696در استان به ازای هر  1۳۸5سال 

درصد را اماکن ورزشي  6،  1۳95از جمع کل اماکن ورزشي اين شهرستان در سال نفر رسيده است.  116۳۸

از اماکن ورزشي درصد  09/4دهند. اين شهرستان درصد را اماکن ورزشي سرپوشيده تشکيل مي 94روباز و 

الزم به ذکر است اين  درصد از ورزشکاران را در خود جای داده است. ۳7/2باشد و استان را دارا مي

ورزشي وجود دارد، در جايگاه هفدهم) از بين شهرستان از لحاظ ميزان نفر جمعيتي که به ازای هر مکان 

( آمار تعداد نفر جمعيت به ازای هر يك مکان 54-1جدول) بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 دهد.و استان نشان مي شهرضاورزشي را در شهرستان 

 شهرضاشهرستان  تعداد نفر جمعیت به ازای هر یک مکان ورزشی(. 54 -1جدول)

 سال
 مجموع اماکن ورزشی اماکن ورزشی روباز اماکن ورزشی سرپوشیده 

 استان شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1385 

 

11992 21004 14۳90۳ ۸1۳91 11069 16696 

1386 11155 205۳2 145012 79652 10۳5۸ 16۳24 

1387 9742 1۸29۳ 146129 74۳۳1 91۳۳ 146۸0 

1388 9۸17 1659۸ 147254 67۸16 920۳ 1۳۳۳5 

1389 9274 151۸2 14۸۳۸9 66۸41 ۸729 12۳72 

1390 ۸796 14۳09 1495۳2 65056 ۸۳07 11729 

1391 ۸914 14617 1515۳1 6۳152 ۸41۸ 11۸69 

1392 90۳۳ 1۳9۳1 15۳556 57۸29 ۸5۳1 11226 

1393 915۳ 14225 155609 5907۸ ۸645 11465 

1394 9276 142۸4 1576۸9 59656 ۸761 11524 

1۳95 9400 14۳44 159797 61697 ۸۸7۸ 116۳۸ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان                  
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 1395در سال  های استان اصفهان(. تعداد نفر جمعیت به ازای هر مکان ورزشی در شهرستان54 -1نمودار)

رآورد که بگيرد در حاليشدگان ورزشي مورد بررسي قرار مييافته با بررسي تعداد بيمهورزشکاران سازمان

 محاسبهل باشند، به سختي قابنيافته که غالباً در حوزه ورزش همگاني مشغول فعاليت ميورزشکاران سازمان

ر نفر د 56۳7، در بخش ورزش شهرستان شهرضا به طور کلي (55-1)باشد. بر اساس اطالعات جدول مي

درصد  62اند. به عبارتي زن بودهنفر  2145ها مرد و نفر از آن  ۳492که  مشغول فعاليت بوده 1۳94سال 

درصد جمعيت  12/۳ها زن بوده است. با توجه به اطالعات موجود، اين شهرستان درصد آن ۳۸ها مرد و آن

درخود  1۳94ی استان را در سال يافتهدرصد از کل ورزشکاران سازمان ۳7/2گيرد و استان را در بر مي

 جای داده است.

درصد از ورزشکاران زن استان در  0۳/2رصد از ورزشکاران مرد استان و د 65/2الزم به ذکر است که 

 1۳۸6ای هکنند. همچنين تعداد ورزشکاران مرد و زن اين شهرستان در طي سالمي فعاليتشهرستان شهرضا 

با افزايش روبرو بوده است، بطوريکه تعداد ورزشکاران مرد اين شهرستان به طور ميانگين در طي  1۳94تا 

درصد رشد مثبت و در مجموع تعداد  06/4درصد و ورزشکاران زن نيز به طور ميانگين   21/۳ها  سالاين 

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. الزم به ذکر  09/۳ها ورزشکاران اين شهرستان در طي اين سال

جدول اشته است. درصد رشد د 6۸/۳است که در استان اصفهان، تعداد مجموع ورزشکاران به طور ميانگين 

و سهم اين ورزشکاران از جمع ورزشکاران استان اصفهان را  شهرضا( تعداد ورزشکاران شهرستان 1-55)

 دهد.نشان مي
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 شهرضای شهرستان یافتهتعداد ورزشکاران سازمان(. 55 -1جدول)

 سال

 مجموع ورزشکاران ورزشکاران زن ورزشکاران مرد

 ستانشهر

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 درصد()استان

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 درصد()استان

 

 شهرستان

سهم ورزشکاران 

شهرستان از 

 درصد()استان

 1386 ۳۳55 91/2 2049 09/۳ 5404 9۸/2 

1387 ۳۸12 15/۳ 222۳ 49/۳ 60۳5 27/۳ 

1388 4990 52/۳ 1999 7۳/2 69۸9 25/۳ 

1389 4111 00/۳ 2407 9۸/2 651۸ 99/2 

1390 ۳212 ۳0/2 1۸54 94/1 5066 16/2 

1391 4۸۳2 ۳0/۳ ۳2۳4 06/۳ ۸066 20/۳ 

1392 4145 11/۳ 2717 7۸/2 6۸62 97/2 

1393 41۸6 95/2 2596 ۳9/2 67۸2 71/2 

1394 ۳492 65/2 2145 0۳/2 56۳7 ۳7/2 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

به  1۳90عنوان در سال  55شده در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران شهرستان شهرضا از  عناوين کسب

های ملي استان در اين شهرستان درصد از مدال 25/۸رسيده است. به اين ترتيب  1۳95عنوان در سال  127

 4به   2 المللي نيز تعداد عناوين کسب شده توسط ورزشکاران اين شهرستان ازکسب شده است. در سطح بين

های جهاني استان در اين شهرستان بدست درصد از مدال 20/۳، 1۳95، که به عبارتي در سال عنوان رسيده

يافته)هر هزار نفر( شهرستان شهرضا در های ملي به تعداد ورزشکاران سازماناز نظر نسبت مدالآمده است. 

به خود اختصاص  شهرستان استان( 17)انهای استان اصفه( رتبه ششم را در بين شهرستان50/16)1۳94سال 

های جهاني ( را کسب کرده است. از نظر نسبت مدال07/50داده است. شهرستان آران و بيدگل باالترين رتبه)

)در را ششم( رتبه 1۳/2)شهرضا، شهرستان 1۳94يافته)هر هزار نفر( نيز در سال به تعداد ورزشکاران سازمان

( باالترين رتبه 42/۸از لحاظ شاخص فوق شهرستان تيران وکرون)وده است. کسب نم شهرستان استان( 14بين 

 .1را به خود اختصاص داده است

                                                           
جان، رهای اردستان، برخوار، خور و بيابانك، فريدن، فريدونشهر، فالوی جهاني شهرستانهای کسب شدهاطالعات مربوط به مدال 1۳94در سال  - 1

 های اردستان، چادگان، خور و بيابانك،ی ملي شهرستانهای کسب شدهو اطالعات مربوط به مدالگلپايگان، نايين، نطنز و بويين و مياندشت 

 است.ثبت نشده   1۳95فريدونشهر، گلپايگان و نايين و همچنين اطالعات مربوط به تعداد ورزشکاران شهرستان بويين و مياندشت تا نه ماهه سال 
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 شهرضاالمللی ورزشکاران شهرستان عناوین کسب شده کشوری و بین(. 56 -1جدول)

 سال

 المللیی بینشدهعناوین کسب ی کشوریعناوین کسب شده

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان) درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان) درصد(

1390 55 1170 70/4 2 5۸ 45/۳ 
1391 65 10۸7 9۸/5 1 7۸ 2۸/1 
1392 61 1155 2۸/5 2 124 61/1 
1393 51 1271 01/4 1 104 96/0 
1394 9۳ 15۳۳ 07/6 12 1۸۳ 56/6 
1395 127 15۳9 25/۸ 4 125 20/۳ 

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان           

به تعداد ورزشکاران آورده  و جهاني های ملينسبت تعداد مدال(، به ترتيب 56-1و )( 55-1)هایدر نمودار

 شده است که برای هر هزار نفر ورزشکار، اين نسبت در نظر گرفته شده است.

 
 های استان اصفهانهر هزار نفر( در شهرستانیافته)های ملی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 55 -1)نمودار

 1394در سال 
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های استان یافته)هر هزار نفر( در شهرستانهای جهانی به تعداد ورزشکاران سازماننسبت مدال(. 56 -1)نمودار

 1394سال اصفهان در 

تمام بخش ورزشي در شهرستان شهرضا، تعداد های نيمهی مربوط به پروژهبر اساس اطالعات بدست آمده

رسيده است. از لحاظ بيشترين  1۳95عدد در سال  4با نوساناتي  به  1۳۸7عدد در سال  5ها از اين پروژه

از تم)هرستان گلپايگان در جايگاه بيسبه همراه شتمام بخش ورزشي، شهرستان شهرضا های نيمهتعداد پروژه

گيرد. های نيمه تمام استان را در بر ميدرصد از پروژه 47/2بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد، که 

پروژه و  1۸مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95های نيمه تمام بخش ورزشي در سال بيشترين تعداد پروژه

-1نتايج شاخص مذکور در جدول )پروژه است.  دوبا  های نطنز و دهاقاننآن مربوط به شهرستاکمترين 

 ( ارائه شده است.57
 شهرضاتمام بخش ورزشی شهرستان های نیمهتعداد پروژه(. 57 -1جدول)

 سال
 های نیمه تمامپروژه

 )درصد(سهم شهرستان ازاستان تعداد در شهرستان

1387 5 46/2 

1388 7 00/5 

1389 5 99/2 

1390 9 ۸1/۳ 

1391 7 46/4 

1392 2 2۳/1 

1393 ۳ 79/1 

1394 2 40/1 

1395 4 47/2 
 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانماخذ:                                            
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 فرهنگی و اجتماعی -7 -1

 فرهنگی -1 -1-7

ود چنين وجهای فرهنگي و همرشد در بخشهای قوی کارآفريني و تاثيرگذاری روبهوجود پتانسيل

های فرهنگي اعم از ميراث غني مکتوب، آثار ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی، هنرمندان و مزيت

هان در به فرد استان اصف انديشمندان فرهنگي موثر بر تعامالت در سطح کشور و جهان و جايگاه منحصر

ی ينهی مناسبات اقتصادی، اجتماعي )پيشکنندههای اجتماعي تسريعتعامالت فرهنگي و هنری، وجود مولفه

 ی قوی،ای اصناف دارای تجربههای مالي غيررسمي قوی، اخالق حرفهمذهبي و ديني پايدار، سيستم

های علمي، هنری، مديريتي های انساني)ظرفيتهمند قوی و...( وجود سرماينهادهای اجتماعي خودضابطه

است. از اين رو بررسي  شده سبب افزايش تاثيرگذاری استان در سطح ملي و فراملي شدهانباشت و...(

هت بی آنها در سطح شهرستان اهميها و امکانات فرهنگي استان و مطالعهراه فعاليتامکانات و تعيين نقشه 

 است.سزايي را دربرداشته

 اماکن هنری و فرهنگی

ری باشد و ثانيا های هنشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از رشتههايي گفته مياماکن هنری به مکان

ماها، عنوان سين چهارگيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشند. اين اماکن شامل گروه هدف و خدمت

 باشد. نگارخانه مي های آزاد هنری، موزه و گالری وآموزشگاه

 شهرضاتعداد اماکن فرهنگی و هنری شهرستان (. 58 -1جدول)

 گالری سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

فرهنگی 

 هنری

 کتابخانه هاسمن

1385 0 0 7 2 - 4 

1386 0 0 ۸ 2 - 4 

1387 0 0 ۸ 2 - 4 

1388 0 0 9 2 - 4 

1389 0 0 1۳ 2 - 4 

1390 0 0 14 2 - 4 

1391 0 0 14 2 - 7 

1392 0 0 15 2 ۳۳ ۸ 

1393 0 0 15 2 ۳7 9 

1394 1 0 16 2 ۳6 11 

1395 1 2 17 ۳ ۳1 1۳ 
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 گالری سینما سال
آموزشگاه آزاد 

 هنری

موسسات 

فرهنگی 

 هنری

 کتابخانه هاسمن

 ۸1/0 9۳/1 1۸/0 06/1 12/0 06/0 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 چهاردهم سيزدهم پانزدهم چهارم دوم دهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان               

ر د را به خود اختصاص داده است. دهمو رتبه  بوده شهرستان شهرضا دارای يك عدد سينما 1۳95در سال 

سرانه متعلق به شهرستان  ( و کمترين2۸/0شهرستان دهاقان) باالترين سرانه سينماها مربوط به  1۳95سال 

 . 1( است0۳/0اصفهان )

شهرستان شهرضا از نظر سرانه آموزشگاه های آزاد هنری در رتبه چهارم استان قرار گرفته  1۳95در سال 

 است. 

 ،باشند که در حقيقت بازتاب کليه فعاليت های انسان از محيط طبيعيها ميسومين دسته از اماکن هنری موزه

شهرضا فاقد موزه شهرستان ستان استان از جمله شهر 172فرهنگي و اجتماعي اوست. طي دوره مورد بررسي 

 ( است. 6۸/0بوده اند. باالترين سرانه موزه  متعلق به شهرستان نطنز  )

،  بيشترين تعداد 1۳95عددگالری و نگارخانه مي باشد. در سال  دوشهرستان شهرضا دارای  1۳95در سال 

 (  است.۳عدد 12گالری و نگارخانه استان متعلق به شهرستان اصفهان )

وضعيت فرهنگي  سزايي در ارتقایهکننده و بهای فرهنگي نقش تعيينفرهنگ و کانونسراها، خانهفرهنگ

جايگاه  ظر سرانه موسسات فرهنگي هنری در ، شهرستان شهرضا از ن1۳95در سال  ها دارند.شهرستان

طي  .رتبه اول را در استان دارد ۸6/0دهاقان با سرانه شهرستان در اين سال . استان قرار گرفته استپانزدهم 

ن و مياندشت، فريدونشهر و اردستان فاقد موسسات های خوانسار، خوروبيابانك، بويياين دوره شهرستان

 .اندفرهنگي هنری 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 ساختار

سمن فعال در شهرستان شهرضا وجود داشته است. در اين  ۳1، 1۳95کند. در سال ايفا مي هجامع حتي خود

 شهرضا از نظر سرانه سمن رتبه سيزدهم را در استان داشته است. شهرستان سال، 

                                                           
يين و مياندشت، تيران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بيابانك، فالورجان، گلپايگان، مبارکه و نايين بو،  برخوارو بيدگل،  آرانهای شهرستان -1 

 باشند.مي سينمافاقد 
يدن، ر، خور و بيابانك، دهاقان، شهرضا، فرهای خوانسار ، آران و بيدگل، برخوار، بويين و مياندشت، تيران وکرون، چادگان، خميني شهشهرستان  -2

 .باشندنجف آباد فاقد موزه مي و فريدون شهر، فالورجان،گلپايگان، لنجان، مبارکه
 است. های اصفهان، دهاقان، آران و بيدگل، گلپايگان و شهرضا گالری وجود داشتهشهرستاندر  تنهادر اين دوره  - 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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ا در باالبردن هی ديگری از اماکن فرهنگي هستند. با توجه به نقش اثرگذار کتابخانهها دستهکتابخانه 

، شهرستان 1۳95باشد.  در سال دانش عمومي، بررسي تعداد آن در هر شهرستان بسيار ضروری مي فرهنگ و

های شهرستاندر همين سال .را در استان داشته است چهاردهمشهرضا از نظر سرانه کتابخانه رتبه 

 2۸/0با سرانه  اصفهان شهرستان و ( با اختالف کم رتبه های اول و دوم 02/2( و خور وبيابانك)0۳/2دهاقان)

 اند.آخر را در استان داشته رتبه

 
 1395نفر( کتابخانه در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000سرانه )به ازای هر (. 57 -1نمودار)

 اماکن مذهبی

ثانيا گروه  بي باشد وشود که اوال نوع فعاليت آن مبتني بر يکي از موضوعات مذههايي گفته ميبه مکان

ها گيرندگان آن فراگير و عموم افراد جامعه باشد که شامل مسجد، بقاع متبرکه و حسينيههدف و خدمت

  .باشدمي

 شهرضاتعداد مساجد و بقاع متبرکه شهرستان (. 59 -1جدول)

 بقاع متبرکه مسجد سال

1385 252 21 

1386 252 21 

1387 252 19 

1388 252 17 

1389 252 16 

1390 252 16 

1391 252 16 

1392 252 16 
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 بقاع متبرکه مسجد سال

1393 255 16 

1394 259 16 

1395 267 16 

 001/1 70/16 نفر( 10000سرانه) به ازای هر 

 شانزدهم دوازدهم 1395رتبه در استان در سال 

 کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان ماخذ: اداره                                                 

دوازدهم را ميان  بوده که از اين نظر رتبه 70/16در شهرستان شهرضا برابر با  1مسجد ، سرانه1۳95در سال 

در جايگاه اول  2۳/61خوروبيابانك با سرانه شهرستان در اين سال  .های استان اصفهان داشته استشهرستان

 در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند.  92/۳يمه با سرانه شهر و مشاهينشهرستان و 

 
 1395نفر(  مسجد در شهرستان های استان اصفهان در سال  10000(. سرانه )به ازای هر 58 -1نمودار)

 يدشگرهای مذهبهای جذب گرها و در ادامه به عنوان محلی اول به عنوان زيارتگاهبقاع متبرکه در وهله

، شهرستان شهرضا از نظر سرانه بقاع 1۳95در سال است.  شده (  بيان59-1شوند که در جدول)شناخته مي

 شهرستان و 96/14اردستان  با سرانه شهرستان در همين سال . متبرکه در رتبه شانزدهم استان قرار گرفته است

 ر را در استان داشته اند.اول و آخ هایبه ترتيب رتبه 12/0آباد با سرانه نجف

                                                           
 باشد.ها و مساجد مييهطبق تعاريف جديد، مساجد شامل حسين 1
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 اجتماعی -2 -1-7

 امور اجتماعی بهزیستی 

 دهد.ن ميرا نشا شهرضادر شهرستان مربوط به امور اجتماعي بهزيستي  ( اطالعات60-1جدول)

سهم  ، درحالي کهدر سطح شهرستان شهرضا ثابت بوده تعداد مجتمع های بهزيستي 1۳۸5-1۳95طي دوره 

، شهرستان 1۳95شهرستان از کل مجتمع های بهزيستي استان به طور متوالي کاهش يافته است. در سال 

اصفهان ان شهرستدر اين سال  .شهرضا از نظر تعداد مجتمع های بهزيستي در رتبه های مياني استان قرار دارد

 مجتمع بهزيستي رتبه اول را دارد. ۳0با 

ی مستمری بگير اجتماعي بهزيستي در شهرستان شهرضا افزايش يافته طي دوره مورد بررسي سهم خانوارها

شهرستان شهرضا از نظر تعداد خانوارها مستمری بگير اجتماعي رتبه نهم را در استان  1۳95است. در سال 

خانوار رتبه های اول  96مياندشت با و ين بوي شهرستان خانوار و 2127اصفهان شهرستان در اين سال  .دارد

 را در استان داشته اند.و آخر 

 1۳90-1۳94برای دوره  تنهااطالعات مربوط به تعداد خانوارهای مستمر بگير توانبخشي شهرستان شهرضا 

موجود است. طي اين دوره تعداد اين خانوارها وسهم شهرستان از کل خانوارهای مستمری بگير توانبخشي 

از  نظر تعداد خانوارهای مستمری بگير توانبخشي  شهرستان شهرضا 1۳94استان افزايش يافته است. در سال 

 1۳7خور و بيابانك با شهرستان خانوار و  59۸1اصفهان با  شهرستان. رتبه ششم را در استان داشته است

 اول و آخر  قرار گرفته اند.  هایخانوار در رتبه

شاهده مي شود که تعداد برای تعداد مهدهای کودک شهرستان، م 1۳95تا  1۳۸5با توجه به آمار سال های 

 02/۳، 1۳95در سال مهدها نوسان داشته و سهم شهرستان از کل مهدهای کودک استان افزايش يافته است. 

درصد از مهد کودک های استان در شهرستان شهرضا قرار داشته و از اين نظر رتبه نهم را در استان داشته 

ی کودک استان در اين شهرستان بوده اند که از درصد از کل کودکان مهد ها 64/۳، 1۳95است. در سال 

 101به  1۳۸5نفر در سال  72اين نظر رتبه پنجم را در استان داشته است. تعداد مربيان مهدهای کودک از 

درصد از کل مربيان استان مي باشد و از اين لحاظ  11/۳يافته که اين تعداد  افزايش 1۳95نفر در سال 

 قرار گرفته است. شهرضا در جايگاه ششم استان



 

 

 1385-1395طی دوره  شهرضا(. امور اجتماعی بهزیستی شهرستان 60 -1جدول)

 سال

تعداد 

مجتمع 

های 

 بهزیستی

خانوارهای 

-ریممست

بگیر 

 اجتماعی

خانوارهای 

-ریممست

بگیر 

 توانبخشی

مهدهای 

 کودک

کودکان 

مهدهای 

 کودک

مربیان  مهد 

 کودک

مراکز 

ب های آسی

 اجتماعی

پذیرش در 

مراکز 

آسیب های 

 اجتماعی

مراکز 

نگهداری 

از کودکان 

بی 

 سرپرست

کودکان بی 

 سرپرست

کودکان 

بد 

 سرپرست

تعداد معلولین 

 حت پوششت

مراکز 

مشاوره 

 حضوری

مرکز 

مشاوره 
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1385 ۳ 7۳/2 ۳02 12/4 - - 2۳ 9۸/2 ۸۸۳ 49/2 72 16/2 0 00/0 0 00/0 - - 9 00/۳ 15 00/۳ 1۳24 ۳2/۳ - - - - - - 

1386 ۳ 7۳/2 ۳21 91/۳ - - 24 22/۳ 705 9۸/1 66 02/2 0 00/0 0 00/0 - - 10 ۸7/2 16 14/۳ 1540 ۳0/۳ - - - - - - 

1387 ۳ 7۳/2 ۳7۸ 71/۳ - - 1۸ 41/2 950 64/2 54 66/1 0 00/0 0 00/0 - - 12 2۳/۳ 17 ۳9/۳ 1696 25/۳ - - - - - - 

1388 ۳ 7۳/2 ۳6۳ 6۸/۳ - - 21 7۳/2 ۸۸۸ 42/2 5۳ 61/1 4 16/۸ 12۳4 79/5 - - 12 0۸/۳ 17 ۳۳/۳ 1۸۸5 2۳/۳ - - - - - - 

1389 ۳ 65/2 ۳5۸ 64/۳ - - 21 ۸0/2 166۳ 50/4 ۸5 67/2 4 16/۸ 1400 5۳/5 - - 1۳ 2۳/۳ 17 ۳9/۳ 2115 ۳6/۳ - - - - - - 

1390 ۳ 65/2 ۳74 ۸0/۳ 617 ۳۳/4 21 00/۳ 1۸۳6 ۳۳/5 109 55/۳ 4 55/7 1109 22/5 1 ۸6/2 1۳ 54/۳ 1۸ 60/۳ 225۳ 42/۳ 2 57/۳ 0 00/0 2 ۳9/۳ 

1391 ۳ 59/2 ۳70 76/۳ 655 ۳۳/4 21 00/۳ 1۳6۸ 67/۳ 97 06/۳ 4 55/7 ۸21 40/4 1 ۸6/2 1۳ 25/۳ 1۸ 42/۳ 2۳20 46/۳ ۳ ۸0/۳ 1 00/5 6 52/6 

1392 ۳ 54/2 ۳79 ۸۸/۳ 677 46/4 22 07/۳ 1515 79/۳ ۸9 71/2 4 02/7 7۸9 ۸۳/۳ 0 00/0 1۳ 25/۳ 1۸ 52/۳ 2۳20 46/۳ ۳ 09/۳ 2 70/۸ 7 9۸/5 

1393 ۳ 46/2 ۳۸2 96/۳ ۸۸4 72/4 2۳ 24/۳ 1455 17/4 91 ۸7/2 4 56/6 954 ۳1/4 1 70/2 12 04/۳ 1۸ 45/۳ 2۳۳1 ۳4/۳ ۳ 70/2 2 90/6 6 ۳1/5 

1394 ۳ 44/2 ۳9۳ 11/4 ۸92 72/4 24 ۳0/۳ 1۳06 50/۳ 104 ۳9/۳ 4 56/6 746 79/۳ 1 7۸/2 12 97/2 19 7۳/۳ 254۳ 44/۳ 4 94/1 2 45/6 6 55/4 

1395 ۳ 44/2 ۳95 20/4 - - 22 02/۳ 1271 64/۳ 101 11/۳ 4 56/6 117۸ ۳0/5 - - 12 7۸/2 19 5۳/۳ 2725 47/۳ - - - - - - 

استان بهزيستي کل مأخذ: اداره
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ال در سشهرضا ثابت مانده است. کز آسيب های اجتماعي شهرستان تعداد مرا 1۳95تا  1۳۸۸بين سال های  

شهرستان ديگر از  11، در مرکز آسيب های اجتماعي بوده 17ی شهرستان اصفهان که دارا به استثنای 1۳95

 های دارایشهرستان شهرضا در بين شهرستان. داشته استمرکز فعال وجود  4، شهرستان شهرضاجمله 

از اين نظر  .رتبه پنجم را در استان داشته است 1۳95نفر در سال  117۸مراکز آسيب اجتماعي با پذيرش 

نفر در  277آران و بيدگل با پذيرش شهرستان و  نفر در جايگاه نخست 11447اصفهان با پذيرش شهرستان 

 مراکز آسيب های اجتماعي در جايگاه آخر قرار گرفته است.

کودکان بي سرپرست شهرستان ، مراکز نگهداری از 1۳94تا  1۳90وجود بين سال های با توجه به آمار م

 سرپرسترضا تعداد کودکان بيدر شهرستان شه 1۳۸5-1۳95تغييری نداشته است. طي دوره شهرضا 

های شهرستان به همراه  1۳95از اين نظر شهرستان شهرضا در سال ، نگهداری شده اندکي افزايش يافته

اين سال در بين شهرستان های دارای مراکز نگهداری  درنايين رتبه دهم را در استان داشته است.  خوانسار و

شهرستان کودک  در جايگاه نخست و  1۸1اصفهان با نگهداری از شهرستان از کودکان بي سرپرست، 

ر سرپرست دکودک بد 19، 1۳95ته اند. در سال کودک در جايگاه آخر قرار گرف 6نطنز با پذيرش 

در  .شهرستان شهرضا تحت پوشش بهزيستي بوده اند که از اين نظر در رتبه هشتم استان قرار گرفته است

ب رتبه های کودک بدسرپرست به ترتي ۳نسار با خواشهرستان کودک و  192اصفهان با شهرستان اين سال 

 اول و آخر را در استان داشته اند.

در  .معلولين تحت پوشش بهزيستي رتبه هفتم را در استان داردشهرستان شهرضا از نظر تعداد  1۳95در سال 

معلول رتبه آخر  4۳5مياندشت با و ن بوييشهرستان معلول رتبه اول و    ۳0904اصفهان با  شهرستان اين سال

 را در استان داشته اند.

از اين نظر  در شهرستان شهرضا قرار داشته  و 1۳94درصد از مراکز مشاوره حضوری استان در سال  94/1

مرکز مشاوره ژنتيك فعال  دودر شهرستان شهرضا  1۳94در جايگاه هشتم استان قرار گرفته است. در سال 

مرکز مشاوره و ترک اعتياد در شهرستان شهرضا فعال بوده است که از  شش، 1۳94بوده است.  در سال 

تان شهرسدر اين سال  .ان قرار داردبرخوار و فالورجان در رتبه پنجم است هایشهرستان اين نظر به همراه

مياندشت بدون داشتن مرکز مشاوره و ترک اعتياد رتبه  و نبوييشهرستان مرکز رتبه اول و  5۳اصفهان با 

 .آخر را در استان داشته اند

 امور اجتماعی کمیته امداد

طي  شهرضاستان ( تعداد خانوارها و افراد مورد حمايت کميته امداد امام خميني در شهر61-1در جدول)

 ارائه شده است. 1۳۸5- 1۳95دوره 

 

 



   109/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

و سهم این شهرستان  شهرضا(. تعداد خانوار و افراد مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی در شهرستان 61 -1جدول)

 1385-1395از استان طی دوره 

 سال

 افراد مورد حمایت خانوار مورد حمایت

 تعداد
رستان از سهم شه

 استان)درصد(
 تعداد

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 27۸۸ 17/۳ 5422 ۸۸/2 

1386 2۸01 07/۳ 55۸4 ۸7/2 

1387 2۸۸7 05/۳ 5594 ۸4/2 

1388 291۳ 00/۳ 5549 ۸2/2 

1389 2۸04 99/2 5۳4۸ 92/2 

1390 2276 59/2 4010 41/2 

1391 2525 ۸1/2 4549 72/2 

1392 2550 67/2 4497 51/2 

1393 2654 71/2 456۸ 50/2 

1394 2709 75/2 461۳ 57/2 

 56/2 400۸ 67/2 2۳95 )نه ماهه اول سال(1395

 استان خميني امام امداد مأخذ: کميته                        

، از نظر تعداد خانوار مورد حمايت کميته امداد، رتبه سيزدهم 1۳95شهرستان شهرضا در نه ماهه اول سال 

 5۳۸خور و بيابانك با شهرستان خانوار رتبه اول و  24۳62اصفهان با شهرستان در اين سال  .را در استان دارد

خانوار رتبه آخر را در استان داشته اند. از نظر تعداد افراد مورد حمايت کميته امداد، شهرستان شهرضا در 

شهرستان نفر رتبه اول و  4۳2۸1اصفهان با  انشهرست. رتبه چهاردهم  را در استان دارد1۳95نه ماهه اول سال 

 نفر رتبه آخر را در استان داشته اند.  926خور و بيابانك با 

 شاخص های مهم اجتماعی

و استان اصفهان ارائه شده   شهرضا(  برخي  شاخص های اجتماعي مهم در سطح شهرستان 62-1در جدول)

است.



 

 

 1385-1395طی دوره  شهرضاهای اجتماعی مهم در شهرستان عیت شاخص(. وض62 -1جدول)

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 تعداد ازدواج
 15۸1 1605 14۸9 1677 1۸42 2149 2151 2195 2271 221۸ 1950 شهرستان

 ۳762۸ ۳۸۳72 ۳9149 4۳617 46950 50606 51۳5۳ 51997 54۸90 50512 47۳41 استان

 تعداد طالق
 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 شهرستان

 11061 10042 9007 ۸147 9۳99 ۸۳55 7۸67 722۸ 6۳۸5 565۸ 6079 استان

 نرخ ازدواج

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 9/9 2/10 6/9 9/10 1/12 4/14 5/14 9/14 5/15 ۳/15 6/1۳ شهرستان

 ۳/7 6/7 ۸/7 ۸/۸ 5/9 4/10 7/10 0/11 7/11 9/10 4/10 استان

 شهری
 2/10 5/11 ۸/10 4/12 9/1۳ 5/16 ۸/16 1/17 1/1۸ 9/17 4/15 شهرستان

 0/۸ 2/۸ 5/۸ 5/9 4/10 ۳/11 6/11 0/12 7/12 9/11 1/11 استان

 روستایی
 1/7 1/0 1/0 2/0 0/0 0/0 0/0 1/1 19/0 5/0 5/۳ شهرستان

 7/2 0/۳ ۸/2 5/۳ ۳/۳ 1/4 ۳/4 2/4 6/5 1/5 9/5 استان

 نرخ طالق

 )به ازای هر هزار نفر(

 کل
 01/0 0/0 01/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 2/2 0/2 ۸/1 6/1 9/1 7/1 6/1 5/1 4/1 2/1 ۳/1 استان

 شهری
 01/0 0/0 01/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/2 2/2 0/2 ۸/1 1/2 ۸/1 7/1 6/1 4/1 ۳/1 5/1 استان

 روستایی
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 4/0 4/0 4/0 ۳/0 ۳/0 1/1 1/1 1/1 0/1 ۸/0 6/0 استان

 نسبت ازدواج به طالق

 کل
 0/15۸1 * 14۸9 * 6/1۳1 * * * * * * 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
 0/1454 * 0/14۸7 * 6/1۳1 * * * * * * رستانشه

 ۳/۳ 7/۳ ۳/4 2/5 9/4 ۳/6 ۸/6 6/7 9/۸ 1/9 7/7 استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 روستایی
 * * * * * * * * * * * شهرستان

 ۳/7 9/6 0/۸ 5/11 ۳/11 0/4 0/4 7/۳ 9/5 ۸/6 4/9 استان

میانگین سن ازدواج 

 مردان

 کل
 9/2۸ 5/2۸ 4/2۸ ۸/27 2/27 1/27 1/27 4/27 0/27 0/27 7/26 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
 9/2۸ 5/2۸ 4/2۸ ۸/27 2/27 1/27 1/27 4/27 0/27 1/26 6/26 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
 2/29 ۳/۳0 4/22 5/25 ۸/25 0/0 0/0 7/26 5/۳1 ۸/47 9/29 شهرستان

 1/2۸ 6/27 ۸/26 ۳/26 6/26 6/27 0/27 1/26 5/26 5/26 2/26 استان

میانگین سن ازدواج 

 زنان

 کل
 ۳/24 ۸/2۳ 0/24 5/2۳ 0/2۳ 1/22 1/22 1/22 7/22 7/22 0/22 شهرستان

 9/24 5/24 0/24 7/2۳ ۳/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 شهری
 4/24 ۸/2۳ 0/24 6/2۳ 0/2۳ 1/22 1/22 1/22 7/22 5/22 1/21 شهرستان

 0/25 6/24 2/24 9/2۳ 4/2۳ 2/2۳ 1/2۳ 1/22 7/22 5/22 ۳/22 استان

 روستایی
 0/24 ۳/19 ۳/۳0 0/19 4/20 0/0 0/0 1/17 ۸/21 5/4۳ 1/25 شهرستان

 5/22 2/22 7/21 6/21 ۸/21 0/2۳ 7/22 5/22 1/21 9/21 7/21 استان

میانگین سن طالق 

 مردان

 کل
 ۳/42 0/0 7/2۸ 0/0 ۸/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 9/۳6 5/۳6 ۸/۳5 7/۳5 0/۳5 9/۳4 6/۳4 ۳/۳4 1/۳4 0/۳4 1/۳4 استان

 شهری
 ۳/42 0/0 7/2۸ 0/0 ۸/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳7 6/۳5 9/۳5 7/۳5 0/۳5 1/۳4 7/۳4 4/۳4 1/۳4 2/۳4 2/۳4 استان

 روستایی

 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 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 میانگین سن طالق زنان
 0/4۳ 0/0 1/29 0/0 5/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳2 6/۳1 0/۳1 7/۳0 1/۳0 1/29 9/29 4/29 0/29 1/2۸ 1/2۸ استان



 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 شهری
 0/42 0/0 1/29 0/0 5/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 0/۳2 7/۳1 1/۳1 ۸/۳0 1/۳0 0/۳0 9/29 5/29 1/29 1/29 1/2۸ استان

 روستایی

 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 شهرستان

 7/2۸ 2/2۸ ۳/2۸ ۸/27 1/2۸ 0/29 2/29 ۸/2۸ ۸/2۸ 1/27 0/27 استان

نرخ مشارکت اقتصادی 

 )درصد(زنان

 2/10 - - - - 1/12 - - - - ۳/12 شهرستان

 9/11 - - - - ۳/11 - - - - 1/12 استان

 قتل
 2 12 11 4 2 ۳ 5 ۳ 7 5 4 تعداد

 5۳/2 ۸۸/11 ۳4/11 17/4 17/2 56/2 ۸1/4 75/۳ ۳0/5 05/5 42/۳ سهم شهرستان از استان )درصد(

 سرقت
 1461 1212 11۸0 1۳1۸ 1247 1144 1071 906 5۸۸ 666 669 تعداد

 ۸۳/2 24/2 2۳/2 46/2 ۸4/2 95/2 26/۳ 74/۳ 10/۳ 41/4 20/4 سهم شهرستان از استان )درصد(

 خودکشی
 6 10 9 7 11 ۸ - - - - - تعداد

 05/۳ 65/5 66/4 07/5 6۳/6 16/5 - - - - - سهم شهرستان از استان )درصد(

استان انتظامي نيروی کل فرماندهي  -مرکز آمار ايران -استان  احوال ثبت کل مأخذ: اداره



   11۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

کاهش يافته است. در مقايسه  1۳95در سال  9/9به  1۳۸5در سال  6/1۳نرخ ازدواج در شهرستان شهرضا از 

تری برخوردار بوده است. از با استان مشخص است که شهرستان شهرضا طي اين دوره از نرخ ازدواج باال

شهرستان در اين سال . رتبه ششم را در استان دارد 1۳95نظر نرخ ازدواج شهرستان شهرضا در سال 

اول و آخر را در  هایبه ترتيب رتبه 6/4برخوار با نرخ ازدواج شهرستان و  5/1۳فريدونشهر با نرخ ازدواج 

 استان داشته اند.

 
 1385-1395ازدواج کل استان طی دوره  نرخازدواج شهرستان شهرضا با  نرخ(. مقایسه 59 -1نمودار)

شهرستان ، 1۳95طي دوره مورد بررسي تعداد طالق اندکي در شهرستان شهرضا ثبت شده است.  در سال 

 باالترين رتبه را در استان دارد.  2/1۳دهاقان با نرخ طالق 

دهاقان با نسبت ازدواج شهرستان از نظر نسبت ازدواج به طالق رتبه اول و  1۳95 شهرستان شهرضا در سال

 رتبه آخر را در استان دارند. 5/0به طالق 

( مشخص است ميانگين سن ازدواج مردان و ميانگين سن ازدواج 62-1همانگونه که از اطالعات جدول)

از نظر  1۳95رستان شهرضا در سال شهو استان در حال افزايش است.  شهرضازنان در سطح شهرستان 

شاهين شهر و ميمه با شهرستان در اين سال  .ميانگين سن ازدواج مردان رتبه دوازدهم را در استان دارد

سال پايين ترين ميانگين  2/27 ميانگين سن آران و بيدگل باشهرستان باالترين و سال   4/۳0ميانگين سن 

اظ ميانگين سن ازدواج زنان رتبه نهم شهرستان شهرضا به لح 1۳95 در سال سن ازدواج مردان را داشته اند.

باالترين  و سال  4/26 ميانگين سن شاهين شهر و ميمه باشهرستان در همين سال  .را در استان داشته است

 سال پايين ترين ميانگين سن ازدواج زنان را در استان داشته اند.  ۸/21 ميانگين سن چادگان باشهرستان 

چادگان شهرستان سال برای مردان رتبه اول و  ۳/42، شهرستان شهرضا با ميانگين سن طالق 1۳95ل در سا

سال رتبه آخر را در استان داشته اند. در همين سال به لحاظ ميانگين سن طالق زنان،  5/20 ميانگين سن با
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سال رتبه آخر  7/1۸ سن ميانگين چادگان باشهرستان سال رتبه اول و   4۳ ميانگين سن شهرضا باشهرستان 

 را در استان داشته اند.

، 1۳95کاهش يافته است. در سال  1۳۸5-1۳95نر خ مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان شهرضا طي دوره 

ين سال در ا .شهرستان شهرضا از نظر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه دوازدهم استان قرار داشته است

خميني شهر با نرخ مشارکت شهرستان درصد رتبه اول و  4/17قتصادی زنان نطنز با نرخ مشارکت اشهرستان 

 درصد رتبه آخر را در استان داشته اند. 6/7اقتصادی زنان 

شهرستان رتبه های مياني قرار دارد.  در همين سال  در از نظر تعداد قتل  1۳95شهرستان شهرضا در سال 

نظر  ، شهرستان شهرضا از1۳95ت. در سال رار گرفته اسشهرضا از نظر تعداد سرقت در رتبه ششم استان ق

 کاشان در رتبه دهم قرار دارد.شهرستان تعداد خودکشي همراه با 

 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.مي شمار به

 . شوند مي محسوب« اقتصادی فعال»

 به بنا يا و داشته فعاليت خود شغل در ساعت يك حداقل مرجع زمان طول در که ساله و بيشتر 10به فرد 

 زماني های دوره در کهساله و بيشتر  10شود. به فرد گفته مي« شاغل»، اردد شغل از موقت ترک داليلي

 برای( باشد کار برای آماده ،)نباشد خوداشتغالي بگيری يا حقوق و مزد اشتغال دارای( باشد کار فاقد مرجع،

 نظورم به را مشخصي اقدامات( باشد کار جويای و( باشد داشته آمادگي خوداشتغالي و بگيری حقوق و مزد

 شود. ، بيکار اطالق مي)باشد داده انجام خوداشتغالي يا حقوق بگيری و مزد صورت به کار جستجوی

جمعيت مردان همواره افزايش يافته و  شهرضاساله و بيشتر شهرستان  10طي دوره مورد بررسي جمعيت 

 بيشتر از زنان بوده است. 

، 1۳۸5های به تفکيك جنسيت در سال شهرضان ( اطالعات مربوط به جمعيت فعال شهرستا6۳-1در جدول)

 ارائه شده است.  1۳95و  1۳90
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 شهرضاساله و بیشتر برحسب فعالیت در سطح شهرستان  10(. جمعیت 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 124720 650۳۳ 596۸7 52259 4492۸ 7۳۳1 4۸045 41749 6296 4214 ۳179 10۳5 

1390 12۸145 65192 6295۳ 502۳4 4۳969 6265 44991 ۳9972 5019 524۳ ۳997 1246 

1395 1۳5610 69۳01 66۳09 5۳5۸۳ 46۸02 67۸1 4۸۳40 42606 57۳4 524۳ 4196 1047 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                  

تعداد شاغلين  1۳۸5-1۳90در شهرستان شهرضا طي دوره ( مشخص است 6۳-1همانطور که در جدول)

 تعداد شاغلين افزايش يافته اما تعداد بيکاران 1۳90-1۳95سال های کاهش و بيکاران افزايش يافته و طي 

 تغيير نکرده است.

 فهانو استان اص شهرضاساله و بیشتر به تفکیک جنسیت در سطح شهرستان  10نرخ بیکاری جمعیت  (.64 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 زن مرد کل زن مرد کل

1385 06/۸ 0۸/7 12/14 55/10 ۳۸/9 ۳4/17 

1390 44/10 09/9 ۸9/19 ۳2/1۳ 51/11 04/24 

1395 7۸/9 97/۸ 44/15 69/12 00/11 1۸/22 

 مأخذ: مرکز آمار ايران                                                 

طي سال های مورد بررسي نرخ بيکاری در شهرستان شهرضا ( مشخص است 64-1همانگونه که در جدول)

، شهرستان شهرضا از نظر نرخ بيکاری رتبه هجدهم را 1۳95کمتر از نرخ بيکاری استان بوده است. در سال 

آران و بيدگل شهرستان درصد باالترين و  09/1۸لنجان با شهرستان در اين سال . ستدر استان داشته ا

 درصد پايين ترين نرخ بيکاری را در استان داشته اند. 94/5با
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 1395و  1390، 1385(. نرخ بیکاری شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال های 60 -1نمودار)

 
شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال  با دیگر شهرضا(. مقایسه نرخ بیکاری شهرستان 61 -1مودار)ن

1395 

 ارزش افزوده

 ستانده ارزش افزوده ناخالص برابر با ارزش .است توليد جريان در ايجادشده اضافي ارزش افزوده، ارزش

 است. توليد در استفاده مورد واسطه ای رفمصا ارزش منهای ناخالص



   117/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

و کل استان به قيمت جاری و سهم اين شهرستان از کل  شهرضا( ارزش افزوده شهرستان 65-1در جدول)

 ارائه شده است. 1۳79-1۳9۳ارزش افزوده استان طي دوره 

 و سهم شهرستان از کل ارزش افزوده استان  1379-1393طی دوره  شهرضا(. ارزش افزوده شهرستان 65 -1جدول)

 سال
سهم شهرستان از استان  ارزش افزوده )میلیون ریال(

 استان شهرستان )درصد(

1379 10۳5926 ۳۸795952 67/2 

1380 1221۳21 4۳99۸067 7۸/2 

1381 14۸9450 55476۳01 6۸/2 

1382 1797522 7۳97۳۳65 4۳/2 

1383 2۳7۸۳6۳ 1006۳4۳27 ۳6/2 

1384 2771151 119507942 ۳2/2 

1385 ۳۳90۳71 14۳4۳254۸ ۳6/2 

1386 41۳4226 192765900 14/2 

1387 51۸5490 2۳475657۸ 21/2 

1388 5641219 24۳0۸۳615 ۳2/2 

1389 70۸۳116 ۳0۳7۳7646 ۳۳/2 

1390 ۸602۸25 41۸791۸۸5 05/2 

1391 11294۳۸7 514012105 20/2 

1392 1۳54۳۸9۳ 6715۳5719 02/2 

1393 160۸0976 762415۳4۳ 11/2 

 ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه  

( مشخص است که طي دوره مورد بررسي سهم ارزش افزوده شهرستان 65-1براساس اطالعات جدول)

 از کل ارزش افزوده استان کاهش يافته است.  شهرضا

ميليون ريال بوده که از سرانه ارزش افزوده  ۳/10۳ن شهرضا ، ارزش افزوده سرانه شهرستا1۳9۳در سال 

، شهرستان شهرضا از نظر سرانه ارزش افزوده رتبه 1۳9۳ميليون ريال( کمتر است. در سال  ۸/151استان )

و   ۸/627شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده سرانه شهرستان در اين سال  .هجدهم را در استان داشته است

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2/79شهر با ارزش افزوده سرانه خمينيشهرستان 

 داشته اند.
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شهرستان های استان و کل استان اصفهان در  با دیگر شهرضا(. مقایسه ارزش افزوده سرانه شهرستان 62 -1نمودار)

 1393سال 

 مصرف واسطه و ستانده

گرفته  مورد استفاده قرار يند توليد، به عنوان دادهآش کليه کاالها و خدماتي که در فررف واسطه به ارزمص

ا به ههای ثابت که مصرف آنبنابراين، دارايي. شوددهند، اطالق ميو به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي

 .قرار ندارندرسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي عنوان 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

شود. به بيان ديگر از ترکيب يك سری نهاده در توليد، کاال يا خدمتي مى گفته محصول يا ستانده گيرد،مي

 حاصل مي شود.

و  هرضاشدر هريك از  فعاليت های اقتصادی شهرستان ( نسبت مصرف واسطه به ستانده 66-1در جدول)

 ارائه شده است. 1۳9۳استان اصفهان در سال 

شهرضا  ن، اگرچه نسبت مصرف واسطه به ستانده در اکثر فعاليت های اقتصادی در شهرستا1۳9۳در سال 

ز کل استان ا، اما نسبت مصرف واسطه به ستانده کل در شهرستان شهرضا کمتر بزرگتر از کل استان بوده

است. اين امر نشان مي دهد که در شهرستان شهرضا نسبت به کل استان برای هر واحد توليد، مصرف واسطه 

 .کمتری صورت گرفته است

 1393(. نسبت مصرف واسطه به ستانده )درصد( در هر فعالیت اقتصادی در سال 66 -1جدول)

 استان شهرستان فعالیت

 14/47 ۳7/52 داریاورزی، شکار و جنگلکش

 91/40 91/40 ماهیگیری



   119/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 استان شهرستان فعالیت

 05/64 16/6۸ صنعت و معدن

 ۳1/9 10/12 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 44/56 ۳4/56 ساختمان

 ۳2/1۳ ۳2/1۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 02/52 ۸0/52 هتل و رستوران

 ۸6/۳2 74/40 ارتباطات حمل و نقل، انبارداری و

 0۳/52 5۸/44 های مالیواسطه گری

 ۸9/17 ۳4/17 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 70/1۸ 54/1۸ و خدمات شهری اداره امور عمومی

 50/14 ۳۳/1۳ آموزش

 65/14 67/14 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 ۸۸/2۳ 56/2۸ سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه      

 ارزش افزوده به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

. دمات دسته بندی کردتوان در قالب سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خفعاليت های اقتصادی را مي

کل ارزشو سهم هر بخش از  شهرضا( ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی شهرستان 67-1در جدول)

 افزوده شهرستان ارائه شده است.

به تفکیک بخش های عمده اقتصادی )میلیون ریال( و سهم شهرستان  شهرضا(. ارزش افزوده شهرستان 67 -1جدول)

 از کل ارزش افزوده استان در هر بخش )درصد(

 سال

 خدمات صنعت کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 تاناس

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1379 11176۸ 07/۳ 26۸16۳ 7۳/1 655995 ۳4/۳ 

1380 147۸29 61/۳ 2۸560۸ 79/1 7۸7۸۸4 ۳0/۳ 

1381 155022 22/۳ ۳۸4041 ۸0/1 950۳۸6 24/۳ 

1382 222617 21/۳ 42۳6۳2 ۳7/1 1151272 19/۳ 

1383 2646۳۸ 54/۳ 646122 ۳9/1 146760۳ 15/۳ 

1384 ۳۳7۳66 61/۳ 64۳155 20/1 17906۳1 17/۳ 
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 سال

 خدمات صنعت کشاورزی

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 تاناس

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

ارزش 

 افزوده

سهم 

شهرستان از 

 استان

1385 4۳7۸76 5۸/۳ 74۳526 20/1 220۸96۸ 19/۳ 

1386 57۳52۸ ۳7/۳ 761247 ۸7/0 2799452 16/۳ 

1387 767519 5۸/4 10۸0022 01/1 ۳۳۳7950 01/۳ 

1388 741۳44 49/4 106۳7۳۸ 09/1 ۳۸۳61۳7 9۸/2 

1389 9704۳۳ 71/4 15124۸6 11/1 4600196 12/۳ 

1390 10714۳6 25/5 2120045 99/0 5411۳45 92/2 

1391 1507901 69/4 2715295 12/1 7071192 94/2 

1392 2059226 ۸۳/2 ۳4۳5615 05/1 ۸049051 7۸/2 

1393 2917۳57 4۳/4 ۳425194 99/0 97۳۸425 79/2 

 ريزی استان اصفهانو برنامهمأخذ: سازمان مديريت                         

، سهم شهرستان شهرضا از ارزش افزوده بخش کشاورزی استان افزايش و از ارزش 1۳79-1۳9۳طي دوره 

، شهرستان شهرضا از نظر ارزش 1۳9۳افزوده بخش های صنعت و خدمات استان کاهش يافته است. در سال 

 تانشهرس ر اين سال در بخش کشاورزید .افزوده بخش کشاورزی رتبه هشتم را در استان داشته است

 267۸26خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان ميليون ريال رتبه اول و  ۸6210۸4اصفهان با ارزش افزوده 

 اند.ميليون ريال رتبه آخر را در استان داشته

 .تاشته اس، شهرستان شهرضا از نظر ارزش افزوده بخش صنعت رتبه چهاردهم را در استان د1۳9۳در سال  

ميليون ريال و   114۳۳25۳7شاهين شهر و ميمه با ارزش افزوده شهرستان در اين سال در بخش صنعت 

اول و آخر را در استان  هایميليون ريال به ترتيب رتبه 2672۳4خور و بيابانك با ارزش افزوده شهرستان 

 داشته اند. 

خدمات در جايگاه نهم استان قرارگرفته  ، شهرستان شهرضا به لحاظ ارزش افزوده بخش1۳9۳در 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 بويشهرستان اول و 

 شهرضاك از بخش های عمده اقتصادی از ارزش افزوده شهرستان ( سهم ارزش افزوده هر ي6۸-1جدول)

 و استان را نشان مي دهد.



   121/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 و استان )درصد( شهرضا(. سهم هریک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده شهرستان 68 -1جدول)

 سال
 خدمات صنعت کشاورزی

 تاناس شهرستان استان شهرستان استان شهرستان

1379 79/10 ۳9/9 ۸9/25 05/40 ۳2/6۳ 56/50 

1380 10/12 ۳1/9 ۳9/2۳ ۳6/۳6 51/64 ۳2/54 

1381 41/10 6۸/۸ 7۸/25 49/۳۸ ۸1/6۳ ۸2/52 

1382 ۳۸/12 ۳7/9 57/2۳ 77/41 05/64 ۸6/4۸ 

1383 1۳/11 44/7 17/27 24/46 71/61 ۳2/46 

1384 17/12 ۸1/7 21/2۳ 94/44 62/64 24/47 

1385 92/12 54/۸ 9۳/21 14/4۳ 15/65 ۳2/4۸ 

1386 ۸7/1۳ ۸4/۸ 41/1۸ 14/45 71/67 02/46 

1387 ۸0/14 14/7 ۸۳/20 65/45 ۳7/64 21/47 

1388 14/1۳ ۸0/6 ۸6/1۸ 21/40 00/6۸ 99/52 

1389 70/1۳ 79/6 ۳5/21 6۸/44 95/64 54/4۸ 

1390 45/12 ۸7/4 64/24 92/50 90/62 21/44 

1391 ۳5/1۳ 26/6 04/24 00/47 61/62 74/46 

1392 20/15 02/۸ ۳7/25 92/4۸ 4۳/59 06/4۳ 

1393 14/1۸ 64/۸ ۳0/21 56/45 56/60 ۸0/45 

 ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه                        

 اتو خدم کشاورزی هایسهم بخش 1۳79-1۳9۳طي دوره ( مشخص است 6۸-1همانگونه که درجدول)

سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در  واز کل ارزش افزوده در شهرستان شهرضا بيشتر از استان 

 شهرستان شهرضا همواره کمتر از استان بوده است.

، شهرستان شهرضا از نظر سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده رتبه دوازدهم را در 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و ميمه با سهم شهرستان درصد و  74/6۸سميرم با سهم  شهرستاندر اين سال  .استان داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند.  هایبه ترتيب رتبه 06/2درصد 
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 1379-1393و استان اصفهان طی دوره  شهرضا(. سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزودة شهرستان 63 -1نمودار)

 
با دیگر شهرستان های استان  شهرضا(. مقایسه سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده در شهرستان 64 -1نمودار)

 1393و کل استان اصفهان در سال 

، رتبه شانزدهم را در استان 1۳9۳شهرستان شهرضا از نظر سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در سال 

 ۳6/6سميرم با سهم شهرستان درصد و  ۳0/۸۳شاهين شهر و ميمه با سهم  شهرستان  ن سالدر اي .داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایدرصد به ترتيب رتبه



   12۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

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

 
با دیگر شهرستان های استان و  شهرضا(. مقایسه سهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده در شهرستان 66 -1ار)نمود

 1393کل استان اصفهان در سال 

، شهرستان شهرضا به لحاظ سهم بخش خدمات از ارزش افزوده، رتبه پنجم را در استان داشته 1۳9۳در سال 

شاهين شهر و شهرستان درصد در جايگاه اول و  14/75خورو بيابانك با سهم شهرستان ال در اين س .است

 درصد در جايگاه آخر استان قرار گرفته اند. 6۳/14ميمه با سهم 
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 1379-1393و استان طی دوره  شهرضا(. سهم بخش خدمات از کل ارزش افزودة شهرستان 67 -1نمودار)

 
با دیگر شهرستان های استان و  شهرضا(. مقایسه سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده در شهرستان 68 -1نمودار)

 1393کل استان اصفهان در سال 

اين  به سهم شهرضا( نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان 69-1جدول)

دهد. اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی در وده استان را نشان ميارزش افزفعاليت ها در 

ن دهنده مزيت اين شهرستان در آن فعاليت اقتصادی در سطح استاباشد نشان يكبيشتر از  شهرضاشهرستان 

 است.



   125/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

ن در در سطح استا شهرضا( مشخص است، طي دوره مورد بررسي شهرستان 69-1همانگونه که در جدول)

، شهرستان شهرضا در سطح استان 1۳9۳در سال های اقتصادی دارای مزيت بوده است. بخش اعظم فعاليت

ی و مل و نقل، انباردارفقط در فعاليت های ماهيگيری، صنعت و معدن، تأمين آب، برق و گاز طبيعي، ح

مزيت نداشته است.ارتباطات 



 

 

 استان افزوده ارزش در ها این فعالیت  سهم به شهرضاشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت هم(. نسبت س69 -1جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح فعالیت

 1۳/2 92/1 16/2 5۸/2 0۳/2 94/1 0۸/2 57/1 52/1 56/1 50/1 ۳2/1 20/1 ۳0/1 15/1 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 ۳1/0 ۳2/0 22/0 26/0 ۳0/0 ۳1/0 1۳/0 07/0 12/0 12/0 12/0 12/0 11/0 10/0 11/0 ماهیگیری

 15/0 1۸/0 16/0 14/0 17/0 16/0 15/0 16/0 27/0 29/0 ۳۸/0 41/0 51/0 4۸/0 47/0 صنعت و معدن

 ۸1/0 94/0 ۸7/0 ۸9/0 75/0 91/0 92/0 91/0 7۳/0 79/0 9۸/0 ۸5/0 94/0 04/1 29/1 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 74/1 ۸4/1 67/1 ۸1/1 50/1 42/1 60/1 61/1 40/1 44/1 42/1 ۳9/1 27/1 24/1 ۳0/1 ساختمان

 5۸/1 66/1 5۳/1 64/1 49/1 51/1 59/1 65/1 50/1 54/1 52/1 49/1 ۳5/1 ۳2/1 ۳۸/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۳6/1 4۳/1 ۳2/1 40/1 25/1 29/1 ۳۸/1 4۸/1 ۳7/1 40/1 ۳2/1 29/1 19/1 17/1 16/1 هتل و رستوران

 52/0 50/0 61/0 ۸0/0 60/0 ۳6/0 ۳۳/0 72/0 70/0 54/0 51/0 ۳4/0 ۳4/0 ۳۸/0 ۳9/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 45/1 ۳6/1 1۸/1 17/1 0۸/1 0۸/1 26/1 56/1 ۳۸/1 42/1 67/1 71/1 69/1 ۳7/1 41/1 های مالیواسطه گری

 ۳9/1 47/1 ۳6/1 41/1 ۳0/1 ۳2/1 40/1 45/1 ۳۳/1 ۳6/1 ۳4/1 ۳1/1 19/1 16/1 21/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 97/1 1۳/2 02/2 24/2 ۳6/2 42/2 60/2 7۸/2 60/2 65/2 59/2 51/2 26/2 19/2 2۸/2 و خدمات شهریاداره امور عمومی 

 ۳۸/1 46/1 ۳۳/1 ۸9/0 22/1 24/1 ۳1/1 ۳5/1 21/1 24/1 94/0 ۳7/1 26/1 1۸/1 ۳2/1 زشآمو

 1۳/1 96/0 95/0 99/0 ۸9/0 9۳/0 0۳/1 ۸۳/0 77/0 7۸/0 7۸/0 74/0 ۸1/0 75/0 ۸7/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 21/1 26/1 17/1 2۸/1 26/1 ۳2/1 42/1 50/1 ۳9/1 41/1 ۳9/1 ۳7/1 26/1 2۳/1 29/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

  ريزی استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه



   127/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

هم به س شهرضا( نسبت سهم هر يك از فعاليت های اقتصادی در ارزش افزوده شهرستان 70-1در جدول)

است. در  ارائه شده 1۳9۳و  1۳90، 1۳۸5، 1۳79های سالاين فعاليت ها در ارزش افزوده کل کشور در 

ين شهرستان دهنده مزيت اباشد نشان يكاينجا نيز اگر رقم بدست آمده برای هر فعاليت اقتصادی بيشتر از 

 در آن فعاليت خاص در سطح کشور است.

 در ها این فعالیت  سهم به شهرضاشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی های فعالیت (. نسبت سهم70 -1جدول)

 1393و  1390، 1385، 1379کشور در سال های  افزوده ارزش

 1393 1390 1385 1379 شرح فعالیت

 46/1 59/1 50/1 9۳/0 داریکشاورزی، شکار و جنگل

 0۸7/0 05۳/0 015/0 006/0 ماهیگیری

 19/0 15/0 24/0 45/0 صنعت و معدن

 12/1 49/1 5۳/1 27/2 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 0۳/2 76/1 9۸/1 44/1 ساختمان

 ۳4/1 94/1 70/1 5۸/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 29/1 29/1 59/1 4۸/1 هتل و رستوران

 49/0 6۸/0 6۸/0 40/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 67/0 74/0 97/0 19/1 های مالیواسطه گری

 26/1 0۸/1 14/1 16/1 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 94/1 05/2 12/2 06/2 و خدمات شهریی اداره امور عموم

 21/1 75/0 22/1 41/1 آموزش

 14/1 6۸/0 ۸2/0 91/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 9۸/0 06/1 55/1 24/1 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 مأخذ: مرکز  آمار ايران

های تنها در فعاليت، شهرستان شهرضا 1۳9۳که در سال ستدالل کرد ( مي توان ا70-1از نتايج جدول)

و ساير خدمات  های مالي، واسطه گریماهيگيری، صنعت و معدن، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي در سطح کشور مزيت نداشته است.



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 12۸

 

 
 زشار در هااین فعالیت  سهم به شهرضاشهرستان  افزوده ارزش در اقتصادی هایفعالیت هم(. نسبت س69 -1نمودار)

 1393استان و کشور در سال  افزوده

که از ارزش بوده ميليون ريال  0/۳۳1، ارزش افزوده سرانه شاغلين در شهرستان شهرضا برابر با 1۳9۳در سال 

، از نظر 1۳9۳( کمتر است. شهرستان شهرضا در سال ميليون ريال 5/512افزوده شاغلين در سطح استان )

شهر اهيندر اين سال شهرستان ش .ارزش افزوده سرانه شاغلين در رتبه بيست و سوم استان قرار گرفته است

شهر با ارزش افزوده سرانه شاغلين و شهرستان خميني 0/2122و ميمه با ارزش افزوده سرانه شاغلين 

 1اول و آخر را در استان داشته اند.  هایب رتبهبه ترتي  ميليون ريال4/27۸

 

                                                           
 برآورد شده است.  1۳95و  1۳90های بر اساس اطالعات سرشماری سال 1۳9۳های استان  اصفهان در سال آمار مربوط به شاغلين شهرستان -1



   129/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
با دیگرهای شهرستان های استان و کل استان  شهرضا(. مقایسه ارزش افزوده سرانه شاغلین شهرستان 70 -1نمودار)

 1393اصفهان در سال 

 میزان سپرده نزد بانک ها

ای باشد. هر  جامعه مناسبي برای نشان دادن ميزان پس انداز در ميزان سپرده های بانکي مي تواند شاخص

 و کل استان اصفهان ارائه شده است.  شهرضا( مبلغ انواع سپرده ها در بانك های شهرستان 71-1در جدول)

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

 سال
اع سپرده نزد مبلغ انو

 بانک ها )میلیون ریال(

سهم شهرستان از 

 استان )درصد(

 سرانه سپرده )هزار ریال(

 استان شهرستان

1385 1976001 ۸7/2 1۳7۳1 15111 

1386 25۸6944 65/2 17۸40 21167 

1387 24۸9724 27/2 170۳۸ 2۳467 

1388 2905670 11/2 197۳2 2۸944 

1389 ۳9۳5۳6۸ ۳4/2 26521 ۳4976 

1390 4501452 14/2 ۳0104 4۳195 

1391 5709249 14/2 ۳7677 54224 

1392 5۸45656 06/2 ۳۸06۸ 57169 

1393 ۸194۸1۸ 19/2 5266۳ 7464۸ 

1394 1165۳۳26 14/2 7۳901 107۳75 

  مأخذ: مرکز آمار ايران       

 منتشر کرده اند.* اطالعات اين جدول مربوط به بانك هايي است که آمار خود را        



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 1۳0

 

طي دوره مورد بررسي سهم شهرستان شهرضا از کل سپرده های نزد بانك های استان کاهش يافته است. 

ها در شهرستان شهرضا مشخص است طي اين دوره سرانه سپرده نزد بانك (71-1)همانطور که در جدول 

ها رتبه نهم سرانه سپرده نزد بانك، شهرستان شهرضا از نظر 1۳94کمتر از سرانه استان بوده است. در سال 

شهرستان هزار ريال رتبه اول و  16150۳اصفهان با سرانه شهرستان در اين سال  .را در استان داشته است

 هزار ريال رتبه آخر را در استان داشته اند. 22۸۸6مياندشت با سرانه و ن بويي

 
با دیگر شهرستان های استان و کل استان در  شهرضاه سپرده نزد بانک ها در شهرستان (. مقایسه سران71 -1نمودار)

 1394سال 

 صنعت و معدن  -9 -1

 عتصن  -1 -1-9

 جهتی عوامل هايي است که برای تغيير و ترکيب فيزيکي و شيميايي کليهی فعاليتصنعت مجموعه

اتوجه به گيرد. بهای توليدی صورت ميای افراد و بنگاهای و سرمايهردن نيازهای مصرفي، واسطهکبرطرف

زايي، بررسي وضعيت اين ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغالنقش روزافزون صنعت در ايجاد توسعه

ن را در سه ستاتوان صنايع اين شهرهای اقتصادی اهميت بسياری دارد. به طور کلي ميبخش از نظر شاخص

يد ای )شامل تولگروه مصرفي)شامل صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات(، صنايع واسطه

فلزی  ای )شامل محصوالتمحصوالت کاني غيرفلزی و صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي( و سرمايه

هم صنايع با ای است که سونهبندی کرد. ساختار صنايع شهرستان به گو صنايع برق و الکتريك( تقسيم



   1۳1/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

( تعداد صنايع به تفکيك فناوری 72-1باشد. جدول)مي تر از متوسطپايينه در آن تکنولوژی پيشرفت

 دهد.را نشان مي شهرضا شهرستان

 شهرضا(. کارگاههای صنعتی به تفکیک فناوری شهرستان 72 -1جدول)

 سال

کارگاه های 

ی فناورصنعتی با 

 )درصد(برتر

کارگاه های صنعتی 

باالتر از  با فناوری

 متوسط)درصد(

کارگاه های صنعتی 

با فناوری پایین تر از 

 )درصد(متوسط

کارگاه های 

صنعتی با فناوری 

 )درصد(پایین

1385 94/2 94/12 ۸2/4۸ 29/۳5 

1386 15/۳ 7۳/14 94/4۸ 15/۳۳ 

1387 ۳5/5 ۸۳/1۳ 10/49 69/۳1 

1388 07/5 40/16 4۳/4۸ 07/۳0 

1389 69/5 65/15 ۳۳/47 ۳1/۳1 

1390 65/۳ 27/17 17/47 ۸9/۳1 

1391 09/6 07/17 95/46 ۸7/29 

1392 72/6 20/1۸ 65/45 41/29 

1393 56/6 4۳/1۸ 46/46 5۳/2۸ 

1394 57/6 91/17 ۳9/47 11/2۸ 

1395 6۳/6 0۸/19 ۸۸/46 ۳۸/27 

 6/۳۳ 6/4۸ 10 ۸/7 استان

 دوازدهم نوزدهم اول سيزدهم 1395ان در سال رتبه در است

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

ر سال است. د که سهم صنايع با فناوری پايين کاهش داشتهباشد ی اين ميدهنده( نشان72-1نتايج جدول )

عبارت است از: ، سهم هر نوع از کارگاه های صنعتي از کل کارگاه های صنعتي استان اصفهان 1۳95

درصد،  10درصد، کارگاه های صنعتي با فناوری باالتر از متوسط  ۸/7کارگاه های صنعتي با فناوری برتر 

 6/۳۳درصد و کارگاه های صنعتي با فناوری پايين  6/4۸کارگاه های صنعتي با فناوری پايين تر از متوسط 

 درصد. 



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 1۳2

 

 
 1395هم کارگاه های صنعتی با فناوری برتر شهرستان های استان اصفهان در سال (. س72 -1نمودار)

 های صنعتیشهرک

 باشد.شهرک صنعتي مي 12های صنعتي استان مربوط به شهرستان اصفهان با باالترين تعداد شهرک

 شهرضاهای صنعتی شهرستان (. تعداد شهرک73 -1جدول)

 سال
 های صنعتیشهرک

 استان تعداد در شهرستان

1385 ۳ 57 

1386 ۳ 59 

1387 ۳ 6۳ 

1388 4 7۳ 

1389 4 7۳ 

1390 4 7۳ 

1391 4 7۳ 

1392 4 7۳ 

1393 4 7۳ 

1394 4 7۳ 

1395 4 7۳ 

 نماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفها                                                        

 

 



   1۳۳/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395(.  تعداد شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان در سال 73 -1نمودار)

 د.باش( مي74-1های صنعتي نيز به شرح جدول )های اقتصادی شهرکچنين زيرساختهم

 شهرضاهای صنعتی شهرستان (. زیرساختهای شهرک74 -1جدول)

 سال
)لیتر آب

 بر ثانیه(

برق  

 )مگاوات(

)تعداد گاز

شهرک 

 دارای گاز(

زمین قابل 

واگذاری   

 )هکتار(

تصفیه خانه 

فاضالب)مترمکعب 

 روز( در

تعداد 

واحد 

 بهره بردار

1385 2/10 10 2 5/264 0 ۸۳ 

1386 5/11 ۳۳ 2 5/265 0 90 

1387 5/11 ۳7 2 ۸6/4۸۸ 0 111 

1388 5/11 42 2 ۸6/67۸ 0 1۳1 

1389 5/11 42 2 42/6۸1 7500 155 

1390 5/11 5/4۳ 2 42/6۸1 7500 175 

1391 5/11 45 2 42/6۸1 7500 201 

1392 7/12 47 2 42/72۳ 7500 21۳ 

1393 65/14 47 ۳ ۸6/7۳0 7500 277 

1394 65/14 60 ۳ ۸6/7۳0 7500 297 

1395 65/14 ۸2 ۳ ۸6/7۳0 7500 ۳17 

 هفتم دوم سوم - سوم يازدهم 1395ال رتبه در استان در س

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                             

های صنعتي شهرستان شهرضا در زمين های شهرکدهنده پتانسيل باالی زيرساختنشان( 74-1نتايج جدول)

 باشد.فاضالب  مي و  گاز، برق ،قابل واگذاری



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 1۳4

 

 شهرضاشهرستان در های صنعتی به تفکیک تعداد نیرو (. تعداد کارگاه75 -1جدول)

 سال

 نفر 10-49کارگاه های  نفر 50کارگاه های بیش از 

 تعداد
سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن
 تعداد

سهم از استان 

 )درصد(

تعداد 

 شاغالن

1385 9 94/2 914 77 79/۳ 1461 

1386 1۳ 45/۳ 1472 ۸9 ۸1/۳ 17۳4 

1387 1۳ ۸7/2 1472 110 1۸/4 2175 

1388 14 69/2 1547 1۳1 62/4 25۸4 

1389 1۸ 10/۳ 1755 144 71/4 2۸۸4 

1390 20 1۳/۳ 1997 165 07/5 ۳۳۸9 

1391 24 52/۳ 224۸ 17۳ 10/5 ۳545 

1392 2۸ ۸۳/۳ 274۸ 1۸9 ۳2/5 ۳۸74 

1393 ۳0 ۸2/۳ 297۳ 209 5۸/5 4219 

1394 ۳4 02/4 ۳59۳ 2۳2 ۸6/5 46۳6 

1395 ۳7 10/4 ۳۸57 25۸ 19/6 5119 

 هفتم هفتم نهم نهم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 
 1395در سال  فهاننفر در شهرستان های استان اص 50(.  تعداد کارگاه صنعتی بیش از 74 -1نمودار)

 

 

 



   1۳5/شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

نفر رتبه هفتم و به لحاظ تعداد شاغلين  10-49های بين ظر تعداد کارگاهرستان شهرضا از ن، شه1۳95در سال 

 در اين نوع کارگاه ها نيز رتبه هفتم را در استان داشته است.

های طرحبرداری و هم چنين های صنعتي دارای جواز تاسيس، مجوز بهرهاز طرف ديگر تعداد کارگاه

-1ايه گذاری انجام شده در جدول)چنين سرمای اين شهرستان به تفکيك تعداد و افراد شاغل و همتوسعه

 .است شده داده( نشان 76

های توسعه در برداری و مجوز طرحهای صنعتی دارای جواز تأسیس، مجوز بهرهتعداد کارگاه(. 76 -1جدول)

 رضاشهشهرستان 

 سال

 های توسعهمجوز طرح مجوز بهره برداری مجوز تاسیس ایجادی

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه

)میلیون گذاری

 ریال(

 تعداد
 اشتغال

 )نفر(

سرمایه 

)میلیون گذاری

 ریال(

1385 42۸ 1262۳ 12200۸0 ۳9 9۸9 7/550955 4۳ 6۳۳ 219100 

1386 516 15۸۸0 12۸90767 ۳9 ۸۳۳ ۳/۸54257 1۳ ۸۳۸ ۸94600 

1387 209 6479 706541۸ 44 ۸27 6۳2967 ۸ 145 9۸500 

1388 ۸1 4464 1۳261111 4۳ 69۸ 72917۳ 14 29۸ 465450 

1389 ۸2 ۳212 542۳751 ۳2 5۸6 5/422۳6۸ 7 146 576200 

1390 ۸1 2۸۸2 ۳192572 ۳۸ 7۸4 1129۸62 6 146 576200 

1391 76 2۳45 ۳4۸161 22 ۳۸5 5۳6690 9 ۳۸6 77۳700 

1392 11۸ ۳471 255۸۸۳5 40 699 11229۳4 7 76 14160۸ 

1393 100 1۸27 4559451 4۳ 49۸ 5710۸1 6 16۸ 64617۳ 

1394 ۸1 21۳2 ۳702000 44 64۸ 790575 9 124 205700 

1395 45 919 1794270 ۳6 4۳2 111۸1۸7 12 19۸ 5۸0۸00 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                     

های برداری و طرحايجادی و بهره تاسيس که تعداد مجوزهایشود (  مشخص مي76-1با توجه به جدول )

گذاری نيز همين اتفاق از نظر سرمايه .استروندی نوساني را تجربه کرده 95تا ۸5های توسعه در طول سال

 است. افتاده

 شهرضاتعداد صنایع مختلف در شهرستان 

-1ول )که به تفکيك به صورت جد از تنوع بااليي در انواع صنايع مختلف دارا مي باشد شهرضا شهرستان

.است( 77



 

 

 شهرضا شهرستان به تفکیک نوع فعالیت صنایع سهم(. 77 -1جدول)

 سال

ت کانی غیر فلزی
صوال

سایر مح
 

ت
صوال

مح
 

ک
ک و پالستی

از الستی
ت چوبی بجز مبل 

صوال
ب و مح

چو
 

ت
صنوعا

مبلمان سایر م
 

ت
ت منسوجا

ساخ
 

ت کاغذی
صوال

ت کاغذ و مح
ساخ

 

ت اساسی
فلزا

 

ت غذایی و آشامیدنی
صوال

مح
 

ت فلزی فابریکی
صوال

مح
 

ماشین
ت و دستگاههای برقی

آال
 

وسایل نقلیه موتوری
 

ت شیمیایی
صوال

ت مواد و مح
ساخ

 

ت ماشین
ساخ

ت 
آال

ت
و تجهیزا

 

ت
صل از نف

ک و فرآورده های حا
ک

 

ت حمل ونقل
سایر تجهیزا

 

استخراج کانه های فلزی
 

رادیو تلویزیون وسایل ارتباط
 

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل ونقل 

فعالیتهای آژانسهای مسافرتی
 

ت
بازیاف

 

ت
ابزار پزشکی اپتیکی دقیق ساع

 

استخراج سایر معادن
 

ت مهندسی
سایر فعالیتهای خدما

 

مجموع 

های کارگاه

 صنعتی

1385 ۸۸/25 70/14 ۳5/2 5۸/0 52/2۳ 17/1 76/1 47/6 70/4 5۸/0 0 94/12 76/1 76/1 0 0 0 0 5۸/0 5۸/0 5۸/0 0 170 

1386 ۳2/26 7۳/14 10/2 52/0 57/21 57/1 57/1 ۳1/6 7۳/4 05/1 0 7۳/14 57/1 57/1 0 0 0 0 52/0 52/0 52/0 0 190 

1387 45/25 7۳/14 2۳/2 44/0 0۸/20 7۸/1 7۸/1 ۸0/5 ۳5/5 ۳۳/1 0 ۸۳/1۳ 57/۳ 7۸/1 0 0 0 0 ۸9/0 44/0 44/0 0 224 

1388 ۳9/25 ۸4/14 95/1 ۳9/0 14/19 56/1 56/1 ۸5/5 6۸/4 17/1 17/1 ۸4/14 51/۳ 95/1 ۳9/0 0 0 0 7۸/0 ۳9/0 ۳9/0 0 256 

1389 49/2۳ 2۳/14 77/1 71/0 50/1۸ 77/1 77/1 11/7 69/5 42/1 06/1 2۳/14 91/۳ 77/1 ۳5/0 0 0 0 06/1 ۳5/0 ۳5/0 0 2۸1 

1390 59/2۳ 62/1۳ 99/1 99/0 60/17 66/1 99/1 97/7 64/5 ۳2/1 99/0 94/15 99/1 99/1 ۳۳/0 0 0 0 ۳2/1 ۳۳/0 ۳۳/0 0 ۳01 

1391 95/21 6۳/14 1۳/2 91/0 15/16 52/1 ۸2/1 ۳1/7 09/6 21/1 91/0 ۸5/15 26/4 1۳/2 ۳0/0 0 ۳0/0 ۳0/0 21/1 ۳0/0 ۳0/0 0 ۳2۸ 

1392 01/21 72/1۳ 96/1 12/1 40/15 40/1 52/2 56/7 60/5 6۸/1 ۸4/0 0۸/17 4۸/4 96/1 2۸/0 2۸/0 2۸/0 2۸/0 12/1 2۸/0 2۸/0 0 ۳57 

1393 70/19 14/14 76/1 01/1 14/14 51/1 7۸/۳ ۳2/7 ۸0/5 76/1 75/0 17/17 29/4 76/1 50/0 25/0 25/0 25/0 01/1 25/0 75/0 50/0 ۳96 

1394 27/19 ۸۳/1۳ 04/2 90/0 92/12 5۸/1 ۸5/۳ 4۸/7 66/5 ۸1/1 6۸/0 7۸/16 ۳0/4 04/2 45/0 22/0 22/0 22/0 1۳/1 22/0 90/0 6۸/0 441 

1395 05/1۸ ۳1/14 07/2 ۸2/0 0۳/1۳ 2۸/2 94/۳ 05/7 ۳9/5 65/1 62/0 04/1۸ 56/4 07/2 41/0 20/0 20/0 20/0 0۳/1 20/0 ۸2/0 ۸2/0 4۸2 

استان در 

 95سال 
52/25 ۸7/9 99/0 76/0 2۸/2۳ 61/1 56/۳ 2۳/5 00/۸ ۳6/2 1۳/2 95/4 9۸/6 27/1 51/0 02/0 20/0 04/0 ۸۳/0 46/0 ۳6/0 - 9120 

  ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



   1۳7/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. شاخص تنوع صنعتی شهرستان75 -1نمودار)

وجه دارد. بات قراررتبه دوم  همراه با شهرستان کاشان در باشد که از اين نظرميصنعت  22تعداد تنوع صنعتي 

شود که بيشترين تمرکز صنايع اين شهرستان در سه بخش ساير ( مشخص مي77-1های جدول )به داده

 مواد و محصوالت شيمياييو پالستيك و ساخت الستيك محصوالت از محصوالت کاني غيرفلزی، 

های نسبي اين شهرستان نام برد. همانطور که مشخص است ها به عنوان مزيتتوان از آنباشد که ميمي

 است. های شهرستان روند صعودی داشتهتعداد کارگاه

 معدن -2 -1-9

 دهد. را نشان مي 1۳۸5-1۳95طي دوره  شهرضاری شهرستان تعداد معادن در حال بهره بردا (7۸-1)جدول 

 تعداد معادن در حال بهره برداری شهرستان شهرضا (78 -1)جدول 

 تعداد معادن شهرستان سال

1385 4 

1386 9 

1387 15 

1388 21 

1389 2۳ 

1390 25 

1391 ۳1 

1392 ۳1 

1393 ۳6 



  شهرضاتوسعه شهرستان  سند/ 1۳۸

 

 تعداد معادن شهرستان سال

1394 42 

1395 41 

 هشتم 1395رتبه در استان در سال 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

به شهرضا رتشهرستان درصد از معادن استان در شهرستان شهرضا بوده اند و از اين نظر  5/5، 1۳95در سال 

 هشتم را در استان داشته است. 

ها مانند های اقتصادی آنرضا و شاخصهجزييات انواع معادن موجود در شهرستان شه (79-1)در جدول 

 گذاری و پرسنل ارائه شده است.ظرفيت استخراج، ذخيره قطعي سرمايه
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 انواع معادن شهرستان شهرضا و شاخصه های اقتصادی آن ها .(79 -1)جدول

 سال

 مصالح ساختمانی غیرفلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم از سرمایه 

اری استان گذ

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج     

 )هزار تن(

گذاری                  سرمایه

 )میلیون ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

 )درصد(استان

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 2 ۸000 16 165000 6220 5۸/4 62/20 1 5000 6 75000 910 06/1 15 

1386 ۳ 9900 21 225000 ۸472 51/5 72/22 5 20400 ۳7 ۳9500 ۸۸۳0 ۸6/6 9۳/1 

1387 4 10554 26 ۳2500 106۸5 01/6 07/۳ 10 29790 ۸0 1005000 2۳59۸ 7۸/11 7۳/۳۳ 

1388 7 24254 47 615000 1۸522 10/9 ۳5/25 1۳ ۳54۸0 104 1۳15000 ۳2544 07/10 06/۳7 

1389 7 24254 47 615000 1۸522 17/۸ ۳5/25 15 ۳۸525 119 1457000 ۳7475 96/9 ۸1/۳7 

1390 7 24254 47 615000 1۸522 55/7 ۳5/25 17 4۳525 12۸ 1595000 40414 5۳/9 64/۳6 

1391 10 27404 62 9۳0000 22259 ۳6/۸ 9۳/۳۳ 20 49025 144 1964500 4۸240 7۳/۸ 07/40 

1392 10 27404 62 9۳0000 22259 96/7 9۳/۳۳ 20 49025 144 1964500 4۸240 47/۸ 07/40 

1393 10 27404 62 9۳0000 22259 57/7 9۳/۳۳ 25 54026 1۸7 2۳۳1500 7۸5۸۸ ۸2/11 15/4۳ 

1394 10 27404 62 9۳0000 22259 91/6 9۳/۳۳ 29 60702 175 2667500 7/76۸04 4۳/10 94/4۳ 

1395 10 27404 62 9۳0000 22259 92/5 9۳/۳۳ 2۸ 5۸522 157 2449500 1/7۳974 ۸۸/۸ ۸5/41 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - سوم چهارم دوم پنجم - - هشتم سوم هفتم پنجم -



 

 

 شهرستان شهرضا و شاخصه های اقتصادی آن هاانواع معادن  (.79-1مه جدول)ادا

 سال

 نیهای تزییسنگ فلزی

 تعداد

 ذخیره

قطعی            

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج  

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم از سرمایه 

گذاری استان 

 )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

 تعداد

 ذخیره

قطعی 

 )هزار تن(

 پرسنل

 )نفر(

ظرفیت 

استخراج 

 )هزار تن(

گذاری سرمایه

)میلیون 

 ریال(

سهم سرمایه 

گذاری از 

 استان )درصد(

نسبت 

استخراج به 

 ذخیره قطعی

1385 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 1۳/۳ 100 0 0 0 0 0 0 0 

1386 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۸9/2 100 0 0 0 0 0 0 0 

1387 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 75/2 100 0 0 0 0 0 0 0 

1388 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 5۸/2 100 0 0 0 0 0 0 0 

1389 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 07/2 100 0 0 0 0 0 0 0 

1390 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۸9/1 100 0 0 0 0 0 0 0 

1391 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۳5/1 100 0 0 0 0 0 0 0 

1392 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۳0/1 100 0 0 0 0 0 0 0 

1393 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 06/1 100 0 0 0 0 0 0 0 

1394 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۸6/0 100 2 ۳۳9 ۳9 4۸000 19099 ۸4/0 59/141 

1395 1 5۳0 2۳ 5۳000 5۸14 ۸4/0 100 2 ۳۳9 ۳9 4۸000 19099 ۸4/0 59/141 

رتبه در استان 

 1395در سال 
 - دهم زدهماي دوازدهم پانزدهم - - دهم نهم دهم نهم -

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



   141/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

ساختماني شهرستان شهرضا رشد يافته است. تعداد معادن مصالح طي دوره مورد بررسي تعداد معادن 

 به بعد ثابت بوده است. 1۳91غيرفلزی شهرستان  از سال 

 
 1395های استان اصفهان در سال لزی شهرستانتعداد معادن غیرف(76 -1)نمودار 

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن مصالح ساختمانی شهرستان (77 -1)نمودار 

 



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 142

 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال نی شهرستانهای تزییتعداد معادن سنگ(78 -1)نمودار

 
 1395های استان اصفهان در سال تعداد معادن فلزی شهرستان (79 -1)نمودار 

( ۸-1های شهری و روستايي شهرستان شهرضا در نقشه )پراکنش صنايع و معادن در ارتباط با سکونتگاه

ورت به ص  شهرستان مرکزو  شمالدر  شهرضاها و واحدهای صنعتي شهرستان نشان داده شده است. شهرک

 برداری شده نيز در شمال شهرستان قرار دارند.معادن بهرهاکثر شکل گرفته است.  پراکنده



 

 

 شهرضاشهرستان  پراکنش صنایع و معادن(. 8 -1نقشه)



  شهرضاسند توسعه شهرستان / 144

 

 کشاورزی -10 -1

( آورده شده است. اين نقشه منابع آبي سطحي 9-1نقشه )اورزی شهرستان شهرضا در پراکنش اراضي کش

و زيرزميني مورد نياز بخش کشاورزی را نيز مشخص نموده است. همانگونه که مشخص است قسمت عمده 

ها به بندی زمينبا تقسيم کشاورزیبخش  در .شهرستان قرار داردو مرکز شمال زمين های کشاورزی در 

راعي، سطح زير کشت محصوالت زراعي شهرستان شهرضا در دو قسمت اراضي باغي و اراضي ز

هکتار است. اين شهرستان از نظر دارا بودن اراضي زراعي،  ۳1۸7هکتار و اراضي باغي  2/22۸95، 1۳94سال

باشد. جايگاه هفتم) از بيست و چهار شهرستان( در استان و از نظر ميزان باغات جايگاه  ششم را دارا مي

هکتار( و خور و  9600۸های اصفهان)اراضي زراعي به ترتيب در شهرستانبيشترين و کمترين 

 4/2216۳ميرم) سهای شهرستانهکتار( و بيشترين و کمترين اراضي باغي استان به ترتيب در  2۳7۳بيابانك)

درصد از اراضي باغي استان   25/4چنين شهرستان شهرضا هکتار( قرار دارند. هم 6/5۸1هکتار( و فريدن) 

دهند. طبق بررسي اطالعات موجود، اراضي زراعي و درصد از اراضي زراعي استان را تشکيل مي  6۸/4و 

شوند.به شکل آبي اداره مي 1۳94باغات اين شهرستان به صورت صد درصدی در سال 



 

 

 های سطحی و زیرزمینیآب در ارتباط با منابع شهرضاهای کشاورزی شهرستان (. وضعیت فعالیت9 -1نقشه)



  شهرضاد توسعه شهرستان سن/ 146

 

 ( آمده است.۸0-1)آمار و اطالعات اراضي موجود در اين شهرستان در جدول 

 )هکتار( و سهم شهرستان از استان)درصد(شهرضا(. اراضی زراعی و باغات شهرستان 80 -1جدول)

 سال

 باغات اراضی زراعی

مجموع 

کل 

اراضی 

 کشاورزی

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم از 

 استان
 شهرستان

سهم 

از 

 استان

 شهرستان شهرستان
سهم 

از 

 استان

 شهرستان
سهم از 

 استان
 شهرستان

1385 5/2۳045 ۳2/5 0 00/0 5/2۳045 27۳۸ 94/۳ 0 00/0 27۳۸ 5/257۸۳ 

1386 2۳047 26/5 0 00/0 2۳047 2/221۸ 1۳/۳ 0 00/0 2/221۸ 2/25265 

1387 2۳014 27/5 0 00/0 2۳014 5/29۸5 77/۳ 0 00/0 5/29۸5 5/25999 

1388 22972 29/5 0 00/0 22972 5/۳۳5۸ 1۳/4 0 00/0 5/۳۳5۸ 5/26۳۳0 

1389 22972 29/5 0 00/0 22972 9/۳240 1۳/4 0 00/0 9/۳240 9/26212 

1390 22972 29/5 0 00/0 22972 5/۳4۳1 1۳/4 0 00/0 5/۳4۳1 5/2640۳ 

1391 5/22972 25/5 0 00/0 5/22972 ۳611 50/4 0 00/0 ۳611 5/265۸۳ 

1392 2/22906 25/5 0 00/0 2/22906 ۳669 50/4 0 00/0 ۳669 2/26575 

1393 2/22906 25/5 0 00/0 2/22906 ۳1۳0 ۳9/4 0 00/0 ۳1۳0 2/260۳6 

1394 2/22۸95 24/5 0 00/0 2/22۸95 ۳1۸7 ۳۸/4 0 00/0 ۳1۸7 2/260۸2 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان         

مجموع اراضي کشاورزی) زراعي و باغي( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان نشان ( ۸0-1نمودار )

، شهرستان شهرضا جايگاه هفتم استان را از لحاظ دارا بودن اراضي شودمشاهده ميهمانطور که  .دهدمي

 در اختيار دارد. 1۳94کشاورزی در سال 

 



   147/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ها در سال استان اصفهان به تفکیک شهرستان ) باغی و زراعی( (.  اراضی کشاورزی80 -1نمودار)

 
 1394ها در سال (. اراضی زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان81 -1نمودار)

 

 

 



  شهرضاد توسعه شهرستان سن/ 14۸

 

 
 1394ها در سال (. اراضی باغی استان اصفهان به تفکیک شهرستان82 -1نمودار)

ترين منابع ملي کشور و از مواهب خدادادی است که مديريت و ترين و با ارزشمراتع يکي از مهم

أمين ل و ت، ايجاد اشتغاد نقش اساسي در جهت حفظ آب و خاکتوانبرداری صحيح از اين منابع ميبهره

( در مجموع 1۳95شهرستان شهرضا)طبق آمار سال های پروتئيني ايفا کند. نيازهای کشور در زمينه فرآورده

هکتار، مراتع قشالقي و 15/102۳26ها يعني درصد از آن 51باشد که هکتار مرتع مي 15/201071دارای 

ها مراتع درجه درصد آن 10ع اين مراتع، هکتار، مراتع ييالقي هستند. از جم 9۸7۳5ها يعني درصد از آن 49

 2۳/۳درصد مراتع درجه سه هستند. در کل مراتع شهرستان شهرضا  11درصد مراتع درجه دو و  79يك، 

 دهند. درصد از جمع مراتع استان را تشکيل مي

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

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی قیمراتع ییال

 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 99226 01/4 10۳644 71/2 191۸0 77/2 160170 75/4 2۳520 06/1 
1386 99226 02/4 10۳276 71/2 19145 77/2 159۸۸0 75/4 2۳477 06/1 
1387 2/99117 02/4 ۸/10۳162 71/2 191۳0 77/2 159700 75/4 2۳450 06/1 
1388 9۸9۸5 02/4 10۳025 71/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 76/4 2۳6۳7 06/1 
1389 9۸9۸5 ۸2/۳ 10۳025 ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 2۳6۳7 06/1 
1390 9۸9۸5 ۸2/۳ 10۳020 ۸2/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 2۳6۳2 06/1 
1391 9۸7۳5 ۸1/۳ 102520 ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 2۳1۳2 05/1 



   149/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 سال

 مراتع درجه سه مراتع درجه دو مراتع درجه یک مراتع قشالقی قیمراتع ییال

 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 9۸7۳5 ۸2/۳ 10242۸ ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 2۳040 04/1 
1393 9۸7۳5 ۸2/۳ 10242۸ ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 2۳040 04/1 
1394 9۸7۳5 ۸2/۳ 15/102۳26 ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 15/2294۸ 04/1 
1395 9۸7۳5 ۸2/۳ 15/102۳26 ۸1/2 1۸9۸۸ 76/2 159۳۸5 77/4 15/2294۸ 04/1 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان اصفهان                    

 1۳95در سال  شهرضاك، درجه دو و درجه سه شهرستان مراتع درجه ي ( نسبت۸۳-1همچنين در نمودار )

 مشخص شده است.

 
 1395در سال  شهرضا(. وضعیت مراتع شهرستان 83 -1نمودار)

درصد از محصوالت باغي) ديم و آبي( و  24/6، 1۳94با توجه به آمار ميزان توليدات کشاورزی در سال 

در  شود و اينزراعي) ديم و آبي( استان اصفهان در شهرستان شهرضا توليد ميدرصد از محصوالت  ۳9/۳

درصد از اراضي زراعي استان را در اختيار  6۸/4درصد از اراضي باغي و  25/4حالي است که اين شهرستان 

 -41/0به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های دارد. ميزان محصوالت زراعي آبي شهرستان شهرضا در طي سال

. ها صفر بوده استدرصد رشد)منفي( داشته و کاهش يافته اما محصوالت زراعي ديم آن در طي اين سال

 ۸5/5به طور متوسط  1۳94تا  1۳۸5های ميزان محصوالت باغي آبي شهرستان شهرضا نيز در طي سال

اورزی کش ها صفر بوده است. بررسي جايگاهدرصد رشد داشته و محصوالت باغي ديم آن در طي اين سال
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ی ی يازدهم استان در توليد محصوالت زراعي و رتبهشهرستان در توليدات کشاورزی نشان دهنده رتبه

تن و شهرستان  5۸7152باشد. الزم به ذکر است که شهرستان اصفهان با پنجم استان در توليدات باغي مي

د. وليدات زراعي در استان را دارنتن توليد محصوالت زراعي، بيشترين و کمترين ت 7042خور و بيابانك با 

تن، به  1455خور و بيابانك با شهرستان تن توليد محصوالت باغي و  196041سميرم با شهرستان همچنين 

ه اين بخش در ت مربوط بآمار و اطالعا کنند.ترتيب بيشترين و کمترين محصوالت باغي استان را توليد مي

 .( آمده است۸2-1جدول )

 شهرضا(. تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان 82 -1جدول)

 سال

 محصوالت باغات)تن( محصوالت زراعی)تن(

مجموع 

محصوالت 

 کشاورزی

 )تن(

 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

 شهرستان
 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

1385 9/1۳9964 99/2 0 00/0 9/1۳9964 5/2602۳ ۳4/4 0 00/0 5/2602۳ 4/1659۸۸ 

1386 5/142599 0۸/۳ 0 00/0 5/142599 4/22902 0۳/4 0 00/0 4/22902 9/165501 

1387 1۳4049 0۸/4 0 00/0 1۳4049 1/1۳7۳6 57/4 0 00/0 1/1۳7۳6 1/1477۸5 

1388 5/116521 1۳/4 0 00/0 5/116521 ۸/2176۸ 0۳/7 0 00/0 ۸/2176۸ ۳/1۳۸290 

1389 5/170624 90/4 0 00/0 5/170624 6/2۸412 0۳/7 0 00/0 6/2۸412 1/1990۳7 

1390 5/1۳65۳۸ 56/4 0 00/0 5/1۳65۳۸ 1/۳24۳5 0۳/7 0 00/0 1/۳24۳5 6/16۸97۳ 

1391 9/142064 22/4 0 00/0 9/142064 26762 62/4 0 00/0 26762 9/16۸۸26 

1392 ۳/1115۳0 49/۳ 0 00/0 ۳/1115۳0 2۸516 14/5 0 00/0 2۸516 ۳/140046 

1393 127۳۳۳ 99/۳ 0 00/0 127۳۳۳ ۳2775 11/5 0 00/0 ۳2775 16010۸ 

1394 7/11506۳ 41/۳ 0 00/0 7/11506۳ ۳1956 24/6 0 00/0 ۳1956 7/147019 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                  

( مجموع محصوالت کشاورزی) زراعي و باغي ( را در استان اصفهان به تفکيك شهرستان ۸4-1مودار )ن

استان را از لحاظ توليد  نهمجايگاه  شهرضاشهرستان  شودطور که مشاهده ميهمان. دهدنشان مي

 محصوالت کشاورزی در اختيار دارد.



   151/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394ها در سال (. محصوالت کشاورزی استان اصفهان به تفکیک شهرستان84 -1نمودار)

 
 1394ها در سال (. محصوالت زراعی استان اصفهان به تفکیک شهرستان85 -1نمودار)
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 1394ها در سال غی استان اصفهان به تفکیک شهرستان(. محصوالت با86 -1نمودار)

توليد  وری عواملها الزم است به تحليل بهرهبا آگاهي يافتن از وضعيت اراضي کشاورزی و محصوالت آن

ه به داده)يا دوری به صورت نسبت ستانهای بهرهدر بخش کشاورزی نيز پرداخته شود. شکل کلي شاخص

ی زمين در بخش کشاورزی ی بازدهي نهادهها( است. محاسبهورودیها به به عبارت ديگر خروجي

دهد که بيشترين  و کمترين بازدهي نشان مي 1۳94شهرستان شهرضا بر اساس توليدات کشاورزی سال 

تن در هکتار( و  22/14های برخوار)ی زمين در استان اصفهان به ترتيب مربوط به شهرستاننهاده

تن توليد محصوالت کشاورزی در  6۳6۸/5باشد. شهرستان شهرضا با ر( ميتن در هکتا 26/2خوانسار)

 هکتار، در جايگاه شانزدهم استان قرار دارد.

 )تن در هکتار( شهرضای زمین در بخش کشاورزی شهرستان وری نهاده(. بهره83 -1جدول)

 سال
 ر تولید محصوالت باغیبهره وری د بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1385 1/6 - 1/6 5/9 - 5/9 4/6 

1386 2/6 - 2/6 ۳/10 - ۳/10 6/6 

1387 ۸/5 - ۸/5 6/4 - 6/4 7/5 

1388 1/5 - 1/5 5/6 - 5/6 ۳/5 

1389 4/7 - 4/7 ۸/۸ - ۸/۸ 6/7 

1390 9/5 - 9/5 5/9 - 5/9 4/6 

1391 2/6 - 2/6 4/7 - 4/7 4/6 

1392 9/4 - 9/4 ۸/7 - ۸/7 ۳/5 



   15۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 سال
 ر تولید محصوالت باغیبهره وری د بهره وری در تولید محصوالت زراعی

 بهره وری کل
 مجموع دیم آبی مجموع دیم آبی

1393 6/5 - 6/5 5/10 - 5/10 1/6 

1394 0/5 - 0/5 0/10 - 0/10 6/5 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان       

های استان اصفهان را ی زمين در بخش کشاورزی برای شهرستاننهادهوری ( جايگاه بهره۸7-1نمودار )

 دهد.مي نشان

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در تولید کل محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهاده(. بهره87 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 
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ر بخش زراعی محصوالت کشاورزی شهرستانی زمین) میزان محصول در هکتار( دوری نهاده(. بهره88 -1نمودار)

 1394های استان اصفهان در سال 

 
های ی زمین) میزان محصول در هکتار( در بخش باغی محصوالت کشاورزی شهرستانوری نهاده(. بهره89 -1نمودار)

 1394استان اصفهان در سال 

يي در ميزان توليد محصوالت و جلوگيری از هدر رفت منابع آبي سزاهای آبياری تأثير بهدون شك شيوهب

درصد به  1۳/۸4درصد از اراضي به شکل آبياری باراني،  51/۸، 1۳94دارد. در شهرستان شهرضا، در سال 

شود. الزم به ذکر است که ای اداره ميها به شکل آبياری قطرهدرصد آن ۳6/7شکل آبياری غرقابي و 

به طور ميانگين به ترتيب  1۳94تا  1۳۸5ای در اين شهرستان از سال اني، غرقابي و قطرهميزان آبياری بار



   155/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

در استان ميزان آبياری باراني، غرقابي و  و انددرصد رشد داشته 75/1۳درصد و  -۳5/1درصد، 17/25

 اند.درصد به طور ميانگين رشد داشته 9۸/۸درصد و  -0۸/1درصد،  42/10ای به ترتيب قطره

 )هکتار(شهرضاهای مختلف آبیاری اراضی در شهرستان (. شیوه84 -1ل)جدو

 سال

 ایآبیاری قطره آبیاری غرقابی آبیاری بارانی

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 بارانی

سهم آبیاری 

بارانی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

ی آبیار

 غرقابی

سهم آبیاری 

غرقابی از کل 

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 درصد()

اراضی 

تحت 

آبیاری 

 ایقطره

سهم آبیاری 

ای از کل قطره

های آبیاری شیوه

اراضی 

 شهرستان)درصد(

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 4/۳46 ۳4/1 ۳5/1 9/24۸24 2۸/96 ۳4/5 2/612 ۳7/2 15/5 

1386 4/479 90/1 66/1 1/24124 4۸/95 17/5 7/661 62/2 10/5 

1387 9/526 0۳/2 6۳/1 4/24747 1۸/95 27/5 2/725 79/2 01/5 

1388 2/1010 ۸4/۳ ۸7/2 1/24515 11/9۳ 2۸/5 2/۸05 06/۳ 05/5 

1389 9/1۳51 16/5 2۸/۳ ۳/2۳970 44/91 2۸/5 ۸/۸90 40/۳ 11/5 

1390 9/14۸4 62/5 27/۳ 5/2۳795 12/90 25/5 1/112۳ 25/4 9۸/5 

1391 9/1767 65/6 4۳/۳ 5/2۳۳79 95/۸7 25/5 1/14۳6 40/5 92/6 

1392 9/19۸6 4۸/7 6۳/۳ 4/2۳004 56/۸6 2۳/5 9/15۸۳ 96/5 10/7 

1393 ۳/21۳9 22/۸ 72/۳ ۸/22161 12/۸5 19/5 1/17۳5 66/6 46/7 

1394 2/2219 51/۸ 57/۳ 7/2194۳ 1۳/۸4 20/5 ۳/1919 ۳6/7 46/7 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                            

بوده که تا سال  1۳۸5درصد در سال  15/۳نسبت جمعيت شهرستان شهرضا به کل جمعيت استان اصفهان، 

درصد رسيده است. با اين حال تغييرات جمعيت شاغل در بخش کشاورزی به اين صورت  12/۳به  1۳94

درصد  50/۳است که شاغلين بخش کشاورزی شهرستان شهرضا به کل شاغلين اين بخش در استان از بوده 

رسيده است. شاغلين بخش کشاورزی در اين شهرستان به طور  1۳94درصد در سال  02/4به  1۳۸5در سال 

معيت نفر از ج 7۳۳1، 1۳94درصد رشد داشته است. در سال  01/۳، 1۳94تا  1۳۸5های ميانگين در سال

 باشند،که از لحاظ شاغلين بخش کشاورزیشاغل اين شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعاليت مي

ل از اين نظر شهرستان اصفهان بيشترين تعداد شاغ . اين شهرستان در جايگاه يازدهم استان اصفهان قرار دارد

بخش کشاورزی را دارا  نفر( کمترين شاغالن 1920ن)شهرستان نايينفر( و  ۳۳162در بخش کشاورزی)

 هستند.
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 شهرضا(. شاغلین بخش کشاورزی در شهرستان 85 -1جدول)

 سال
 شاغلین بخش کشاورزی

 سهم از استان) درصد( شهرستان

1385 5614 50/۳ 

1386 57۸۳ 56/۳ 

1387 5957 6۳/۳ 

1388 61۳6 69/۳ 

1389 6۳21 75/۳ 

1390 6511 ۸1/۳ 

1391 6707 ۸7/۳ 

1392 6909 92/۳ 

1393 7117 97/۳ 

1394 7۳۳1 02/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                       

 
 1394های استان اصفهان در سال (. شاغلین بخش کشاورزی شهرستان90 -1نمودار)

ت. در الت کشاورزی اسآتوان) اسب بخار در هکتار( ماشينی استفاده از دهندهنشان ضريب مکانيزاسيون

فالورجان و لنجان دارای باالترين ضريب های شهرستانهای استان اصفهان، ، در ميان شهرستان1۳94سال 

شهرستان در  اند.ترين ضريب مکانيزاسيون بودهينسميرم وکاشان دارای پايهای شهرستانمکانيزاسيون و 

رسيده که  به طور ميانگين در  1۳94در سال  2۸/1به  1۳۸5در سال   يكشهرضا ضريب مکانيزاسيون از 

درصدی همراه بوده است. اين شهرستان از لحاظ شاخص مذکور، در جايگاه  17/5ها با رشد طي اين سال

 شانزدهم استان اصفهان قرار دارد.



   157/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 شهرضا(. ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در شهرستان 86 -1جدول)

 سال
 ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 متوسط استان شهرستان

1385 00/1 ۸5/0 

1386 14/1 9۳/0 

1387 04/1 1 

1388 07/1 25/1 

1389 17/1 ۳7/1 

1390 4۸/1 42/1 

1391 ۸4/0 5۸/1 

1392 05/1 64/1 

1393 14/1 72/1 

1394 2۸/1 ۸/1 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                                                     

 هده است.قابل مشا شهرضا( روند تغيير ضريب مکانيزاسيون در استان اصفهان و شهرستان 91-1در نمودار)

 
 1394تا  1385های واستان اصفهان در طی سال شهرضاتان (. ضریب مکانیزاسیون شهرس91 -1نمودار)

شده بين کشاورزان از جمله خدماتي است که در پي ارتقای کميت و کيفيت های کشاورزی توزيعنهاده

های تن انواع نهاده 95/۳25۳1مجموعاً  1۳94گيرد. در شهرستان شهرضا، در سال محصوالت صورت مي

 6۳/۸4درصد آن بذر،  20/1ين کشاورزان اين شهرستان توزيع شده که کشاورزی شامل کود، سم و بذر ب

های توزيع درصد نهاده 6۳/4ی توزيع شده درصد آن کود بوده است. اين ميزان نهاده 17/14درصد سم و 
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ها شامل بذر، سم ، توزيع اين نهاده1۳94تا  1۳۸5های ی کشاورزی در سطح استان است. در طي سالشده

رشد داشته و در مجموع به طور ميانگين درصد  -2۸/۳و  -6۳/1، ۸6/2تيب به طور ميانگين ود به ترو ک

های کشاورزی توزيع شده در استان، اين درصد رشد منفي داشته است. از لحاظ مجموع نهاده -۳۳/2

ه هفتم اتر از لحاظ توزيع بذر در استان در جايگشهرستان در جايگاه نهم استان قرار دارد و به طور جزئي

شده ذر توزيعبيشترين ب. استان، توزيع سم در جايگاه نهم و توزيع کود نيز در جايگاه پنجم استان قرار دارد

بيشترين توزيع تن(،  2در شهرستان خور و بيابانك) تن( و کمترين آن 2595در استان در شهرستان اصفهان) 

تن( و در نهايت  4550شهرستان خوانسار)تن( و کمترين آن مربوط به  ۸7۸66سم در شهرستان اصفهان) 

 ين( و کمترين آن مربوط به شهرستان ناي5۳/24۸01بيشترين توزيع کود در استان در شهرستان اصفهان )

 دهد.ارائه مي 1۳94تا  1۳۸5های ( اين آمار و اطالعات را برای سال۸7-1جدول )باشد. تن( مي 19/55۳)

 شهرضاهای کشاورزی در شهرستان (. توزیع نهاده87 -1جدول)

 سال

 کود)تن( سم)تن( بذر)تن(

 شهرستان
سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)
 شهرستان

سهم از 

 درصد(استان)

1385 501 04/۸ 9/۳2026 57/4 7۸50 99/4 

1386 ۳/52۳ 04/۸ 2/۳1796 57/4 2/7571 99/4 

1387 7/541 04/۸ 6/۳116۸ 57/4 7670 99/4 

1388 472 04/۸ ۳/۳1110 57/4 6560 99/4 

1389 ۳/۳6۳ 04/۸ 6/۳0195 57/4 5/55۳0 99/4 

1390 72۳ 91/7 ۸/29745 57/4 2/۳117 99/4 

1391 920 65/11 ۳/27909 57/4 ۳/4119 99/4 

1392 57۳ ۳0/10 6/26994 57/4 ۳9۳2 99/4 

1393 454 ۳2/6 ۳/265۳1 57/4 1/49۳۸ 99/4 

1394 ۳90 70/4 275۳2 57/4 4610 99/4 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان                      

شده در های کشاورزی توزيعهای استان اصفهان از نظر مجموع نهاده( جايگاه شهرستان92-1نمودار)

 دهد.ها را نشان ميشهرستان



   159/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 1394های استان اصفهان در سال شده در شهرستانهای کشاورزی توزیع(. مجموع نهاده92 -1نمودار)

های ا و زيانهی اساتيد فن در جهت جلوگيری از آسيبای روشي مناسب و قابل قبول برای همهپوشش بيمه

ي که ناين نوع روش انتقال ريسك در بخش کشاورزی نيز به خصوص در ساليااحتمالي در آينده است. 

 ( تغيير۸۸-1)جدول  است. هايي همراه بودهبا پيشرفتگردد ی غالب بر شرايط جوی ميدهخشکسالي، پدي

های بخش کشاورزی، اعم از زراعت، باغباني، دام و طيور، آبزيان و منابع طبيعي و تحوالت بيمه در فعاليت

تا  1۳۸5ن امور دامي که از سال دهد. در شهرستان شهرضا ميزانشان مي 1۳94تا  1۳۸5های را طي سال

، تعداد قطعه طيوری که درصدی 09/۳6اند به طور متوسط با رشد ای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه  1۳94

اراضي  درصدی و ۸1/6ها به طور ميانگين با رشد اند نيز در طي اين سالای قرار گرفتهتحت پوشش بيمه

درصدی روبرو  17/4درصد و   4۸/4طور ميانگين با رشد ا بههزراعي و باغي شهرستان نيز در طي همين سال

تحت پوشش  1۳94تا  1۳۸5ور دامي که از سال بوده اند. الزم به ذکر است که در استان اصفهان ميزان ام

ای ، تعداد قطعه طيوری که تحت پوشش بيمهدرصدی ۸4/19به طور متوسط با رشد اند ای قرار گرفتهبيمه

اراضي زراعي و باغي استان  ودرصدی  44/4ها به طور ميانگين با رشد يز در طي اين سالاند نقرار گرفته

 درصدی روبرو بوده اند. 21/۳درصدی و  96/0طور ميانگين با رشد ها بهنيز در طي همين سال
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 رضاشهراعت و منابع طبیعی در شهرستان طیور، باغات، ز آبزیان، ای امور دام،(. سطح زیر پوشش بیمه88 -1جدول)

 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

از  سهم

 استان

درصد()  

 شهرستان

سهم از 

 استان

درصد()  

1385 9046 17/۳ 0 00/0 40160۳2 60/7 2/12۸6 ۸7/4 9/769۳ ۳5/4 - - 

1386 10410 17/۳ 0 00/0 4107059 62/7 12۸6 ۸7/4 9/4911 ۳5/4 - - 

1387 1795۸ 17/۳ 0 00/0 ۳776447 ۳4/6 4/14۸0 ۸7/4 7/۳۳55 ۳5/4 - - 

1388 ۳۳92 ۳6/1 0 00/0 ۳457۳۸۸ 72/5 4/1164 ۸2/4 6/72۳4 06/7 - - 

1389 1۳194 ۸1/۳ 0 00/0 ۳510۳64 09/5 7/1229 24/5 ۸/6404 02/6 9/40۸ 15/0 

1390 19161 9۸/5 0 00/0 5۸۸۳9۸4 ۸5/6 1021 12/4 5۸0۸ 00/4 470 15/0 

1391 1۸9۳2 6۸/4 0 00/0 512۸705 ۳0/6 105۳ 46/4 ۳۸76 72/2 - - 

1392 2۳156 59/۳ 0 00/0 4۳14554 5۸/5 ۳/15۸7 19/5 9/۳256 ۸0/۳ 5500 74/1 

1393 1۸519 60/2 0 00/0 5145024 ۳6/6 1775 0۳/5 ۳972 16/۳ 425۳ 55/1 

1394 15۳7۳ ۸1/1 0 00/0 59597۳0 92/7 7/15۸۳ 9۳/4 ۸/55۸7 52/4 - - 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان          

درصد از  56/6درصد از گوشت قرمز و  11/6، 1۳94موجود در استان اصفهان در سال  بر اساس اطالعات

شود که باعث شده تا اين شهرستان از لحاظ توليد گوشت قرمز شير استان در شهرستان شهرضا توليد مي

که  اين  تی چهارم استان قرار بگيرد. اين درحاليسی چهارم و از لحاظ توليد شير نيز در رتبهاستان در رتبه

درصد از دام سنگين استان را در خود جای داده است و از  52/5درصد از دام سبك و  26/7شهرستان 

تان ی ششم اسی چهارم استان و از لحاظ دارا بودن دام سنگين در رتبهلحاظ دارا بودن دام سبك در رتبه

ن به دست فهان در شهرستان اصفهاقرار دارد. الزم به ذکر است که بيشترين توليد شير و گوشت استان اص

است. همچنين شهرستان  1۳94تن گوشت قرمز در سال  11261تن شير و  26۸666آيد که به ترتيب مي

تن( استان را دارد. توليد گوشت  425تن( و کمترين توليد گوشت) 40۳خور و بيابانك، کمترين توليد شير)

 22/1۸درصد و توليد شير  92/11به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های قرمز در شهرستان شهرضا در طي سال

ها به طور ميانگين درصد به طور ميانگين رشد داشته است. همچنين دام سبك و دام سنگين در طي اين سال

 اند.درصد رشد داشته ۸5/۸و   5۳/۸به ترتيب 



   161/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 شهرضاسبک و سنگین در شهرستان (. تولید گوشت قرمز و شیر و تعداد دام 89 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  دام سنگین)راس( دام سبک) راس( تولید شیر)تن( )تن(زگوشت قرم

گوشت 

 قرمز

) تولید به 

 واحد دام(

سرانه 

 تولید شیر

) تولید به 

واحد 

 دام(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 9/14۸2 97/2 ۳/2961۸ 42/۳ 15499۸ ۳2/4 14414 06/۳ 00۸۸/0 4۳05/1 

1386 1/16۳1 95/2 2/2۳0۸4 42/۳ 262727 ۳1/7 14۳40 10/۳ 0059/0 609۸/1 

1387 6/1771 95/2 ۸/24۸۳0 42/۳ 272۳۳۸ ۳1/7 14655 10/۳ 0062/0 6944/1 

1388 2400 ۸۸/4 25129 ۳5/۳ 26221۸ ۳1/7 14۸۸۳ 10/۳ 99۸7/0 6۸۸4/1 

1389 ۳179 11/6 4945۳ 11/6 2۸2600 ۳1/7 24640 ۸9/4 010۳/0 0071/2 

1390 ۳411 11/6 5۳6۸2 11/6 ۳01909 41/7 257۳۳ ۸۸/4 0104/0 0۸61/2 

1391 ۳/۳5۳۳ ۸0/5 ۸/60101 11/6 ۳2121۸ 50/7 26۸26 ۸۸/4 0102/0 2404/2 

1392 6/۳716 91/5 ۳/6419۸ ۳7/6 ۳2121۸ 50/7 17260 47/۳ 0110/0 7195/۳ 

1393 ۳96۸ 11/6 690۸9 11/6 2999۳9 ۳9/7 20۸27 44/4 0124/0 ۳17۳/۳ 

1394 5/۳۸۸4 11/6 7/77045 56/6 27۸661 26/7 24۳94 52/5 012۸/0 15۸4/۳ 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان           

هد. ددر استان اصفهان نشان مي شهرضای گوشت قرمز را در شهرستان يد سرانه( جايگاه تول9۳-1نمودار)

 توليد سرانه، در جايگاه شانزدهم استان قرار دارد. 012۸/0شهرستان شهرضا با همانطور که مشخص است، 

 
 1394ن در سال های استان اصفها(. تولید سرانه گوشت قرمز در شهرستان93 -1نمودار)
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هد. ددر استان اصفهان نشان مي شهرضای شير را در شهرستان ( جايگاه توليد سرانه94-1همچنين نمودار )

تن توليد سرانه شير، در جايگاه نهم استان قرار  15۸4/۳همانطور که مشخص است، شهرستان شهرضا با 

 دارد.

 
 1394های استان اصفهان در سال سرانه شیر در شهرستان (. تولید94 -1نمودار)

واحد مرغداری گوشتي با توليد  120شهرستان شهرضا دارای  1۳94در زمينه توليدات طيور، در سال 

مرغ توليد کرده است. اين شهرستان تن تخم 66/166۸گذار، واحد مرغداری تخم ۳تن بوده و با  0۳/12152

درصد از توليدات مرغداری  92/7داری گوشتي استان را در اختيار دارد  و درصد از واحدهای مرغ 6۳/6

گذار استان، درصد از واحد های مرغداری تخم 72/1رساند و با دارا بودن گوشتي استان را به توليد مي

 مرغ استان را داشته است. مقايسه جايگاه توليدات طيور استان نشان ميدهد کهدرصد از توليدات تخم 76/1

ی هفتم را در تعداد واحدهای رتبه چهارم استان را در توليد گوشت مرغ و رتبه 1۳94اين شهرستان در  سال 

واحد مرغداری گوشتي، بيشترين  25۳مرغداری گوشتي دارد. در اين مورد شهرستان اصفهان با دارا بودن 

و  واحد مرغداری 6ا دارا بودن شهر بفريدون واحد مرغداری گوشتي در استان داشته است . البته شهرستان

تن گوشت مرغ، کمترين تعداد واحد مرغداری گوشتي و کمترين توليد مرغ را دارا است.  ۳05توليد 

واحد مرغداری  ۳تن توليد تخم مرغ در جايگاه سيزدهم استان و با  66/166۸با  شهرضا همچنين شهرستان

تن توليد تخم ۸۸/16۳۳2شهرستان کاشان با ين مورد ی دوازدهم استان قرار دارد. در اتخمگذار، در رتبه

مرغ به دهاقان و مبارکه بدون توليد تخم مياندشت، چادگان، خور و بيابانك، و نهای بوييشهرستان مرغ و 

 1۳۸5ا هترتيب در جايگاه اول و انتهای استان قرار دارند. توليد گوشت مرغ در اين شهرستان در طي سال

 درصد رشد داشته است. 91/2درصد و توليد تخم مرغ هم  75/5انگين به طور مي 1۳94تا 



   16۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 شهرضاگذار در شهرستان ی مرغ گوشتی و تخمها در زمینهبرداری و تولید آن(. واحدهای بهره90 -1جدول)

 سال

سرانه تولید  مرغ گوشتی

مرغ)میزان 

تولید به 

تعداد 

 واحد(

ه تولید سران 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 120 10/۸ ۸۳55 60/7 6/69 2 ۸0/1 15۸ ۸7/2 790 

1386 100 6۳/6 9605 62/7 ۳/96 2 75/1 9/1۸09 ۸7/2 9/904 

1387 107 6۳/6 79۸5 ۳4/6 ۸/74 2 67/1 2/19۸2 ۸7/2 1/991 

1388 12۳ 41/7 1/7491 72/5 9/60 ۳ 42/2 9/2096 ۸7/2 699 

1389 12۳ ۳۸/7 6971 09/5 7/56 ۳ ۳6/2 ۸/2211 ۸7/2 ۳/7۳7 

1390 121 91/6 ۸/99۳7 ۸5/6 1/۸2 ۳ 29/2 4/2779 47/۳ 5/926 

1391 129 1۳/7 1/9694 ۳0/6 1/75 ۳ 96/1 9/2۳02 77/2 6/767 

1392 119 66/6 ۸707 5۸/5 2/7۳ ۳ 05/2 6/2772 15/۳ 2/924 

1393 117 ۳1/6 6/960۸ ۳6/6 1/۸2 4 50/2 1/2۸90 15/۳ 5/722 

1394 120 6۳/6 12152 92/7 ۳/101 ۳ 72/1 7/166۸ 76/1 2/556 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان         

ی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری گوشتي  سرانه توليد گوشت مرغ، که به وسيله( 90-1طبق جدول )

افزايش يافته و در اين سال  1۳94تن در سال  27/101به  1۳۸5تن در سال  6۳/69شود، از نشان داده مي

استان قرار دارد. همچنين سرانه توليد  سرانه توليد گوشت مرغ جايگاه هشتملحاظ شهرستان شهرضا از 

تن در 790شود، از گذار نشان داده ميی ميزان توليد به تعداد واحد مرغداری تخممرغ، که به وسيلهتخم

د ه توليکاهش يافته و در اين سال شهرستان شهرضا از لحاظ سران 1۳94تن در سال   22/556به   1۳۸5سال 

 جايگاه هشتم استان قرار دارد.در تخم مرغ 
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 1394های استان اصفهان در سال ی تولید گوشت مرغ در شهرستان(. سرانه95 -1نمودار)

 
 1394ال های استان اصفهان در سمرغ در شهرستانی تولید تخم(.  سرانه96 -1نمودار)

درصد از  6۳/0واحد(،  14درصد از استخرهای استان)  47/2، با دارا بودن 1۳94شهرستان شهرضا، در سال

تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه جايگاه توليدات شيالت  ۳۳توليد ماهي استان يعني به ميزان 

ی نهم رتبهو را در پرورش ماهي  رتبه پانزدهم استان 1۳94دهد که اين شهرستان در  سال استان نشان مي

استان را در دارا بودن تعداد استخر پرورش ماهي در اختيار دارد. بيشترين ميزان پرورش ماهي استان در 

استخر پرورش ماهي در جايگاه هفتم استان قرار دارد.  17تن( بوده که با دارا بودن  17۳0شهرستان سميرم) 

 1خور و بيابانك)شهرستان استخر( و کمترين آن در  227اصفهان )  انشهرست بيشترين تعداد استخر ماهي در

به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5های پرورش ماهي در اين شهرستان در طي سالاست. به ثبت رسيده  استخر(



   165/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

درصد رشد داشته  16/42ها درصد و تعداد استخرهای پرورش ماهي به طور ميانگين در اين سال 01/27

تن  ۳۳/1قابل ذکر آنکه سرانه پرورش ماهي) ميزان توليد به تعداد استخر پرورش ماهي( از ی نکته است.

ی پرورش ماهي اين شهرستان افزايش يافته است. از لحاظ سرانه 1۳94تن در سال  ۳6/2به  1۳۸5در سال 

 ی نوزدهم استان را به خود اختصاص داده است.رتبه 1۳94در سال 

 شهرضاها در شهرستان (. واحدهای شیالت و تولید آن91 -1جدول)

 سال

 سرانه پرورش ماهی میزان تولید ش ماهیرتعداد استخر پرو

میزان تولید به تعداد )

 استخر پرورش ماهی(
 شهرستان

 سهم از استان

 درصد()

 شهرستان

 )تن(

 سهم از استان

 درصد()

1385 6 42/1 ۸ 27/0 ۳۳/1 

1386 5 15/1 5/5 16/0 10/1 

1387 17 10/4 9 2۸/0 5۳/0 

1388 19 94/4 5/25 72/0 ۳4/1 

1389 10 15/2 2۸ 71/0 ۸0/2 

1390 5 96/0 27 5۳/0 40/5 

1391 ۸ 41/1 2۸ 49/0 50/۳ 

1392 24 99/2 ۳2 7۸/0 ۳۳/1 

1393 10 61/1 ۳۳ 66/0 ۳0/۳ 

1394 14 47/2 ۳۳ 6۳/0 ۳6/2 

 زی استان اصفهانمأخذ: سازمان جهاد کشاور

در استان اصفهان نشان  1۳94را در سال  شهرضا ی پرورش ماهي شهرستان( جايگاه سرانه97-1نمودار )

 دهد.مي
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 1394های استان اصفهان در سال ی پرورش ماهی شهرستان(. سرانه97 -1نمودار)

کلني(،  402۸۳های زنبور عسل استان) درصد از کلني 66/5، با دارا بودن 1۳94شهرستان شهرضا، در سال

تن را به خود اختصاص داده است. مقايسه جايگاه  6/176درصد از توليد عسل استان يعني به ميزان  29/7

از لحاظ دارا بودن تعداد کلني زنبور  1۳94دهد که اين شهرستان در  سال توليدات عسل استان نشان مي

قابل  یو  از لحاظ توليد عسل نيز در جايگاه چهارم استان اصفهان قرار دارد. نکته ی چهارمعسل در رتبه

تن عسل از هر دو لحاظ در جايگاه  9۳2کلني زنبور عسل و توليد  ۳51990باد با آتوجه آنکه شهرستان نجف

ر يد عسل داند. تولن هيچ توليدی از عسل نداشتههای فالورجان و ناييارد وشهرستاناول استان قرار د

های زنبور عسل درصد و تعداد کلني 1۳/2به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5ها شهرستان شهرضا در طي سال

درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است که اين شهرستان از لحاظ  99/0ها به طور ميانگين در اين سال

 يگاه  نهم استان قرار دارد.ی توليد عسل) ميزان توليد به تعداد کلني زنبور عسل( در جاسرانه

 شهرضا(. تعداد کلنی زنبور عسل و تولید عسل در شهرستان 92 -1جدول)

 سال

ی تولید سرانه میزان تولید عسل تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به عسل)

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان

 شهرستان

 )تن(

از  سهم

 درصد()استان

1385 46۸7۳ 61/10 5/529 54/14 011۳/0 

1386 5۳5۳2 ۳۳/10 6/65۳ ۸2/1۳ 0122/0 

1387 479۸1 ۳4/9 5/۳1۳ 45/16 0065/0 

1388 5721۳ 29/11 1/۳49 ۸7/12 0061/0 

1389 70۳۸7 52/11 6/209 52/۸ 00۳0/0 



   167/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 سال

ی تولید سرانه میزان تولید عسل تعداد کلنی زنبور عسل

میزان تولید به عسل)

 تعدادکلنی زنبور عسل(
 شهرستان

سهم از 

 درصد()استان

 شهرستان

 )تن(

از  سهم

 درصد()استان

1390 70۳۸7 41/7 9/527 ۸۸/4 0075/0 

1391 6۳725 50/7 4/297 ۸۸/4 0047/0 

1392 6۸۸60 50/7 5/۳۳0 47/۳ 004۸/0 

1393 7712۳ ۳9/7 6/۳54 44/4 0046/0 

1394 402۸۳ 26/7 6/176 52/5 0044/0 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 دهد.را نشان مي 1۳94های استان اصفهان در سال ی توليد عسل در شهرستان( سرانه9۸-1نمودار )

 
 1394ی تولید عسل در شهرستان های استان اصفهان در سال (. سرانه98 -1نمودار)

صي ها به اين بخش، مراکز تخصدر نهايت، به منظور افزايش توليدات دامي و جلوگيری از رسيدن بيماری

برجسته و مهم را ايفا های دامپزشکي نقشي ها و آزمايشگاههای دامپزشکي، داروخانهاعم از کلينيك

مند بوده است. الزم به ذکر است از يك آزمايشگاه دامپزشکي بهره 1۳95تا سال  شهرضا کنند. شهرستانمي

درصد رشد داشته و کاهش   -60/۳ها به طور ميانگين های دامپزشکي استان در اين سالکه تعداد آزمايشگاه

عدد رسيده که در  ششبه  1۳95اين شهرستان در سال های دامپزشکي يافته است. همچنين تعداد کلينيك

ا هدرصدی روبرو بوده که در استان به طور ميانگين در اين سال 67/9با رشد  1۳95تا  1۳90های طي سال

 هفتاز  1۳95تا  1۳۸5های دامپزشکي اين شهرستان از سال درصد رشد داشته است. تعداد داروخانه 55/12



  شهرضاد توسعه شهرستان سن/ 16۸

 

درصدی را پشت سر گذاشته است. تعداد  -۸6/2ه که با عبارتي رشد متوسط عدد کاهش يافت ششعدد به 

موع درصد رشد داشته است. مج 02/0ها به طور ميانگين های دامپزشکي در استان در طي اين سالداروخانه

های عدد بوده که در طي سال 1۸،  1۳95دولتي در اين شهرستان در سال تعداد دامپزشکان دولتي و غير

درصدی روبرو بوده است. مجموع تعداد دامپزشکان در استان در طي  09/۳با رشد ميانگين  1۳95ا ت 1۳90

 درصد رشد داشته است. ۸۳/1ها اين سال

 شهرضا(. امکانات دامپزشکی در شهرستان 93 -1جدول)

 سال

آزمایشگاه 

 دامپزشکی
زشک دولتیدامپ داروخانه دامپزشکی کلینیک دامپزشکی  دامپزشک غیردولتی 

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1390 1 57/۳ 4 ۸۸/۳ 7 0۳/6 1 72/1 15 52/4 

1391 1 00/4 5 ۳۸/۳ 7 ۸۳/5 ۳ 2۳/4 15 4۸/4 

1392 1 00/4 5 27/۳ 7 ۸۳/5 ۳ 4۸/4 14 09/4 

1393 1 ۳5/4 6 75/۳ 6 04/5 ۳ ۳5/4 17 6۸/4 

1394 1 00/4 5 ۸6/2 6 1۳/5 ۳ ۳5/4 14 27/4 

1395 1 ۳5/4 6 ۳7/۳ 6 17/5 ۳ 2۳/4 15 25/4 

 مأخذ: اداره کل دامپزشکي استان اصفهان      

-1) های شهری و روستايي در نقشه با سکونتگاه استقرار واحدهای صنعتي و اراضي کشاورزی در ارتباط

ك و يشهرک صنعتي شهرضا در شمال شهر شهرضا دو ( آورده شده است. همانگونه که مشخص است 10

ا در ر عمده فعاليت های صنعتي با تجمعي از واحدهای صنعتي واقع شده است. شهرک در شرق شهرستان 

ه بر تمرکز در منطقه شهری شهرضا باعث تراکم آاليندگي شهر شهرضا متمرکز مي نمايد. اين وضعيت عالو

صنايع در اين محدوده مي شود که الزم است تمهيدات الزم جهت جلوگيری از آاليندگي واحدهای 

   صنعتي انديشيده شود.



 

 

 شهرضاهای کشاورزی و صنعتی شهرستان (. توزیع فعالیت10 -1نقشه)
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 بازرگانی  -11 -1

 شهرضاجایگاه بازرگانی داخلی شهرستان 

از جداول مربوط به ميزان کاالی ارسال شده از  شهرضابه 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 استانشهرستان، ميزان کاالی ارسال شده از هر شهرستان به کل کشور و به مقصد شهرستانهر 

و همچنين سهم هر شهرستان برای هر يك به طور جداگانه محاسبه و در جداول و نمودارهای زير نشان 

 داده شده است. 

 در جمع کاالی ارسال شده جاده ای به کل کشور شهرضاسهم شهرستان 

به ساير نقاط کشور ارائه و همچنين سهم  شهرضا( مجموع کاالی ارسال شده از شهرستان 94-1ر جدول)د

تا  1۳۸5اين شهرستان در مجموع کاالی ارسال شده از استان اصفهان به ساير نقاط کشور برای سال های 

 برآورد شده است. 1۳95

هزارتن( و سهم شهرستان در جمع )شهرضا به سایر نقاط کشور  ال شده از شهرستان(. میزان کاالی ارس94 -1جدول)

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

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

00/1  7/24422 1/244  1385 

۸0/0  ۸/2710۳ 1/215  1386 

57/0  ۸/2710۳ ۳/154  1387 

0۳/1  7/290۳7 7/297  1388 

24/1  0/۳0705 4/۳79  1389 

40/1  9/۳1247 4/4۳۸  1390 

74/1  1/۳1۸۳۳ 5/55۳  1391 

4۸/1  ۳/۳1011 2/45۸  1392 

50/1  ۸/۳1111 0/46۸  1393 

2۳/1  9/29۸76 0/۳6۸  1394 

۳6/1  0/2۸2۳2 6/۳۸۳  1395 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمأخذ: اداره کل                                      
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سهم شهرستان شهرضا از ميزان کاالهای ارسال شده جاده ای به کل کشور  نسبت به سال 1۳95در سال 

 74/1بوده است ) 1۳91طي اين دوره باالترين سهم شهرستان مربوط به سال افزايش يافته است.  1۳۸5

هم سيزد ن کاالی ارسال شده به خارج از  استان رتبهشهرستان شهرضا از نظر ميزا 1۳95در سال   درصد(.

اصفهان با شهرستان 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

 ، اين شهرستان  در رتبه بندی لحاظ نشده است.مياندشتو ن مورد شهرستان بوييالعات در اط

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان شهرضا(. مقایسه شهرستان 99 -1نمودار)

 1395شده از استان اصفهان به سایر نقاط کشور در سال 

 در جابجایی درون استانی کاالها از طریق جاده شهرضاشهرستان سهم 

به مقصد استان اصفهان )درون استان( و سهم  شهرضا( ميزان کاالی ارسال شده از شهرستان 95-1جدول)

 را ارائه مي دهد. 1۳95تا  1۳۸5اين شهرستان در جابجايي درون استاني برای سال های 

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

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

 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

52/0 1/11۳17 46/5۸ 1385 

۳2/0 5/12447 66/۳9 1386 

۳0/0 4/1۳۳۸6 55/۳9 1387 
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 سهم شهرستان
 میزان کاالی ارسال شده

 سال
 شهرستان استان

۳4/0 2/1۳۸29 0۸/47 1388 

41/0 2/1۳60۳ 2۳/55 1389 

54/0 ۸/125۸2 09/6۸ 1390 

67/0 9/12440 27/۸۳ 1391 

۳۸/0 ۳/1252۸ ۳6/47 1392 

41/0 ۸/117۸9 71/4۸ 1393 

09/1 9/11۳6۸ 46/12۳ 1394 

20/1 6/105۳0 0۸/126 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان                                           

بوده  1۳95باالترين سهم شهرستان شهرضا از کل کاالی ارسال شده به ساير نقاط استان مربوط به سال 

، شهرستان شهرضا از نظر سهم کاالی ارسالي به ساير نقاط استان رتبه چهاردهم را در 1۳95است. در سال 

هزار تن  7/2خوانسار با شهرستان هزار تن و  ۸/2199مبارکه با شهرستان در اين سال  .استاستان داشته 

ر اول و آخر استان را در اختيار داشته اند. الزم به ذک هایکاالی ارسالي به ساير نقاط استان به ترتيب رتبه

بندی لحاظ نشده در رتبه و مياندشت، اين شهرستانين نبود اطالعات در مورد شهرستان بوياست که به دليل 

 است.

 

های استان از  نظر سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال با دیگر شهرستان شهرضا(. مقایسه شهرستان 100 -1نمودار)

 1395شده به سایر نقاط استان اصفهان در سال 
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 به تفکیک گروه کاالیی به عنوان مبدأ شهرضامیزان کاالی جابجا شده از شهرستان 

به تفکيك  مبدأ شهرستان عنوان به شهرضاشهرستان  ایجاده یشده جابجا کاالی ( ميزان96-1در جدول)

 است. شده ارائه کااليي گروه 9

( مشخص است در طي اين دوره بيشترين حجم کاالی ارسال شده از مبدأ 96-1همانگونه که از جدول)

 است. بوده و شيميايي ، متفرقه و خرده بارساختمانيکاالهای معدني به ساير نقاط مربوط به  شهرضا

از نظر حجم ارسال کاالهای کشاورزی رتبه چهاردهم را در استان داشته ، شهرستان شهرضا 1۳95سال در 

آران و بيدگل بدون ارسال کاالی  شهرستان هزار تن و 2/1454اصفهان با حجم شهرستان در اين سال  .است

 . ترتيب رتبه های اول و آخر را در استان داشته اند کشاورزی به

 .از نظر ميزان ارسال کاالهای فلزی در جايگاه دهم استان قرار گرفته است 1۳95شهرضا در سال شهرستان 

، انهای چادگشهرستان هزار تن کاالی فلزی باالترين رتبه و  7/507۳مبارکه با ارسال  شهرستان در اين سال 

، فريدن و فريدونشهر  بدون داشتن سهمي در ارسال کاالهای فلزی پايين ترين جايگاه را در خور و بيابانك

 استان داشته اند.



 

 

 گروه کاالیی 9به عنوان مبدأ )هزار تن( و سهم شهرستان از استان )درصد( به تفکیک  شهرضا(. میزان کاالی جابجا شده از شهرستان 96 -1جدول)

 سال

 فلزی کشاورزی
معدنی 

 ساختمانی
 چرم و پوشاک کاغذ و چوب شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک

متفرقه و خرده 

 بار
 جمع

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

هر
ش

ان
ست

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

ان
ست

هر
ش

 

ان
ست

ز ا
ن ا

ستا
هر

 ش
هم

س
 

1385 0/5۸ 

 

6/2 6/5 1/0 7/1۳7 

 

0/1 

 

2/9 

 

2/1 

 

0/9 

 

6/0 ۸/61 7/0 

 

2/2 1/1 

 

۳/9 1/۳ 

 

0/6 1/1 

 

7/29۸ ۸/0 

 
1386 1/55 

 

2/2 2/7 1/0 0/1۳6 

 

9/0 

 

1/6 

 

6/0 

 

7/۸ 

 

6/0 1/59 7/0 

 

۳/2 0/1 

 

۳/9 7/2 

 

4/5 7/0 

 

1/2۸9 7/0 

 
1387 2/41 

 

7/1 ۳/7 1/0 9/54 

 

۳/0 

 

۸/9 

 

9/0 

 

7/9 

 

9/0 1/56 7/0 

 

4/۸ 7/۳ 

 

1/9 5/2 

 

4/2 4/0 

 

۸/19۸ 5/0 

1388 5/56 

 

5/2 10/5 1/0 5/1۳9 

 

۸/0 1/12 

 

۳/1 

 

۸/9 

 

9/0 1/76 ۸/0 

 

24/7 9/9 

 

5/6 4/1 

 

1/7 6/1 

 

۸/۳42 ۸/0 

1389 7/55 

 

4/2 0/1۸ 2/0 5/1۸۸ 

 

1/1 

 

۸/20 

 

0/2 

 

1/11 

 

9/0 7/۸9 1/1 

 

۸/۳0 9/9 

 

۸/7 ۳/1 

 

4/10 2/2 

 

۸/4۳2 0/1 

1390 6/4۸ 

 

۳/1 ۳/26 

 

2/0 7/21۸ 

 

1/1 

 

4/25 

 

6/1 

 

7/11 

 

6/0 4/106 0/1 2/۳4 6/7 

 

2/5 7/0 

 

01/۳0 ۳/۳ 

 

5/506 9/0 

 
1391 4/۳4 

 

۳/1 5/27 

 

2/0 0/221 

 

2/1 

 

4/26 

 

۳/2 

 

۸/7 6/0 4/12۳ 6/1 

 

9/۳0 ۳/10 

 

۸/4 ۸/0 

 

7/141 9/19 

 

7/617 4/1 

 
1392 ۸/50 

 

5/1 ۳/29 

 

۳/0 ۸/199 

 

1/1 

 

4/1۸ 

 

4/1 

 

0/10 9/0 9/105 4/1 

 

6/41 6/1۳ 

 

0/۳ 6/0 

 

2/46 2/11 

 

1/505 2/1 

 
1393 ۳/20 

 

2/1 

 

۳/20 

 

2/0 ۳/244 

 

5/1 

 

2/16 

 

2/1 

 

6/۸ 7/0 7/114 ۳/1 6/46 9/12 

 

9/2 5/0 

 

5/25 7/5 

 

6/514 2/1 

 
1394 2/42 5/1 

 

4/24 

 

۳/0 ۳/251 

 

7/1 

 

6/15 

 

1/1 

 

2/7 6/0 4/96 0/1 7/41 0/11 

 

0/5 9/0 

 

4/7 4/1 

 

2/491 2/1 

 
1395 5/۳۳ 2/1 

 

0/42 

 

4/0 ۸/247 

 

7/1 

 

1/25 

 

5/1 

 

1/10 7/0 7/۸۸ 9/0 7/۳0 22/7 ۸/5 ۸/0 

 

۳/99 2/1۳ 

 

9/5۸2 ۳/1 

 
 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان            
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ان در است را چهاردهمرتبه ، شهرستان شهرضا از نظر حجم ارسال کاالهای معدني و ساختماني 1۳95در سال 

کاالهای معدني ساختماني رتبه اول هزار تن  ۳/22۸7اصفهان با ارسال   شهرستاندر اين سال  .داشته است

را در اختيار داشته است و شهرستان های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار و فريدونشهر سهمي در ارسال 

 کاالهای معدني ساختماني نداشته اند. 

 .شهرستان شهرضا  به لحاظ حجم ارسال صنايع سبك، رتبه دوازدهم را در استان داشته است 1۳95در سال 

چادگان سهمي شهرستان هزارتن در جايگاه نخست قرار گرفته و  9/64۳اصفهان با  شهرستان اين سالدر 

 در ارسال صنايع سبك نداشته است. 

در  .شهرستان شهرضا از نظر حجم ارسال ماشين آالت رتبه سيزدهم را در استان داشته است 1۳95در سال 

های آران و بيدگل، حائز رتبه اول است و شهرستان هزار تن 5/494ا ارسال اصفهان بشهرستان اين سال 

 فريدونشهر و چادگان سهمي در ارسال ماشين آالت نداشته اند.

در اين  .شهرضا از نظر ارسال کاالهای شيميايي رتبه سوم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95در سال 

تان را داشته است و شهرستان های آران و هزار تن رتبه اول اس 0/55۸0شاهين شهر و ميمه با شهرستان سال 

 سهمي در ارسال کاالهای شيميايي نداشته اند. اقان، سميرم،  فريدن و فريدونشهربيدگل، چادگان، ده

ر اين د .شهرضا به لحاظ ارسال کاغذ و چوب رتبه پنجم را در استان داشته استشهرستان ، 1۳95در سال 

را در استان داشته است و شهرستانزار تن کاغذ و چوب رتبه اول ه ۸/191اصفهان با ارسال  شهرستان سال

های آران و بيدگل، چادگان، خوانسار، خور و بيابانك، فريدن و فريدونشهر در ارسال کاغذ و چوب سهمي 

 نداشته اند. 

 در اين .، شهرستان شهرضا از نظر ارسال چرم و پوشاک رتبه دهم را در استان داشته است1۳95در 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 

 اين نوع کاالها نداشته اند. 

  .های متفرقه و خرده بار رتبه سوم استان را داشته استبه لحاظ ارسال کاال 1۳95شهرضا در سال شهرستان 

هزار تن  باالترين جايگاه را در ارسال کاالهای متفرقه و خرده بار  1/۳41اصفهان با شهرستان در اين سال 

استان داشته است و شهرستان های چادگان، خوانسار، فريدن و فريدونشهر سهمي در ارسال اين نوع کاالها 

 نداشته اند.

از هر گروه کاالهای ارسالي از مبدأ استان اصفهان به سهم  شهرضا( نسبت سهم شهرستان 97-1در جدول)

جمعيت شهرستان از کل جمعيت استان ارائه شده است. اگر نسبت برآورد شده برای هر گروه کااليي 

زيت نسبي ی مدر اين گروه کااليي دارا شهرضاباشد مي توان استنتاج کرد که شهرستان  يكبزرگتر از 

 بوده است.  
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از کل کاالهای ارسالی از مبدأ استان اصفهان به سهم جمعیت شهرستان  شهرضا(. نسبت سهم شهرستان 97 -1جدول)

 از کل جمعیت استان اصفهان

متفرقه و 

 خرده بار
چرم و 

 پوشاک
کاغذ و 

 چوب
 شیمیایی

ماشین 

 آالت
صنایع 

 سبک
معدنی 

 نیساختما
 سال کشاورزی فلزی

۳5/0 97/0 ۳5/0 22/0 1۸/0 ۳9/0 ۳2/0 02/0 ۸۳/0 1385 
21/0 ۸5/0 ۳2/0 21/0 19/0 19/0 29/0 02/0 69/0 1386 
12/0 ۸1/0 1۸/1 21/0 29/0 29/0 10/0 02/0 54/0 1387 
5۳/0 45/0 19/۳ 26/0 29/0 41/0 26/0 0۳/0 ۸0/0 1388 
70/0 4۳/0 2۳/۳ ۳5/0 2۸/0 66/0 ۳4/0 05/0 7۸/0 1389 
09/1 2۳/0 47/2 ۳2/0 20/0 5۳/0 ۳4/0 06/0 44/0 1390 
46/6 26/0 ۳۳/۳ 52/0 19/0 74/0 40/0 0۸/0 42/0 1391 
62/۳ 19/0 40/4 47/0 29/0 45/0 ۳7/0 0۸/0 50/0 1392 
۸4/1 17/0 16/4 41/0 21/0 ۳۸/0 49/0 06/0 ۳9/0 1393 
44/0 ۳0/0 55/۳ ۳2/0 20/0 ۳5/0 55/0 0۸/0 47/0 1394 
2۳/4 25/0 ۳1/2 29/0 2۳/0 47/0 54/0 12/0 ۳۸/0 1395 

 مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

ستان شهرضا نسبت به جمعيت خود درتوليد کاالهای متفرقه و خرده بار و کاغذ و چوب شهر ،1۳95در سال 

 مزيت نسبي داشته است.

 واحدهای عمده فروشی

های بازرگاني، عبارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغيير شکل( فروشي به عنوان يکي از بخشعمده 

کنندگان صنعتي، تجاری، ادارات و ساير عمده فروشان يا فروشان، مصرفکاالهای نو يا مستعمل  به خرده

 کنند.يکت ها عمل مبه کساني که به عنوان دالالن خريد و فروش مال التجاره برای اين گونه اشخاص يا شر

گروه سه رقمي تقسيم بندی  6به  ISICواحدهای عمده فروشي استان اصفهان بر اساس تقسيم بندی کدهای

 شده اند.

 :  همه انواع عمده فروشان به صورت حق العمل کاری 511کد  

 ت : عمده فروشي مواد خام کشاورزی، حيوانات زنده، خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيا512کد  

 : عمده فروشي کاالهای خانگي51۳کد 

 : عمده فروشي محصوالت غير کشاورزی، ضايعات و خرده ها514کد 

 : عمده فروشي ماشين آالت، تجهيزات و ملزومات515کد 

 : ساير عمده فروشي ها519کد 
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 يبندی فوق و طو سهم شهرستان از استان بر اساس طبقه شهرضاهای موجود در شهرستان عمده فروشي

 باشد. ( مي9۸-1به صورت جدول ) 1۳92-1۳95وره د

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

 ISICتفکیک کد سه رقمی 

 سال

 519کد  515کد  514کد  513کد  512کد  511کد 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 ستاندر ا

 ) درصد( 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد( 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد( 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد( 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد( 

 تعداد

 سهم

 شهرستان

 در استان

 ) درصد( 

1392 10 ۳/24 1 0/66 1 0/77 

 

10 6/49 

 

۳ 5/0۸ 

 

۳ 100/00 

 1393 11 ۳/45 2 1/15 1 0/72 

 

10 5/00 

 

۳ 4/00 

 

۳ 60/00 

 1394 12 ۳/51 2 0/99 1 0/69 

 

10 4/41 

 

۳ ۳/5۳ 

 

۳ 42/۸6 

 1395 12 2/۸6 ۳ 1/26 1 0/65 

 

10 ۳/۸9 

 
۳ ۳/09 

 

۳ ۳۳/۳۳ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                   

های استان در شهرستان شهرضا قرار داشته و از اين نظر درصد از کل عمده فروشي  72/2، 1۳95در سال 

و  درصد  99/40اصفهان با شهرستان در اين سال  .شهرضا در رتبه هشتم استان قرار گرفته استشهرستان 

 و کمترين تعداد عمده فروشي ها را در استان داشته اند. بيشتريندرصد  09/0فريدن با شهرستان 

 اصناف

ز بخش های بازرگاني داخلي هستند. اطالعات موجود در مورد تعداد واحدهای اصناف به عنوان يکي ا

(  ارائه شده 99-1واحدهای صنفي استان در جدول) و سهم اين شهرستان ازکل شهرضاصنفي شهرستان 

 است. 

  های صنفی استان )درصد(و سهم شهرستان از کل واحد شهرضا(. تعداد واحدهای صنفی شهرستان 99 -1جدول)

 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1385 207 70/10 

1386 1125 41/7 

1387 1972 90/6 

1388 2915 55/6 

1389 ۳501 99/5 
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 )درصد(سهم  شهرستان در استان فیتعداد واحدهای صن سال

1390 409۸ 60/5 

1391 4705 44/5 

1392 5۳09 24/5 

1393 5۸۸7 97/4 

1394 6651 77/4 

1395 7574 69/4 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان                        

، اما سهم واحدهای ای داشتهصنفي شهرستان شهرضا رشد فزاينده طي دوره مورد بررسي تعداد واحدهای

شهرستان شهرضا  از  1۳95صنفي اين شهرستان از کل واحدهای صنفي استان کاهش يافته است. در سال 

و  612۸0اصفهان با شهرستان در اين سال  رتبه هفتم را در استان داشته است.ي نظر تعداد واحدهای صنف

  اول و آخر را در استان داشته اند. هایواحد صنفي  به ترتيب رتبه 751مياندشت با  و نبوييشهرستان 

 ارتباطات و فناوری اطالعات -12 -1

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

اشد. بهای مخابراتي آن ميمترين زيرساخت های ارتباطات و فناوری در هر کشور، امکانات و ظرفيتاز مه

سرعت اينترنت مورد بررسي قرار  پر خطوط همراه، تلفن ثابت، تلفن دسترسي به در اين بخش وضعيت

 گيرد.مي

 تلفن ثابت و همراه

 داده نشان اصفهان و استان شهرضاستان سطح شهر در همراه و ثابت تلفن نفوذ ضريب (100-1در جدول)

استخراج شده است. همچنين  1۳۸5-1۳95است. اطالعات مربوط به ضريب نفوذ تلفن ثابت طي دوره  شده

و اپراتور رايتل طي دوره   1۳۸5-1۳95اطالعات ضريب نفوذ تلفن همراه برای اپراتور همراه اول  طي دوره 

 ائه شده است.در سطح شهرستان و استان ار 1۳91 -1۳95

 و استان اصفهان شهرضا(. ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سطح شهرستان 100 -1جدول)

 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ه                  ضریب نفوذ تلفن همرا

 ل()اپراتور رایت

 استان شهرستان استان شهرستان استان هرستانش

1385 62/۳7 11/۳۸ 67/26 00/2۸ - _ 
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 سال
 ضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن همراه                  

 )اپراتور همراه اول(

ه                  ضریب نفوذ تلفن همرا

 ل()اپراتور رایت

 استان شهرستان استان شهرستان استان هرستانش

1386 ۳6/۳۸ 15/۳9 22/51 0۳/42 - _ 
1387 05/۳9 9۳/۳9 96/5۸ ۸0/55 - _ 
1388 6۸/۳9 74/40 12/66 12/61 - _ 
1389 69/۳9 ۳2/41 51/66 09/69 - _ 
1390 97/۳9 17/42 69/72 66/76 - _ 
1391 64/41 02/4۳ 97/67 ۳5/۸1 00/0 00/0 

1392 65/4۳ 67/44 91/79 06/۸6 00/0 00/0 

1393 94/44 65/45 91/79 62/90 00/6 00/۳ 

1394 61/45 16/46 1۸/۸5 72/۸۸ 00/14 00/۸ 

1395 61/45 60/46 0۸/۸7 02/96 00/17 00/1۳ 

 يرانسل در اين جدول ارائه نشده است. به علت عدم دسترسي به اطالعات، آمار مربوط به ضريب نفوذ اپراتور ا 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت

طي دوره مورد نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ( مالحظه مي شود، 100-1همانگونه که در جدول )

ابت در شهرستان ثسطح شهرستان شهرضا  و کل استان اصفهان افزايش يافته است. مقايسه ضريب نفوذ تلفن 

ر سطح شهرستان پاييندهنده آن است که در هر سال ضريب نفوذ ديب نفوذ تلفن ثابت در استان نشانبا ضر

رتبه  1۳95شهرضا در سال شهرستان تر از ضريب نفوذ استان بوده است.  از نظر ضريب تفوذ تلفن ثابت 

فريدن با شهرستان باالترين و   91/9۳ب نفوذ نطنز با ضريشهرستان در اين سال  .يازدهم را در استان دارد

 کمترين ضريب نفوذ تلفن ثابت را در استان داشته اند. ۳1/۳2

 



 شهرضاسند توسعه شهرستان / 1۸0

 

 
با دیگر شهرستان های استان و کل استان  شهرضاشهرستان مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در  (.101 -1نمودار)

  1395اصفهان در سال 

. رتبه چهارم را در استان داشته است 1۳95رضا از نظر ضريب نفوذ اپراتور همراه اول در سال شهرستان شه

و  بيشترين 44/271هايي از فريدن، فريدونشهر و چادگان(  با خوانسار )شامل بخششهرستان در اين سال 

اند. همچنين را داشته ط به اپراتور همراه اولکمترين ضريب نفوذ تلفن همراه مربو 42/2۳برخوار با شهرستان 

کاشان در جايگاه شهرستان به همراه  1۳95شهرستان شهرضا به لحاظ ضريب نفوذ اپراتور رايتل در سال 

های، تيران و کرون، درصد باالترين و شهرستان ۳7ن با يشهرستان نايدر اين سال  .پنجم استان قرار  دارد

 اند. اشتهفوذ تلفن رايتل را دراستان دين ترين ضريب ندرصد پاي دوخور و بيابانك، فريدونشهر و نطنز با 

 
با دیگر شهرستان های  شهرضا(. مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور همراه اول( در  شهرستان 102 -1نمودار)

 1395استان و کل استان اصفهان در سال 
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و  با دیگر شهرستان های استان شهرضا(. مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه )اپراتور رایتل( در شهرستان 103 -1نمودار)

 1395کل استان اصفهان در سال 

در  ( BTSاندازی سايت های تلفن همراه ) راه و نصب همراه، تلفن نفوذ ضريب بهبود در اصلي عامل

نصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رايتل  BTSکز ( تعداد مرا101-1نقاط مناسب است. در جدول)

 .و استان اصفهان ارائه شده است شهرضادر سطح شهرستان 

و استان اصفهان  شهرضاو رایتل در شهرستان شده توسط اپراتورهای همراه اول  نصب BTS(. تعداد 101 -1جدول)

 1385-1395دوره  و سهم شهرستان از استان )درصد( طی

 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳1 645 ۸1/4 - - - 

1386 41 11۳۳ 62/۳ - - - 

1387 4۳ 1۳10 2۸/۳ - - - 

1388 45 1۳۸1 26/۳ - - - 

1389 4۸ 1444 ۳2/۳ - - - 

1390 49 1516 2۳/۳ 0 9 00/0 

1391 5۳ 1669 1۸/۳ 0 9 00/0 

1392 5۸ 1۸54 1۳/۳ 1 56 79/1 

1393 60 1۸7۳ 20/۳ 5 112 46/4 
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 سال

 رایتل همراه اول

 استان شهرستان
سهم شهرستان از 

 استان)درصد(
 استان شهرستان

سهم شهرستان از 

 استان)درصد(

1394 60 1929 11/۳ 5 167 99/2 

1395 61 1۸99 21/۳ 5 174 ۸7/2 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت      

 در اين سال .همراه اول رتبه نهم را در استان دارد BTSعداد از نظر ت 1۳95در سال  شهرستان شهرضا

اول و  هاینصب شده به ترتيب رتبه BTSهشتمياندشت  با   و نو شهرستان بويي ۸۳7اصفهان با  شهرستان

اپراتور رايتل در جايگاه   BTS پنجشهرضا با دارابودن شهرستان ، 1۳95آخر را در استان داشته اند. در سال 

نصب  BTS  يكفريدن و سميرم با های شهرستان و  ۸2اصفهان با  . شهرستانن قرار گرفته استنهم استا

، اپراتور 1۳95شده توسط رايتل به ترتيب جايگاه اول و آخر را در استان داشته اند)الزم به ذکر که تا سال 

   شهرستان استان سايتي نصب نکرده است(.   6رايتل هنوز در 

 و کل استان نشان مي دهد.  شهرضابه ازای هر هزار نفر را در شهرستان  BTSمراکز ( سرانه 102-1جدول)

 نفر( 1000و استان اصفهان )به ازای هر  شهرضاشهرستان  BTS(. سرانه 102 -1جدول)

 استان شهرستان سال

1385 22/0 14/0 

1390 ۳۳/0 ۳1/0 

1395 41/0 40/0 

 و شرکت خدمات ارتباطي رايتل استان مخابرات مأخذ: شرکت                 

نصب شده در شهرستان شهرضا  BTSهای مورد مقايسه سرانه مراکز همانگونه که مشخص است که طي سال

رتبه دوازدهم استان   BTSشهرضا به لحاظ سرانه شهرستان ، 1۳95تر از سطح استان بوده است. در سال باال

به ازای هر  BTSمرکز  2۸/0فالورجان با شهرستان و  10/1ن با شهرستان نايياين سال در  .را داشته است

 اول و آخر را در استان داشته اند. هایهزار نفر به ترتيب رتبه
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با دیگر  ضاشهرنصب شده توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل در شهرستان  BTS(. مقایسه سرانة 104 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

( تعداد روستاهای 10۳-1سترش اينترنت دارد. در جدول)تلفن ثابت نقش مهمي در ارتباطات سيمي و گ

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95و استان اصفهان طي دوره  شهرضادارای ارتباط تلفني در شهرستان 

 و استان شهرضا(. روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرستان 103 -1جدول)

 سال
 روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 سهم شهرستان از استان )درصد( استان شهرستان

1385 ۳0 1700 76/9 

1386 57 16۸2 76/1 

1387 57 1704 ۳9/۳ 

1388 57 17۳۳ ۳5/۳ 

1389 ۳۳ 1726 29/۳ 

1390 ۳5 171۸ 04/2 

1391 46 1745 64/2 

1392 40 1546 59/2 

1393 41 15۸1 59/2 

1394 41 15۸1 59/2 

1395 41 15۸1 59/2 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت     
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 شبکه

داير  ADSLهای های مهم در  ارتباطات و فناوری است. تعداد پورتاينترنت پر سرعت يکي از زيرساخت

 های گسترش و نفوذ اينترنت در جامعه است.ختشده شاخص مناسبي برای بررسي زيرسا

  ADSLمخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line ه معنای خط اشتراک ديجيتال ب

نامتقارن است. اين تکنولوژی خطوط تلفن فعلي را به راهي برای دستيابي به صوت و تصوير و تبادل 

نصب شده توسط  ADSL( تعداد پورت های 104-1در جدول) .اطالعات با سرعت باال تبديل مي کند

 ارائه شده است. شهرضاشرکت مخابرات در شهرستان 

سهم شهرستان  و شهرضادایر شده توسط شرکت مخابرات  در شهرستان  ADSL(. تعداد پورت های 104 -1جدول)

 1388-1395از استان )درصد( طی دوره 

 از استان )درصد( سهم شهرستان تعداد سال
 سرانه پورت دایر شده )به ازای هر هزار نفر(

 استان شهرستان

1388 ۳5 96/1 24/0 ۳۸/0 

1389 16۳ 41/2 10/1 40/1 

1390 1044 24/1 9۸/6 22/17 

1391 2994 6۳/1 76/19 24/۳7 

1392 4924 92/1 07/۳2 65/51 

1393 9۸5۸ 47/2 ۳5/6۳ 54/79 

1394 1196۸ 47/2 90/75 44/95 

1395 12241 ۳۳/2 60/76 ۸0/102 

 استان مخابرات مأخذ: شرکت           

در شهرستان شهرضا رشد چشمگيری داشته است. در سال  ADSLطي دوره مورد بررسي تعداد پورت های 

 شهرضاشهرستان اند و از اين نظر شدهاستان در اين شهرستان داير  ADSLدرصد از پورت های  ۳۳/2، 1۳95

چادگان با شهرستان درصد( و  44/49) 2602۸۳اصفهان با  شهرستان. رتبه يازدهم را در استان داشته است

 ترين جايگاه را در استان دارند.درصد( باالترين و پايين 4۳/0) 2271

داير شده توسط شرکت مخابرات در رتبه  ADSL، از نظر سرانه پورت 1۳95شهرستان شهرضا در سال 

 59/5۸سميرم با  با شهرستان و  55/175خور و بيابانك با شهرستان دراين سال . قرار داشته استبيستم استان 

 اند.های اول و آخر را در استان داشتهب رتبهپورت به ازای هر هزار نفر به ترتي



   1۸5/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
ات در شهرستان شهرضا با دیگر دایر شده توسط شرکت مخابر ADSL(. مقایسه سرانة پورت 105 -1نمودار)

 1395شهرستان های استان و کل استان اصفهان در سال 

 میزان دسترسی به مراکز پستی

گوناگوني  باشد. شرکت پست خدماتارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختاز ديگر تأمين

 پست پيشتاز، پست ،سفارشي پست جواب قبول، پست عادی، پست :از عبارتند را ارائه مي دهد که

 پست رستانت، پست ، 19۳ تلفني تبليغ، پست پست مستقيم، پست پستي، بيمه تصويری، پست دوقبضه،

 حقوق توزيع شخصي، خريد، صندوق پست ، بارپست اکسپرس، پست سريع، پست ويژه، پيك

 .فروش اينترنتي و خريد پست بگيران، وظيفه و بگيران مستمری بازنشستگان،

 رانه واحدهای پستیتعداد و س

ردی شرکت پست است. در جدول های مهم در مورد ظرفيت عملکتعداد واحدهای پستي يکي از شاخص

 ارائه شده است.  شهرضا( تعداد واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان 1-105)

شهری و روستایی و سهم شهرستان )درصد( از به تفکیک   شهرضا(. تعداد 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 1۸ 4 14 42/2 ۸۳/1 67/2 

1386 24 5 19 42/2 9۸/1 57/2 
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 سال
 تعداد واحدهای پستی

سهم شهرستان از واحدهای پستی 

 استان )درصد(

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1387 24 6 1۸ ۳2/2 ۸0/1 56/2 

1388 24 ۸ 16 2۳/2 ۸6/1 4۸/2 

1389 ۳1 1۸ 1۳ ۸۳/2 99/۳ 02/2 

1390 ۳0 22 ۸ 76/2 96/۳ 50/1 

1391 ۳0 22 ۸ 7۸/2 01/4 51/1 

1392 ۳0 22 ۸ ۸1/2 90/۳ 59/1 

1393 ۳0 22 ۸ ۸2/2 91/۳ 60/1 

1394 ۳0 22 ۸ ۸6/2 02/4 60/1 

1395 ۳0 22 ۸ 95/2 21/4 62/1 

 پست استان مأخذ: اداره کل

سهم واحدهای پستي شهری و روستايي شهرستان شهرضا از ( مشخص است 105-1همانطور که در جدول)

کل واحدهای از نظر تعداد  1۳95کل واحدهای پستي استان افزايش يافته است.  شهرستان شهرضا در سال 

های واحد پستي رتبه 5نسار با خواشهرستان و  ۳0۸اصفهان با  شهرستان. پستي رتبه سيزدهم را در استان دارد

 اول و آخر را در اين سال داشته اند.

و  شهرضاروستايي و خدمات ارتباطي شهری در سطح شهرستان  ICT( نيز تعداد دفاتر 106-1در جدول)

 سهم شهرستان از کل استان اصفهان گزارش شده است.

و استان اصفهان طی دوره  شهرضاروستایی در شهرستان  ICTرتباطی شهری و (. تعداد دفاتر خدمات ا106 -1جدول)

1395-1385 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1385 0 * 2 79/1 

1386 0 * ۳ 00/2 

1387 15 46/۳ 4 72/1 

1388 15 15/۳ 6 ۸1/1 

1389 12 47/2 16 ۳1/4 

1390 12 67/2 15 90/4 



   1۸7/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 سال

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری روستایی  ICTتعداد دفاتر 

 شهرستان
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان
 شهرستان

سهم شهرستان از 

 )درصد(استان

1391 12 67/2 15 90/4 

1392 6 6۸/1 16 0۸/5 

1393 6 70/1 16 05/5 

1394 6 72/1 16 0۸/5 

1395 6 95/1 16 00/5 

 مأخذ: اداره کل پست استان       

های خميني شهر و شهرستان به همراه  1۳95در سال روستايي  ICTشهرضا از نظر تعداد دفاتر شهرستان 

دفتر در جايگاه نخست و  64اصفهان با  شهرستان. رتبه هفدهم استان قرار داردخور و بيابانك در 

خوانسار های شهرستان دفتر در جايگاه آخر قرار گرفته اند ) دوين و نجف آباد با های برخوار، نايشهرستان

از نظر تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری شهرستان  روستايي مي باشند(. ICTتر و فريدونشهر نيز فاقد دف

دفتر  1۳5اصفهان با شهرستان در اين سال  . در جايگاه ششم استان قرار داشته است 1۳95شهرضا در سال 

 دفتر در رتبه آخر قرار داشته اند. يكچادگان و خور و بيابانك با های شهرستان رتبه نخست و 

ن و کل استان را نشا شهرضا( سرانه واحدهای پستي )کل، شهری و روستايي( در شهرستان 107-1)جدول

نفر  4000پست در محاسبه سرانه، هر واحد برای  ال مطرح شده توسط کارشناسان ادارهمي دهد. مطابق رو

 شود. در نظر گرفته مي

 نفر( 4000و استان اصفهان )به ازای هر  شهرضاشهری و روستایی شهرستان  (. سرانه واحدهای پستی107 -1جدول)

 سال
 استان شهرستان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1385 50/0 1۳/0 55/2 65/0 22/0 2۳/۳ 

1390 ۸0/0 6۸/0 64/1 ۸9/0 52/0 42/۳ 

1395 75/0 62/0 ۸1/1 79/0 46/0 22/۳ 

 کل پست استانمأخذ: اداره                 

پستي شهرستان شهرضا ابتدا  سرانه کل  واحدهای( مشخص است 107-1مانگونه که از اطالعات جدول)ه

،  1۳95، اما همواره پايين تر از سطح استان بوده است. شهرستان شهرضا در سال کاهش يافتهو سپس افزايش 

يب ه واحدهای پستي روستايي به ترتاز نظر سرانه کل واحدهای پستي، سرانه واحدهای پستي شهری و سران
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و  97/2ه فريدن با سرانشهرستان رتبه هجدهم، يازدهم و بيستم استان را در اختيار داشته است.  در اين سال 

باالترين و پايين ترين سرانه کل واحدهای پستي را در استان داشته اند. در  45/0خميني شهر با شهرستان 

واحد پستي شهری به  2۸/0خورو بيابانك با سرانه شهرستان و  71/1رانه دهاقان با سشهرستان ، 1۳95سال 

خوانسار شهرستان و   27/9نطنز با شهرستان ترتيب در جايگاه اول و آخر استان قرار گرفته اند. در همين سال 

 باالترين و پايين ترين سرانه واحدهای پستي روستايي را در استان داشته اند. ۳6/0با 

 
 با شهرستان های دیگر استان شهرضا(. مقایسه سرانه کل واحدهای پستی شهری و روستایی شهرستان 106 -1نمودار)

 1395و کل استان اصفهان در سال 

 تعداد و سرانه مرسوالت پستی

( 10۸-1باشد. در جدول)شرکت پست مي سرانه مرسوالت پستي شاخصي مناسب جهت بررسي وضعيت

فهان طي و استان اص شهرضاتعداد و سرانه مرسوالت پستي )نسبت تعداد مرسوالت به جمعيت( شهرستان 

 ارائه شده است. 1۳۸5-1۳95سال های 

 و استان اصفهان شهرضا(. تعداد و سرانه مرسوالت پستی )مرسوله به ازای هر هزار نفر( در شهرستان 108 -1جدول)

 1385-1395ه طی دور

 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1385 412001 ۸9/0 ۸6/2 1۳/10 

1386 41۳674 90/0 ۸5/2 90/9 

1387 415622 ۸۸/0 ۸4/2 0۸/10 
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 سال
 سرانه مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی

 استان شهرستان سهم شهرستان از استان )درصد( شهرستان

1388 2942۳0 94/0 00/2 59/6 

1389 256964 ۸2/0 7۳/1 50/6 

1390 ۳5046۸ 05/1 ۳4/2 ۸۳/6 

1391 150695 54/0 99/0 6۳/5 

1392 2969۳۳ 11/1 9۳/1 ۳۸/5 

1393 402675 ۳5/1 59/2 95/5 

1394 ۳40۳6۸ 1۸/1 16/2 6۸/5 

1395 17446۸ 05/1 09/1 24/۳ 

 ماهه اول سال است. 11مربوط به 1۳95*آمار سال       

 مأخذ: اداره کل پست استان           

سرانه مرسوالت پستي در شهرستان شهرضا و استان اصفهان ( مشخص است، 10۸-1که از جدول )همانگونه 

تر از سطح استان سرانه مرسوالت در شهرستان پايين طي دوره مورد نظر کاهش يافته و طي اين دوره همواره

 .ان داشته استاز نظر تعداد مرسوالت پستي رتبه دهم را در است 1۳95بوده است. شهرستان شهرضا در سال 

اول و  هایمرسوله به ترتيب رتبه ۳27۸مياندشت با  و ينبويشهرستان و  119۸9۳90اصفهان با شهرستان 

 آخر را در استان داشته اند.

در  .، شهرستان شهرضا از نظر سرانه مرسوالت پستي رتبه پانزدهم را در استان داشته است1۳95در سال 

با  مياندشت و نبوييشهرستان مرسوله به ازای هر نفر رتبه اول و   ۳4/5ه اصفهان با سرانشهرستان همين سال 

 رتبه آخر را در استان دارند.مرسوله به ازای هر نفر  14/0انه سر
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ن ابا شهرستان های دیگر استان و کل استان اصفه شهرضا(. مقایسه سرانه مرسوالت پستی شهرستان 107 -1نمودار)

 1395در سال 

 میزان دسترسی به شبکه های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما

هت های مناسب جدر سال های اخير تمرکز و سرمايه گذاری بيشتر صدا و سيما به سمت ايجاد زيرساخت

دا و صهای ديجيتال بوده است. ايجاد شبکه های ديجيتال تر 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 (109-1ول)جد و کل استان در شهرضاسطح شهرستان 

 هرضاشیونی )درصد( در شهرستان های دیجیتال رادیویی و تلویزهای شبکه(. پوشش جمعیتی فرستنده109 -1جدول)

 1389-1395و استان طی دوره 

 سال
 پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی

 استان شهرستان

1389 - 45 

1390 - 54 

1391 40 67 

1392 40 71 

1393 40 7۸ 

1394 40 ۸4 

1395 ۸0 90 
 مرکز استان اصفهان مأخذ: صدا و سيمای                             
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های ديجيتال راديويي و تلويزيوني از نظر ميزان پوشش جمعيتي فرستنده  1۳95شهرستان شهرضا در سال 

درصدی و   100شهر با پوشش خمينيشهرستان در اين سال  .در رتبه های مياني استان قرار گرفته است

 ل و آخر را در استان داشته اند. درصدی به ترتيب رتبه های او 50فريدونشهر با پوشش شهرستان 

 انرژی -13 -1

 1۳94ن سال تا پايا 1۳۸5از سال  شهرضاسرانه مصارف خانگي، تجاری، صنعتي و کل گاز طبيعي شهرستان 

کل گاز طبيعي در اين  طبق اطالعات اين جدول، مصرف سرانه( نشان داده شده است. 110-1در جدول )

درصد رشد داشته است. مصرف سرانه کل گاز طبيعي  42/1به طور ميانگين  1۳94تا  1۳۸5سال  شهرستان از

رف سرانه گاز هزار متر مکعب بوده است که از لحاظ مص 2/4در اين شهرستان معادل  1۳94در پايان سال 

ی گاز رانهساز بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد. بيشترين ميزان مصرف در جايگاه سيزدهم )

هزار متر مکعب( و کمترين آن مربوط به شهرستان خور و بيابانك است.  1۳/9۳) مبارکهمربوط به شهرستان 

بيشترين مصرف سرانه گاز طبيعي شهرستان از بين  1۳94در سال  (110-1)چنين مطابق اطالعات جدول هم

است.  بودههزار متر مکعب مصرف  6/1۳رف خانگي، تجاری و صنعتي مربوط به بخش صنعتي با سرانه امص

، در بخش خانگي به طور ميانگين 1۳94تا  1۳۸5ی گاز طبيعي از سال الزم به ذکر است که مصرف سرانه

 درصد رشد داشته است.  -96/10درصد و در بخش صنعتي نيز  -۳1/7درصد، در بخش تجاری  19/۳

به تفکیک  شهرضادر شهرستان زار متر مکعب به ازای هر مشترک( ز طبیعی)ه(. سرانه مصرف گا110 -1جدول)

 های مختلفبخش

 سال

 سرانه مصرف کل گاز طبیعی صنعتی تجاری خانگی
سرانه 

مصرف 

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان
 

بت مصرف نس

شهرستان به 

 درصد()استان

سرانه 

مصرف 

 شهرستان
 

نسبت مصرف 

شهرستان به 

 درصد()استان

1385 2/۳ 19/1 1/1۸ 92/1 9/205 ۸2/1 9/۳ 29/1 

1386 1/4 16/1 7/20 ۳2/1 2/96 5۳/۳ 9/4 2۳/1 

1387 0/4 10/1 4/14 25/1 0/24 57/1 4/4 12/1 

1388 5/4 2۸/1 7/9 ۸6/1 0/7 27/0 7/4 2۸/1 

1389 ۸/4 4۳/1 5/11 1۳/2 9/11 57/0 1/5 45/1 

1390 4/4 56/1 5/10 59/2 0/15 75/1 7/4 62/1 

1391 2/4 4۸/1 1/10 15/2 7/11 7۸/1 5/4 52/1 

1392 1/4 56/1 4/9 ۳6/2 ۳/16 42/۳ 4/4 62/1 

1393 9/۳ 27/1 5/6 61/1 0/12 75/1 0/4 29/1 

1394 0/4 24/1 5/7 51/1 6/1۳ 66/1 2/4 27/1 

 مأخذ: شرکت گاز استان اصفهان
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 1394های استان اصفهان در سال . مصرف کل گاز در شهرستان(108 -1)نمودار

 
 1394های استان اصفهان در سال ی گاز طبیعی در شهرستان(. مصرف سرانه109 -1نمودار)

 



   19۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1394در سال  شهرضا(. ترکیب مصرف گاز در شهرستان 110 -1نمودار)

درصد  27/۳کنندگان گاز بخش خانگي، درصد تعداد مصرف 76/۳، 1۳94طبق اطالعات موجود در سال 

کنندگان صنعتي استان در اين شهرستان قرار دارند. درصد مصرف 77/4کندگان تجاری و از تعداد مصرف

درصد  21/۳۸و  12/9، 77/6های خانگي، تجاری و صنعتي به ترتيب کنندگان گاز در بخشعداد مصرفت

. الزم به ذکر است که تعداد اندداشتهرا در اين شهرستان  1۳94تا  1۳۸5های رشد متوسط در طي سال

ها به الن سهای گاز خانگي، گاز تجاری و گاز صنعتي در استان در طي ايکنندگان گاز در بخشمصرف

های بنابراين در شهرستان شهرضا، در طي سال .درصد رشد داشته است 6/1۳و  1/10،  2/6طور ميانگين 

های خانگي و صنعتي، در مقايسه با استان از رشد بيشتری کنندگان در بخشتعداد مصرف 1۳94تا  1۳۸5

  اند.برخوردار بوده

 شهرضاکنندگان گاز در شهرستان داد مصرف(. تع111 -1جدول)

 
 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی

کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 ناشهرست

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1385 ۳1479 59/۳ 1102 55/۳ ۳4 ۳7/1 ۳2615 5۸/۳ 

1386 ۳4470 65/۳ 1210 51/۳ 104 42/۳ ۳57۸4 65/۳ 

1387 ۳6472 62/۳ 1۳۸6 66/۳ 125 67/۳ ۳79۸۳ 62/۳ 

1388 400۸۸ 7۳/۳ 1552 69/۳ 14۳ 67/۳ 417۸۳ 7۳/۳ 

1389 4۳770 ۸2/۳ 17۳5 74/۳ 16۸ 7۸/۳ 4567۳ ۸2/۳ 
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 سال

کنندگان تعداد مصرف

 خانگی

کنندگان تعداد مصرف

 تجاری
کنندگان تعداد مصرف

 صنعتی
-تعداد کل مصرف

 کنندگان گاز

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

 ناشهرست

سهم 

شهرستان از 

 استان)درصد(

1390 4762۳ ۸7/۳ 1۸97 62/۳ 200 90/۳ 49720 ۸6/۳ 

1391 507۸7 ۸۸/۳ 19۸0 41/۳ 257 51/4 5۳024 ۸6/۳ 

1392 5۳299 ۸6/۳ 21۳7 ۳۳/۳ ۳06 97/4 55742 ۸4/۳ 

1393 55190 ۸1/۳ 2۳01 2۸/۳ ۳۳2 59/4 57۸2۳ 79/۳ 

1394 566۳۳ 76/۳ 240۸ 27/۳ ۳6۸ 77/4 59409 75/۳ 

 از استان اصفهانمأخذ: شرکت گ

در جايگاه هشتم استان قرار  مشترک 59409، شهرستان شهرضا 1۳94از نظر تعداد کل مشترکين در سال 

خور و بيابانك بدون مشترک گاز به ترتيب شهرستان و مشترک  65۳۸01شهرستان اصفهان با  است.داشته 

 اند.بيشترين و کمترين تعداد مشترکين گاز را داشته

 
 1394های استان اصفهان در سال (. تعداد کل مشترکین گاز شهرستان111 -1نمودار)

به اين شکل بوده که مصرف  1۳94تا  1۳۸5های مصرف شش فرآورده نفتي در شهرستان شهرضا طي سال

رسيده که  1۳94مکعب در پايان سال متر 62002به  1۳۸5رمکعب در سال مت 4925۸بنزين معمولي از ميزان 

دهد. مصرف اين درصد از مصرف بنزين معمولي در استان را تشکيل مي ۳0/۳حدود  1۳94در سال 

درصد رشد داشته است. از بين بيست و  70/2،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال فرآورده

ر قرار دارد. از طرف ديگ وليمعم ی هفتم در مصرف بنزينچهار شهرستان استان، اين شهرستان در رتبه



   195/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

ليتر رسيده که به طور ميانگين  19/۳9۳ليتر به   ۳0/۳42ها از ی بنزين معمولي در طي اين سالمصرف سرانه

 نزينب درصد رشد داشته است. از بين بيست و چهار شهرستان استان، اين شهرستان در مصرف سرانه 66/1

اصفهان)  ایهی بنزين به ترتيب در شهرستانو مصرف سرانهی هشتم را دارد. بيشترين مصرف بنزين رتبه

( ليتر 6564های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانليتر( بوده و کمترين آن 6۸/6۳9ن)ليتر( و نايي 92۳965

 است. بودهليتر(  54/179و فالورجان) 

 
 1394های استان اصفهان در سال هرستانی بنزین در ش(. مصرف سرانه112 -1نمودار)

رسيده  1۳94مکعب در پايان سال متر 19۸۳به  1۳۸5مترمکعب در سال  12۸5سوپر از ميزان  مصرف بنزين

دهد و در جايگاه درصد از مصرف بنزين سوپر در استان را تشکيل مي 72/2حدود  1۳94است که در سال 

درصد  ۳7/6،  1۳94تا سال  1۳۸5نفتي به طور ميانگين از سال  ینهم استان قرار دارد.  مصرف اين فرآورده

ليتر به  9۳/۸ها از ی بنزين سوپر در اين شهرستان  در طي اين سالرشد داشته است. همچنين مصرف سرانه

درصد رشد داشته است. از نظر مصرف  27/5ها به طور ميانگين ليتر رسيده که در طي اين سال 5۸/12

وپر اين شهرستان در جايگاه هشتم استان قرار دارد. بيشترين مصرف بنزين سوپر و مصرف ی بنزين سسرانه

ليتر( رخ داده  27/۳1ليتر( و تيران و کرون)  41512های اصفهان)ی بنزين سوپر به ترتيب در شهرستانسرانه

 اند.بهره بودهاست و ده شهرستان اين استان از مصرف بنزين سوپر بي
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 1394های استان اصفهان در سال در شهرستانی بنزین سوپرمصرف سرانه (.113 -1)نمودار

مکعب در پايان متر114617به  1۳۸5مکعب در سال متر 1۳5074از ميزان  گاز در اين شهرستاننفتمصرف 

 دهدن را تشکيل ميدر استا گازنفتدرصد از مصرف  ۳9/4حدود  1۳94رسيده است که در سال  1۳94سال 

،  1۳94تا سال  1۳۸5ی نفتي به طور ميانگين از سال استان قرار دارد.  مصرف اين فرآورده هفتمو در جايگاه 

از  هادر طي اين سالدر اين شهرستان  گازنفتی درصد رشد داشته است. همچنين مصرف سرانه -47/1

. درصد رشد داشته است -46/2ها به طور ميانگين لليتر رسيده که در طي اين سا  ۸5/726ليتر به  65/9۳۸

و  فت گازناستان قرار دارد. بيشترين مصرف  نهماين شهرستان در جايگاه  گازی نفتاز نظر مصرف سرانه

 کمترينليتر( و  07/4609)يننايليتر( و  720779های اصفهان)به ترتيب در شهرستان آنی مصرف سرانه

 است. بودهليتر(  56/154شهر)ليتر( و خميني 576۸های فريدونشهر)ها به ترتيب در شهرستانآن

 
 1394های استان اصفهان در سال گاز در شهرستانی نفت(. مصرف سرانه114 -1نمودار)

 



   197/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 رسيده است 1۳94متر مکعب در پايان سال  2119به  1۳۸5متر مکعب در سال  4005مصرف نفت سفيد از 

دهد و همچنان در رتبه سفيد در استان را تشکيل ميدرصد از مصرف نفت ۳0/4حدود  1۳94که در سال 

ها ی نفتي به طور ميانگين در طي اين سالهفتم استان قرار دارد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآورده

ليتر  44/1۳ليتر به  ۸۳/27ها از ی آن نيز در طي اين سالدرصد رشد داشته است. مصرف سرانه -۳۸/6

درصد رشد) منفي( داشته است. از   -۳1/7ها به طور ميانگين کاهش يافته و به عبارتي در در طي اين سال

ی نفت سفيد اين شهرستان در جايگاه نهم استان قرار دارد. بيشترين مصرف و مصرف نظر مصرف سرانه

ليتر( و  90/4۳۸ليتر( و خور و بيابانك) ۸۸75هان) های اصفی نفت سفيد در استان مربوط به شهرستانسرانه

 ليتر( بوده است. 92/1ليتر( و فالورجان)  97ن و مياندشت)های بويينيز به ترتيب در شهرستانکمترين آن 

 
 1394های استان اصفهان در سال ی نفت سفید در شهرستان(. مصرف سرانه115 -1نمودار)

 1۳94مکعب در پايان سال متر ۸001به  1۳۸5مترمکعب در سال  550۳7وره از ميزان مصرف کنفتمصرف 

 یی استان را تشکيل داده و در رتبهکورهدرصد از مصرف نفت 99/۸حدود  1۳94رسيده است که در سال 

د رشد منفي درص -41/16ها  مصرف اين فرآورده به طور ميانگين پنجم استان قرار دارد. در طي اين سال

ليتر کاهش يافته که  74/50ليتر به  46/۳۸2ها از ی نفت کوره نيز در طي اين سالداشته است. مصرف سرانه

رشد) منفي( داشته است و در جايگاه هفتم استان قرار درصد  -22/17ها به طور ميانگين در طي اين سال

ليتر  15۳۸4ااردستان ب مربوط به شهرستان دارد. بيشترين ميزان مصرف نفت کوره استان و مصرف سرانه آن

 ليتر مصرف سرانه بوده و چهار شهرستان استان مصرف نفت کوره نداشته اند. 60/۳66مصرف و 
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 1394های استان اصفهان در سال ی نفت کوره در شهرستان(. مصرف سرانه116 -1نمودار)

 1۳94تن در پايان سال  ۸01۳به   1۳۸5تن در سال  7159در اين شهرستان از درنهايت مصرف گاز مايع نيز 

درصد از مصرف گاز مايع  70/6درصد رشد داشته و  47/1ها ، که به طور متوسط در طي اين سالرسيده

و چهار  از بين بيستشهرستان شهرضا در جايگاه چهارم )دهد. از نظر مصرف گاز مايع، استان را تشکيل مي

 ۸2/50کيلوگرم به  75/49ها  از ی گاز مايع در طي اين سالتان( استان قرار دارد. مصرف سرانهشهرس

درصد به طور ميانگين رشد داشته است.  44/0ها کيلوگرم افزايش يافته و به عبارتي در طي اين سال

گاز  ترين مصرفی دوم استان قرار دارد. بيشی گاز مايع در رتبهشهرستان شهرضا از لحاظ مصرف سرانه

تن( و خور و  42569های اصفهان)به ترتيب در شهرستان 1۳94ی آن در سال مايع و مصرف سرانه

 ه است.ين و مياندشت با مصرف صفر بودبوي ها مربوط به شهرستانترين آنليتر( بوده و کم 26/114بيابانك)

 
 1394های استان اصفهان در سال ز مایع در شهرستانی گا(. مصرف سرانه117 -1نمودار)



 

 

 شهرضای نفتی در شهرستان (. میزان مصرف شش فرآورده112 -1جدول)

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین معمولی مصرف گاز مایع

مصرف 

 سرانه

 کیلوگرم()

مصرف کل 

 شهرستان)تن(

سهم 

 نشهرستا

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

صرف م

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

 سرانه

 لیتر()

مصرف 

کل 

 شهرستان

متر )

 مکعب(

سهم 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

1385 75/49 7159 47/4 ۳0/۳42 4925۸ 47/۳ 9۳/۸ 12۸5 05/۳ ۸۳/27 4005 90/2 65/9۳۸ 1۳5074 26/4 46/۳۸2 550۳7 ۳7/2 

1386 44/50 7۳14 65/4 ۸1/۳45 50147 4۸/۳ 00/9 1۳05 06/۳ 94/26 ۳906 29/2 76/956 1۳۸741 ۳6/4 50/۳66 5۳147 2۸/2 

1387 ۸1/50 7425 ۸7/4 ۸6/۳56 52147 55/۳ 1۸/9 1۳41 9۸/2 ۸9/25 ۳7۸4 ۸9/2 97/957 1۳99۸7 44/4 52/۳55 51951 16/2 

1388 95/50 7502 74/5 9۳/۳75 55۳57 7۳/۳ 17/9 1۳50 ۸۳/2 1۳/25 ۳700 91/2 70/957 141025 5۳/4 97/۳41 50۳57 0۸/2 

1389 25/52 7754 ۸0/5 6۳/۳94 5۸559 61/۳ 72/9 144۳ 97/2 79/2۳ ۳5۳0 91/2 05/967 14۳499 6۳/4 14/۳2۸ 4۸69۳ 99/1 

1390 99/45 6۸77 45/5 50/۳61 54056 42/۳ ۳0/7 1092 6۳/2 69/22 ۳۳9۳ ۳6/۳ ۳0/۸64 129241 ۸4/۳ ۸2/27۸ 4169۳ 45/1 

1391 27/44 670۸ ۳9/5 45/۳7۳ 565۸9 42/۳ 11/۸ 1229 6۳/2 ۳4/1۸ 2779 ۳2/۳ 04/۸۸0 1۳۳۳5۳ 29/4 60/157 2۳۸۸1 70/0 

1392 40/42 6511 60/5 91/402 61۸69 55/۳ 94/11 1۸۳۳ 70/2 66/1۸ 2۸65 99/۳ ۸0/914 140474 ۳6/4 19/150 2۳062 65/0 

1393 ۳9/46 721۸ 15/6 77/402 62675 ۳۸/۳ 92/11 1۸55 6۳/2 ۳6/1۸ 2۸57 5۸/4 46/925 144010 ۳7/4 24/12۳ 1917۸ 6۳/6 

1394 ۸2/50 ۸01۳ 70/6 19/۳9۳ 62002 ۳0/۳ 5۸/12 19۸۳ 72/2 44/1۳ 2119 ۳0/4 ۸5/726 114617 ۳9/4 74/50 ۸001 99/۸ 

های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده     
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از  .بوده است CNGهای نفتي از جمله بنزين با رم و پنجم، جايگزيني فرآوردهاز جمله اهداف برنامه چها

درصد  92/۳،  1۳94قرار دارد و در سال  هشتم استاندر جايگاه شهرضا شهرستان  CNGنظر تعداد جايگاه 

 1۳94جايگاه در سال  1۳به   9. هم چنين تعداد پمپ بنزين از بوده استها در اين شهرستان از اين جايگاه

درصد به طور ميانگين رشد داشته است. اين شهرستان از نظر تعداد   2۸/4،  1۳94تا  1۳۸5رسيده و از سال 

های استان در سال بنزيندرصد از پمپ 6۳/4پمپ بنزين نيز در جايگاه چهارم قرار دارد. الزم به ذکر است 

 در شهرستان شهرضا قرار دارند.  1۳94

 شهرضاشهرستان  CNG(. تعداد پمپ بنزین و جایگاه 113 -1جدول)

 سال
 CNGتعداد جایگاه  تعداد پمپ بنزین

 سهم از استان)درصد( شهرستان سهم از استان)درصد( شهرستان

1385 9 41/4 ۳ ۸۳/2 

1386 9 ۳۳/4 ۳ ۸۳/2 

1387 10 52/4 4 64/۳ 

1388 10 50/4 4 42/۳ 

1389 10 41/4 4 ۳1/۳ 

1390 10 27/4 6 29/4 

1391 11 5۳/4 6 0۸/4 

1392 12 ۸6/4 6 05/4 

1393 12 69/4 6 00/4 

1394 1۳ 6۳/4 6 92/۳ 

 های نفتي ايرانمأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده                    

های مختلف فروش برق، مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزی، صنعتي، تجاری و روشنايي معابر بخش

هزارکيلووات ۸1/۸رکين جمعاً از ی برق مشتميزان مصرف سرانه (114-1)اشد که بر اساس جدول بمي

رسيده که به طور ميانگين در طي اين  1۳94ساعت در سال هزارکيلووات 2۸/6به  1۳۸5ساعت در سال 

رف درصد از مص 49/۳درصد رشد منفي داشته است. مجموع مصرف برق شهرستان شهرضا،  -۳9/۳ها سال

در 1۳94ی برق در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانهدهد. همتشکيل مي 1۳94در سال برق استان را 

بخش کشاورزی و کمترين آن در بخش  خانگي بوده و داده ای برای سرانه روشنايي معابر گزارش نشده 

(، مربوط به 1۳94ال ستا  1۳۸5های است. همچنين بيشترين رشد مصرف برق) به طور ميانگين در طي سال

درصد رشد و کمترين رشد مصرف، مربوط  25/7ها بخش صنعتي بوده که به طور ميانگين در طي اين سال

. از نظر اندداشتهدرصد رشد  -70/1ها و معابر بوده که به طور ميانگين در طي اين سال يبه بخش روشناي



   201/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

بيست و چهار شهرستان( استان و از نظر  از بينشهرضا در جايگاه نهم )مصرف کل برق نيز، شهرستان 

 ی برق نيز در جايگاه  دوازدهم استان قرار داشته است. مصرف سرانه

 
 1395سال نه ماه اول  های استان اصفهان در (. مصرف کل برق در شهرستان118 -1نمودار)

 
های استان اصفهان در شهرستان )هزار کیلووات ساعت به ازای هر مشترک( ی کل برقمصرف سرانه(. 119 -1نمودار)

 1395سال نه ماه اول در 

در  1۳95سال نه ماه اول ی برق در کنندههای مصرف( درصد مصرف هريك از بخش120-1در نمودار )

 آمده است. شهرضاشهرستان 
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 1395در نه ماهه اول سال  شهرضاکننده برق در شهرستان های مختلف مصرف(. سهم مصرف بخش120 -1نمودار)

 

 



 

 

 )هزارکیلووات ساعت به ازای هر مشترک و درصد(شهرضاهای مختلف شهرستان ی برق در بخش(. مصرف سرانه114 -1جدول)

 

 سال

 کل روشنایی معابر یتجار صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

 سرانه

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

1385 59/2 65/2 25/22 ۳7/2 46/276 ۸7/6 25/10۳ 97/2 01/2 41/2 - 44/۳ ۸1/۸ 56/۳ 

1386 95/1 65/2 41/22 21/2 57/۳15 59/7 62/104 ۸6/2 11/2 ۳۸/2 - 74/۳ ۳6/7 62/۳ 

1387 96/1 69/2 17/2۳ 22/2 91/۳۳5 12/7 92/105 ۸9/2 27/2 49/2 - ۳5/۳ 64/7 59/۳ 

1388 91/1 65/2 44/22 45/2 62/175 1۸/7 04/121 47/2 22/2 4۸/2 - 90/۳ ۸7/6 52/۳ 

1389 ۸۸/1 67/2 ۳6/2۳ 60/2 5۳/104 41/5 5۳/170 1۳/۳ 24/2 05/2 - 60/۳ 5۳/6 27/۳ 

1390 60/1 57/2 1۸/17 54/2 4۸/149 27/6 ۸6/177 22/۳ 21/2 60/2 - 70/۳ 97/6 66/۳ 

1391 60/1 6۸/2 44/16 6۸/2 05/1۳۸ 22/6 62/17۳ ۳7/۳ 00/2 5۳/2 - 44/۳ 75/6 71/۳ 

1392 64/1 64/2 92/17 45/2 19/1۳6 ۳5/6 ۳6/14۸ 01/۳ ۸7/1 ۳۳/2 - ۳6/۳ ۳7/6 49/۳ 

1393 70/1 70/2 22/20 6۳/2 ۳1/1۳7 2۸/6 26/161 41/۳ 9۸/1 ۳1/2 - 77/۳ ۸۳/6 65/۳ 

1394 66/1 67/2 67/1۸ ۳7/2 29/1۳4 42/6 10/129 0۸/۳ 97/1 26/2 - 76/2 2۸/6 49/۳ 

 54/۳ 69/5 40/2 - ۳۳/2 ۸2/1 29/۳ ۸9/115 06/6 9۳/11۸ 75/2 40/1۸ 65/2 45/1 1395نه ماه اول سال 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان
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سال  مشترک در  76452به  1۳۸5مشترک در سال  ۳۸920ا از در شهرستان شهرضبرق تعداد مشترکين 

ستان شهربرق دهد. تعداد مشترکين درصد از مشترکين استان را تشکيل مي 1۸/۳رسيده است که  1۳94

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين برق  10/۸ها به طور ميانگين طي اين سالشهرضا 

( و کمترين آن مربوط به 1۳94تا  1۳۸5درصد رشد به طور ميانگين از  71/14مربوط به بخش کشاورزی )

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان شهرضا از نظر  74/۳بخش صنعتي)

 تعداد مشترکين برق در جايگاه هشتم ) از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.

 شهرضاهای مختلف شهرستان (. تعداد مشترکین برق در بخش115 -1جدول)

 سال

 تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 29714 41/2 ۸99 25/2 46۳ ۳9/0 ۸91 1۳/4 695۳ 06/7 

1386 420۳0 20/۳ 9۳4 1۸/2 469 ۳7/0 975 29/4 7120 ۸6/6 

1387 4۳666 16/۳ 1025 19/2 476 ۳5/0 10۸6 4۳/4 745۳ 72/6 

1388 45960 16/۳ 112۳ 19/2 929 6۳/0 717 1۸/۳ ۸145 56/6 

1389 4۸407 16/۳ 1156 1۸/2 10۸1 6۸/0 794 47/۳ 9201 ۸۳/6 

1390 5201۸ 21/۳ 1222 10/2 1164 70/0 ۸04 4۳/۳ 9495 64/6 

1391 55150 24/۳ 1۳47 09/2 1221 69/0 ۸97 7۸/۳ 9999 62/6 

1392 57697 2۳/۳ 1447 02/2 1204 65/0 972 76/۳ 10۳75 50/6 

1393 59416 21/۳ 1509 94/1 125۳ 64/0 1051 ۸۸/۳ 10776 45/6 

1394 61۳55 21/۳ 1592 ۸9/1 12۸۸ 64/0 1122 99/۳ 11095 ۳4/6 

نه ماه اول 

 1395سال
62219 19/۳ 16۸5 ۸9/1 1۳06 64/0 1171 06/4 11۳22 26/6 

 مأخذ: شرکت  توزيع برق استان اصفهان              



   205/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
در نه ماهه اول سال  شهرضاهای مختلف در تعداد مشترکین برق در شهرستان بخش سهم هریک از(. 121 -1نمودار)

1395 

 
 1395در نه ماه اول سال  های استان اصفهان (. تعداد مشترکین برق شهرستان122 -1نمودار)

د که بر باشی سبز ميهای مختلف فروش آب، مشتمل بر خانگي، عمومي، توليدی و تجاری و فضابخش

به  1۳۸5مترمکعب در سال  ۸6/259آب مشترکين جمعاً از  یميزان مصرف سرانه (116-1)اساس جدول 

ي( درصد رشد)منف -۸2/5ها طي اين سالرسيده که به طور ميانگين در  1۳95مکعب در سال متر 52/1۳1

دهد. ب استان را تشکيل ميدرصد از مصرف آ ۳7/2داشته است. مجموع مصرف آب شهرستان شهرضا ، 

مکعب( بوده و متر 70/50۸در بخش عمومي) 1۳95ی آب در سال چنين بيشترين ميزان مصرف سرانههم

 از نظر مصرف کل آب شهرستان . مکعب( بوده استمتر 10/71کمترين آن در بخش توليدی تجاری)

 و دوم استان قرار داشته است. آب نيز در جايگاه بيست  ی نهم و از نظر مصرف سرانهدر رتبه شهرضا



 شهرضاسند توسعه شهرستان / 206

 

 شهرضاهای مختلف شهرستان (. مصرف سرانه آب) متر مکعب به ازای هر مشترک( در بخش116 -1جدول)

 

 سال

 کل فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 درصد()

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

مصرف 

سرانه 

 شهرستان

سهم 

مصرف 

شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 26/257 79/2 2۳/9۸۸ 69/1 94/97 61/1 - - ۸6/259 ۳0/1 

1386 ۸4/21۸ ۳9/2 71/1095 ۸0/1 91/۸4 40/1 - - 47/226 27/2 

1387 96/257 01/۳ 6۸/1۳۳0 15/۳ 2۸/129 07/2 67/۳479 05/1 07/270 96/2 

1388 50/1۸7 64/2 6۸/100۳ 67/۳ 14/99 9۸/1 ۳۳/5126 05/1 47/197 67/2 

1389 4۳/191 62/2 ۳9/102۳ 07/۳ ۸1/99 06/2 - - 47/201 62/2 

1390 09/175 62/2 ۸7/9۳0 11/۳ 90/۸6 67/1 00/214 05/0 40/1۸4 59/2 

1391 65/170 59/2 7۳/661 14/2 2۸/۸7 46/1 67/1290 2۳/0 ۸6/174 46/2 

1392 ۸5/17۳ 75/2 ۳1/۸74 59/1 ۸۳/۸۳ 51/1 75/1092 ۳2/0 72/17۸ 50/2 

1393 ۸6/167 0۳/۳ 90/۸2۳ 76/1 9۳/92 65/1 00/1222 96/0 ۸7/172 75/2 

1394 90/160 59/2 67/65۸ 99/0 9۸/۸۳ 51/1 00/2۳5 09/0 77/162 25/2 

1395 15/1۳0 64/2 70/50۸ 1۸/1 10/71 64/1 25/16۳ 12/0 52/1۳1 ۳7/2 
 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان                        

 
 1395ی استان اصفهان در سال ها(. مصرف کل آب در شهرستان123 -1نمودار)

 



   207/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. مصرف سرانه آب در شهرستان124 -1نمودار)

 
 1395در سال  شهرضا(. سهم مصرف آب در هر بخش در شهرستان 125 -1نمودار)

مشترک در سال  49۸25به  1۳۸5مشترک در سال  270۸5ضا از تعداد مشترکين آب در شهرستان شهر

 دهد. تعداد مشترکين اين شهرستان طيدرصد از مشترکين استان را تشکيل مي 95/۳رسيده است که  1۳95

درصد رشد داشته است. بيشترين رشد تعداد مشترکين آب مربوط به بخش  72/6ها به طور ميانگين اين سال

( و کمترين آن مربوط به فضای سبز 1۳95تا  1۳۸5رصد رشد به طور ميانگين از د  1۸/۸توليدی تجاری)

درصد رشد به طور ميانگين( بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان شهرضا از نظر تعداد مشترکين  ۳۳/۳)

 آب در جايگاه هفتم )از بين بيست و چهار شهرستان( استان قرار دارد.



 شهرضاسند توسعه شهرستان / 20۸

 

 شهرضاهای مختلف شهرستان (. تعداد انشعابات آب در بخش117 -1جدول)

 سال

 فضای سبز تولیدی تجاری عمومی خانگی

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

1385 24۳۸4 79/۳ 56۳ 5۳/۳ 21۳5 ۸4/5 ۳ 74/0 

1386 25400 79/۳ 5۸6 50/۳ 2224 ۸4/5 ۳ 70/0 

1387 27۳12 ۸1/۳ 6۳0 51/۳ 2۳91 ۸4/5 ۳ 67/0 

1388 ۳7465 94/۳ ۸64 79/۳ ۳2۸0 ۸4/5 ۳ 55/0 

1389 ۳7465 90/۳ ۸64 69/۳ ۳2۸0 ۸4/5 ۳ 49/0 

1390 ۳9127 9۳/۳ 946 79/۳ ۳499 71/5 ۳ 4۸/0 

1391 40۸50 96/۳ 1019 ۳0/4 ۳69۳ 54/5 ۳ 47/0 

1392 42۳97 99/۳ ۸61 61/۳ 41۳1 47/5 4 66/0 

1393 4۳612 04/4 ۸70 59/۳ 4۳41 ۳7/5 4 66/0 

1394 444۳1 ۸۸/۳ ۸۸5 47/۳ 4505 06/5 4 69/0 

1395 444۳1 ۸۸/۳ ۸۸5 45/۳ 4505 06/5 4 69/0 

 مأخذ: شرکت  آب و فاضالب  استان اصفهان  

 
 1395در سال  شهرضاهای مختلف در تعداد مشترکین آب در شهرستان (. سهم هریک از بخش126 -1نمودار)

 



   209/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395های استان اصفهان در سال (. تعداد انشعابات آب شهرستان127 -1نمودار)

 حمل و نقل -14 -1

ی و نتيجه باشد. جابجايي بار و مسافر بعنوان ثمرای مينقل جادهبخش حمل و نقل ، حمل و  مهمترين زير

طول کل  1۳۸5باشد. در سال های مهم اين زير بخش ميله شاخصای، از جمسيستم حمل و نقل جاده

درصد رشد ساليانه داشته  -4۳/1 به طور متوسط 1۳95کيلومتر بوده و تا سال ۳24های شهرستان شهرضا  راه

درصدی روبرو بوده که از   -14/1 های شهرستان با رشدمتر رسيده است. طول بزرگراهکيلو27۳و به 

 07/۳۳های اصلي با رشد رسيده است. طول راه 1۳95کيلومتر در سال  157به  1۳۸5کيلومتر در سال 177

طي رسيده است. راه روستايي نيز در  1۳95 در سال کيلومتر ۳0به  1۳۸5کيلومتر در سال  41درصدی از  

 درصد رشد داشته است.  27/۳ها اين سال

 )کیلومتر(شهرضای استحفاظی شهرستان های حوزه(. راه118 -1جدول)

 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1385 - - 177 60/14 41 7۳/1 20 91/1 ۸6 57/1 ۳24 1۸/۳ 

1386 - - 1۸۳ 20/14 10 56/1 20 ۸1/1 ۸5 5۳/1 29۸ ۸6/2 

1387 - - 174 ۳2/12 ۳۸ 4۳/0 20 99/1 ۸6 51/1 ۳1۸ 99/2 

1388 - - 166 79/11 10 46/0 21 19/2 151 ۸4/2 ۳4۸ ۳5/۳ 

1389 - - 170 ۳5/11 10 ۳2/1 20 65/1 ۸6 56/1 2۸6 65/2 

1390 - - 157 ۳۳/10 ۳0 ۳1/1 0 00/0 ۸9 5۸/1 276 5۳/2 
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 سال

 مجموع راه روستایی راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

1391 - - 157 1۸/10 ۳0 ۳7/1 0 00/0 ۸9 56/1 276 50/2 

1392 - - 157 5۸/9 ۳0 40/1 0 00/0 ۸9 55/1 276 50/2 

1393 - - 157 ۳4/9 ۳0 40/1 0 00/0 ۸6 95/1 27۳ ۸2/2 

1394 - - 157 ۳0/9 ۳0 40/1 0 00/0 ۸6 95/1 27۳ ۸2/2 

1395 - - 157 ۳0/9 ۳0 40/1 0 00/0 ۸6 95/1 27۳ ۸2/2 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده              

ی های حوزهاستان را در مجموع راهدوازدهم جايگاه  شهرضا، شهرستان شودمشاهده ميهمانطور که 

 .به خود اختصاص داده استاستحفاظي 

 
 1395های استان اصفهان در سال ی استحفاظی شهرستانهای حوزه(.  راه128 -1نمودار)

 51/57هرضا مربوط به بزرگراه)های شهرستان ش، بيشتر سهم راه1۳95 سالدر ( 129-1همچنين طبق نمودار )

صفر درصد از های فرعي، های اين شهرستان، راهه، صفر درصد از را1۳95در سال  .درصد( بوده است

اند. الزم به های روستايي بودهدرصد راه 50/۳1و  درصد راه اصلي 99/10های اين شهرستان آزادراه، راه

های درون شهری در نظر گرفته اين شهرستان، راه های حوزه استحفاظيی راهذکر است که در محاسبه

 اند. نشده



   211/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
درسال  های حوزه استحفاظی این شهرستانبه مجموع راه شهرضاهای شهرستان (. سهم هریک از راه129 -1نمودار)

1395 

ت گيرد، شاخص راه به مساح های زير بنايي که در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار مييکي از شاخص

کيلومتر  ۸6/4، به ازای هر هزار نفر جمعيت روستايي، 1۳95و راه به جمعيت است. اين شهرستان در سال 

کيلومتر راه داشته است. از  71/1راه روستايي داشته و در همين سال در کل برای هر هزار نفر از جمعيتش 

تان در جايگاه چهاردهم استان و از نظر راه به جمعيت  نيز نظر راه روستايي به جمعيت روستايي، اين شهرس

 76/9مربع از مساحت اين شهرستان د. همچنين به ازای هر صد کيلومتری شانزدهم استان قرار داردر رتبه

 استان قرار دارد. هجدهمکيلومتر راه وجود دارد که از اين نظر در رتبه ی 

 شهرضاهای 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 92/۳ 59/11 25/2 

1386 97/۳ 66/10 06/2 
1387 11/4 ۳7/11 1۸/2 
1388 ۳9/7 45/12 ۳6/2 
1389 ۳1/4 2۳/10 9۳/1 
1390 57/4 ۸7/9 ۸5/1 
1391 6/4 ۸7/9 ۸2/1 
1392 75/4 ۸7/9 ۸0/1 
1393 6۸/4 76/9 75/1 
1394 77/4 76/9 7۳/1 
1395 ۸6/4 76/9 71/1 

 ایمأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده                       
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 1395استان اصفهان در سال های وستایی به جمعیت روستایی شهرستان(. نسبت راه ر130 -1نمودار)

 
 1395استان اصفهان در سال های (. نسبت راه به جمعیت  شهرستان131 -1نمودار)

 



   21۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 
 1395استان اصفهان در سال  هایشهرستان) تراکم راه( به مساحت(. نسبت راه 132 -1نمودار)

در جايگاه سوم استان قرار داشته  1۳95تعداد سفر درون استاني، شهرستان شهرضا در سال  از نظر شاخص

هزار مورد و کمترين آن مربوط  ۳40است. بيشترين تعداد سفر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران و بيدگل در  دو هزارمياندشت با  و ينبويشهرستان به 

هزار مورد در سال  25/6۸از  شهرضا بندی لحاظ نشده است. تعداد سفرهای درون استاني شهرستاناين رتبه

ر طي اين مدتي وساناتي که دکاهش پيدا کرده ولي به دليل ن 1۳95هزار مورد در سال  06/59به   1۳۸5

 درصد رشد داشته است.۳5/1ها به طور متوسط ،  در طي اين سالداشته

 شهرضا(. تعداد سفر درون استانی)هزار مورد( شهرستان 120 -1جدول)

 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 (درصد)
 ستانشهر

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
1385 91/4 ۸5/۳ 22/61 71/۳2 1۳/2 64/0 25/6۸ 55/10 

1386 00/12 5۸/۸ ۸7 05/۳۳ 2 60/0 101 74/1۳ 

1387 00/۸ 9۸/5 71 9۳/26 ۳ 92/0 ۸2 ۳5/11 

1388 0۸/9 54/6 56/9۸ 1۸/۳0 ۳9/2 74/0 0۳/110 97/1۳ 

1389 00/9 40/6 ۸5 10/2۸ ۳6/2 76/0 ۳6/96 75/12 

1390 00/11 ۸6/7 5۸ 46/49 20 77/4 ۸9 15/1۳ 

1391 00/6 ۳7/4 5۸ ۳9/19 1 ۳۳/0 65 ۸2/۸ 

1392 09/5 6۳/4 ۸0/47 60/16 ۳1/1 49/0 20/54 15/۸ 

1393 9۸/2 ۸9/2 6۳ 20/20 01/۳ ۸0/0 99/6۸ 74/۸ 

1394 2۳/2 ۳1/2 0۸/50 ۳2/17 04/4 0۳/1 ۳5/56 25/7 
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 سال
 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 درصد()
 شهرستان

 سهم از استان

 (درصد)
 ستانشهر

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
1395 ۸1/4 9۳/4 07/50 97/19 1۸/4 11/1 06/59 16/۸ 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده   

 
 1395در سال  شهرضااستانی شهرستان  درون(. سهم وسایل نقلیه در سفرهای 133 -1نمودار)

در جايگاه چهارم  1۳95ستان شهرضا در سال درون استاني، شهری شدهتعداد مسافرجابجا  از نظر شاخص

هزار مورد و  49۳۸استان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر درون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

هزار مورد بوده است. الزم به ذکر است که شهرستان آران ۳5شهر با خمينيشهرستان کمترين آن مربوط به 

 ۸9/461ی درون استاني اين شهرستان از لحاظ نشده است. تعداد مسافر جابجا شدهبندی و بيدگل در اين رتبه

 ،کاهش يافته ولي به دليل نوساناتي که داشته 1۳95ار مورد در سال هز67/417به  1۳۸5هزار مورد در سال 

 درصدی روبرو بوده است. ۳۳/4در طي اين مدت با رشد متوسط 

 شهرضای درون استانی)هزار مورد( شهرستان (. تعداد مسافر جابجا شده121 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1385 00/176 5۳/4 ۸9/244 6۳/۳2 00/41 76/0 ۸9/461 61/4 

1386 00/421 47/9 00/۳۳5 ۸۳/۳۳ 00/44 ۸0/0 00/۸00 ۳1/7 

1387 00/255 0۸/6 00/۳26 27/۳0 09/52 97/0 09/6۳۳ 94/5 

1388 00/۳41 09/۸ 1۸/۳94 27/۳0 00/46 ۸6/0 1۸/7۸1 19/7 
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 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1389 00/۳41 ۳۸/۸ 00/۳۳9 25/2۸ 45/۳9 76/0 45/719 ۸7/6 

1390 00/4۳9 56/10 00/2۳4 ۳9/50 00/۳1۸ 71/4 00/991 72/۸ 

1391 00/244 49/6 00/299 96/2۳ 00/16 ۳2/0 00/559 59/5 

1392 ۳1/205 ۸6/6 96/190 46/16 9۸/16 ۳۸/0 25/41۳ 7/4 

1393 44/119 25/4 ۸4/250 9۸/19 59/۳2 52/0 ۸7/402 90/۳ 

1394 00/9۳ 65/۳ 00/201 54/17 27/26 41/0 27/۳20 15/۳ 

1395 46/1۸۸ 49/7 21/200 59/19 01/29 4۸/0 67/417 ۳۳/4 
 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 
 1395در سال  شهرضای درون استانی شهرستان (. سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافرجابجا شده134 -1نمودار)

هزار مورد سفر، در جايگاه  9۳/9با  1۳95ا در سال تعداد سفر برون استاني، شهرستان  شهرض از نظر شاخص

هزار مورد  269هفتم استان قرار داشته است. بيشترين تعداد سفر برون استاني مربوط به شهرستان اصفهان با 

اشد که سفر بفريدونشهر، تيران و کرون، چادگان و آران وبيدگل ميهای شهرستانو کمترين آن مربوط به  

تعداد سفرهای برون استاني  1۳95تا  1۳۸5های اند. الزم به ذکر است که در طي سالتهبرون استاني نداش

 ۸1/4و در طي اين مدت به طور ميانگين هزار مورد رسيده  9۳/9هزار مورد به  29/۸در اين شهرستان از 

 رشد داشته است.درصد 
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 شهرضاار مورد( شهرستان (. تعداد سفر برون استانی)هز122 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان
 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(
 شهرستان

 سهم از استان

 )درصد(

1385 4 47/1 1 ۸6/1 29/۳ 01/۸ 29/۸ 26/2 

1386 4 4۳/1 2 49/2 ۳6/5 4۸/12 ۳6/11 ۸۳/2 

1387 7۳/۳ ۳5/1 2 ۸4/1 ۳5/6 06/15 0۸/12 ۸۳/2 

1388 12/4 45/1 9۳/0 72/0 94/5 12/1۳ 99/10 40/2 

1389 55/4 55/1 ۳ 79/2 9۳/4 ۸1/12 4۸/12 ۸4/2 

1390 65/۳ 42/1 4 2۸/۸ 67/6 50/۸ ۳2/14 7۳/۳ 

1391 ۸4/2 9۸/0 1۳/2 06/2 56/2 01/9 5۳/7 79/1 

1392 59/۳ 2۸/1 21/2 99/1 2 92/6 ۸0/7 ۸6/1 

1393 49/۳ 26/1 1۸/4 1۳/4 ۸۸/0 16/2 55/۸ 04/2 

1394 ۸2/۳ ۳5/1 71/6 97/6 67/0 4۸/1 20/11 64/2 

1395 51/۳ ۳2/1 72/5 22/6 71/0 67/1 9۳/9 4۸/2 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده        

 
 1395در سال  شهرضاقلیه در تعداد سفر برون استانی شهرستان (. سهم وسایل ن135 -1نمودار)

 44/2۸با  1۳95ی برون استاني، شهرستان شهرضا در سال تعداد مسافر جابجاشده همچنين از نظر شاخص

رون استاني ی باستان قرار داشته است. بيشترين تعداد مسافر جابجا شده چهاردهم هزار مورد سفر، در جايگاه

چادگان و آران های شهرستانهزار مورد و کمترين آن مربوط به  429۸هرستان اصفهان با مربوط به ش
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تعداد مسافر  1۳95تا  1۳۸7های اند. در طي سالی برون استاني نداشتهباشد که مسافرجابجاشدهوبيدگل مي

 درصد رشد داشته است. 20/۸7ی برون استاني، به طور متوسط جابجا شده

 شهرضای برون استانی)هزار مورد( شهرستان (. تعداد مسافر جابجا شده123 -1جدول)

 سال

 مجموع بوسمینی سواری اتوبوس

 شهرستان

سهم شهرستان 

 استاناز 

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم شهرستان 

 از استان

 )درصد(

1385 - - - - - - - - 

1386 - - - - - - - - 

1387 0۳/10 14/0 - - 07/0 01/0 11/10 12/0 

1388 4۸/2۳ ۳۳/0 - - 7۳/0 11/0 21/24 29/0 

1389 75/10 15/0 - - - - 75/10 14/0 

1390 2۳/77 97/0 - - ۳5/0 04/0 59/77 ۸5/0 

1391 25 ۳7/0 - - 29/1 ۳0/0 29/26 ۳5/0 

1392 74/45 7۳/0 - - 69/0 15/0 44/46 65/0 

1393 ۳0/67 10/1 - - 6۳/0 12/0 94/67 96/0 

1394 ۳2 55/0 02/0 00/0 ۸5/0 14/0 ۸6/۳2 49/0 

1395 65/26 51/0 0۳/0 01/0 76/1 ۳1/0 44/2۸ 46/0 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده     

 
 1395 در سال شهرضای برون استانی شهرستان (. سهم وسایل نقلیه در تعداد مسافر جابجاشده136 -1نمودار)
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ای در جابجايي بار ی باری جادهمربوط به وزن جابجا شده توسط وسايل نقليه( 124-1ات جدول )اطالع

هزار  ۳21ين شهرستان، از باشد. ميزان بار ورودی از ساير نقاط کشور به ادرون استاني و برون استاني مي

درصد رشد  25/4رسيده که در اين مدت به طور ميانگين  1۳95تن در سال هزار 4۳4به  1۳۸5تن در سال 

 1۳۸5هزار تن در سال 245داشته است. همچنين ميزان بار خروجي از اين شهرستان به ساير نقاط کشور، از 

درصد به طور ميانگين رشد داشته است.  ۳0/9دت رسيده که در طي اين م 1۳95هزار تن در سال  ۳۸4به  

ساير نقاط کشور، اين شهرستان در جايگاه سيزدهم استان و همچنين  بهشهرستان  ازاز نظر ميزان بار خروجي 

مچنين ه از لحاظ بار ورودی به شهرستان از ساير نقاط کشور اين شهرستان در جايگاه هفتم استان قرار دارد.

هزار 126به   1۳۸5هزار تن در سال  106ه بين اين شهرستان و ساير نقاط استان اصفهان از ميزان بار جابجا شد

ی درون استاني اين شهرستان در جايگاه چهاردهم رسيده است. از نظر ميزان بار جابجا شده 1۳95تن در سال 

 .استان قرار دارد

 شهرضای برون و درون استانی)هزار تن( شهرستان (. میزان بار جابجا شده124 -1جدول)

 سال

میزان بار ورودی از 

سایر نقاط 

 کشور)برون استانی(

 به میزان بار خروجی

سایر نقاط 

 کشور)برون استانی(

مجموع بار جابجا 

 ی برون استانیشده

بار جابجا مجموع 

 ی درون استانیشده

 شهرستان

سهم از 

 استان

 درصد()

 شهرستان

سهم از 

 ستانا

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(

 شهرستان

سهم از 

 استان

 )درصد(
1385 ۳21 06/2 245 01/1 566 42/1 106 9۳/0 

1386 ۳۳9 90/1 247 92/0 5۸6 ۳1/1 41 21/0 

1387 ۳۳9 77/1 15۳ 57/0 492 07/1 ۳9 29/0 

1388 41۳ 14/2 296 04/1 709 4۸/1 47 ۳4/0 

1389 429 96/1 ۳7۸ 25/1 ۸07 54/1 55 41/0 

1390 466 05/2 4۳6 44/1 902 71/1 67 5۸/0 

1391 5۳0 ۳0/2 5۳5 70/1 1065 95/1 ۸2 66/0 

1392 640 74/2 446 45/1 10۸6 01/2 46 ۳7/0 

1393 726 79/2 466 51/1 1192 10/2 4۸ 41/0 

1394 546 62/2 ۳6۸ 24/1 914 ۸1/1 12۳ 0۸/1 

1395 4۳4 16/2 ۳۸4 ۳۳/1 ۸1۸ 67/1 126 17/1 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                     
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 1395های استان اصفهان در سال (.  جابجایی بار برون استانی در شهرستان137 -1نمودار)

 
 1395های استان اصفهان در سال ی در شهرستان(.  جابجایی بار درون استان138 -1نمودار)

با کاهش  1۳95تا سال  1۳۸5شرکت مسافربری داشته که از سال  هشت، 1۳95شهرستان شهرضا در سال 

، اين شهرستان در جايگاه چهارم استان 1۳95مواجه بوده است. از نظر تعداد شرکت مسافربری در سال 

نفر جمعيت شهرستان،  19975، به ازای هر 1۳95دارد. در سال  ( قرارکاشان اصفهان) مشترکاً با شهرستان

ی هشتم استان از لحاظ کمترين جمعيت در ازای يك رتبهك شرکت مسافربری وجود داشته است)ي

نفر  جمعيت، يك شرکت مسافربری بوده  ۳9090شرکت مسافربری(، که اين نسبت برای استان به ازای هر  

 است. 
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 شهرضاهای مسافربری شهرستان (. شرکت125 -1جدول)

 سال

 مسافربری شرکت هایتعداد 
تعداد نسبت جمعیت به 

 شرکت مسافربری شهرستان

 تعداد نسبت جمعیت به

 شهرستان شرکت مسافربری استان
 سهم از استان

 درصد()

1385 10 90/6 14۳90 ۳14۳4 

1386 ۸ ۸4/5 1۸126 ۳۳721 

1387 ۸ 76/5 1۸266 ۳۳690 

1388 ۸ 71/5 1۸407 ۳۳90۸ 

1389 ۸ 44/5 1۸549 ۳27۳9 

1390 ۸ 4۸/5 1۸692 ۳۳419 

1391 ۸ 59/5 1۸941 ۳4446 

1392 ۸ ۸4/5 19195 ۳6۳01 

1393 ۸ 97/5 19451 ۳7475 

1394 ۸ 11/6 19711 ۳۸70۸ 

1395 ۸ 11/6 19975 ۳9090 

 ایمأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  

 
 1395های استان اصفهان در سال در شهرستان جمعیت به شرکت مسافربری(. نسبت 139 -1نمودار)

 صنایع دستی -15 -1

در استان اصفهان نيز با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

يع دستي مختلفي به وجود آمده است که در آنها هنرمندان اصفهاني از باورهای ديني، قومي و طبيعت صنا

های نساجي گروه به نام 15های صنايع دستي در ی کارهای خود بهره جستند. انواع رشتهمايهبه عنوان دست
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اشي و ی سنتي، سفال، کهااداری، پوشاک سنتي، چاپيرهای اداری و غسنتي، 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 دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، آبگينه، پيشه

گردد که در گانه تقسيم مي 15های اين گروهنوع رشته صنايع دستي در  ۳66. در مجموع اندشدهتقسيم 

 است. شده سند آمايش استان آورده

 است.آورده شده  شهرضاهای رايج و فعال صنايع دستي شهرستان ( رشته126-1در جدول )

 شهرضاهای بومی وغیربومی رایج صنایع دستی شهرستان (. رشته126 -1جدول)

 های غیربومی و رایجرشته میهای بورشته

چلنگری، حجاری، رودوزی های سنتي، گليم بافي، البسه محلي، رفوگری،  سفال و سراميك، قالي بافي

آهك بری، قلمزني، مشبك چوب، معرق چوب، منبت چوب، مينياتور، 

 حصيربافي، سازهای سنتي، زری بافي، قالب بافي، تذهيب، عروسك بافي

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ماخذ: اداره کل ميراث

ی رشته شدن مي باشد و هيچ ی صنايع دستي فرش ويست در حال منسوخرشته شهرضاچنين در شهرستان هم

 منسوخ شده و يا در حال احياء وجود ندارد.

 وضعیت آموزش هنرجویان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 باشد.اند به شرح زير ميشدهدادهي که توسط اين سازمان آموزش تعداد هنرجويان

 شهرضا(. تعداد هنرجویان صنایع دستی شهرستان 127 -1جدول)

 تعداد هنرجویان سال

1385 0 

1386 207 

1387 127 

1388 ۳50 

1389 222 

1390 ۸۸ 

1391 0 

1392 55 

1393 70 

1394 0 

1395 2۳ 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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هنرجو از سوی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری  14۸سال اخير در شهرستان شهرضا  5در 

هنرجوی صنايع دستي باالترين رتبه را در  2۸9شهرستان اصفهان با  1۳95سال آموزش ديده است. در  

 ه است.  استان داشت

ي در های صنايع دستسازی و افزايش علمي آموزش رشتهدستي به منظور يکسانآموزش شاغلين صنايع 

دستي مراتب آموزشي يکساني را احراز کنند. در های صنايعمربيان رشته کل کشور ضرورت دارد تا کليه

ع دستي ميراث فرهنگي، صناي نفر از شاغلين صنايع دستي شهرستان اصفهان  توسط سازمان ۳۳4، 1۳95سال 

( ۳0( و فالورجان)۳۳4های اصفهان)و گردشگری تحت آموزش قرار گرفته اند که از اين نظر شهرستان

اغل در هيچ فرد ش شهرضاها مانند شهرستان شهرستان در سايراند، در حالي که مقدار باالتر از صفر داشته

 صنايع دستي از سوی اين سازمان آموزش نديده است.

 تعداد شاغلین صنایع دستی

طي دوره مورد است.  شده داده (  نشان12۸-1در جدول )شهرستان شهرضا شاغلين صنايع دستي وضعيت 

بررسي تعداد شاغلين بخش صنايع دستي در شهرستان شهرضا ابتدا افزايش و سپس کاهش يافته است. در 

ال تبه ششم را در استان داشته است، در اين س، شهرضا از نظر تعداد شاغلين بخش صنايع دستي ر1۳95سال 

 نفر رتبه آخر را در استان داشته اند.  ۸چادگان با شهرستان نفر رتبه اول و  ۳7۸0اصفهان با شهرستان 

 دستی شهرستان شهرضا(. تعداد شاغلین صنایع128 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 5 

1386 61 

1387 2۸ 

1388 5۳ 

1389 2۸ 

1390 129 

1391 14۳ 

1392 152 

1393 147 

1394 1۳6 

1395 114 

 9۸/1 95سهم از استان در سال 

 ششم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان
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 13951های استان اصفهان در سال غلین بخش صنایع دستی شهرستان(. تعداد شا140 -1نمودار)

 های بخش صنایع دستی تولید کارگاه تعداد پروانه

اه شود که دارای کارگی توليد کارگاهي برای آن دسته از کارفرمايان صنايع دستي صادر ميپروانه

 استاندارد و حداقل دو کارگر ثابت باشند. 

( نمايش 129-1در جدول ) شهرضاسال اخير برای شهرستان  10کارگاهي طي  آمار صدور پروانه توليد

از نظر صدور تعداد پروانه های کارگاهي و انفرادی در  1۳95شهرستان شهرضا در سال است.  داده شده

، شهرستان اصفهان 1۳95بخش صنايع دستي به ترتيب رتبه هشتم و هفتم را در استان داشته است. در سال 

ن داشته است و تعدادی از شهرستانپروانه جايگاه اول را در استا 5۳9يزان  صدور پروانه کارگاهي با از نظر م

پروانه  1610اصفهان با صدور شهرستان در همين سال . 2انداين بخش مجوزی صادر نکرده های استان در

 در استان داشته اند. پروانه انفرادی رتبه آخر را هفتدهاقان با صدور شهرستان انفرادی رتبه اول و 

 اشهرضکارگاهی و انفرادی شهرستان تولید های (. تعداد پروانه129 -1جدول)

 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1385 1 0 

1386 20 0 

1387 7 0 

1388 15 0 

1389 0 0 

1390 6 0 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1
 فريدون شهر و آران و بيدگل، چادگان، سميرم - 2
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 های انفرادیپروانه های کارگاهیپروانه سال

1391 9 0 

1392 14 0 

1393 1۸ ۸2 

1394 22 55 

1395 11 77 

 هفتم هشتم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                       

تنها در ها تعداد اين کارگاه صفر مي باشد. شهرضاهای صنايع دستي شهرستان تعداد کل کارگاه

 است. ( بيش از صفر بوده4)( و کاشان6)اصفهان هایشهرستان

 دستی های بخش صنایعهای شناسایی کارگاهتعداد کارت

ز های صنايع دستي کارت شناسايي صنعتگر ادستي پس از آموزش در يکي از رشتههر صنعتگر صنايع

طريق  رود و ازمي ی شناسايي هنری او به شمارکند. اين کارت به منزلهمعاونت صنايع دستي دريافت مي

. های صنايع دستي معرفي نمايدتواند خود را به ساير مراکز آموزشي و فرهنگي جهت آموزش رشتهآن مي

. همانطور که است ( آورده شده1۳0-1در جدول ) شهرستان شهرضا وانه کارت شناساييوضعيت صدور پر

دی داشته و سپس کاهش شديدی روند صعو 1۳91های شناسايي تا سال  مشخص است تعداد صدور کارت

 است. کردهرا تجربه

 شهرضا(. تعداد کارتهای شناسایی صنایع دستی شهرستان 130 -1جدول)

 تعداد کارت شناسایی سال

1385 2 

1386 1 

1387 1 

1388 ۸ 

1389 2۸ 

1390 111 

1391 116 

1392 110 

1393 11 

1394 15 

1395 4 

 سوم 95به در استان درسال رت

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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 1 های استان اصفهانسال اخیر شهرستان 5دستی های شناسایی صنایعکارت مجموع تعداد(. 141 -1نمودار)

 کارت شناسايي در اختيار داشته است. 5۳۳ان با های شناسايي را شهرستان اصفهی اول کارترتبه

 تعداد مشاغل خانگی بخش صنایع دستی

 باشد.( مي1۳1-1به صورت جدول ) شهرضامشاغل خانگي بخش صنايع دستي در شهرستان تعداد 

 رضاشهشهرستان بخش صنایع دستی (. تعداد مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان 131 -1جدول)

 مشاغل خانگی پشتیبان تعداد مشاغل خانگی مستقل سال

1390 100 0 

1391 50 0 

1392 16 0 

1393 6 1 

1394 14 0 

1395 2 0 

 آخر دوازدهم رتبه در استان

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                        

باشد درحالي عدد مشاغل خانگي مستقل مي 2ارای ، شهرستان شهرضا در بخش صنايع دستي د1۳95در سال 

 2و مستقل مشاغل خانگي  79اصفهان با  شهرستاندر اين سال،  .که فاقد مشاغل خانگي پشتيبان بوده است

 پشتيبان باالترين جايگاه را در استان داشته است.خانگي مشاغل 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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های استان فاقد مشاغل ساير شهرستانبه استثنای شهرستان اصفهان   1۳95سال  الزم به ذکر است که در 

 خانگي پشتيبان هستند.  

 
 1395(. تعداد مشاغل خانگی مستقل شهرستان های استان اصفهان در سال 142 -1نمودار)

 های برگزارشده در شهرستانتعداد نمایشگاه

شد. در بای صنايع دستي باعث افزايش فروش و به نوعي تبليغات کاالها ميهای برگزارشدهتعداد نمايشگاه

 است. آورده شده  شهرضادستي شهرستان ی صنايعهای عرضه( تعداد نمايشگاه1۳2-1)جدول

 اشهرضصنایع دستی شهرستان  هایها و بازارچه(. تعداد نمایشگاه132 -1جدول)

 هاها و بازارچهتعداد نمایشگاه سال

1385 2 

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 ۳ 

1390 ۳ 

1391 2 

1392 2 

1393 4 

1394 ۳ 

1395 2 

 دوازدهم 95رتبه در استان در سال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: 
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 1395های استان اصفهان در سال ه ها و بازارچه های صنایع دستی شهرستان(. تعداد نمایشگا143 -1نمودار)

دوازدهم را در  ، شهرستان شهرضا از نظر تعداد نمايشگاه و بازارچه های صنايع دستي رتبه1۳95در سال 

رتبه اول استان قرار گرفته  نمايشگاه و بازارچه در 16در اين سال شهرستان اصفهان با  .استان داشته است

و بيابانك  فاقد نمايشگاه و بازارچه در بخش تيران و کرون، دهاقان و خور های فالورجان، است و شهرستان

 .اندصنايع دستي بوده

 ها در بخش صنایع دستیشده به بانکهای معرفیطرح

چنين افت تسهيالت و همهای عامل جهت دريشده به بانكهای معرفي( تعداد طرح1۳۳-1در جدول )

هيچگونه طرحي در شهرضا ، در شهرستان 1۳95در سال است.  شدهشده آورده مقدار اعتبارات دريافت

ت شده باتوجه به مقادير درياف .به بانك معرفي نشده استصنايع دستي برای دريافت تسهيالت بخش 

 توان از جايگاه نامناسب شهرستان در جذب اعتبارات نام برد.مي

 شهرضاشهرستان در بخش صنایع دستی شده شده و اعتبارات جذبهای معرفی(. تعداد طرح133 -1جدول)

 شده)میلیون ریال(اعتبارات جذب شدههای معرفیتعداد طرح سال

1390 ۳0 1200 

1391 24 950 

1392 44 17۸0 

1393 5 4۸0 

1394 16 ۸00 

1395 0 0 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                    
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 1های استان اصفهانشهرستاندر بخش صنایع دستی  سال اخیر 5ی شدهوع اعتبارات جذبم(. مج144 -1نمودار)

طرح بيشترين تعداد طرح معرفي شده به بانك ها  15و لنجان با  های تيران و کرونشهرستان 1۳95در سال 

ا در دستي رميليون ريال باالترين ميزان جذب اعتبار در بخش صنايع 12220و شهرستان اصفهان با  جذب 

 .انداستان داشته

 گردشگری و میراث فرهنگی-16 -1

که برای بسياری از کشورهای درحال  باشدمياد جهاني های در حال رشد اقتصگردشگری يکي از بخش

 توسعه به عنوان عامل توسعه جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. 

های مسافرتي افراد و اقامت خارج از محيط دائم زندگي آنها برای بيش از بيست و گردشگری به فعاليت

. در ساليان اخير شودگفته ميهداف تفريح، تجارت، درمان و ا جهتچهار ساعت و کمتر از يك سال 

ها به دليل کمبود فضاهای اقامتي تاثير زيادی در جذب گردشگر اسکان در مدارس به خصوص در شهرستان

 است. داشته

 شهرضایافتگان در مدارس شهرستان (. تعداد گردشگران داخلی و خارجی و اسکان134 -1جدول)

 سال
پذیرش شده مسافرین 

 توسط آموزش و پرورش

 
68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1385 26671 15094 10۳ 

1386 2۸990 15۸06 122 

1387 ۳2212 16554 1۳9 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. -1
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 سال
پذیرش شده مسافرین 

 توسط آموزش و پرورش

 
68 

74 

82 

86 

91 

99 

141 

157 

168 

234 

192 

1382 

24 

 گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1388 ۳۳907 1517۳ 111 

1389 ۳5602 ۳571۳ 262 

1390 ۳۸۸1۸ ۳9799 27۳ 

1391 55۳69 ۳05۳0 ۳69 

1392 61۸4۸ ۳66۳6 665 

1393 6617۸ 40115 1099 

1394 920۳2 465۸7 1501 

1395 75495 60696 2107 

 چهاردهم سوم سوم 95رتبه در استان در سال 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

نفر( وکمترين تعداد  15202۸هان)، بيشترين تعداد گردشگر خارجي مربوط به شهرستان اصف1۳95در سال 

نفر( بوده است. در اين سال، در بخش گردشگر داخلي  ۳51آباد )های مبارکه و نجفمربوط به شهرستان

ين بويهای نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان ۳14596نيز بيشترين تعداد مربوط به شهرستان اصفهان)

يافته در مراکز آموزش و ، بيشترين مسافر اسکان1۳95ل است. در سانفر(  1710و دهاقان) و مياندشت

نفر(  192نفر( و کمترين تعداد مربوط به شهرستان دهاقان ) ۸5۳477پرورش متعلق به شهرستان اصفهان)

 بوده است.

 
 13951استان اصفهان در سال های (. تعداد گردشگران خارجی شهرستان145 -1نمودار)

 

                                                           
 برای مقايسه بهتر تفاوت ميان شهرستان های استان اصفهان، آمار شهرستان اصفهان در اين نمودار لحاظ نشده است. - 1
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 13951استان اصفهان در سال های (. تعداد گردشگران داخلی شهرستان146 -1نمودار)

 گردیبوم

باشد که با تقاضای بااليي مواجه است. حضور در های نوين گردشگری ميگردی نيز از جمله شکلبوم

ه توسعه و اکنان منطقه ميزبان در حين کمك بمناطق بکر طبيعي و کسب تجربه مستقيم از سبك زندگي س

در باشد. بهبود وضعيت زندگي جامعه ميزبان و حفاظت محيط زيست، تبلور معنای اين نوع گردشگری مي

در اين سال شهرستان باشد. نفر ظرفيت مي 125کز بوم گردی با مر سهشهرستان شهرضا دارای  1۳95سال 

نفر  باالترين جايگاه را در استان داشته است و  2267و ظرفيت مرکز بوم گردی  59خور و بيابانك با 

 وشهر و ميمه آباد، شاهيننجفشهر، فالورجان، مبارکه، های تيران و کرون، چادگان، خمينيشهرستان

  اند.گردی بودهبويين و مياندشت فاقد مرکز بوم

 شهرضاان (. مراکز بوم گردی شهرست135 -1جدول)

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 0 0 

1389 0 0 

1390 0 0 
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   2۳1/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 سال
 گردیمراکز بوم

 ظرفیت تعداد

1391 0 0 

1392 0 0 

1393 0 0 

1394 0 0 

1395 ۳ 125 

 نهم نهم 1395رتبه در استان در سال 

 ع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صناي                                 

 وضعیت واحدهای اقامتی

های مختلف است که از مهمترين آن ها مراکز ها، خدمات و زيرساختي از فعاليتصنعت گردشگری تلفيق

اقامتي و هتل ها است. صنعت هتلداری که شامل پذيرايي و عرصه توليد و توزيع مواد غذايي و نوشيدني به 

زايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگری را شود از نظر اشتغاليميهمانان و مسافران م

به  هرضاشها در جذب گردشگر بررسي اين نکته در شهرستان دهد. باتوجه به اهميت اقامتگاهتشکيل مي

 باشد.( مي1۳6-1صورت جدول )

 هرضاش(. تعداد واحدهای اقامتی شهرستان 136 -1جدول)

 سال
 مهمانپذیرها هاهتل

 مجموع
 تخت تعداد تخت تعداد

1385 1 44 0 0 1 

1386 1 44 0 0 1 

1387 1 44 0 0 1 

1388 1 44 0 0 1 

1389 1 44 0 0 1 

1390 1 44 2 6۸ ۳ 

1391 1 44 2 6۸ ۳ 

1392 1 44 2 6۸ ۳ 

1393 1 44 2 6۸ ۳ 

1394 1 44 2 6۸ ۳ 

1395 1 44 2 6۸ ۳ 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ماخذ:



 شهرضاسند توسعه شهرستان / 2۳2

 

 99مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95در سال  های استانطي اين دوره بيشترين تعداد اقامتگاه

، برخوار، های آران و بيدگلو کمترين تعداد مربوط به شهرستان )هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان( اقامتگاه

شهر، دهاقان، فريدون شهر، فالورجان و لنجان با تعداد دشت، تيران و کرون، چادگان، خمينيبويين و ميان

 شهرستان شهرضا فاقد هتل آپارتمان مي باشد.باشد. صفر مي

 شهرضادفاتر خدمات گردشگری شهرستان 

ها و ای در جذب گردشگر و هدايت شرياندفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی نقش بسيار ارزنده

چنين رونق گردشگری داخلي و خارجي دارند و حضور های گروهي و همعملکردهای حاکم بر گشت

های تواند در معرفي جاذبهها به عنوان يك کارگزار تورگردان و آگاه به مسائل روز گردشگری ميآن

ر مگردشگری، ورود و خروج مسافران داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ گردشگرپذيری بين مردم مثمرث

   مربوط به شهرستان اصفهان با  1۳95واقع شود. بيشترين تعداد دفاتر خدمات گردشگری در استان در سال 

خورو  ار،خوانس مياندشت، تيران وکرون، چادگان، و يينبو هایدفتر و کمترين متعلق به شهرستان 1۳1

 سهدارای  شهرستان شهرضا 1۳95در سال  باشد.تعداد صفر ميبا  شهر بيابانك، دهاقان، فريدن و فريدون

 را در استان داشته است. ششمدفتر خدمات گردشگری بوده و از اين نظر رتبه 

 تعداد دفاتر خدمات گردشگری شهرستان شهرضا(. 137 -1)جدول 

 دفاتر خدمات گردشگری سال

1385 ۳ 

1386 ۳ 

1387 ۳ 

1388 ۳ 

1389 ۳ 

1390 ۳ 

1391 ۳ 

1392 ۳ 

1393 ۳ 

1394 ۳ 

1395 ۳ 

 ششم 1395رتبه در سال 

 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ:                          



   2۳۳/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 راهیپذیرایی بین

ي به مسافرين ارائه شود که در طول جاده، خدمات پذيرايراهي به واحدهايي گفته ميواحدهای پذيرايي بين

ي، خدمات اقامتي و نيز خدمات رفاهي از قبيل: مسجد، ها عالوه بر خدمات پذيراين مجتمعکنند. در ايمي

استان، فاقد  1شهرستان 16، 1۳95در سال  .بنزين و ... نيز وجود داردمحل بازی کودکان، تعميرگاه، پمپ

مجتمع پذيرايي بين  4ميمه با در اين سال شهرستان شاهين شهر و  .واحدهای پذيرايي بين راهي بوده اند

 راهي رتبه اول در استان داشته است.

 راهی شهرستان شهرضای بینتعداد واحدهای پذیرای .(138 -1)جدول 

 راهیی بینواحدهای پذیرای سال

1385 2 

1386 2 

1387 2 

1388 2 

1389 2 

1390 2 

1391 2 

1392 2 

1393 2 

1394 2 

1395 ۳ 

 دوم 1395رتبه در استان در سال 
 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

 هاکمپینگ

کنندگان در ها به صورت تفريحي در ارتباط با محيط طبيعي است که شرکتای از فعاليتکمپينگ دامنه

عداد تگذرانند. ك يا چند شب را در طبيعت ميبردن از طبيعت يهای شهری جداشده و با لذتآن از محيط

 است.شده آورده( 1۳9-1در جدول )شهرضا ها در شهرستان اين کمپينگ

 شهرضاهای شهرستان (. تعداد کمپینگ139 -1جدول)

 کمپینگ سال
1385 0 

                                                           
مياندشت، ويين وب برخوار، آباد، لنجان، سميرم، فالورجان، اصفهان،ابانك، چادگان، تيران وکرون، نجفشهر، خور و بيخوانسار ، فريدون ،دهاقان -1

 شهرو خميني آران و بيدگلگلپايگان ،
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 کمپینگ سال
1386 0 

1387 2 

1388 ۳ 

1389 ۳ 

1390 ۳ 

1391 4 

1392 4 

1393 4 

1394 4 

1395 5 

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                                                      

آباد، های نجفست و شهرستانکمپينگ رتبه اول را در استان داشته ا 1۳شهرستان اصفهان با  1۳95در سال 

 د کمپينگ بوده اند.شهر و فالورجان فاقخميني

 مناطق نمونه گردشگری 

از  ایشود که در آن يك، چند يا مجموعهق ميی جغرافيايي اطالی گردشگری به محدودهمناطق نمونه

ران ای برای سفر و اقامت گردشگانگيزه هاکه اين جاذبههای تاريخي، طبيعي و فرهنگي وجود دارد جاذبه

 بوده است.برداری تحت بهرهفاقد مناطق نمونه گردشگری  شهرستان شهرضا 1۳95در سال است. 

 های گردشگریتعداد جاذبه

ردی بندی بر اساس سطح عملکهای گردشگری وجود دارد: تقسيممورد جاذبه بندی رايج دردو نوع تقسيم

المللي ينها به سه دسته محلي، ملي و بشناسي. بر اساس سطح عملکردی جاذبهبندی بر اساس گونهو تقسيم

ساخت دستهفرهنگي و انسان -های طبيعي، تاريخياصلي جاذبه شناسي به سه دستهو بر اساس سطح گونه

-1۳95شناسي طي دوره براساس سطح گونههای گردشگری شهرستان شهرضا تعداد جاذبهشوند. بندی مي

 ارائه شده است. (140-1)در جدول 1۳۸5

 شهرضاهای گردشگری شهرستان (. جاذبه140 -1جدول)

 های تاریخی فرهنگیجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1385 16 5۳ 

1386 17 5۳ 

1387 17 54 

1388 17 54 
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 های تاریخی فرهنگیجاذبه جاذبه های طبیعی سال

1389 17 54 

1390 17 54 

1391 17 54 

1392 17 54 

1393 17 54 

1394 17 54 

1395 17 54 

 9۳/2 96/5 سهم ازاستان )درصد(

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان                   

 
 1395های استان اصفهان در سال های تاریخی فرهنگی شهرستان(. تعداد جاذبه147 -1نمودار)
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 1395های استان اصفهان در سال تانهای طبیعی شهرس(. تعداد جاذبه148 -1نمودار)

شاهين شهرستان جاذبه رتبه اول  و  ۳6ی طبيعي شهرستان فريدونشهر با ، از نظر تعداد جاذبه1۳95در سال 

جاذبه  620اند. در اين سال، شهرستان اصفهان با اذبه رتبه آخر را در استان داشتهشهر و ميمه با يك ج

، 1۳95جاذبه رتبه آخر را در استان داشته اند. در سال  5جان با رفالو شهرستانتاريخي فرهنگي رتبه اول و 

جاذبه رتبه اول  را در استان داشته است و شهرستان های  12اصفهان با شهرستان  ،از نظر جاذبه انسان ساخت

ت آباد فاقد جاذبه انسان ساخنجف  و آران و بيدگل، دهاقان، شهرضا، فريدونشهر، فالورجان، گلپايگان

 اند.بوده

 است.( آمده141-1در جدول ) شهرضاهای گردشگری شهرستان نام برخي از جاذبه  

 شهرضاهای گردشگری شهرستان (. عناوین برخی جاذبه141 -1جدول)

 فرهنگی-های تاریخیجاذبه

کاروانسرای مهيار، گورستان ماش، مزرعة آب آسماني، مسجد بارار شهرضا، 

مسجد جامع پوده، مسجد جامع شهرضا،مسجد حاج حسن،مسجد حاج محمّد 

ای،مسجد خان شهرضا، مسجد صاحب الزمان، مسجد تقي،مسجد حاج هادی قمشه

 عبدالمير، مسجد نو قمشه، مقبرة امامزاده شاه رضا، تعزية روستای کهرويه

 - ساختهای انسانجاذبه

 داالنکوه، سرچشمه افوس های طبیعیجاذبه

 ماخذ: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان

های ی سالدر فاصله شهرضاشناسي در دست کاوش شهرستان های باستانو سايت يهای باستانتعداد محوطه

صفر مي باشد.  1۳95تا  1۳۸5



 

 

 شهرضاردشگری شهرستان های گپذیری جاذبه(. پراکنش و دسترسی11 -1نقشه)
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دهد. ترسي به اين جاذبه ها را نشان ميشهرضا و دس ستانهای گردشگری شهريت جاذبه( وضع11-1نقشه )

رسي به د که دستتقريبا تمامي جاذبه ها در حوالي راه های اصلي و محدوده مرکزی شهرستان قرارگرفته ان

رضا نيز عمدتا در شهر شهرضا واقع شده اند که باعث سازد. مراکز اقامتي شهرستان شهها را هموار ميآن

  دسترسي هرچه بيشتر جاذبه ها مي شود.

 تعداد شاغلین بخش گردشگری

ين است. بيشترين شاغل شدهآورده  شهرضا ( تعداد شاغلين بخش گردشگری شهرستان142-1در جدول )

 باشد.آباد )صفر( مينجف تانمترين شاغلين مربوط به شهرس( و ک2010مربوط به شهرستان اصفهان)

 شهرضا (. تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان142 -1جدول)

 تعداد شاغلین سال

1385 10 

1386 0 

1387 0 

1388 0 

1389 0 

1390 0 

1391 0 

1392 9 

1393 12 

1394 12 

1395 12 

 يازدهم 1395رتبه در استان در سال 

 : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اصفهانماخذ



   2۳9/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 
 13951در سال  های استان اصفهان(.  تعداد شاغلین بخش گردشگری شهرستان149 -1نمودار)
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 فصل دوم

 گذاری و برنامه توسعههدف

 

يز های کلي توسعه شهرستان نالزم است جهتپس از بررسي وضعيت شهرستان شهرضا در ابعاد مختلف، 

به عنوان مسير پيش روی پيشرفت و آباداني شهرستان مشخص گردد. از آنجا که مطالعه مذکور ذيل سند 

آمايش سرزمين و توسعه استان اصفهان و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان 

و ساری  ها نيز جاریدر اين اسناد باالدستي برای تك تك شهرستانگردد، قاعدتا اهداف طرح شده تهيه 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 دو سند فوق تصريح شده است( تبيين مي

 های توسعهشود. برای تعيين راهبردهای کالن و جهتای بخشي استخراج ميکالن توسعه و راهبرده

ان مقايسه شده های استهای ترکيبي بخشي، وضعيت شهرستان با ساير شهرستانشهرستان، بر اساس شاخص

مه گردد. بنابراين در اداهای عمده شهرستان استخراج ميها و قابليتای مزيتهای منطقهو با تاکيد بر مقايسه

ابتدا ويژگي شهرستان شهرضا در ارتباط با اهداف آمايش سرزمين و برنامه ششم توسعه استان اصفهان در 

ا ها و مقايسه شهرستان شهرضگيری از اين ويژگيبيان شده و سپس با بهره (S,W)قالب نقاط قوت و ضعف

تبيين و در انتها به منظور های کلي شهرستان شهرضا 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 کننده گام برداشتن در راستای راهبردهای تدوين شده ميدار که تضميناولويت

جه ي رود پس از تصويب اين برنامه مورد تورود که انتظار مهای اجرايي شهرستان به شمار ميخطير دستگاه

مسوولين قرار گيرد.



 

 

 در ارتباط با اهداف آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه استان اصفهان شهرضاویژگی های شهرستان  -1 -2

 آموزش عمومی -1 -2-1

ا
افز

ش 
ی

ا
ثربخشی 

آ
مو

ش 
ز

فنی 
و 

حرفه
ی و مهار

ا
ت آموزی

 

گستر
ش 

مشا
ر

ت ها
ک

ی 
ش 

بخ
دو

لتی 
و 

غیر
دو

لتی 
آ

مو
ش 

ز
فنی 

و 
حرفه

ای و 

ی غیررسمی
ت آموز

مهار
 

زبا
نگر

ی و 
زبا

مهندسی ساختا
ر

ها
، رو

یه ها 
ش 

و رو
ها

 

تامین 
و 

ط عد
بس

ا
ت 

ل
در 

برخو
ی از 

ردار
تها

فرص
ی 

تعلیم 
و 

ت
تربی

 

ش آموزان 
ی تعامل بیشتر میان دان

ص وتلفیقی )برا
ش خا

ش آموز
گستر

استثننا
ش آموزان و تحقق حداقل 

یی با سایر دان
5/

2  
ت به 

ش نسب
درصد پوش

ش آموزان دوره ابتدایی(
دان

 

ت،
ساخ

 
تکمیل،

 
ی،ا

مقاوم ساز
 

ت 
ی و به روز رسانی مستمر وضعی

یمن ساز

ی آموزشی
ضاها

ف
 ،

ورزشی وتربیتی استان
 

ش
گستر

  
ی غیر رسمی 

صی فنی و حرفه ا
ص

ی تخ
و تنوع بخشی رشته ها

ب با نیاز بخ
متناس

ش شهرستان
ی استان و آمای

صاد
ی اقت

ش ها
 

ص در شهرستان هایی که فاقد اینگونه 
صو

س غیر دولتی بخ
توسعه مدار

س هستند
مدار

 

ی غیر رسمی در نقاط کمتر برخوردار 
ی فنی و حرفه ا

ش ها
توسعه آموز

استان
 

ش فنی  
ی منابع انسانی در آموز

ب مربیان توانمند،ارتقاو توانمندساز
جذ

رسمی
 

ارتقاء مهار
ی، آموزشی، پژوهشی معلمان و مربیان و استقرار 

ی حرفه ا
تها

ت
ی ضمن خدم

ش ها
ش در آموز

نظام اثر بخ
ت علمی معلمان 

ش صالحی
استقرار نظام سنج

 

ی 
ت خیرین مدرسه ساز و ایجاد ساز و کارها

ی مستمر سطح مشارک
ارتقا

تشویقی
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ی بخش آموزشهاویژگی     

       s      آموزش غیردولتی قابل توجه بودن 

*             
بیشترین سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش 

 از استان در رشته های مربوط به بخش کشاورزی

  w           لتینسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی دو نسبی  باال بودن 

  s           
پایین بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم نظری پسرانه 

 و استثنایی دولتی

   s          پوشش تحصیلی مناسب در مقطع متوسطه اول 

    s         پوشش تقریبا مناسب دانش آموزان استثنایی 

     s       s الس دایر مدارس دولتیبودن تراکم دانش آموزان در ک پایین 
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ش آموزان 
ی تعامل بیشتر میان دان

ص وتلفیقی )برا
ش خا

ش آموز
گستر

استثننا
ش آموزان و تحقق حداقل 

یی با سایر دان
5/

2  
ت به 

ش نسب
درصد پوش

ش آموزان دوره ابتدایی(
دان

 

ت،
ساخ

 
تکمیل،

 
ی،ا

مقاوم ساز
 

ت 
ی و به روز رسانی مستمر وضعی

یمن ساز

ی آموزشی
ضاها

ف
 ،

ورزشی وتربیتی استان
 

ش
گستر

  
ی غیر رسمی 

صی فنی و حرفه ا
ص

ی تخ
و تنوع بخشی رشته ها

ب با نیاز بخ
متناس

ش شهرستان
ی استان و آمای

صاد
ی اقت

ش ها
 

ص در شهرستان هایی که فاقد اینگونه 
صو

س غیر دولتی بخ
توسعه مدار

س هستند
مدار

 

ی غیر رسمی در نقاط کمتر برخوردار 
ی فنی و حرفه ا

ش ها
توسعه آموز

استان
 

ش فنی  
ی منابع انسانی در آموز

ب مربیان توانمند،ارتقاو توانمندساز
جذ

رسمی
 

ارتقاء مهار
ی، آموزشی، پژوهشی معلمان و مربیان و استقرار 

ی حرفه ا
تها

ت
ی ضمن خدم

ش ها
ش در آموز

نظام اثر بخ
ت علمی معلمان 

ش صالحی
استقرار نظام سنج

 

ی 
ت خیرین مدرسه ساز و ایجاد ساز و کارها

ی مستمر سطح مشارک
ارتقا

تشویقی
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ی بخش آموزشهاویژگی     

  s           بودن نسبت دانش آموزان دولتی به واحدهای سازمان دولتی پایین 

  s           بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتی متناسب 

  s           بودن تراکم دانش آموزان در کالس فیزیکی مدارس دولتی متناسب 

  s           با بهینه از کالس های فیزیکی موجود در مدارس دولتیاستفاده تقری 

     s       s پایین بودن میزان مدارس دولتی غیراستاندارد 

      s  s     
بیشترین سهم کارآموزان فنی و حرفه ای غیررسمی از استان در رشته های 

 خدمات

s   s           
بیان می دولتی به مرپایین بودن نسبت کارآموزان فنی و حرفه ای غیررس

 فنی متخصص

s      s       سرانه باالی آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی جمعیت فعال 

   s           کل ساله و بیشتر6باال بودن نرخ باسوادی روستایی و شهری در جمعیت 
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ش آموزان و تحقق حداقل 
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درصد پوش

ش آموزان دوره ابتدایی(
دان

 

ت،
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ی،ا

مقاوم ساز
 

ت 
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یمن ساز
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ضاها

ف
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ورزشی وتربیتی استان
 

ش
گستر

  
ی غیر رسمی 

صی فنی و حرفه ا
ص

ی تخ
و تنوع بخشی رشته ها

ب با نیاز بخ
متناس

ش شهرستان
ی استان و آمای

صاد
ی اقت

ش ها
 

ص در شهرستان هایی که فاقد اینگونه 
صو

س غیر دولتی بخ
توسعه مدار

س هستند
مدار

 

ی غیر رسمی در نقاط کمتر برخوردار 
ی فنی و حرفه ا

ش ها
توسعه آموز

استان
 

ش فنی  
ی منابع انسانی در آموز

ب مربیان توانمند،ارتقاو توانمندساز
جذ

رسمی
 

ارتقاء مهار
ی، آموزشی، پژوهشی معلمان و مربیان و استقرار 

ی حرفه ا
تها

ت
ی ضمن خدم

ش ها
ش در آموز

نظام اثر بخ
ت علمی معلمان 

ش صالحی
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ی 
ت خیرین مدرسه ساز و ایجاد ساز و کارها

ی مستمر سطح مشارک
ارتقا

تشویقی
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 عمومی ی بخش آموزشهاویژگی     

   w  w        
وضعیت نامناسب زیرساخت های آموزشی مدارس دولتی)آزمایشگاه و 

 ی(سالن ورزش

   s  s        وضعیت تقریبا مناسب سرانه مساحت کتابخانه 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

ظرفی
ی

ت ساز
 

گ آزاداندیشی و خردورزی
ت فرهن

ی فرهنگی جامعه با تقوی
ضا

ی ف
اعتال

ی با دانشگاه های  
تعامل 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 در ارائ
ی معتبر و باکیفی

ی از دانشگاه ها
برخوردار

ت آموزشی با 
ه خدما

ش آموختگان ماهر، توانا و متعهد
خروجی دان

 

ش عالی
ی آموز

صاد
ی اداره اقت

کارآمدساز
 

ی کارآفرین
ی تحول دانشگاه ها

ش عالی استان برا
تجهیز نظام آموز

 

ت 
ی و تربی

ش عالی استان در نشر علم و توسعه فناور
ضور موثر نظام آموز

ح

دانشجو در سطح بین المللی
 

ت زیرساخ
تقوی

ت
ش و فناوری

ت پشتیبان پژوه
هاو نظاما

 

ش عالی
ت در آموز

ی کیفی
ی توازن و ارتقا

برقرار
 

هماهنگی بین برنامه
ش

ی بخ
ش عالی با نیازها

ی آموز
ها

 
ی

صاد
ی اقت

ها
- 

اجتماعی کشور
 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش آموزش عالیویژگی     

           s و آزاد اسالمی  ایز آموزش عالی دولتی، پیام نور،  فنی و حرفهوجود مراک 

      s      بیشترین درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان 

w           s بیشترین درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

s            وجود دانشجو در مقطع دکتری تخصصی 

     s     s  پیام نور سبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاهمناسب بودن ن 

     w     w  
های آزاد نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه

 اسالمی، دولتی و مراکز فنی و حرفه ای

 s    s       
وجود عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در زیرنظام های دولتی و پیام نور و 

 ین با مرتبه دانشیار و استاد در زیرنظام آزاد اسالمیهمچن

w w           آزاد اسالمی و دولتی نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه 
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 های بخش آموزش عالیویژگی     

         w w  
های آزاد اسالمی، پیام نور، دولتی و مراکز نامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه

 فنی و حرفه ای



 

 

 بهداشت و درمان -3 -2-1

ت هالل احمر استان در 
ش و وظیفه جمعی

ت نق
تقوی

ث و سوانح
حواد

 

ک زندگی سالم و بهداشتی
ترویج سب

 

ی اساسی )عوامل مهم 
ت و کنترل بیماریها

مدیری

ی قلبی عروقی
گ و میر شامل: بیماری ها

مر
- 

بیما
ری 

س
ی دستگاه تنف

ها
- 

ی
ث عمدی و غیرعمد

حواد
- 

سرطان ها
- 

ض و بیمار
عوار

ش 
ی حول و حو

ی ها

تولد
- 

ی(
ی روانی و اختالل رفتار

ی ها
بیمار

 

ک بویژه در 
ت مادر و کود

ص های سالم
ی شاخ

ارتقا

مناطق کم برخوردار استان
 

س شهری و بین شهری 
ی اورژان

توسعه پایگاه ها

مطابق با طرح سطح بندی
 

ت
ت هدفمند خیرین سالم

ی مشارک
ارتقا

 

ت بستری
صوصی در خدما

ش خ
ش سهم بخ

افزای
 

ا
ت

ش همگانی بیمه سالم
ی طرح پوش

جرا
 

ک خانواده
استقرار نظام ارجاع و پزش

 

ت
ت و سالم

ت بهداش
دسترسی عادالنه به خدما
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 های بخش بهداشت و درمانویژگی     

        s s سرانه باالی پزشک متخصص 

       w  w 
ین تر بودن سهم بیمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان پای

 از استان

     w w    سرانه پایین تخت ثابت 

    s       ایشش پایگاه اورژانس شهری و جادهبرخورداری از 

   w      w تر بودن مرگ و میر نوزادان و کودکان از متوسط استانباال 

 w w        بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی از متوسط استان باالتر 

 w w        باال تر بودن درصد مرگ ناشی از سرطان ها و تورمورها از متوسط استان 

 w w        باال تر بودن درصد مرگ ناشی از بیماری های دستگاه تنفس از متوسط استان 

    w       حوادث ترافیکی از متوسط استانباال تر بودن مرگ ناشی از 

  w        باال تر بودن مرگ ناشی از حوادث غیرعمد )غیرترافیکی( از متوسط استان 

 w w        باال تر بودن بیماری های سیستم عصبی از متوسط استان 

  w w       باال تر بودن بیماری های دوران حول تولد از متوسط استان 



 

 

 تربیت بدنی -4 -2-1

ش قهرمانی
ی ورز

پایدارساز
ش همگانی 

رشد و توسعه ورز
 

ت و اقتدار ملی
ش استان در عز

ی سهم ورز
ارتقا

 

ش استان
ی همگرایی و هماهنگی بین بخشی در ورز

ارتقا
 

ی سطح سالمتی و نشاط اجتماعی مردم استان
ارتقا
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 ویژگی های بخش تریبت بدنی         

    s  نفر است(  11638نفر) همین رقم برای استان  8878وجود هر مکان ورزشی برای 

 s   s  درصد از جمعیت استان 12/3درصد از مساحت استان و  61/2درصد از اماکن ورزشی استان و  09/4دارا بودن 

  w  w  درصد از جمعیت استان 12/3درصد از ورزشکاران استان و  37/2ستان و درصد از اماکن ورزشی ا 09/4دارا بودن 

s  s s   مدال های جهانی استاناز درصد  20/3درصد از مدال های ملی و  25/8کسب 

  s   درصد پروژه های نیمه تمام استان( 47/2) 1395های نیمه تمام ورزشی در سال جایگاه بیستم استان از نظر تعداد پروژه 

 

 



 

 

 فرهنگی -5 -2-1

ت میان سازمانی
ت تعامال

ایجاد هم افزایی و تقوی
 

ی 
ت فرهنگی درطراز معیارها

ت و خدما
صوال

ی مح
رتبه بند

ملی وجهانی
 

ی مسجد به عنوان محور 
ش و کارکردها

ت و تحکیم نق
تقوی

اصلی توسعه فرهنگی
 

گ دینی در جامعه
تعمیق وتوسعه فرهن

 

ت و توسعه
تقوی

 
آیین و رسوم دینی ، بومی و محلی با 

ی فامیلی و اجتماعی
رویکرد تحکیم پیوندها

 

ایجاد تعادل در جنبه
ی عقلی

ها
-

ی و 
عاطفی، حزن و شاد

ی
فرد

- 
اجتماعی آیین و رسوم دینی و بومی، محلی

 

ت
ضاها با قابلی

ت و ف
ب امکانا

تناس
ها و نیازها

 

ت
ش فعالی

گستر
ش

ی بخ
ها

ی غیردولتی
ها

 

ط
توسعه رواب

 
فرهنگی

- 
ی بین

هنر
المللی
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          ی بخش فرهنگیهاویژگی   

      s    سینماسرانه متناسب 

     s s    های آزاد هنریسرانه باالی آموزشگاه 

 s   s   s s وجود گالری 

    s  s s s  هنری، سمن ها و کتابخانه-موسسات فرهنگیمتوسط سرانه 

  s s       مسجدمتوسط سرانه 

 

 



 

 

 اجتماعی -6 -2-1

ی(
ت )مستمر

ک معیش
تأمین کم

 

ت بهزیستی
ب نفوذ خدما

ش ضری
افزای

 

ش غیر
ت بخ

ش مشارک
افزای

دولتی
 

ت توانبخشی
نفوذ خدما

 

ت حمایتی
نفوذ خدما

ت 
ش معلولی

کنترل و کاه
 

ی اجتماعی
ب ها

کنترل رشد آسی
 

ت پو
ی جامعه تح

توانمندساز
ش

ش
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 های بخش اجتماعیویژگی  

 s        مجتمع بهزیستی سهدارا بودن 

s      w s باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگیر اجتماعی بهزیستی 

   s   w s های مستمری بگیر توانبخشی بهزیستیباال بودن تعداد خانوار 

      w  تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی 
 s  s  s  s پوشش مناسب معلولین 

 w w  w    پایین بودن تعداد مهدهای کودک 

 s s  s    تعداد متناسب مربیان مهدهای کودک 

 s     s s  مرکز آسیب های اجتماعی چهاردارا بودن 
 s    s    تیکمرکز مشاوره ژن دودارا بودن 

 w   w  w w عدم پوشش مناسب کودکان بی سرپرست 

 w     w  تعداد پایین مراکز مشاوره حضوری 

 s   s  s   مرکز مشاوره و ترک اعتیاد ششبرخورداری از 

w       w پایین بودن تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

      s  نپایین تر بودن نرخ طالق از متوسط استا 

      s  باالتر بودن نرخ ازدواج از متوسط استان 

      s  پایین بودن میزان سرقت 
 

 



 

 

 صنعت و معدن -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
 

درون
 زا

ت نس
نمودن توسعه مبتنی بر مزی

بی
 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

                   اهداف                                  

 
 

 

                                                         های بخش صنعت و معدنویژگی   

s       s s سهم متوسط واحدهای با فناوری برتر 

s       s s سهم باالی صنایع با فناوری باالتر از متوسط 

   s s     تعداد باالی شهرک های صنعتی 

  s s s     های صنعتیبردار در شهرکتعداد باالی واحدهای بهره 

  s s s     های صنعتیهای مناسب شهرکزیرساخت 

  s s s     برداری و تاسیس ایجادیهای توسعه و مجوز بهرهتعداد باالی مجوز طرح 

s       s s های بزرگتعداد زیاد کارگاه 

s         های متوسطتعداد زیاد کارگاه 

   s s     تنوع صنعتی باال 



 

 

ی بهره
ارتقا

ی عوامل تولید
ور

 

ب
ت صنایع با آالیندگی و آ

تغییر به سم
ی کمتر

بر
 

ت
ارتقاء رقاب

پذیری
 

درون
 زا

ت نس
نمودن توسعه مبتنی بر مزی

بی
 

ی صنعتی
ایجاد خوشه ها

 

توسعه صنایع تبدیلی
 

ش افزوده باال
ش تولید مواد معدنی مبتنی بر ارز

افزای
 

ی برتر
ش صنایع مبتنی بر فناور

گستر
 

ی تحقیقی و توسعه
ش واحدها

ایجاد و گستر
 

                   اهداف                                  

 
 

 

                                                         های بخش صنعت و معدنویژگی   

      s    معادن قابل توجهداد تعوجود انواع و 

    s  s   تعداد باالی معادن غیرفلزی و مصالح ساختمانی 
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ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

منابع طبیعی و بست
ی 

رها

ب توسعه پایدار
ی درچارچو

تولید
 

ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه
ی از کوچ

جلوگیر
 

ش
بر آموز

 

و ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

ب و اراضی 
ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
ت متناس

ی کش
اصالح الگو

مستعد
 

افزا
ی زمین)اراضی زراعی و باغی(

ش بهره ور
ی

 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

گست
ش دام و طیور صنعتی

ی پرور
ت واحدها

ش ظرفی
ر

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش کشاورزیویژگی         

 s          
درصد اراضی کشاورزی استان در کنار دارا بودن  62/4رزی) جایگاه هفتم استان از لحاظ دارا بودن اراضی کشاو

 درصد از مساحت استان( 61/2

 s           درصد از مساحت استان 61/2درصد از اراضی زراعی استان در کنار دارا بودن  68/4دارا بودن 

 s           از مساحت استان  درصد 61/2درصد از اراضی باغی استان در کنار دارا بودن  25/4دارا بودن 

s            درصد از مساحت استان و تنوع مراتع 61/2درصد از مراتع استان در کنار دارا بودن  23/3دارا بودن 

      s  s   آبی و مثبت محصوالت باغی آبیتولید محصوالت زراعی  نفیرشد م 

      w  w    درصد از اراضی کشاورزی 62/4( در کنار دارا بودن درصد از محصوالت کشاورزی) رتبه نهم استان 76/3تولید 

    s  s  s    درصد از اراضی باغی استان 25/4درصد محصوالت باغی استان در کنار دارا بودن  24/6تولید 

        s   تر از استان در بخش زراعیینالتر از استان در بخش باغی و  پایی زمین باوری نهادهبهره 

       s s    درصد از اراضی باغی 25/4را بودن ای استان در کنار دادرصد از اراضی تحت آبیاری قطره 46/7دارا بودن 



 

 

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

منابع طبیعی و بست
ی 

رها

ب توسعه پایدار
ی درچارچو

تولید
 

ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه
ی از کوچ

جلوگیر
 

ش
بر آموز

 

و ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

ب و اراضی 
ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
ت متناس

ی کش
اصالح الگو

مستعد
 

افزا
ی زمین)اراضی زراعی و باغی(

ش بهره ور
ی

 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

گست
ش دام و طیور صنعتی

ی پرور
ت واحدها

ش ظرفی
ر

 

 
 

 اهداف                                    

 
 
 
 

 های بخش کشاورزیویژگی         

      s     
رتبه یازدهم )درصد جمعیت استان 12/3درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان و دارا بودن   02/4دارا بودن  

 استان از لحاظ شاغلین بخش کشاورزی(

   w        (8/1( از استان)28/1تر بودن ضریب مکانیزاسیون شهرستان) نیپای 

   w        درصد( 86/8درصد( از رشد ضریب مکانیزاسیون استان) 17/5ون شهرستان)یتر ضریب مکانیزاسینرشد مثبت و پای 

         w   ن درصد از اراضی زراعی استا 68/4درصد از اراضی زراعی در کنار دارا بودن  52/4بیمه 

         s  93/4 درصد از اراضی باغی استان 25/4ای باغات علی رغم دارا بودن  درصد از پوشش بیمه 

          s 
درصد استان( و رتبه ششم از لحاظ دارا بودن دام  26/7ی چهارم استان از لحاظ دارا بودن دام سبک استان) رتبه

 درصد( 52/5سنگین)

          s درصد( 11/6درصد( و رتبه  چهارم از لحاظ تولید گوشت قرمزاستان) 56/6لید شیر استان)رتبه  چهارم تو 

          s  مرغ استاندرصد از تخم 76/1درصد از مرغ گوشتی استان و  92/7تولید 

          s و تخم مرغ باالتر از متوسط استانی انه تولید گوشت مرغ سر 

     w     w رش ماهی شهرستان از استان تر پروینسرانه پای 

          w   درصد از استخرهای پرورش ماهی استان 47/2درصد از ماهی استان و دارا بودن  63/0تولید 



 

 

ی بهینه از منابع پایه،
ت و بهره بردار

حفاظ
 

منابع طبیعی و بست
ی 

رها

ب توسعه پایدار
ی درچارچو

تولید
 

ک شدن اراضی زراعی و باغی با تکیه
ی از کوچ

جلوگیر
 

ش
بر آموز

 

و ترویج  
 

ی
ت و  بیمار

ت کنترل آفا
توسعه امکانا

ی گیاهی و دامی
ها

 

ی
ب مکانیزاسیون کشاورز

ش ضری
افزای

 

ک
ی ارگانی

ت کشاورز
صوال

توسعه تولید مح
 

ی پروری
ت آبز

توسعه فعالی
ی کار 

ی نیرو
ش بهره ور

افزای
 

ب و اراضی 
ط اقلیم، منابع آ

ب با شرای
ت متناس

ی کش
اصالح الگو

مستعد
 

افزا
ی زمین)اراضی زراعی و باغی(

ش بهره ور
ی

 

ت زراعی، باغی و دامی
صوال

ش بیمه مح
گستر

 

گست
ش دام و طیور صنعتی

ی پرور
ت واحدها

ش ظرفی
ر
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 های بخش کشاورزیویژگی         

          s 
سرانه تولید عسل های زنبور عسل استان و درصد از کلنی 26/7دارا بودن درصد از عسل استان و  52/5تولید 

 باالتر از استان

 

  



 

 

 بازرگانی -9 -2-1

ب
مناس

تر 
 

نمودن
 

تعداد
 

واحدهای
 

صنفی
با 

 
تعداد

 
خانوارها

 

ش بهره
افزای

ت
ش رقاب

ی و افزای
ور

ف
ی صنو

پذیر
 

ش بهره
افزای

ب و کار اینترنتی
ی کس

ضا
ی در ف

ت پذیر
ی و رقاب

ور
 

ش بهره
افزای

و
ت

ی و رقاب
ر

پذیری در نظام توزیع 
ت

کاال و خدما
 

تو
ت 

سعه صادرا
ت صادرات

کاالها و خدما
 ی

ت
تنوع بخشی به ظرفی

ی 
ها

صادراتی استان و تولید کاالها و 

خ
ت جدید صادراتی

دما
 

ش 
ضور مستقیم تولیدکنندگان در بازار عرضه کاال و کاه

تسهیل ح

واسطه گری
 

ی 
ت ها

ط با فعالی
ظ و نگهداری کاال مرتب

ت حف
ش امکانا

گستر

ش کشاورزی
صوصا بخ

ی خ
ی تولید

ش ها
سایر بخ
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 های بخش بازرگانیویژگی      

   w w w   
کمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سایر نقاط کشور از 

 مبدأ استان نسبت به سهم جمعیت شهرستان از کل استان

    w w   
ن ر نقاط استاکمتر بودن سهم شهرستان در جمع کاالی ارسال شده به سای

 نسبت به سهم جمعیت شهرستان از استان

      s  مزیت شهرستان در فعالیت های کاغذ و چوب و متفرقه و خرده بار 

  s s     فروشی فعال در شهرستانتنوع واحدهای عمده 

s s s s     
باال تر بودن سهم واحدهای صنفی شهرستان از کل استان نسبت به سهم 

 تان از کل استانخانوارهای شهرس
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ت 
ت پستی وترافیکی ارتباطا

ت تبادال
ش ظرفی

افزای

ت منطقه وبین
واطالعا

الملل
 

ب نفوذ کاربران 
ش سطح دسترسی و ضری

گستر

ت در استان
ت و اینتران

اینترن
 

توسعه شبکه
ی ارتباطی و اطالعاتی

ها
 

توسعه کاربر
ت همراه

ک و تجار
ت  الکترونی

دهای تجار
 

ک
ت الکترونی

ی دول
توسعه کاربردها

 

ی شهرستان های استان در بهره
یکسان ساز

مندی و 

بهره
ی

ی از فناور
بردار

 

 
 

 اهداف                                           

 
 
 
 

 اطالعات های بخش ارتباطات و فناوریویژگی 

     w  تعداد پایین دفاترICT  شهرستان روستاییروستایی نسبت به جمعیت 

s     s  باال بودن تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهری  نسبت به جمعیت شهری شهرستان 

  w   w پایین تر بودن میزان پوشش جمعیتی فرستنده های دیجیتال رادیویی و تلویزیونی از میانگین استان 

w w w w w w لفن ثابت از میانگین استانپایین تر بودن ضریب نفوذ ت 

w w w w w w پایین تر بودن ضریب نفوذ اپراتور همراه اول از میانگین استان 

s s s s s s باال تر بودن ضریب نفوذ اپراتور رایتل از میانگین استان 

s s s s s s باال تر بودن سرانه سایت های تلفن همراه از سرانه کل استان 

w w w w w w بودن سرانه پورت های  پایین ترADSL دایره شده توسط مخابرات از سرانه استان 
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ی های تجدیدپذیر
ت انرژ

ی از حداکثر ظرفی
صاد

ی اقت
بهره بردار

 

 
ی اجتماعی

ی با لحاظ نمودن هزینه ها
ی انرژ

ی کاالها
صاد

تولید اقت
 

ی استفاده کنن
صاد

ی اقت
ت ها

توسعه فعالی
ی نفتی به منظور ب

ده از فرآورده ها
هره 

ت مبتنی بر این فرآورده ها
صوال

ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
 

ت مشاوره 
ی با استفاده از ارائه خدما

ف بی رویه کاالهای انرژ
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
مهندسی و اصالح الگو

 

ش تولید و انتقال و
ی در بخ

ت انرژ
ش تلفا

کاه
 

ظ و صیان
توزیع به منظور حف

 ت

مناب
ت

ط زیس
ع و محی

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

ی از کل 
گیر

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ها
 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری
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 های بخش انرژیویژگی                

   s s s  
درصد از  12/3درصد از مساحت و  61/2رصد از گاز طبیعی استان و دارا بودن د 27/1مصرف 

 جمعیت استان 

 هاباالتر بودن سهم مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سایر بخش      * 

 شهرستان از استان باالتر بودن مصرف سرانه بنزین معمولی    * *   

 شهرستان از استانپر تر بودن مصرف سرانه بنزین سوینپای   * *   

 باالتر بودن مصرف سرانه نفت گاز شهرستان از استان   * *   

 باالتر بودن مصرف سرانه نفت سفید شهرستان از استان  * * * *  

 باالتر بودن مصرف سرانه گاز مایع شهرستان از استان  * * * *  



 

 

ی های تجدیدپذیر
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ی اجتماعی
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ش مح
ی از کل زنجیره ارز

گیر
 

ت مشاوره 
ی با استفاده از ارائه خدما

ف بی رویه کاالهای انرژ
صر

ی از م
جلوگیر

ف
صر

ی م
مهندسی و اصالح الگو

 

ش تولید و انتقال و
ی در بخ

ت انرژ
ش تلفا

کاه
 

ظ و صیان
توزیع به منظور حف

 ت

مناب
ت

ط زیس
ع و محی

 

ی و واقعی
ی انرژ

ت حامل ها
اصالح قیم

ی آن به منظور بهره
ساز

ی از کل 
گیر

ت مبتنی بر این فرآورده
صوال

ش مح
زنجیره ارز

ها
 

ب
ی آ

ت تقاضا
مدیری
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 های بخش انرژیویژگی                

   w w   
معمولی درصد از بنزین  30/3ر کنار مصرف های استان ددرصد از پمپ بنزین  63/4دارا بودن  

 استان

 درصد از گاز مایع استان 70/6استان در کنار مصرف  CNGهای از جایگاه 92/3دارا بودن    * *   

 درصد از برق شهرستان در بخش کشاورزی 35مصرف     * *  * 

s    s   تر از متوسط استان نمصرف سرانه برق پایی 

      s  از جمعیت استان درصد 12/3درصد از آب استان در کنار دارا بودن  37/2مصرف 
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ت
ی کمی و کیفی زیرساخ

ارتقا
ی حمل و نقل

ها
 

ت حمل و نقل بار و مسافر
ت خدما

ی کیفی
ارتقا

 

ش سهم حمل و نقل ریلی
افزای

 

ش بین المللی سیس
ی نق

ت و ارتقا
ش ترانزی

افزای
تم حمل و نقل استان

 

ی، ریلی و هوایی
ف حمل و نقل جاده ا

ی مختل
ی سازمان ها

گ ساز
ی و هماهن

یکپارچه ساز
 

ط راه آهن شهری
صال فرودگاه به خ

ی بهتر  فرودگاه و ات
ی مورد نیاز و برنامه ریز

توسعه زیرساختها
 

ت مورد نیاز
ی ارائه خدما

ت و حمل و نقل هوشمند برا
ی اطالعا

استفاده از فناور
ی غیر 

ش سفرها
، کاه

ش حمل و نقل
ی بخ

ت ها
ت بر فعالی

ش کنترل و نظار
ت و افزای

ت آمار و اطالعا
ی، ثب

ضرور
 

ی و 
ت ناوگان، برنامه ریز
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 های بخش حمل و نقلویژگی      

 درصد از مساحت استان 61/2درصد از راه های استان در کنار  82/2دارا بودن  *   *        *

*        * *  * 
استانی و رتبه هجدهم استان  شاخص راه به مساحت) تراکم راه(  باالتر از متوسط

 از لحاظ این شاخص
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 s     s      
تانی و درصد از مسافران برون اس 46/0درصد از سفرهای برون استانی و  48/2

 رصد از جمعیت استاند 12/3

           w 
جا شده هدرصد از بار جاب 17/1جا شده برون استانی و درصد از بار جابه 67/1

 درصد از جمعیت استان 12/3درصد از مساحت استان و  61/2درون استانی در کنار 

           w 
استان( د درص 16/2باالتر بودن نسبت بار ورودی به شهرستان از سایر نقاط کشور) 

 درصد استان( 33/1نسبت به بار خروجی از شهرستان)
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       s     

نفر  19975در شهرستان)جمعیت به تعداد شرکت مسافربری تر بودن نسبت ینپای

نفر به ازای یک شرکت  39090به ازای یک شرکت مسافربری( نسبت به استان) 

 مسافربری(

  w  w      w  هوایی عدم وجود حمل و نقل ریلی و 

 



 

 

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی -13 -2-1

ی داخلی و خارجی به استان با رونق 
ب سرمایه ها

جذ

ی گردشگری
ت ها

فعالی
 

ت  گردشگری 
ی سطح توانایی های دفاتر خدما

ارتقا

ب گردشگران خارجی
در جذ

 

ی گردشگران خارجی در استان
ت ماندگار

ش مد
افزای

 

ارتقا
ی عمومی گردشگری

ی سطح کیفی اقامتگاهها
 

توسعه نظام کارآ
مد توزیع صنایع دستی

 

ی بالقوه خارجی و دسترسی به آنها
شناسایی بازارها

 

ی انسانی ماهر
ش نیرو

آموز
 

صاد کارآ
نظام اقت

ت نسب
مد با رشد مستمر مبتنی بر مزی

ی 

فرهنگی
 

ت بازاریابی گردشگری
تقوی

 

 
 
 

                                                            

 اهداف                                                                                

 

 

 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی

  

      s    باالبودن تعداد هنرجویان 

      w   عدم وجود تعداد هنرجویان شاغل 

       w   ن در بخش صنایع دستیپاییاشتغال 

       w  های صنایع دستیعدم وجود کارگاه 

       w  کارگاهی پروانه ینپای تعداد متوسط پروانه انفرادی و تعداد 

    s s    های صنایع دستیتعداد متناسب نمایشگا 

       w  و پشتیبانمستقل ین مشاغل خانگی تعداد پای 

       s  شده در صنایع دستیر متناسب اعتبارات جذبمقدا 

  s s      گردیوجود هتل و مهمانپذیر و مراکز بوم 

s   s      راهیوجود مرکز بین 

w       w   گردشگر خارجیپایین تعداد 

s       s  تعداد باالی گردشگر داخلی 

  
 

s      تعداد باالی مسافرین آموزش و پرورش 

s  s       فرهنگی -د متناسب جاذبه های تاریخیتعدا 
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 ی بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیهاویژگی

  

s  s       تعداد باالی جاذبه های طبیعی 

w  w       ساختعدم وجود جاذبه انسان 

      w w w تعداد پائین شاغلین بخش گردشگری 

   s      تعداد باالی کمپینگ 

w  w        برداریتحت بهره نمونه گردشگری مناطقعدم وجود 

 w        ن دفاتر خدمات گردشگریپاییداد تع 
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 های اصلی و راهبردهای کالن توسعهجهت -2 -2

( مشخص شده است. همانگونه که مشخص است اين 1-2بررسي ابعاد توسعه شهرستان شهرضا در نمودار )

ط استاني يك متوسبجز بخش های گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات در ساير بخش ها نزدشهرستان 

و باالتر از آن قرار دارد. مشخصا بخش گردشگری از توسعه چنداني در اين شهرستان برخوردار نيست و با 

دارد. ميان سطح توسعه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شهرستان شهرضا  ای بسيار ن فاصلهمتوسط استا

ت در جهت ارتقای زيرساخت ها و ارائه که الزم اس به چشم مي خوردو استان نيز شکاف قابل توجهي 

تمهيداتي انديشيده شود. در نقطه مقابل اين نقصان بخش صنعت و معدن مربوط به اين حوزه آموزش الزم 

و تربيت بدني شهرستان نسبت به متوسط استان از توسعه قابل قبولي برخوردار است. عالوه بر اين دو بخش، 

در بخشهای اقتصادی ويژگي های مثبت شهرستان را آشکار مي بخش های صنايع دستي و بازرگاني نيز

 شود.سازند و ميزان توسعه متغيرهای جمعيتي نيز در اين شهرستان از متوسط استان اصفهان باالتر ارزيابي مي

ساير فعاليت های کشاورزی، آموزش عالي، بهداشت و درمان، فرهنگي و آموزش عمومي نيز در حدود 

ن قرار دارند. برآيند فعاليت های اقتصادی در قالب شاخص اقتصاد کالن مي تواند ارائه ميزان متوسط استا

شود. اين شاخص ترکيبي از درآمد و اشتغال بخش های مختلف اقتصادی است که مقدار آن برای شهرستان 

ستور د شهرضا از متوسط استان پايين تر است. بنابراين الزم است سياست های توسعه و افزايش درآمد در

    کار قرارگيرد. 
 

 



 شهرضاوسعه شهرستان سند ت/ 266

 

 

 
 در بخش های مختلف  شهرضا وضعیت شاخص توسعه شهرستان(. 1 -2نمودار)

برجسته ترين ويژگي شهرستان شهرضا در بخش های اقتصادی صنعت و معدن آن به شمار مي رود. نمودار 

استان مقايسه مي نمايد. همانگونه که مشخص است  وضعيت اين شهرستان را با ساير شهرستان های( 2-2)

شهرستان شهرضا پس از شهرستان های مرکزی اصفهان، شاهين شهر، مبارکه و برخوار و شهربزرگ شمال 

استان يعني کاشان در رتبه ششم صنعت و معدن و جلوتر از شهرستان های بزرگي چون نجف آباد و 

 های بسيار مناسب جهت توسعه صنعتي و دسترسي به راه هایگلپايگان قرار گرفته است. وجود زيرساخت 

ارتباطي در کنار بازرگاني قابل توجه شهرستان مي تواند زمينه های کليدی توسعه شهرستان را در بخش 

 صنعت و معدن به تصوير بکشد.

 
 رستان های استان اصفهانو شه شهرضاشاخص توسعه صنعت و معدن شهرستان (. 2 -2نمودار)
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( ارائه شده است که در آن ۳-2به منظور مقايسه اين بخش با بخش مهم ديگر يعني کشاورزی نمودار )

نمودارکامال مشخص است که اين از وضعيت شهرستان شهرضا با ساير شهرستان ها مقايسه شده است. 

ه )مبارکه( و جنوبي )سميرم( چندان بشهرضا در مقايسه با دو همسايه شمالي ويژگي کشاورزی شهرستان 

استان به شمار مي رود. وجود  صنعت و معدن اين شهرستان قطب جنوبچشم نمي آيد در حاليکه در حوزه 

قتصادی ابا فناوری باال و باالتر از متوسط صنعت اين شهرستان را برای سرمايه گذاری و پيشبرد  صنايع

 شهرستان مهيا ساخته است. 

 
 و شهرستان های استان اصفهان شهرضاشاخص توسعه کشاورزی شهرستان (. 3 -2نمودار)

اگر چه همانگونه که در متن نيز بدان اشاره شد کشاورزی شهرستان شهرضا مخصوصا در بخش باغي از 

تان بر سعه شهرسمزيت های قابل توجهي برخوردار است اما با توجه به وضعيت محدود منابع آبي عمال تو

پايه فعاليت کشاورزی امکانپذير نمي باشد. بلکه کشاورزی مي تواند به عنوان يك نهاده بخش صنعت 

با توجه به موقعيت سنتي و ديرين شهرضا در مرکزيت خريد منطقه جنوب استان مرتبط نقش ايفا نمايد.  

سعه تواند نقش بسيار مهمي در تو اصفهان و حتي شمال استان فارس، بخش بازرگاني در اين شهرستان مي

( مقايسه ای از وضعيت بازرگاني شهرضا را در کنار ساير شهرستان های استان نشان 4-2ايفا نمايد. نمودار )

مي دهد.  مزيت اين شهرستان در حوزه بازرگاني کامال مشخص است. همسايگان اين شهرستان در منطقه 

ای بازرگاني برخوردارند. بنابراين يکي ديگر از جهت های جنوبي استان از مزيت های بسيار کمتری بر

 توسعه شهرستان شهرضا بخش بازرگاني به شمار مي رود.   
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 و شهرستان های استان اصفهانشهرضا شهرستان  بازرگانیشاخص توسعه (. 4 -2نمودار)

ان شهرضا بخش صنايع دستي است که در نمودار از ديگر بخش های مهم و قابل توجه در توسعه شهرست

آن آورده شده است. اگرچه شهرستان سميرم در اين بخش همگام با شهرستان شهرضا مزيت( مقايسه 2-5)

دهد اما اين بخش مي تواند عالوه بر جنبه های قابل اتکای فرهنگي و ميراث فرهنگي، های خود را نشان مي

داشته باشد. سرمايه گذاری در راستای احداث کارگاه های صنايع دستي و  توسعه اقتصادی را نيز به همراه

 نظام دهي به فعاليت های اين بخش مي تواند باعث رشد و ترقي آن شود. 

 
 و شهرستان های استان اصفهانشهرضا شهرستان  صنایع دستیشاخص توسعه (. 5 -2نمودار)

ابد، ارتقا ي تواند در ارتباط با جاذبه های تاريخي مذهبي شهر شهرضا سي که ميديگر بخش مهم و اسا

گردی را نيز در سطح های نهان طبيعي مي تواند گردشگری بومالبته استفاده از جاذبهگردشگری است. 
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 شهرستان توسعه دهد. با توجه به نزديکي شهرستان دهاقان و ويژگي های دهاقان ازنظر طبيعي عدم فاصله

 .زياد ميان اين دو شهر به نظر مي رسد پتانسيل همسايه غربي برای جذب گردشگر از مرکز استان بيشتر است

  ( به تصوير کشيده شده است. 6-2اين واقعيت در نمودار)

 
 و شهرستان های استان اصفهان شهرضاشاخص توسعه گردشگری شهرستان (. 6 -2نمودار)

آنجا که هميشه شهرضا به عنوان شهرعلم و دانش شناخته شده است، بررسي آموزش عالي اين شهرستان از 

کند شهرستان ( بيان مي7-2با ساير شهرستان ها مي تواند نگاه تصميم سازان را هدفمند سازد. نمودار )

قان اصفهان، دها شهرضا در رتبه های مياني در بخش آموزش عاليست. شهرستان های همسايه شهرضا شامل

و مبارکه باالتر از شهرستان شهرضا در اين مقايسه قرارگرفته اند. اين رقابت تنگاتنگ با همسايگان با 

درنظرگرفتن وضعيت اشتغال دانش آموختگان و صندلي های خالي موسسات دولتي و غيردولتي امکان 

هن مي نمايد. به همين دليل الزم است تحقق توسعه از مسير آموزش عالي را برای شهرستان شهرضا دور از ذ

بخش آموزش عالي نه به عنوان بخش پيشران بلکه به عنوان بخش پشتيبان در خدمت توسعه شهرستان 

 شهرضا ايفای نقش نمايد.  

ويژگي توسعه جمعيتي شهرستان شهرضا نيز به عنوان يك پشتيبان قابل توجه برای توسعه اقتصادی شهرستان 

( اين مقايسه را با ساير شهرستان ها نشان داده است. اين توسعه يافتگي ۸-2است. نمودار ) بسيار حائز اهميت

نسبت به همسايگان و بسياری از شهرستان های مهم استان مي تواند موفقيت شهرستان را برای رسيدن به 

 مردمي را همراه دارد، تضمين نمايد. توسعه ای که مشارکت 
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 و شهرستان های استان اصفهان شهرضاشاخص توسعه آموزش عالی شهرستان (. 7 -2نمودار)

 
 و شهرستان های استان اصفهان شهرضاشهرستان  جمعیتیشاخص توسعه (. 8 -2نمودار)

 اشد:به شرح زير مي ب شهرضاتعيين جهت اصلي توسعه شهرستان  ،با توجه به بررسي ها

توسعه صنعتي بر پايه تکميل زنجيره ارزش صنايع موجود و پايدار منطقه با اولويت صنايع بزرگ مقياس  -1

 با فناوری باال

خش ببکارگيری متخصصان آموزش عالي شهرستان و منطقه در راستای انباشت دانش فني مرتبط با  -2

 منطقه و خدمات ع ايصن
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تن محدوديت منابع آبي موجود و جلوگيری از برداشت توليدات کشاورزی با درنظرگرف محدودسازی -۳

و جايگزيني روش های سنتي با فناوری های نوين با   بي رويه )طرح جامع کشاورزی، دام، طيور و آبزيان(

 مصرف آب کم

ارتقای فعاليت های بازرگاني با اتکا بر محصوالت صنعتي و کشاورزی منطقه در راستای گسترده نمودن  -4

 نطقه ای بازارهای م

و .... ( به عنوان مکمل بخش گردشگری و  )جشنواره انارحمايت از راه اندازی رويدادهای ويژه  -5

 بازرگاني شهرستان 

بهره برداری فناورانه از معادن متنوع شهرستان و حمايت از شکل گيری صنايع فرآوری محصول مرتبط  -6

 با معادن موجود با رعايت اصول حفاظت از محيط زيست 

جهت دهي مراکز آموزش عالي به سمت مراکز پژوهشي مرتبط با مسائل منطقه و آموزش نيروی  -7

 متخصص مورد نياز در منطقه

يکپارچه سازی زيرنظام های موجود آموزش عالي جهت تامين نيازهای آموزشي و پژوهشي شهرستان  -۸

 و منطقه 

تقويت جاذبه های گردشگری و حفاظت از  حمايت از صنايع دستي بومي و مزيت دار منطقه در جهت -9

 ميراث فرهنگي

استفاده از قابليت شهرستان در توليد محصوالت کشاورزی ارگانيك و محصوالت ويژه )گياهان  -10

 دارويي و...(

تداوم توسعه جمعيتي موجود و تکيه بر توانمندسازی جامعه محلي در راستای پيشگيری از آسيب های  -11

 اجتماعي

ل ريلي شهرضا به مرکز استان و خطوط مترو )شکل گيری حمل و نقل ريلي منطقه مرکزی اتصا -12

 اصفهان(

توسعه ورزش قهرماني با تکيه بر سرمايه های انساني موجود و تبديل شهرضا به قطب ورزش قهرماني  -1۳

 استان
 

 ان ها و راهبردهای عملیاتی شهرستها، چالشتوانمندی -3 -2

 آموزش عمومی -1 -2-3

 چالش ها -الف

 )وضعيت نامناسب زيرساخت های آموزشي مدارس دولتي)آزمايشگاه و سالن ورزشي 
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 هاتوانمندی -ب

 قابل توجه بودن آموزش غيردولتي 

 ی ابيشترين سهم ورود دانش آموزان متوسطه دوم فني و حرفه ای و کاردانش از استان در رشته ه

 مربوط به بخش کشاورزی

 پايين بودن نسبت دانش آموز به معلم در مقطع متوسطه دوم نظری پسرانه و استثنايي دولتي 

 پوشش تحصيلي مناسب در مقطع متوسطه اول 

 پوشش تقريبا مناسب دانش آموزان استثنايي 

 پايين بودن تراکم دانش آموزان در کالس داير مدارس دولتي 

 آموزان دولتي به واحدهای سازمان دولتي پايين بودن نسبت دانش 

 متناسب بودن سرانه فضای دانش آموز در مدارس دولتي 

 متناسب بودن تراکم دانش آموزان در کالس فيزيکي مدارس دولتي 

 استفاده تقريبا بهينه از کالس های فيزيکي موجود در مدارس دولتي 

 پايين بودن ميزان مدارس دولتي غيراستاندارد 

 م کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي از استان در رشته های خدماتبيشترين سه 

 پايين بودن نسبت کارآموزان فني و حرفه ای غيررسمي دولتي به مربيان فني متخصص 

 سرانه باالی آموزش فني و حرفه ای غيررسمي جمعيت فعال 

  ساله و بيشتر کل6باال بودن نرخ باسوادی روستايي و شهری در جمعيت 

 قريبا مناسب سرانه مساحت کتابخانه مدارس دولتيوضعيت ت 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 حفظ توانمندی های بخش آموزش عمومي با رعايت صرفه جويي در منابع  -

 تالش در راستای کيفي سازی آموزش عمومي با توجه به فراهم بودن زيرساخت ها و امکانات -

رکز بر تامين مالي از طريق خيرين و بخش ارتقای زيرساخت های آزمايشگاه و سالن ورزشي با تم -

 خصوصي

 آموزش عالی -2 -2-3

 چالش ها -الف
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 های آزاد اسالمي، دولتي و نامناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هيات علمي در دانشگاه

 مراکز فني و حرفه ای

 آزاد اسالمي و دولتي نامناسب بودن سرانه مقاله در دانشگاه 

 های آزاد اسالمي، پيام نور، دولتي و مراکز فني و حرفه اینامناسب بودن سرانه فضا در دانشگاه 

 هاتوانمندی  -ب

 و آزاد اسالمي  ایوجود مراکز آموزش عالي دولتي، پيام نور،  فني و حرفه 

 بيشترين درصد دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان 

 طع کارشناسيبيشترين درصد دانشجويان در مق 

 وجود دانشجو در مقطع دکتری تخصصي 

 پيام نور مناسب بودن نسبت دانشجو به اعضای هيات علمي در دانشگاه 

  وجود عضو هيات علمي با مرتبه استاديار در زيرنظام های دولتي و پيام نور و همچنين با مرتبه

 دانشيار و استاد در زيرنظام آزاد اسالمي

 راهبردهای عملياتي -ج

 در راستای حل مشکالت شهرستانآموزش عالي مراکز تفاده از پتانسيل اس -

ارتقای زيرساخت های مورد نياز با جلوگيری از سرمايه گذاری های موازی در توسعه آموزش  -

 عالي

در برقراری ارتباط ميان بخش های اقتصادی )صنعت، کشاورزی و خدمات( و آموزش عالي  -

 راستای ارزش آفريني مشترک

 بهداشت و درمان -3 -2-3

 چالش ها  -الف

 پايين تر بودن سهم بيمه شدگان شهرستان از استان نسبت به سهم جمعيت شهرستان از استان 

 سرانه پايين تخت ثابت 

 باالتر بودن مرگ و مير نوزادان و کودکان از متوسط استان 
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 روقي، سرطان ها و تورمورها، بيماری های باالتر بودن مرگ و مير ناشي از بيماری های قلبي ع

 دستگاه تنفس، حوادث ترافيکي، بيماری های سيستم عصبي و بيماری های دوران حول تولد 

 هاتوانمندی -ب

 سرانه باالی پزشك متخصص 

 ایبرخورداری از شش پايگاه اورژانس شهری و جاده 

 راهبردهای عملياتي -ج

 ال بودن مرگ و ميرها ناشي از تمامي دسته بندی هاترويج سبك زندگي سالم با توجه به با -

 توسعه مراکز درماني با تامين مالي بخش خصوصي و خيرين -

 تربیت بدنی -4 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از ورزشکاران استان  ۳7/2درصد از اماکن ورزشي استان و  09/4دارا بودن 

 هاتوانمندی -ب

 بيش از نسبت جمعيتي و مساحتيکن ورزشي استان امابرخورداری از 

  درصد از مدال های جهاني استان 20/۳درصد از مدال های ملي و  25/۸کسب 

 راهبردهای عملياتي -ج

 توسعه ورزش قهرماني با توجه به مدال ها و افتخارات -

 يجلوگيری از هدررفت سرمايه در بخش زيرساخت ها و سرمايه گذاری در ارتقای فني و کيف -

 ورزشکاران

 فرهنگی -5 -2-3

 چالش ها -الف

 هاتوانمندی -ب

 سرانه متناسب سينما 

 های آزاد هنریسرانه باالی آموزشگاه 

 وجود گالری 
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 هنری، سمن ها و کتابخانه-سرانه متوسط موسسات فرهنگي 

 سرانه متوسط مسجد 

 راهبردهای عملياتي -ج

 رهنگي با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاارتقای نرم افزاری وضعيت ف -

 توجه به حوزه هنر و فرهنگ به عنوان جنبه جديد درآمدزايي و فعاليت اقتصادی -

 اجتماعی -6 -2-3

 چالش ها -الف

 باال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگير اجتماعي بهزيستي 

 انبخشي بهزيستيباال بودن تعداد خانوارهای مستمری بگير تو 

 تعداد باالی کودکان بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي 

 پايين بودن تعداد مهدهای کودک 

 عدم پوشش مناسب کودکان بي سرپرست 

 تعداد پايين مراکز مشاوره حضوری 

 پايين بودن تعداد افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني 

 هاتوانمندی -ب

 دارا بودن سه مجتمع بهزيستي 

 اسب معلولينپوشش من 

 تعداد متناسب مربيان مهدهای کودک 

 دارا بودن چهار مرکز آسيب های اجتماعي 

 دارا بودن دو مرکز مشاوره ژنتيك 

 برخورداری از شش مرکز مشاوره و ترک اعتياد 

 از متوسط استان پايين تر بودن نرخ طالق و باالتر بودن نرخ ازدواج 

 پايين بودن ميزان سرقت 

 تيراهبردهای عمليا -ج

 توانمندسازی خانواده های مستمری بگير از طريق توسعه مشاغل خانگي و ... -
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 توسعه مهدهای کودک با تکيه بر جايگاه بخش خصوصي در آموزش و پرورش -

حمايت از کودکان بدسرپرست و ارائه آموزش های مورد نياز جهت توانمندسازی خانواده ها و  -

 جلوگيری از پديده بدسرپرستي

 صنعت و معدن  -7 -2-3

 چالش ها -الف

 هاتوانمندی -ب

 سهم متوسط واحدهای با فناوری برتر 

 سهم باالی صنايع با فناوری باالتر از متوسط 

 تعداد باالی شهرک های صنعتي 

 های صنعتيبردار در شهرکتعداد باالی واحدهای بهره 

 های صنعتيهای مناسب شهرکزيرساخت 

 برداری و تاسيس ايجادیهای توسعه و مجوز بهرهجوز طرحتعداد باالی م 

 های بزرگتعداد زياد کارگاه 

 های متوسطتعداد زياد کارگاه 

 تنوع صنعتي باال 

 وجود انواع و تعداد قابل توجه معادن 

 تعداد باالی معادن غيرفلزی و مصالح ساختماني 

 راهبردهای عملياتي -ج

 اال توسعه صنايع غيرآالينده با فناوری ب -

رعايت حريم الزم سکونتگاه ها با توجه به مجتمع بودن صنايع در مرکز شهرستان و نزديك شهر  -

 شهرضا

 ايجاد خوشه های صنعتي با توجه به تنوع صنعتي قابل توجه در شهرستان -

راه اندازی مراکز تحقيق و توسعه بصورت مشترک با مراکز آموزش عالي توسط کارگاه های  -

 بزرگ و متوسط
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 کشاورزی -8 -2-3

 چالش ها -الف

  درصد از  62/4درصد از محصوالت کشاورزی) رتبه نهم استان( در کنار دارا بودن  76/۳توليد

 اراضي کشاورزی

 ی زمين وری نهادهبهره 

 تر از استان در بخش زراعيپايين 

 (۸/1( از استان)2۸/1تر بودن ضريب مکانيزاسيون شهرستان) پايين 

  درصد از اراضي زراعي استان  6۸/4درصد از اراضي زراعي در کنار دارا بودن  52/4بيمه 

 تر پرورش ماهي شهرستان از استان سرانه پايين 

   درصد از استخرهای پرورش ماهي استان 47/2درصد از ماهي استان و دارا بودن  6۳/0توليد 

 هاتوانمندی -ب

  درصد اراضي کشاورزی استان  62/4و ديم قابل توجه) برخورداری از اراضي کشاورزی زراعي

 درصد از مساحت استان( 61/2در کنار دارا بودن 

 رشد منفي توليد محصوالت زراعي آبي و مثبت محصوالت باغي آبي 

  درصد از اراضي باغي استان 25/4درصد محصوالت باغي استان در کنار دارا بودن  24/6توليد 

 تر از استان در بخش باغي ی زمين باالوری نهادهبهره 

  درصد از  25/4ای استان در کنار دارا بودن درصد از اراضي تحت آبياری قطره 46/7دارا بودن

 اراضي 

 اشتغال کشاورزی قابل توجه در شهرستان در مقايسه با سهم جمعيتي 

 9۳/4 اندرصد از اراضي باغي است 25/4ای باغات علي رغم دارا بودن  درصد از پوشش بيمه 

 درصد استان( و رتبه ششم از  26/7ی چهارم استان از لحاظ دارا بودن دام سبك استان) رتبه

 درصد( 52/5لحاظ دارا بودن دام سنگين)

 (11/6درصد( و رتبه  چهارم از لحاظ توليد گوشت قرمزاستان) 56/6رتبه  چهارم توليد شير استان 

 درصد(

  درصد از مرغ گوشتي استان  92/7توليد 
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 های زنبور عسل استان درصد از کلني 26/7درصد از عسل استان و دارا بودن  52/5 توليد 

 راهبردهای عملياتي -ج

 سرمايه گذاری در محصوالت با مزيت منطبق با محدوديت های آبي موجودی -

 محدودسازی فعاليت های کشاورزی کم بازده در شهرستان مانند پرورش ماهي -

 وصا محصوالت زراعي با توجه به افزايش ريسك آبيافزايش بيمه محصوالت کشاورزی خص -

 تمرکز بر صنايع تبديلي محصوالت کشاورزی در راستای تکميل زنجيره ارزش -

توسعه محصوالت کشاورزی ارگانيك با توجه به هوای پاک و دور بودن از کانون های اصلي  -

 آلودگي 

 برند سازی برای محصوالت ويژه و خاص شهرستان  -

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی -9 -2-3

 چالش ها -الف

 اشتغال پايين در بخش صنايع دستي 

 های صنايع دستيعدم وجود کارگاه 

 تعداد متوسط پروانه انفرادی و تعداد پايين پروانه کارگاهي 

 تعداد پايين مشاغل خانگي مستقل و پشتيبان 

 تعداد پايين گردشگر خارجي 

  ساختجاذبه انسانعدم وجود 

 تعداد پائين شاغلين بخش گردشگری 

 برداریعدم وجود مناطق نمونه گردشگری تحت بهره 

 تعداد پايين دفاتر خدمات گردشگری 

 هاتوانمندی -ب

  باالبودن تعداد هنرجويان 

 های صنايع دستيتعداد متناسب نمايشگا 

 شده در صنايع دستيمقدار متناسب اعتبارات جذب 

  گردیمهمانپذير و مراکز بوموجود هتل و 



   279/ شهرضاسند توسعه شهرستان 

 

 

 راهيوجود مرکز بين 

 تعداد باالی گردشگر داخلي 

 فرهنگي -تعداد متناسب جاذبه های تاريخي 

 تعداد باالی جاذبه های طبيعي 

 تعداد باالی کمپينگ 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 توسعه بخش گردشگری با مشارکت کليه بخش های مرتبط کشاورزی، صنعت، آموزش عالي  -

مشارکت سرمايه گذاران در راه اندازی جاذبه های مصنوع در راستای تقويت مقصد جلب  -

 گردشگری

 ارتقای فعاليت های صنايع دستي شهرستان با توجه به هنرجويان شاغل -

 نظارت بر واحدهای ارائه دهنده خدمات بين راهي با توجه به تعدد مراکز  -

 حمل و نقل -10 -2-3

 ويژگي

 16/۸  جا شده درون استاني و  درصد از مسافران جابه ۳۳/4درصد از سفرهای درون استاني و

 )سفرخيز بودن درون استاني( درصد از جمعيت استان 12/۳

 4۸/2  درصد از  12/۳درصد از مسافران برون استاني و  46/0درصد از سفرهای برون استاني و

 جمعيت استان

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ريلي شهرضا به مترو شهر اصفهاناتصال  -

 ايجاد سهولت دسترسي بين شهرضا و شهرهای پيراموني مانند دهاقان و سميرم و... -

 ارتباطات و فناوری اطالعات -11 -2-3

 چالش ها -الف

  تعداد پايين دفاترICT روستايي نسبت به جمعيت روستايي شهرستان 

 شش جمعيتي فرستنده های ديجيتال راديويي و تلويزيوني از ميانگين استانپايين تر بودن ميزان پو 



 شهرضاوسعه شهرستان سند ت/ 2۸0

 

 

 پايين تر بودن ضريب نفوذ تلفن ثابت از ميانگين استان 

 پايين تر بودن ضريب نفوذ اپراتور همراه اول از ميانگين استان 

  پايين تر بودن سرانه پورت هایADSL دايره شده توسط مخابرات از سرانه استان 

 هامندیتوان -ب

 باال بودن تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهری  نسبت به جمعيت شهری شهرستان 

 باال تر بودن ضريب نفوذ اپراتور رايتل از ميانگين استان 

 پوشش مناسب( باال تر بودن سرانه سايت های تلفن همراه از سرانه کل استان( 

 راهبردهای عملياتي  -ج

 ستاييانافزايش زيرساخت های ارتباطي جهت رو -

 بسترسازی کاهش هزينه مبادله اقتصادیتوسعه زيرساخت های اينترنت در راستای  -

 

 


