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مهندسان مشاور نقش محیط    

  مطالعات کلی منطقه -1
 ل جغرافیایی و اقلیمی منطقهمسای - 1- 1

توسعه هاي انسانی و از جمله فعالیتگیري شکل بستر، یجغرافیای به عنوان مهمترین عاملمکان 
باشد که تحت تأثیر عوامل و عناصر بهتر، شهرها و روستاها میارتی ها و مراکز جمعیتی و یا به عبسکونتگاه

به جهت اینکه گذارند. ها نیز بر محیط پیرامون تأثیر میمحیطی پیرامون خود قرار گرفته و خود این سکونتگاه
بستر جغرافیایی و محیط طبیعی تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیازهاي اقتصادي، معیشتی جوامع انسانی 

هاي آن توجه ها و پتانسیلبرداري از محیط طبیعی به ویژگیانسان باید در استفاده و بهرهباشد، مطرح می
همچنین دخالت و دستکاري در گذارد، استفاده کند. در اختیار میداشته و به اندازه ظرفیتی که طبیعت 

تواند با پیامدهاي منفی می محیط نشود که در غیر این صورت نطبیعت باعث به هم خوردن تعادل و تواز
هاي محیط طبیعی منطقه مورد مطالعه ها و قابلیتروبرو شود. این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه ویژگی

گیري و هاي هر منطقه در نحوه شکلقرار گیرد. عالوه بر مطالب گفته شده، باید توجه داشت که ویژگی
هاي زیستی نقش مؤثري ایفا جمعیتی و بسیاري از مؤلفهیع تراکم و توزگسترش جوامع انسانی، نوع معیشت، 

هاي جغرافیایی و اقلیمی منطقه ضرورت پیدا با در نظر گرفتن موارد مذکور مطالعه و بررسی ویژگینماید. می
هاي منطقه اشاره شده و در قسمتهاي جغرافیایی و اقلیمی کند که در این قسمت از مطالعات به ویژگیمی

  باشد، پرداخته خواهد شد. سائل مربوط به شهر خمینی شهر که جزئی از منطقه میبعدي به م
  
   موقعیت و وسعت -1-1-1

ــدود    ــعت ح ــا وس ــفهان ب ــتان اص ــایی   107090اس ــات جغرافی ــع در مختص ــه و  49کیلومترمرب درج
ــه تــا   38 ــه و  55دقیق ــرقی و   32درج ــه و  30دقیقــه ش ــا   43درج ــه ت ــه  27درجــه و  34دقیق دقیق

تقریبــاً در مرکــز کشــور واقــع شــده اســت. ایــن اســتان بــا داشــتن وســعت نســبتاً زیــاد بــا هشــت  شــمالی،
هـاي سـمنان و قـم، از سـمت شـرق بـا اسـتان یـزد مـرز          از سـمت شـمال بـا اسـتان    استان همجواري دارد. 

ــا اســتان  ــه و بویراحمــد همســایه اســت. در  مشــترك داشــته و از ســمت جنــوب ب ــارس و کهکیلوی هــاي ف
  لرستان و مرکزي قرار دارد.هاي چهارمحال و بختیاري، استان نیز استان طرف غرب این

ــفهان داراي   ــتان اص ــتان،  23اس ــش 45شهرس ــهر و  96 ،بخ ــی  125ش ــتان م ــد. دهس ــر باش از نظ
ــا    ــهر ب ــی ش ــعت خمین ــدود   176وس ــاحت ح ــع مس ــاحت   16/0کیلومترمرب ــل مس ــد از ک ــتان را درص اس

ایـن شهرسـتان بـه لحـاظ وسـعت       نقطـه شـهري اسـت.    3دهسـتان و   3بخـش،   1شـود و داراي  شامل مـی 
ــک ــی   کوچ ــمار م ــه ش ــز ب ــتان نی ــتان اس ــرین شهرس ــماره  ت ــه ش ــماره   11-1رود. نقش ــدول ش  11-1و ج

  دهد. تقسیمات سیاسی در استان اصفهان را نشان می
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : تقسیمات سیاسی استان اصفهان11-1جدول شماره 

 نام بخش  نام مرکز بخش  نام دهستان  نام مرکز دهستان  نام شهر
نام مرکز 
 شهرستان

 نام شهرستان 

 آران و بیدگل 

 مرکزي آران و بیدگل سفیددشت سفیدشهر

 آران و بیدگل آران و بیدگل

 سفید شهر

 نوش آباد

 کویر حسین آباد ابوزید آباد
 کویرات ابوزیدآباد

 کویرات  ابوزیدآباد  

 برزاوند نیسیان اردستان 

 مرکزي اردستان

 اردستان اردستان

 علیا  بغم  مهاباد

 کچو کچومثقال   

 گرمسیر موغار  

 همبرات  کچوسنگ   

 سفلی   شهراب  زواره 
 زواره زواره 

 ریگستان  تلک آباد  

 براآن جنوبی   زیار اصفهان 

 مرکزي اصفهان

 اصفهان اصفهان

 براآن شمالی   دستجاه  خوراسگان 

 جی   ارغوانیه  بهارستان 

 قهاب جنوبی   گورت  قهجاورستان

 قهاب شمالی  قهجاورستان  

 کرارج  دشتی   

 محمودآباد محمودآباد  

 رودشت شرقی   کفران  ورزنه 
 بن رود ورزنه

 گاوخونی   قورتان   

 امامزاده عبدالعزیز عبدالعزیزامامزاده  اژیه
 جلگه هرند

 رودشت  اژیه  هرند

 جرقویه سفلی   محمدآباد محمدآباد

 نیک آباد نیک آباد جرقویه سفلی نیک آباد
  

 جرقویه وسطی  
 نصرآباد  

 جرقویه علیا  حسن آباد حسن آباد
 جرقویه علیا حسن آباد

 رامشه   رامشه   

 تودشک   تودشک   سگزي 

 اصفهان اصفهان کوهپایه  کوهپایه
 جبل  جزه  کوهپایه 

 زفره   زفره  تودشک 

 سیستان  سگزي   

 برخوارغربی   گرگاب  شاهین شهر 

 مرکزي شاهین شهر

 شاهین شهر و میمه شاهین شهر

 گز برخوار
 مورچه خورت مورچه خورت

 گرگاب

 زرگان  حسن رباط میمه 
 میمه میمه

 ونداده   ونداده وزوان 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

 نام بخش  نام مرکز بخش  نام دهستان  نام مرکز دهستان  نام شهر
نام مرکز 
 شهرستان

 نام شهرستان 

 الي بید

 برخوار مرکزي  محسن آباد دولت آباد

 مرکزي دولت آباد

 برخوار دولت آباد

 خورزوق 
 سین سین

 دستگرد

 برخوارشرقی   کمشجه  حبیب آباد 
 حبیب آباد حبیب آباد

 شاپورآباد شاپورآباد کمشجه

 رضوانیه   رضوان شهر تیران 
 مرکزي تیران

 تیران و کرون تیران
 ورپشت  ورپشت  رضوان شهر

 کرون  عسگران  کرون سفلی   افجان  عسگران 

     کرون علیا  عسگران   

 کبوتر سرخ  رزوه  چادگان 
 مرکزي چادگان

 چادگان  چادگان
 کاوه آهنگر مشهد کاوه  رزوه 

 چنارودجنوبی   اورگان   
 چنارود اورگان

 چنارودشمالی   فراموشجان   

 ماربین سفلی   دستجردغداده  خمینی شهر

 ماربین علیا  کوشک  درچه پیاز خمینی شهر خمینی شهر مرکزي خمینی شهر

 ماربین وسطی   قرطمان  کوشک 

 خوانسار
  
  

 پشتکوه   ویست 

 چشمه سار  قودجان  خوانسار خوانسار مرکزي خوانسار

 کوهسار  رحمت آباد

 حنا حنا حنا

 مرکزي سمیرم

 سمیرم سمیرم

 وردشت  فتح آباد ونک  

 ونک   ونک  سمیرم

 دره شور مهرگرد  

 پادناسفلی   چهارراه  کمه 

 پادناعلیا  بیده    پادنا کمه

 پادناوسطی   کمه   

 اسفرجان  اسفرجان  شهرضا

 شهرضا شهرضا مرکزي شهرضا
 دشت  مهیار منظریه 

 کهرویه   کهرویه   

 منظریه   منظریه  

 دهاقان

 قمبوان  قمبوان 

 موسی آباد  موسی آباد دهاقان دهاقان مرکزي دهاقان

 همگین  همگین 

 داالنکوه   دامنه  داران 

 فریدن داران مرکزي داران
 زاینده رود شمالی   اسکندري  دامنه 

 ورزق  نهرخلج   

 ورزق جنوبی   سفتجان   
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مهندسان مشاور نقش محیط    

 نام بخش  نام مرکز بخش  نام دهستان  نام مرکز دهستان  نام شهر
نام مرکز 
 شهرستان

 نام شهرستان 

 سردسیر  قره بلطاق  افوس 

 بوئین ومیاندشت بوئین ومیاندشت

 کرچمبوجنوبی   بلطاق  بوئین ومیاندشت

 کرچمبوشمالی   کرچ   

 گرجی   افوس   

 ییالق  ازناوله   

 برف انبار  برف انبار  برف انبار

 فریدونشهر فریدونشهر مرکزي فریدونشهر

 پشتکوه موگوئی   مصیر فریدونشهر

 پیشکوه موگوئی   اسالم آبادموگوئی   

 چشمه لنگان  سیبک   

 عشایر  قلعه سرخ   
 ابریشم  ابریشم ابریشم 

 مرکزي فالورجان
 فالورجان  فالورجان

 اشترجان  ایمانشهر  فالورجان 
 زازران  زازران  قهدریجان 

کلیشاد   
 شرودان  وسودرجان 

  
 گلستان 

 ایمانشهر  
 گرکن شمالی   پیربکران  پیربکران  پیربکران پیربکران سهروفیروزان  سهروفیروزان  بهاران شهر

 خرم دشت  خرم دشت  کاشان 
 مرکزي کاشان

 کاشان کاشان

 کوهپایه   استرك  مشکات
 میاندشت  مشکات  

 برزك برزك باباافضل  مرق  برزك 
 گالب  ازوار  

 نیاسر نیاسر کوه دشت  ارمک  نیاسر

     نیاسر  نیاسر   
 قمصر قمصر جوشقان قالی   جوشقان وکامو قمصر

     قهرود  قهرود  جوشقان وکامو
 جلگه   گلشهر گلپایگان 

 کناررودخانه   سعیدآباد گوگد گلپایگان گلپایگان مرکزي گلپایگان
 نیوان  نیوان نار گلشهر

 آشیان  آشیان  چمگردان 

 مرکزي زرین شهر

 لنجان زرین شهر

 زرین شهر 
 نوگوران 

  
  
  
  

 خرم رود 
  
  
  
  

 زاینده رود
 سده لنجان 
 فوالدشهر

 ورنامخواست 
 چم رود کرچکان باغ بهادران

 چم کوه چم یوسفعلی چرمهین باغ بهادران باغ بهادران
 زیر کوه  کچوئیه  

 مبارکه دیزیچه   دیزیچه    دیزیچه 
  

 مرکزي
  

 مبارکه
  

 مبارکه
 کرکوند  کرکوند  طالخونچه   
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 نام بخش  نام مرکز بخش  نام دهستان  نام مرکز دهستان  نام شهر
نام مرکز 
 شهرستان

 نام شهرستان 

 طالخونچه   طالخونچه   کرکوند
     مبارکه 
 گرکن  جنوبی  زیباشهر  گرکن  زیباشهر زیباشهر

  مبارکه مبارکه
     نورآباد دهسرخ   

 بافران  بافران  نائین 

 مرکزي نائین
 نائین  نائین

 بهارستان  کجان   

 کوهستان  بالن   

 الي سیاه   هما آباد  

 انارك  انارك  چوپانان  چوپانان  انارك 

 بیابانک   فرخی  جندق 

 جندق  جندق  خور  خوربیابانک خور مرکزي خور

 نخلستان مهرجان   

 جوزدان  جوزدان  کهریزسنگ 

 مرکزي نجف آباد

 نجف آباد نجف آباد

 صادقیه  حاجی آباد گلدشت 

 نجف آباد 
 صفائیه کهریزسنگ

 جوزدان

 اشن  اشن  دهق 
 مهردشت حسنیجه

 حسین آباد  حسین آباد  علویچه 

 برزرود  هنجن  نطنز

 مرکزي نطنز

 نطنز نطنز
 کرکس  طامه   

 طرق رود  طرق   

 امامزاده آقاعلی عباس   اریسمان   بادرود 
 امام زاده بادرود

 خالدآباد خالدآباد خالدآباد
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  تقسیمات سیاسی استان :11- 1نقشه شماره 
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  توپوگرافی منطقه -2-1-1
ــه   ــوژي منطق ــوگرافی و ژئومورفول ــعیت توپ ــزي      وض ــران مرک ــوژیکی ای ــد ژئومورفول ــأثیر دو واح ــت ت تح

هـاي طبیعـی عمـدتاً نمـایش دهنـده دو      هـاي زاگـرس قـرار گرفتـه و عـوارض و پدیـده      و رشته کـوه (دشت کویر) 
ــا هــا و درهاگرچــه در بخــش کوهســتانی منطقــه دشــت بخــش متفــاوت کــویري و کوهســتانی هســتند.   هــاي ب

- در قسـمت کـویري و پسـت منطقـه رشـته ارتفاعـات کـم عـرض بـه چشـم مـی           وسعت کم و زیـاد و همچنـین   

غربـی واقـع شـده کـه ارتفـاع قلـل       ارتفاعـات جنـوب  براین اسـاس بـاالترین ارتفـاع منطقـه نیـز در رشـته       خورد. 
شــرقی بــه ســمت شــمالدر حرکــت  (رشــته کــوه دنــا و زردکــوه) رســد.متــر نیــز مــی 4400آن بــه بــیش از 

بـه طـوري کـه     شـود. هـا و هـم از ارتفـاع آنهـا کاسـته مـی      رشته کـوه هم از حجم دریاچه نمک) و (دشت کویر 
  رسد.  متر می 650شرقی منطقه ارتفاع به کمتر از هاي شمالدر قسمت

تــوان در قالــب واحــدهاي ژئومورفولــوژیکی کــوچکتر بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، ســطح منطقــه را مــی
  این واحدها عبارتند از؛ح کرد. تشری

 غربناحیه کوهستانی غرب و جنوب - 

 ناحیه کوهستانی مرکزي - 

 ناحیه کویري - 

باشـد و داراي  هـاي زاگـرس مـی   غـرب منطقـه بخشـی از رشـته کـوه     ناحیه کوهستانی غـرب و جنـوب  
ــی جهــت شــمال ــوب –غرب ــوده و شهرســتان جن ــدون شــرقی ب ــان، فری ــایی چــون گلپایگ ــه، ه ــهر، مبارک ش

هـایی بـا ارتفـاع    انـد. اگرچـه ایـن ناحیـه کوهسـتانی داراي قلـه      در ایـن ناحیـه واقـع شـده    شهرضا و سمیرم 
متـر هسـتند. بخـش     4000تـا   3500ولـی اکثـر آنهـا داراي ارتفـاعی بـین      متر نیـز هسـت،    4000بیش از 
-شـاهین هـاي اصـفهان،   انتـوان در نظـر گرفـت کـه شهرسـت     متـر را مـی   2500اي این ارتفاعـات از  کوهپایه

رود از ایــن ارتفاعــات غربــی منطقــه رودخانــه زاینــدهانــد. اي واقــع شــدهمیمــه در قســمت کوهپایــه شــهر و
ــاتالق    ــه ب ــافتن در پــاي ارتفاعــات ب ــا جریــان ی شــرقی در قســمت جنــوبگــاوخونی سرچشــمه گرفتــه و ب

  ریزد.استان می
غربـی تقریبـاً در مرکـز اسـتان کشـیده شـده        هـاي نیز هـم جهـت بـا رشـته کـوه     دیگري مجموعه ارتفاعات 

از دیــدگاه ژئومورفولوژیــک ایــن هــاي غربــی اســت. اســت کــه ارتفــاع نســبی آن کمتــر از مجموعــه رشــته کــوه 
بزمـان اسـت کـه در مطالعـات جغرافیـایی بـه آن        –غربـی کمربنـد آتشفشـانی سـهند     ها، بخش شـمال رشته کوه

گـردد. بـا ایـن حـال     متـر بـالغ مـی    2500ارتفاع ایـن رشـته بـه حـدود     میانگین شود. رشته کوه مرکزي گفته می
ایـن رشـته ارتفاعـات    . متـر)  3900(کـوه کـرکس بـه ارتفـاع      خـورد بـه چشـم مـی   متـر نیـز    3500قللی با ارتفاع 

رود از ارتفاعــات ذکــر شــده در قســمت غــرب منطقــه جــدا شــده غربــی توســط جلگــه زاینــدهدر قســمت جنــوب
غـرب بـا   رسـتان اصـفهان در ایـن جلگـه واقـع شـده اسـت. ولـی در قسـمت شـمال          است که به طور مشخص شه
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هـاي  تـوان مجـزا کـرد. رشـته کـوه     دیگر مـی همـ هـا از  رشته ارتفاعات زاگرس یکی شـده و تنهـا از طریـق گردنـه    
  اند.  هاي کاشان، نطنز و اردستان را دربرگرفتهمرکزي قسمتی از شهرستان

شود که منطبق بر واحد شرقی استان را شامل میلناحیه کویري به طور مشخص نیمه شما
با وجود پایین بودن ارتفاع این بخش از منطقه و همگونی باشد. ژئومورفولوژیکی دشت کویر و دریاچه نمک می

همواري و یکنواختی دشت را برهم زده و اختالف ارتفاع تقریباً قابل  ،نسبی توپوگرافیکی، چند رشته ارتفاعی
توان به هاي این ناحیه میاز جمله رشته کوهاند. به سطح عمومی دشت به وجود آوردهتوجهی را نسبت 

 700تر از متر اشاره کرد. کمترین ارتفاع منطقه که به پایین 2000تا  1500ارتفاعات انارك با ارتفاع تقریبی 
هاي شهرستانبیشترین قسمت گیرد. هاي وسیعی را دربرمیشرقی منطقه محدودهرسد در شمالمتر می
  شوند.ران بیدگل، کاشان و نطنز جزو نواحی کویري محسوب میاردستان، آنایین، 

-جنـوب  –غربـی  هـاي غربـی بـا جهـت شـمال     به طور کلـی وضـعیت توپـوگرافی منطقـه رشـته کـوه      

سـطح دشـت   مهمـوار و  رسـد و واحـد تقریبـاً    متـر مـی   4200شرقی که ارتفاع بعضـی قلـل آن بـه بـاالتر از     
هــاي شــرقی رشــته شــهر در کوهپایــهشهرســتان خمینــی کنــد.شــرقی را تصــویر مــینیمــه شــمالکــویر در 

شـهر در حدفاصـل ناحیـه کوهسـتانی غـرب و      ارتفاعات غربی اسـتان واقـع گردیـده اسـت. در واقـع خمینـی      
ــوب ــده هــاي غــرب و رشــته کــوهجن ــه زاین ــه مرکــزي کــه فعالیــت رودخان ــري و رود باعــث شــکلناحی گی

ــبت  ــت نس ــترش دش ــفهان  گس ــیع اص ــماره      –اً وس ــه ش ــت. نقش ــه اس ــتقرار یافت ــده، اس ــوار ش  11-2برخ
  دهد. توپوگرافی منطقه را نشان می

  
  اقلیم منطقه -3-1-1

استان اصفهان در بطن سیستم کمربند آب و هوایی کره زمین در تابستان زیرنفوذ بادهاي گرم و خشک 
، با تغییر مکان )در فصل سرد (از اوایل پاییز تا اوایل بهارگیرد و وزد، قرار میشرقی که در مرکز آسیا میشمال

این دهد. براین اساس در فصل تابستان، جاي خود را به بادهاي غربی میهاي پایین، کانون فشار قوي به عرض
هاي هوایی که در منطقه داراي اقلیم گرم و خشک بوده و در فصل زمستان تحت سیطره بادهاي غربی و توده

شوند، قرار گرفته و داراي اقلیم سرد و نسبتاً وارد میغرب به کشور بادهاي غربی از سمت غرب و جنوببستر 
هاي هوایی هاي زاگرس باعث گردیده تودهقرارگیري منطقه در کوهپایه داخلی رشته کوهباشد. مرطوب می

-اند. به عبارتی دیگر رشتهبخش اعظم رطوبت خود را از دست دادهرسند، مرطوب وقتی به استان اصفهان می

شوند در سمت غربی این هاي زاگرس جلوي بادهاي غربی و توده هواهاي مرطوب را سد کرده و باعث میکوه
هاي هوا رطوبت خود را تخلیه کنند. به این ترتیب تعداد محدودي از هاي خارجی) تودهها (پیشکوهرشته کوه

رسانند. این سیکلونها که و خود را به منطقه مورد مطالعه می عبور کردهونها از سد کوهستانی زاگرس لسیک
  شوند.باعث ایجاد بارش به همراه هواي سرد میداراي رطوبت اندکی هستند در طول فصل سرد 
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  توپوگرافی منطقه-11- 2نقشه شماره 
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  الف) دما
ــی    ــف م ــاکرواقلیم تعری ــتر م ــه در بس ــومی منطق ــواي عم ــه آب و ه ــاخص اگرچ ــی ش ــود ول ــاي ش ه

بـراین اسـاس   دهنـد.  اقلیمی عمدتاً در ارتباط بـا توپـوگرافی و عـوارض سـطح زمـین تغییراتـی را نشـان مـی        
هـاي  اسـت، در مقایسـه بـا بخـش     منطقـه کـه داراي ارتفـاع نسـبی بـاالتري     هاي غربـی  دماي هوا در قسمت

 11-2 در جــدول شــمارهکننــد. ربــه مــیتــري تجدماهــاي پــایینهــواي ســرد و خشــک بــا شــرقی منطقــه 
جـدول   درهمـانطوري کـه   هـاي مختلـف اسـتان آورده شـده اسـت.      میانگین ماهانه دمـاي هـوا در ایسـتگاه   

-مـی  لسـیوس درجـه س  34میـانگین دمـاي هـوا در کـل منطقـه در فصـل تابسـتان بـه          ،نیز مشخص اسـت 

یـع  آیـد. از نظـر توز  درجـه نیـز پـایین مـی     12رسد در حالی که در فصل زمستان متوسط دمـاي اسـتان تـا    
داراي هـایی مثـل گلپایگـان سـمیرم و شهرضـا)      هـاي واقـع در نیمـه غربـی اسـتان (ایسـتگاه      مکانی ایستگاه

هـــاي نیمـــه شـــرقی اســـتان کـــه در واحـــد درجـــه حـــرارت پـــایینی هســـتند. در مقابـــل در ایســـتگاه
مشـاهده   نـه، دماهـاي نسـبتاً بـاال    زاز قبیـل کاشـان، خـور، نـایین و ور    انـد،  ژئومورفولوژیکی کویر واقـع شـده  

  شود.می
هـاي تیـر و   هـا بـاالترین دمـا را در فصـل گـرم سـال (مـاه       از نظر توزیع زمانی تقریبـاً تمـامی ایسـتگاه   

رسـد.  درجـه مـی   30هـا بـه بـاالتر از    هـا دمـاي هـوا در همـه ایسـتگاه     اند. در این مـاه به ثبت رسانده )مرداد
تـا اوایـل پـاییز نیـز بـه      شـود و تقریبـاً   این وضعیت درجـه حـرارت تقریبـاً از اواسـط فصـل بهـار شـروع مـی        

هـاي دي و  هـاي آبـان و آذر تـا حـد قابـل توجـه پـایین آمـده و در مـاه         دمـاي هـوا در مـاه   انجامد. می لطو
-هـاي سـرد در ایسـتگاه   ر مـاه دمیـزان درجـه حـرارت    بهمن شاهد دماهاي پـایین در طـول سـال هسـتیم.     

  آید. درجه نیز پایین می 5هایی مثل سمیرم و میمه تا 
  هاي مختلف استانمیانگین ماهانه دماي هوا در ایستگاه :11-2جدول شماره 

 اسفند بهمن  دي آذر  آبان مهر  شهریور مرداد  تیر خرداد اردیبهشت فروردین  نام ایستگاه   

میانگین 
درجه 
 حرارت

 اصفهان                                            

 شهر رضا                                          

 میمه                                  

 نجف آباد                                     

 ورزنه                               

میانگین 
 بارندگی

 اصفهان                             

 شهر رضا                             

 میمه                                

 نجف آباد                      

 ورزنه          
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  ب) بارندگی
هاي هوایی که به به دلیل قرارگیري سد کوهستانی زاگرس در جلوي تودههمانطوري که یادآوري شد، 

میزان بارندگی چندان قابل توجه نبوده و همچنین توزیع زمانی و مکانی آن نیز شوند، منطقه وارد می
تغییرات میانگین بارندگی نامناسب است. به طوري که اگر ایستگاه سمیرم را از کل استان استثناء کنیم 

شهر میلیمتر در ایستگاه میمه واقع در شمال  162میلیمتر در خور تا  77ساالنه در سطح استان از حدود 
ها در درصد کلیه بارندگی 50دهد که نزدیک تغییرات فصلی بارندگی نشان میباشد. میمتغیر شهر خمینی

هاي پاییز و بهار از کل بارندگی ساالنه در همچنین سهم فصلافتد. سطح استان در فصل زمستان اتفاق می
ایستگاه شود. خشک محسوب می توان گفت فصل تابستان کامالًرسد و در واقع میدرصد می 50مجموع به 

هاي استان دارد به سمیرم به جهت واقع شدن در ارتفاع باالتر اختالف زیادي از نظر بارندگی با دیگر بخش
  شود.میلیمتر بالغ می 400غرب استان) به باالتر از ساالنه در این ایستگاه (جنوبطوري که میانگین بارندگی 

- رسد، نشانمیمیلیمتر  130دهد که میزان بارندگی ایستگاه اصفهان که به می بررسی توزیع مکانی بارندگی نشان

هاي مرتفع و در غرب ایستگاه اصفهان، در قسمت که یهایکلیه ایستگاه تقریباًدهنده متوسط بارندگی در منطقه است. 
  از بارندگی کمتري برخوردارند.هاي واقع در شرق آن داراي بارندگی بیشتر و ایستگاه ،اندکوهستانی منطقه، واقع شده

  ج) رطوبت نسبی
ــت نســبی در ســطح منطقــه نشــان مــی   ــا  بررســی رطوب  8/32دهــد کــه ایســتگاه ســمیرم در تابســتان ب

ــا  درصــد مرطــوب ــرین و ایســتگاه خــور ب ــی درصــد خشــکترین ایســتگاه در   8/21ت ــمار م ــه ش ــتان ب ــد. اس رون
رسـد کـه حـاکی از رطوبـت بـاال در سـطح اسـتان        درصـد مـی   62در سـمیرم بـه   رطوبت نسبی هـوا در زمسـتان   

  ها است.  نسبت به دیگر بخش
در طول شود. شناخته می ها به عنوان فصل خشکاز نظر رطوبت نسبی فصل تابستان در تمامی ایستگاه

در مقابل در فصل زمستان به دلیل وقوع دماهاي رسد. درصد می 30تر از این فصل رطوبت نسبی به پایین
  یابد.درصد افزایش می 55ندگی، رطوبت نسبی در سطح منطقه به باالتر از سرد و بار

باشد. وضعیت توپوگرافی داراي تعارضات مشخص میبه طور کلی وضعیت اقلیمی منطقه عمدتاً تحت تأثیر 
 جه حرارترشود در حالی که دو رطوبت نسبی هوا کاسته میبه طوري که در نیمه شرقی استان از میزان بارندگی 

دهد. در نیمه غربی منطقه که ارتفاع از و میزان تبخیر پتانسیل در این بخش از منطقه روند افزایشی را نشان می
درجه  5رسد، میزان بارندگی افزایش یافته و دماي هوا تا متر نیز می 4000سطح دریا افزایش یافته و به باالتر از 

  یرم قابل مقایسه با استان نیست.آید. تا حدي که ایستگاهی مثل سمپایین می لسیوسس
هاي اقلیمی حاکی از دو اقلیم تقریباً مشخص در سطح منطقه به این ترتیب روند و تغییرات شاخص

-هاي خشک در نیمه شرقی استان و اقلیم معتدل سرد با تابستاناقلیم خشک بسیار گرم با تابستانهستند. 

  توان تصویر نمود.غربی) را میجنوبدر هاي نسبتاً خنک و خشک در نیمه غربی (بخصوص 
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  بررسی منابع آب -4-1-1
  گیرد؛منابع آب استان در دو بخش آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی مورد بررسی قرار می

  
  آبهاي سطحی •

هــاي دهــد کــه از دامنــهرود تشــکیل مــیتــرین منبــع آب ســطحی اســتان را رودخانــه زاینــدهعمــده
گیـرد و پـس از   غـرب منطقـه مـورد مطالعـه سرچشـمه مـی      شرقی زاگـرس (زردکـوه بختیـاري) در قسـمت     

طــول ایــن رودخانــه از تونــل ریــزد. مشــروب ســاختن جلگــه اصــفهان در نهایــت بــه بــاتالق گــاوخونی مــی 
دا رود در ابتـ کیلـومتر اسـت. رودخانـه زاینـده     350کوهرنگ تـا محـل ورود بـه بـاتالق گـاوخونی در حـدود       

وسـیله نهرهـاي منشـعب    شـود و بـه   عبـور کـرده و سـپس وارد شهرسـتان لنجـان مـی      از شهرستان فریـدن  
ــی    ــده م ــادي نامی ــی م ــطالح محل ــه در اص ــونداز آن ک ــی     ،ش ــی از اراض ــاختن بخش ــروب س ــس از مش پ

ــان   ــتان لنج ــتان       شهرس ــمال از شهرس ــمت ش ــه س ــی ب ــاد قوس ــا ایج ــده و ب ــه ش ــتان مبارک وارد شهرس
شــود. شــهر وارد شهرســتان اصــفهان مــیته و بــا عبــور از جنــوب شهرســتان خمینــیفالورجــان نیــز گذشــ
را نیــز از شهرســتان اصــفهان امــامزاده عبــدالعزیز و رودشــت بــراآن  جــی،هــاي کــراج، همچنــین دهســتان

  ریزد.به باتالق گاوخونی میمشروب ساخته و 
ک و از آنجـا تـا روسـتاي    تی ژوراسـی سـ شی ترود تـا نزدیکـی پـل کلـه در طبقـا     بستر رودخانه زاینـده 

آهکـی کرتاسـه زیـرین حفـر گردیـده و از روسـتاي نکوآبـاد تـا شـهر اصـفهان بـر روي            نکوآباد در سـنگهاي  
یابــد. از پـل خواجــو تــا روســتاي حیــدرآباد مجــدداً رودخانــه در یــک  هــاي عهــد حاضــر جریــان مــیآبرفـت 
هـایی کـه   گـاوخونی بـر روي آبرفـت   یابـد و از ایـن محـل تـا بـاتالق      تی و ماسه سنگی جریان میسبستر شی

هـاي جـوي کـه در    یابـد. بـا توجـه بـه رژیـم ریـزش      خود رودخانـه اسـت، جریـان مـی    گذاري حاصل به جاي
دبـی رودخانـه در فصـول مختلـف سـال متغیـر اسـت. در فصـل بهـار و زمسـتان           بخش اقلیم بیـان گردیـد،   

شـده و کـامالً بـه صـورت سـیالبی اسـت        زیـاد هاي نسبتاً زیـاد منطقـه، آب ایـن رودخانـه     به لحاظ بارندگی
هـاي  هـا و تبخیـر بـاال و همچنـین برداشـت     با شـروع دوره خشـک و فـروکش کـردن بارنـدگی     و در تابستان 

  رسد.میفراوان از این رودخانه، آبدهی آن به حداقل 
ــل ــا احــداث تون ــگ کمــک مــؤثري  2و  1هــاي ب ــزایش کوهرن ــه اف ــه شــده اســت.  ب آب ایــن رودخان

میلیــون مترمکعــب بــوده کــه  6/1417رود در محــل ســد تنظیمــی حــدود ســالیانه زاینــدهمجمــوع آبــدهی 
کـم شـده بـه طـوري کـه در      گیـرد،  هـایی کـه در طـول مسـیر رودخانـه صـورت مـی       این میزان با برداشـت 

 4/44بــاتالق گــاوخونی) آبــدهی آن بــه ســنجی قبــل از ورود بــه ایســتگاه ورزنــه (در آخــرین ایســتگاه دبــی
رســد. ایــن مقــدار نیــز بــه دلیــل ورود رود مــیدرصــد کــل آب زاینــده 3ب یعنــی حــدود میلیــون مترمکعــ

ــه شــود.هــاي صــنعتی و شــهري از کیفیــت آن کاســته مــی فاضــالب ــز در ســطح  رودخان هــاي دیگــري نی
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حنـا و مـاربر در    ،تـوان بـه رودخانـه کاسـکان، سـولکان، آب ونـک، بهمـن آزاد       استان جریان دارنـد کـه مـی   
رچشــمه در شهرســتان شهرضــا، رودخانــه دربنــد در شهرســتان گلپایگــان و مرغــاب  شهرســتان ســمیرم، س
رود از اهمیـت کمتـري برخوردارنـد.    آبـاد اشـاره کـرد کـه در مقایسـه بـا رودخانـه زاینـده        در شهرستان نجف
هـاي فریـدن سرچشـمه گرفتـه و     هاي قابل ذکر اسـتان، رودخانـه دربنـد اسـت کـه از کـوه      از جمله رودخانه
چــم ســلطان بــر روي ایــن ســازد. در نزدیکــی مرکــزي شهرســتان گلپایگــان را مشــروب مــی اراضــی بخــش

رودخانه سد گلپایگان احـداث شـده کـه عامـل اسـتمرار جریـان آب در طـول سـال در بسـتر ایـن رودخانـه            
  دست این سد تضمین شده است.هکتار از اراضی پایین 5500است. با احداث این سد آبیاري 

  
 آبهاي زیرزمینی •

هــاي آبریــز صــورت گرفتــه اســت. بنــدي حوضــهالعــه وضــعیت آبهــاي زیرزمینــی براســاس تقســیممط
هـاي کـم   هـا دربرگیرنـده دشـت   کـه هـر کـدام از ایـن دشـت      حوضـه آبریـز  در قالب پنج سطح کلی منطقه 

شـود. الزم بـه ذکـر    مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت کـه شـرح هـر کـدام در زیـر آورده مـی         وسعت هستند، 
  باشد؛ می 1386-87 آبی آمارهاي ارائه شده مربوط به سالاست، 

  
    رود): حوضه آبریز گاوخونی (زاینده - 

گیـرد کـه از ارتفاعـات غربـی منطقـه سرچشـمه گرفتـه و بعـد         رود را دربرمـی تمـام زیرحوضـه زاینـده    حوضهاین 
میلیـون   3857بـه   حوضـه حجـم تخلیـه از منـابع زیرزمینـی ایـن      ریـزد.  از گذر از شهر اصفهان به باتالق گـاوخونی مـی  

میلیـون مترمکعـب آن    1476حلقـه چـاه عمیـق،     12747میلیـون مترمکعـب توسـط     1998رسـد کـه   مترمکعب مـی 
هـاي  از دشـت شـود.  بـرداري مـی  و باقیمانـده آن توسـط قنـات و چشـمه بهـره     حلقه چـاه نیمـه عمیـق     28239توسط 

ـا، می     – رایزدخواست، برخواتوان به مهم این حوضه می ـاد اشـاره کـرد.    مـه و نجـف  اصـفهان، بـن و سـامان، شهرض ایـن  آب
 حوضه هم به لحاظ میـزان تخلیـه سـاالنه و هـم بـه لحـاظ وسـعت بزرگتـرین دشـت در منطقـه مـورد مطالعـه اسـت.             

  شهر نیز در همین حوضه آبریز واقع شده است. شهرستان خمینی
  

  رفسنجان –حوضه آبریز اردستان  - 
بـه لحـاظ نـزوالت جـوي از میـزان کمتـري       این حوضه به دلیـل قـرار گـرفتن در سـمت شـرقی منطقـه کـه        

ــابع آب زیرزمینــی   ــر محســوب مــی برخــوردار اســت، از نظــر من ــاطق فقی ــاالنه از  شــود. جــزو من ــه س جمــع تخلی
ــف ایــن حوضــه از قبیــل انــارك و نــایین  دشــت میــزان از ایــن رســد. میلیــون مترمکعــب مــی 696بــه هــاي مختل

نکتــه قابــل توجــه اینکــه شــود. حلقــه چــاه عمیــق اســتخراج مــی  567میلیــون مترمکعــب و توســط  320حــدود 
ســهم چــاه نیمــه گیــرد. رشــته قنــات صــورت مــی  1256درصــد کــل حجــم آب استحصــالی توســط   50حــدود 
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  عمیق و چشمه در این حوضه بسیار ناچیز است.
  

  ه آبریز کویر ایران مرکزي: ضحو - 
-فرخـی در منتهـی الیـه شـمال     –هـایی چـون بیاضـه، جنـدق، چوپانـان و خـور       شـت این حوضه بـا د 

باشـد. جمـع کـل    بسـیار فقیـر مـی   شرقی استان واقع گردیـده اسـت و از نظـر میـزان منـابع آب زیرزمینـی       
باشــد کــه کمتــرین میــزان آن توســط  میلیــون مترمکعــب مــی 47هــا آب استحصــال شــده از ایــن دشــت

ـ    4چشمه ( هـاي عمیـق و نیمـه    وده و باقیمانـده ایـن مقـدار بـه طـور مسـاوي از چـاه       میلیـون مترمکعـب) ب
  آید.عمیق و قنات بدست می

  
  حوضه آبریز دریاچه نمک:  - 

رسـد کـه بیشـترین    میلیـون مترمکعـب مـی    892بـه حـدود   سـاالنه از ایـن حوضـه    کل تخلیـه  میزان 
 نیمـه عمیـق نـاچیز    يهـا میـزان تخلیـه توسـط چـاه    گیـرد.  هـاي عمیـق صـورت مـی    چـاه میزان آن توسـط  

رسـد.  میلیـون مترمکعـب در سـال مـی     200هـا در ایـن واحـد بـه بـاالتر از      بوده ولی سهم قنـوات و چشـمه  
 –هـاي کاشـان، گلپایگـان    حوضه آبریز دریاچـه نمـک در قسـمت شـمال منطقـه گسـترش داشـته و دشـت        

  گیرد.  خوانسار و موته را دربرمی
  

  حوضه آبریز کارون:  - 
در حوضــه آبریــز  ،گیــردمنطقــه کــه عمــدتاً شهرســتان ســمیرم را دربرمــیغربــی هــاي جنــوببخــش

 789ایــن حوضــه بــه رودخانــه کــارون واقــع شــده اســت. مجمــوع تخلیــه ســاالنه از منــابع آب زیرزمینــی  
بـه دلیـل اینکـه ایـن     باشـد.  رسـد کـه بـا توجـه بـه وسـعت کـم آن قابـل توجـه مـی          میلیون مترمکعب مـی 

کنــد، هــاي نســبتاً خــوبی دریافــت مــیتوپــوگرافی کوهســتانی بــوده و بــارشقســمت از اســتان بــه لحــاظ 
ــه میــزان  4594بیشــترین حجــم تخلیــه از ایــن حوضــه توســط   میلیــون مترمکعــب  622دهنــه چشــمه ب

هـاي عمیـق و نیمـه عمیـق و     درصـد از مجمـوع تخلیـه از حوضـه) صـورت گرفتـه و سـهم چـاه         78(حدود 
  قنات بسیار ناچیز است. 

   



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   15

مهندسان مشاور نقش محیط    

  شش گیاهی و منابع طبیعیپو -5-1-1
هـا و یـا مراتـع بـه طـور مسـتقیم از وضـعیت        کیفیت و کمیت پوشـش گیـاهی منطقـه اعـم از جنگـل     

. بــراین اســاس پــراکنش اراضــی جنگلــی و پــذیردتــأثیر مــیاقلیمــی بــه خصــوص میــزان بارنــدگی منطقــه 
شـرقی اسـتان    هـاي هـاي غربـی منطقـه کـه از بارنـدگی بیشـتري نسـبت بـه بخـش         در بخشاً تمرتعی عمد

البتـه در اراضـی کـویري و بیابـانی منطقـه اقـدام بـه کاشـت درختـان جنگلـی           خورنـد.  دارند، به چشـم مـی  
  و جلوگیري از بیابانزایی صورت گرفته است.هاي روان اند که جهت تثبیت شنکرده

-کـه توسـط اداره منـابع طبیعـی منتشـر شـده اسـت، مسـاحت کـل جنگـل           1387طبق آمـار سـال   

هکتـار بـه صـورت طبیعـی و      446380گـردد کـه از ایـن میـزان     ار بـالغ مـی  تـ هک 820918بـه   هاي استان
هکتــار در محــدوده  5000از مجمــوع ســطوح جنگلــی حــدود باشــد. ت کاشــت مــیســمــابقی بــه صــورت د
هکتـار   6270213پـراکنش یافتـه اسـت. مجمـوع کـل مسـاحت مراتـع اسـتان نیـز بـه           شهرستان گلپایگان 

ــی ــه  م ــد ک ــد آن 11رس ــوب،   درص ــع خ ــط و   5/53مرات ــد آن متوس ــر   4/3درص ــع فقی ــد آن را مرات درص
باشـد کـه   هـاي گـزانگبین و کتیـرا مـی    هـاي گیـاهی مرتعـی منطقـه عمـدتاً از نـوع گـون       گونهگیرد. دربرمی

ــاي سردســیر اســتان شــامل شهرســتان در بخــش ــراکنش   ه ــزانگبین پ ــه گ ــان، گون ــاي خوانســار، گلپایگ ه
ــته و در شهرســتان  ــون    بیشــتري داش ــه گ ــایین گون ــز، اردســتان و ن ــان، نطن ــاي شهرضــا، اصــفهان، کاش ه

  باشد. کتیرا از توزیع و گسترش بیشتري برخوردار می
پـذیرد و از سـمت   به طور کلی با توجـه بـه اقلـیم منطقـه کـه خـود از وضـعیت توپـوگرافی تـأثیر مـی          

پوشـش گیـاهی اسـتان نیـز     یابـد،  ها کمتر شـده و درجـه حـرارت افـزایش مـی     غرب به شرق از میزان بارش
هـاي  هاي کوهستانی بـا اقلـیم معتـدل پـراکنش یافتـه اسـت. البتـه ایجـاد و توسـعه جنگـل          عمدتاً در بخش

شـرق منطقـه بـر غنـی شـدن پوشـش گیـاهی ایـن بخـش از اسـتان کمـک            دست کاشت در اراضی کویري 
هـاي نـایین،   شـرقی کـه شـامل شهرسـتان    نیمـه شـمال  کرده اسـت لـیکن از نظـر پوشـش گیـاهی طبیعـی       

در وضــعیت نامناســبی بــوده و مســاحت اراضــی مرتعــی و جنگلــی اردســتان، ارآن و بیــدگل، کاشــان اســت 
  باشد.  ناچیز می
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  اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه - 1- 2
اجتمــاعی اســتان بیــان و اشــاره مختصــري  و در ایــن قســمت برخــی از خصوصــیات عمــده فرهنگــی

هــاي فرهنگـی و اجتمــاعی  شـود. ابتــدا مباحـث تـاریخی و ســپس ویژگـی    مــیپیشـینه تــاریخی منطقـه   بـه  
  گیرد.  هاي ذکر شده مورد بررسی قرار میمحدوده
  

 هاي تاریخی استانویژگی - 

در روزگاران پیشین، استان اصـفهان نقـش پلـی را داشـت کـه نـواحی کـم ارتفـاع شـرق فـالت ایـران            
ــرزمین ــا س ــتانیرا ب ــاي کوهس ــی  ه ــرتبط م ــور م ــرب کش ــواحی   غ ــرمازدگان ن ــراق س ــراي اط ــاخت و ب س

ــود. در غــرب     ــوبی ب ــاطق گــرم و خشــک شــرق، محــل مناســب و مطل ــان من کوهســتانی غــرب و گرمازدگ
توانــد بیــانگر هــاي باســتانی وجــود دارد کــه بــه نحــوي مــیهــاي فریــدن آثــار جــادهاسـتان و در کوهســتان 

هـایی اسـت کـه شـاید تـاریخ و قـدمت آن بـه دیرینگـی تـاریخ          واقعیت فوق باشد. اصفهان در شـمار اسـتان  
ایــران باشــد. موقعیــت خــاص و ممتــاز آن در مرکــز فــالت ایــران، تنــوع آب و هــوایی، خــاك حاصــلخیز و   

رود از جملــه عــواملی هســتند کــه ایــن اســتان را از روزگــاران هــاي دائمــی از جملــه زاینــدهوجــود رودخانــه
ي بــزرگ جمعیتــی و عامــل شــکوفایی اقتصــاد و فرهنــگ ایــران قــرار هــادور تــاکنون محــل اســتقرار گــروه

داده است. بسیاري از مـورخین و محققـین را عقیـده بـر آن اسـت کـه چـون منطقـه اصـفهان در ایـام قبـل            
ــاطق     ــوده اســت و ســپاهیان من ــز ســپاه ب ــز تجمــع و تجهی ــانیان مرک از اســالم و بخصــوص در عصــر ساس

هــاي ابتــدا در ایــن منطقــه جمــع شــده و ســپس بــه مأموریــت جنــوبی ماننــد کرمــان، فــارس و خوزســتان
انــد. از اصــفهان پــیش از اســالم، یعنــی دوره گفتــهمــی "اســپهان"شــدند، ایــن محــل را جنگــی اعــزام مــی

حکومــت مادهــا، هخامنشــیان، اشــکانیان و ساســانیان اطالعــات زیــادي در دســت نیســت و آثــار درخــوري  
ــه م   ــت. آنچ ــده اس ــاي نمان ــان   از آن دوران برج ــان بیاب ــفهان در می ــه اص ــتقرار جلگ ــت، اس ــلم اس ــا و س ه

ــژه آن در مرکــز     ــواحی مرکــزي ایــران از یــک طــرف و اهمیــت و موقعیــت ارتبــاطی وی کوههــاي خشــک ن
فالت پهناور ایران از طرف دیگـر، تـاریخ و پیشـینه آن را بـه پیشـینه کشـور ایـران پیونـد زده اسـت. پـیش           

ــابلیاز برپــایی پادشــاهی مــاد، اصــفهان مــرز م ــه هــا از آن اطــالع داشــتهمــالکی بــوده اســت کــه ب انــد و ب
  یا افشان بوده است. "انزان"احتمال قوي این منطقه جزء ناحیه 

اصفهان در دوره خالفت عمر به تسخیر سپاهیان اسالم درآمد و با ورود اسالم به این منطقه با زیربناي 
دانند. در این دوران که ران شکوفایی اصفهان میفرهنگ اسالمی توسعه یافت. برخی قرن چهارم هجري را دو

شود. بعد از با حکومت دیالمه مقارن است، اصفهان مرکز حکومت بوده و بارویی در اطراف شهر کشیده می
انقراض دیالمه، این شهر مرکز حکمرانی سلجوقیان شده و به عنوان یکی از مراکز مهم علم و دانش شناخته 

  توان به بناي عظیم مسجد جامع اصفهان اشاره نمود.اي مانده از آن دوره میشد. از جمله آثار برجمی
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پس از انتخاب ایـن شـهر بـه عنـوان مرکـز حکومـت در دوره شـاه عبـاس صـفوي در سـالهاي پایـانی            
ــاط       ــمندان از اقصــی نق ــعرا و دانش ــاران، ش ــنعتگران، معم ــدان، ص ــیل ورود هنرمن ــري، س ــم هج ــرن ده ق

ایـن منطقـه آغـاز شـد. شـکوفایی هنـر و اقتصـاد در آن دوران سـبب شـد تـا           کشـور و از دیگـر ممالـک بـه     
در آن دوران را از آن خــود کنــد. مهمتــرین آثــار تــاریخی و هنــري اصــفهان  "نصــف جهــان"اصــفهان لقــب 

رود بـه ایـن   هـاي تـاریخی بـر روي زاینـده    میدان نقش جهـان، محـور چهـار بـاغ و تعـدادي از پـل       ؛از جمله
رسـد و جهـانگردان زیـادي بـه سـوي      ر ایـن زمـان اصـفهان بـه شـهرت جهـانی مـی       دوران منتسب اسـت. د 

  شوند.آن رهسپار می
ـله صـفویه    هـ..ق با حملـه افغـان   1135در سال  تغییـر مرکـز   بـا  افـول اصـفهان آغـاز و     ،هـا و انقـراض سلس

سـقوط   حکومت به مشهد توسط نـادر شـاه و سـپس شـیراز توسـط زندیـه ایـن امـر تشـدید و در واقـع از هنگـام           
ها تـا اضـمحالل قاجاریـه و بـه قـدرت رسـیدن پهلـوي، پیوسـته از اهمیـت اصـفهان کاسـته            اصفهان توسط افغان

  شده است.  
هــاي صــنعتی و اســتقرار مراکــز صــنعتی، توســعه فضــاهاي شــهري و اصــفهان امــروزه علیــرغم برنامــه

ت. ایــن اســتان از هــاي قــدیمی در زمــره شــهرهاي مهــم و تــاریخی جهــان اســتخریــب باغــات و ســاختمان
کـاري،  بـدیل بـوده اسـت. تزئینـات آجـري، ترمـه و نقـره       دیرباز گهـواره هنرهـاي زیبـا و صـنایع دسـتی بـی      

زرنگــاري و رونویســی انــواع کتــب، قــرآن، قطعــات نگــارگري و نقاشــی همگــی بــه تبلــور هنــر ایــن منطقــه 
-ري، مسـاجد، قصـرها و پـل   کـا هـاي معمـاري، کاشـی   دهند. آثار متعدد برجـاي مانـده در زمینـه   گواهی می

  اي در گنجینه تاریخ ایران متجلی ساخته است.اصفهان را همچون موزه ،ها از دوران گذشته
  

  دین و مذهب - 
ــردم اســتان مســلمان   از نظــر ترکیــب دینــی ســاکنان اســتان، مــی  ــه اتفــاق م ــوان گفــت قریــب ب ت

هـاي فریـدن و اصـفهان)    تانهـاي دینـی نیـز در بخشـی از منـاطق اسـتان (عمـدتاً در شهرسـ        هستند. اقلیت
ــومی      ــماري عم ــایج سرش ــه نت ــر پای ــتند. ب ــاکن هس ــال س ــتان را    4/99)، 1385(س ــاکنان اس ــد س درص

تـرین اقلیـت دینـی اسـتان     دهنـد. عمـده  هـاي دینـی تشـکیل مـی    درصد آنها را اقلیـت  6/0مسلمانان و تنها 
  نیز مسیحیان هستند.

مچـون آثـار تـاریخی بـه جـاي مانـده نشـان        هـاي تـاریخی در مـورد سـابقه شـهر اصـفهان و ه      بررسی
دهــد کــه پیــروان ادیــان مختلــف ســابقه دیرینــه ســکونت در ایــن منطقــه دارنــد و در نظــام دادن بــه   مــی

هــاي گیــري محلــهانــد. شــکلســاختار فضــایی بــه خصــوص در شــهر اصــفهان تــأثیر خــاص خــود را داشــته
گیـري  مسـیحیان و همچنـین شـکل    مختلف توسط این ادیـان ماننـد محلـه جلفـا در شـهر اصـفهان توسـط       

بیـانگر دیرینگـی تـاریخی     ،هـا هسته اولیه این شهر توسـط یهودیـان و وجـود آتشـکده و نیـز اسـامی آبـادي       
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دهــد کــه در وجـود دیــن زرتشـت در ایــن منطقــه اسـت و همزیســتی پیــروان ادیـان مختلــف را نشــان مـی     
  .1هاي آتی بایستی مدنظر قرار گیردریزيبرنامه

  
  وضعیت سواد - 

ــال        ــتان در س ــت اس ــل جمعی ــومی از ک ــماري عم ــل از سرش ــایج حاص ــه نت ــر پای ــادل  1385ب مع
 3659127قــرار دارنــد. از ایــن میــان معــادل   )نفــر در ســنین تحصــیل (شــش ســاله و بیشــتر  4180392

 5/87ســواد هســتند. بــراین اســاس نــرخ باســوادي اســتان برابــر  نفــر بــی 521265نفــر جمعیــت باســواد و 
ــرخدرصــد مــی ــه ترتیــب معــادل   باشــد. ن ــان اســتان ب درصــد  2/84درصــد و  7/90باســوادي مــردان و زن

  است.
ــی  ــادل   از مجمــوع جمعیــت ب ــاد شــده مع ــال ی ــر ( 376ســواد اســتان در س ــزار نف درصــد) در  72ه

سـواد  عـالوه از مجمـوع جمعیـت بـی    هـزار نفـر در منـاطق روسـتایی سـکونت دارنـد. ب       144مناطق شهري و 
هـزار نفـر) زن    234درصـد (  4/62و مـرد  هـزار نفـر)    141درصـد (  6/37 ن در منـاطق شـهري معـادل   کاس
  باشند. می

ــه  1375درصــد بــوده کــه در ســال  9/70معــادل  1365نــرخ باســوادي جمعیــت اســتان در ســال   ب
رسـیده اسـت. بـه عبـارتی افـزایش       1385درصـد در سـال    5/87درصد افزایش یافته و ایـن نـرخ بـه     7/84

اتفــاق افتــاده اســت.  1365-75ویــژه در منــاطق روســتایی عمــدتاً طــی دهــه در نــرخ باســوادي اســتان بــه 
درصـد بـوده    7/62درصـد و   5/78بـه ترتیـب معـادل     1365نرخ باسـوادي مـردان و زنـان اسـتان در سـال      

درصـد افـزایش یافتـه اسـت. ایـن       2/84درصـد و   7/90بـه ترتیـب بـه     1385است که این میـزان در سـال   
ــتال   ــاهش اخ ــاکی از ک ــوع ح ــات     موض ــه امکان ــان ب ــی زن ــهولت دسترس ــان و س ــردان و زن ــوادي م ف باس

   )12-1(جدول شماره  آموزشی است.
   

                                                             

  . 1383) طرح مجموعه شهري اصفهان، مهندسین مشاور نقش جهان پارس، سال  1
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  1365- 85وضع سواد به تفکیک جنس و مناطق، سالهاي  : جمعیت شش ساله و بیشتر استان و12-1جدول شماره 
 کل (شهري و روستایی) ساکن در نقاط شهري ساکن در نقاط روستایی

جنس و 
 سن

نرخ  سال
باسوادي

 (نفر)

  بی سواد
 (نفر)

  باسواد
 (نفر)

 کل (نفر)

نرخ 
  باسوادي

 (نفر)

  بی سواد
 (نفر)

  باسواد
 (نفر)

 کل (نفر)

نرخ 
  باسوادي

 (نفر)

  بی سواد
 (نفر)

  باسواد
 (نفر)

 کل (نفر)

                                        مردوزن

1365                               مرد

                       زن

                               مردوزن

1375                             مرد

                       زن

                      مردوزن

1385                      مرد

                     زن

  مرکز آمار ایران.  مأخذ:  
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مهندسان مشاور نقش محیط    

ــا ســاختار ســنی و جنســی آن در     ــاط ب بررســی وضــعیت ســواد و تحصــیل جمعیــت اســتان در ارتب
ســاله) و یــا بــه  14تــا  6التعلــیم (دهــد کــه انــدازه نــرخ باســوادي در جمعیــت الزمنشــان مــی 1385ســال 

درصــد بــوده اســت. در ایــن  6/95عبــارت دیگــر جمعیــت واقــع در ســنین ابتــدایی و راهنمــایی در حــدود  
ــادل  ســال از کــل جمعیــت الزم ــاطق شــهري مع ــیم من ــاطق روســتایی   96التعل درصــد  3/93درصــد و من

درصــد و در  5/94معــادل  1365التعلــیم اســتان در ســال انــد. میــزان باســوادي جمعیــت الزمباســواد بــوده
  درصد بوده است. 5/97در حدود  1375سال 

ت عکـس بـا میـزان سـن افـراد دارد. بـه مـوازات بـاال رفـتن سـن از           اندازه نرخ باسوادي جمعیت نسـب 
شـود. ایـن ویژگـی نشـاندهنده ارتقـاء تـدریجی سـطح توسـعه اجتمـاعی اسـتان در           نرخ باسوادي کاسته مـی 

طـول زمـان و اسـتقبال مــردم از تحصـیل و نیـز بــاال رفـتن پوشـش تحصـیلی در بــین منـاطق اسـت. نــرخ           
ــا  10-19در گــروه ســنی  درصــد 98باســوادي جمعیــت اســتان از   65درصــد در گــروه ســنی  31ســاله ت

  ساله و بیشتر در نوسان بوده است.
حــاکی از بهبــود نــرخ  1375در مقایســه بــا ســال  1385مســئله نــرخ باســوادي جمعیــت اســتان در ســال 

هــاي ســاله بــوده اســت. طــی ایــن دوره میــزان باســوادي گــروه 6- 19باســوادي در کلیــه ســنین بــه جــز ســنین 
ســال  19تــا  6ســال افــزایش داشــته در مقابــل از میــزان باســوادي جمعیــت واقــع در ســنین   35االي ســنی بــ

سـاله) بیـانگر افـت     6- 9کاسته شده اسـت. ایـن امـر ضـمن داللـت بـر دیـر بـه مدرسـه رفـتن (در گـروه سـنی             
تایی ی و خــروج از نظــام آموزشــی در مقــاطع راهنمــایی و دبیرســتان دارد. ایــن موضــوع در منــاطق روســلتحصــی

  ) 12- 2(جدول شماره  استان شدت بیشتري دارد.
  

  (درصد) 1365- 85سالهاي  ،هاي سنی و جمعیتی: نرخ باسوادي جمعیت استان به تفکیک گروه12-2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  محاسبات مشاور. 

   

زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل
3 . 3 2 . 4 2 . 9 8 4 . 2 9 0 . 7 8 7 . 5 8 0 . 9 8 8 . 3 8 4 . 7 6 2 . 7 7 8 . 5 7 0 . 9 مردوزن
- 3 . 7 - 3 . 6 - 3 . 6 9 2 . 1 9 2 . 2 9 2 . 1 9 5 . 7 9 5 . 8 9 5 . 8 9 2 . 7 9 5 . 2 9 4 . 0 9-6ساله
- 0 . 6 - 0 . 8 - 0 . 7 9 8 . 2 9 7 . 9 9 8 . 1 9 8 . 8 9 8 . 8 9 8 . 8 93.3 9 6 . 4 9 4 . 9 14-10ساله
0 . 1 - 0 .3 - 0 . 1 9 8 .3 9 7 . 7 9 8 . 0 9 8 . 2 9 8 . 0 9 8 . 1 8 5 . 8 9 2 . 0 8 9 . 1 19-15ساله
1 . 9 0 . 8 1 . 4 9 8 . 0 97 . 4 9 7 . 7 9 6 . 1 9 6 . 5 9 6 .3 73. 8 8 8 . 1 8 1 .3 24-20ساله
4 .3 1 . 9 3. 0 9 6 . 8 9 7 . 2 9 7 . 0 9 2 . 5 9 5 .3 9 4 . 0 63. 1 8 4 . 1 7 4 . 0 29-25ساله
8 . 2 3. 4 5 . 7 9 4 . 7 9 6 . 4 9 5 . 6 8 6 . 5 93. 0 8 9 .9 5 1 . 5 78 .7 6 5 . 8 34-30ساله
1 1 . 6 4 . 8 8 . 1 9 0 . 5 9 5 . 0 9 2 . 8 78 . 9 9 0 . 2 8 4 .7 38 . 9 71 . 4 5 5 . 5 39-35ساله
1 5 . 2 6 . 5 1 0 . 5 8 2 . 8 9 2 . 2 87.7 67.7 8 5 .7 7 7. 2 2 9 . 2 6 4 . 1 47. 0 44-40ساله
2 2 . 1 9. 6 1 5 . 8 74 .9 89. 2 8 2 . 2 5 2 . 8 79. 6 6 6 . 4 2 0 . 1 5 1 . 0 36 .3 49-45ساله
23. 2 13. 5 1 8 . 5 6 1 .7 8 4 . 5 73. 4 38 . 4 71 . 0 5 4 .9 1 4 . 2 4 1 . 0 2 8 . 6 54-50ساله
2 2 . 5 2 0 . 8 2 0 .9 4 8 .3 78 . 2 63. 4 2 5 . 8 57. 4 4 2 . 5 1 1 . 0 38 .3 2 4 .7 59-55ساله
17. 0 2 4 . 2 19.3 3 3. 1 67.9 50.4 1 6.1 43.7 31.2 8.8 35.3 23.0 64-60ساله
6.8 9.3 8.4 1 6.4 4 4.2 30.9 9.6 35.0 2 2.5 5.7 2 6.7 1 6.0 65ساله وبیشتر

تغییرات نرخ باسوادي (1375-85) 1385 1375 1365
کل
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  1365- 85هاي سنی، سالهاي باسوادي جمعیت به تفکیک گروه : نرخ12- 1نمودار شماره 

  
  (درصد) 1365-85هاي سنی و جنسی، سالهاي : نرخ باسوادي مناطق شهري استان به تفکیک گروه12-3جدول شماره 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  محاسبات مشاور.
  1365- 85هاي سنی، سالهاي : نرخ باسوادي مناطق شهري به تفکیک گروه12- 2نمودار شماره 

  

  

  
   

زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل
2.6 2.0 2.3 8 6.2 92.1 89.2 83.6 90.1 8 6.9 6 8.6 8 2.1 75.6 مردوزن
-3.3 -3.2 -3.3 92.7 92.9 92.8 96.1 96.1 96.1 95.2 95.9 95.6 9-6ساله
-0.6 -0.6 -0.6 98.5 98.4 98.5 9 9.1 98.9 9 9.0 96.6 97.2 96.9 14-10ساله
-0.1 -0.3 -0.2 98.6 98.1 98.4 98.7 98.5 98.6 91.5 93.8 92.7 19-15ساله
1.1 0.5 0.8 98.3 97.9 98.1 97.2 97.3 97.3 8 1.9 91.0 8 6.6 24-20ساله
2.7 1.5 2.1 97.3 97.7 97.5 94.6 96.2 95.4 72.5 8 8.1 80.6 29-25ساله
5.3 2.5 3.9 95.6 97.0 96.3 90.4 94.5 92.5 61.8 83.1 73.1 34-30ساله
8.2 3.3 5.7 92.3 95.8 94.1 8 4.1 92.4 8 8.4 49.5 7 7.3 6 4.0 39-35ساله
12.0 5.1 8.2 8 6.1 93.5 89.9 74.1 8 8.4 81.7 38.7 71.6 5 5.8 44-40ساله
18.4 7.5 12.7 78.9 91.2 8 5.2 60.5 83.6 72.5 27.6 5 8.9 4 4.3 49-45ساله
21.1 10.5 15.6 6 6.8 8 6.9 7 7.3 4 5.7 76.4 61.6 19.6 49.0 35.4 54-50ساله
2 2.2 18.5 19.5 5 4.1 81.7 6 8.4 31.9 63.2 4 8.8 15.6 4 6.6 31.3 59-55ساله
17.3 2 2.6 18.8 38.3 72.7 5 5.8 21.0 50.1 37.0 12.7 43.3 29.1 64-60ساله
7.0 8.3 8.2 19.6 49.5 35.2 12.6 41.3 27.1 7.7 3 3.4 20.0 65ساله وبیشتر

تغییرات نرخ باسوادي (1375-85) 1385 1375 1365
شهري
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  (درصد) 1365- 85هاي سنی، سالهاي : نرخ باسوادي مناطق روستایی به تفکیک گروه12- 4جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات مشاور. 

  

  

  1365- 85هاي سنی، سالهاي : نرخ باسوادي مناطق روستایی به تفکیک گروه12- 3نمودار شماره 

  
  

   

زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل
1.1 0.9 1.0 74.1 83.9 79.2 73.0 83.0 78.1 52.3 72.2 62.6 مردوزن
-6.2 -6.2 -6.2 8 8.8 8 8.9 8 8.8 95.0 95.1 95.1 89.2 94.3 91.8 9-6ساله
-1.4 -2.3 -1.9 96.5 96.0 96.2 97.9 98.3 98.1 8 8.4 95.5 92.1 14-10ساله
0.1 -1.1 -0.5 97.0 95.7 96.3 96.9 96.8 96.8 75.8 8 8.9 82.8 19-15ساله
3.4 0.4 1.8 96.5 95.0 95.7 93.1 94.6 93.9 56.7 82.7 70.8 24-20ساله
8.4 2.4 5.2 94.1 94.8 94.5 85.7 92.4 89.2 42.7 75.2 59.4 29-25ساله
16.9 5.5 1 1.0 89.7 93.6 91.8 72.8 8 8.0 80.7 29.5 6 8.6 49.5 34-30ساله
20.0 8.8 14.5 79.7 90.6 85.4 59.7 81.8 71.0 16.9 58.0 37.1 39-35ساله
17.8 8.8 13.6 62.8 8 4.4 74.0 45.0 75.6 60.4 10.5 47.2 28.4 44-40ساله
2 2.5 12.9 18.8 50.3 7 7.1 63.8 27.7 64.2 45.0 6.5 34.8 20.7 49-45ساله
17.4 18.4 18.4 3 3.9 69.6 51.2 16.5 51.2 32.7 4.9 26.8 16.6 54-50ساله
1 1.3 18.0 13.0 20.7 57.0 37.2 9.4 39.0 24.2 3.5 24.0 13.6 59-55ساله
6.8 16.0 9.3 1 1.6 43.8 26.4 4.8 27.8 17.0 2.6 2 2.9 13.5 64-60ساله
2.4 4.4 3.5 4.8 25.2 15.3 2.4 20.8 1 1.8 2.2 16.2 9.4 65ساله وبیشتر

تغییرات نرخ باسوادي (1375-85) 1385 1375 1365
روستایی
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  نحوه توزیع جمعیت منطقه - 1- 3
ــرات    ــالی از تغیی ــه تصــویر اجم ــی، ارائ ــن بررس ــدف از ای ــت در  ه ــراکنش جمعی ــوه پ ــی و نح جمعیت

گســتره اســتان در قالــب منــاطق شــهري و روســتایی و رونــد تحــوالت جمعیتــی منــاطق یــاد شــده اســت.  
ــد تحــوالت جمعیتــی اســتان و ویژگــی   ــدا شــمار و رون ــدین منظــور ابت هــاي عمــده جمعیتــی بررســی و  ب

  . هاي شهري بیان خواهد شدها و کانونسپس توزیع جمعیت در سطح شهرستان
  الف) شمار و روند تحوالت جمعیتی استان

ــه نتــایج حاصــل از آخــرین سرشــماري عمــومی نفــوس و مســکن در ســال     ، جمعیــت 1385بــر پای
ــادل   ــداد   4,559,256اســتان اصــفهان مع ــن تع ــه از ای ــوده ک ــاي شــهري و   3/83ب  6/16درصــد در کانونه

ــتند.    ــاکن هس ــتایی س ــاطق روس ــد در من ــت    درص ــوالت جمعی ــد تح ــی رون ــف  بررس ــاطع مختل ــی مق ط
) حـاکی از افـزایش قابـل مالحظـه جمعیـت اسـتان اسـت. بـه طـوري کـه جمعیـت            1345-85سرشماري (

رســیده اســت.  1385در ســال  میلیــون نفــر 56/4حــدود بــه  1345نفــر در ســال میلیــون  5/1حــدود آن از 
ت جمعیتـی  برابـر افـزایش یافتـه اسـت. رونـد تحـوال       3جمعیت این محـدوده طـی چهـل سـال اخیـر بـه میـزان        

بـا وقـوع تحـوالت صـنعتی و      1345- 55استان در مقـاطع مختلـف مـورد بررسـی یکسـان نبـوده اسـت. در دوره        
میلیـون نفـر    17/2درصـد بـه    5/3استقرار مراکز بزرگ صنعتی در ایـن محـدوده، جمعیـت اسـتان بـا نـرخ رشـد        

    اند.برعهده داشتهدرصد بار عمده افزایش جمعیت را  2/5رسیده است. مناطق شهري با نرخ رشد 
ــوع انقــالب و اعمــال سیاســت  1355-65در دوره    ــا وق ــت، ب جمعیــت شــمار هــاي انبســاطی جمعی

رسـید. در ایـن دوره بـه طـور خـالص       1365میلیـون نفـر در سـال     3/3درصـد بـه    2/4استان با نـرخ رشـد   
رشــد  هــزار نفــر از طریــق مهــاجرت بــه جمعیــت اســتان اضــافه شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس نــرخ  64

  شود.درصد برآورد می 4طبیعی جمعیت محدوده در این دوره معادل 
اي و همچنــین اعمــال هــاي اقتصـادي و بــا تکـوین نظــام منطقـه   فعالیــت رشـد بــه بعـد بــا   1365از سـال  

 اي یافتـه و هاي کنترل و تحدیـد موالیـد در سـطح کشـور رشـد جمعیـت اسـتان کـاهش قابـل مالحظـه          سیاست
ــه ــه اســتان معــادل    1365- 75درصــد در دوره  2/2 ب هــزار  78رســیده اســت. در ایــن دوره خــالص مهــاجرت ب

باشــد. منــاطق شــهري در ایــن دوره همچنــان بــه مــی يدرصــد 5/1نفــر بــوده اســت کــه بیــانگر رشــد طبیعــی 
انـد در حـالی کـه منـاطق روسـتایی بخـش قابـل        هـاي قـوي جـاذب جمعیـت ایفـاي نقـش داشـته       عنوان کـانون 

  اند.جهی از جمعیت خود را از دست دادهتو
 5/1) از شــتاب افــزایش جمعیــت اســتان کاســته شــده و بــا نــرخ رشــد  1375-85طــی دوره اخیــر (
ــت آن از  ــال   9/3درصــد جمعی ــر در س ــون نف ــه  1375میلی ــال   56/4ب ــر در س ــون نف ــیده  1385میلی رس

نـاطق روسـتایی بـا نـرخ رشـد      در مقابـل م  ،است. منـاطق شـهري در ایـن دوره همچنـان مهاجرپـذیر بـوده      
  قادر به نگهداشت جمعیت خود نبوده است.  یحت درصد -8/2
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بــه مــوازات افــزایش جمعیــت ناشــی از مهاجرپــذیري و نــرخ رشــد طبیعــی  1345-85طــی ســالهاي 
بــاال و همگــام بــا رونــد کشــوري، اســتان اصــفهان مواجــه بــا افــزایش نســبت شهرنشــینی و کــاهش ســهم  

نفـر بـه جمعیـت اسـتان اضـافه شـده کـه        میلیـون   3ی سـالهاي مـذکور بـالغ بـر     روستانشینی بوده است. ط
(جـدول شـماره    انـد درصد آن در شـهرها و تنهـا یـک درصـد در منـاطق روسـتایی سـاکن شـده         99بیش از 

ــروه   )1-13 ــأثر از جابجــایی گ ــه شــدت مت ــده جمعیــت شــهري ب ــد فزاین ــور  . رون ــه منظ ــی ب ــاي جمعیت ه
ــه فرصــت  ــ دســتیابی ب ــغلی، رف ــاي ش ــرهه ــوده اســت. اه اقتصــادي و به ــدمات شــهري ب ــدي از خ ــن  من ای
ــی ــا و ارزش ،جابجــایی جمعیت ــر در هنجاره ــومی را  تغیی ــاي فرهنگــی و ق ــود  ه ــراه خ ــه هم ــته و در ب داش

  افزایش روند روزافزون جمعیت شهري تأثیر بسزایی داشته است.
  1345- 85اي : شمار و روند تحوالت جمعیتی استان اصفهان، طی ساله13-1جدول شماره 

  (نفر) شمار جمعیت متوسط نرخ رشد ساالنه (درصد)
 شرح

1365-85 1375-85 1365-75 1355-65 1345-55 1385 1375 1365 1355 1345 

                                                         استان 

                                                   نقاط شهري

                                                  نقاط روستایی 

  .  مأخذ: مرکز آمار ایران
  

  1345- 85: روند تحوالت جمعیت استان به تفکیک مناطق، طی سالهاي 13- 1نمودار شماره 
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  : نرخ رشد جمعیت استان طی مقاطع مختلف سرشماري13- 2نمودار شماره 

  
  

  ب) توزیع جمعیت به تفکیک شهرستان
ارتقـاء  شهرسـتان بـوده اسـت کـه بـا       21، ایـن اسـتان داراي   1385مطابق تقسـیمات سیاسـی سـال    

شهرسـتان   23هـاي اسـتان بـه    تعـداد شهرسـتان   هاي برخوار و بخـش خـور و بیابانـک بـه شهرسـتان،     بخش
گانـه اسـتان برحسـب سرشـماري عمـومی      21هـاي  افزایش پیدا کـرده اسـت. توزیـع جمعیـت در شهرسـتان     

بیشــترین حجــم جمعیتــی  مطــابق ایــن آمــار، .انعکــاس یافتــه اســت 13-2در جــدول شــماره  1385ســال 
 1986542اســتان در شهرســتان اصــفهان (مرکــز اســتان) واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن 

ــه خــود اختصــاص دا  6/43نفــر معــادل  ــس از آن شهرســتان درصــد کــل جمعیــت اســتان را ب ده اســت. پ
درصـد) و   3/6هـزار نفـر (   287خمینـی شـهر بـا     ،درصـد)  6/6هـزار نفـر (   302کاشان با دارا بـودن حـدود   

درصـد) قـرار دارنـد. تفـاوت قابـل مالحظـه بزرگتـرین شهرسـتان اسـتان و           1/6هـزار نفـر (   279آباد با نجف
ــاندهنده     ــی نش ــمار جمعیت ــاظ ش ــه لح ــاه دوم ب ــتان در جایگ ــت در  شهرس ــب جمعی ــع نامناس ــطح توزی س

  هاي استان است.شهرستان
درصــد کــل جمعیــت اســتان و  8/0هــاي چادگــان و ســمیرم ســفلی هــر کــدام بــا جــذب  شهرســتان

(جـدول   شـوند هـاي اسـتان محسـوب مـی    تـرین شهرسـتان  درصـد کـم جمعیـت    7/0شهرستان خوانسـار بـا   
  ). 13-2شماره 
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  1385جمعیت استان به تفکیک شهرستان و مناطق، سال : توزیع و سهم نسبی 13-2جدول شماره 

ضریب  
شهرنشینی  ترکیب   شمار ترکیب   شمار ترکیب   شمار

61.1 2.3 17410 0.7 2729 9 1.0 4 4709 اردستان
90.0 26.1 197975 47.1 178 8567 43.6 198 6542 اصفهان
96.6 1.3 9723 7.3 27 7542 6.3 287265 خمینی شهر
65.5 1.5 1 1202 0.6 21313 0.7 32515 خوانسار
50.6 4.6 3516 8 1.0 36989 1.6 73045 سمیرم
45.9 5.9 4 4798 1.0 38380 1.8 836 89 فریدن
47.9 2.7 20515 0.5 18 87 7 0.9 39397 فریدونشهر
62.6 1 1.5 87048 3.8 145 596 5.1 23264 4 فالورجان
80.1 3.8 28518 3.0 1 15250 3.2 143903 شهرضا
90.2 3.9 29734 7.2 272903 6.6 302637 کاشان
78.1 2.4 18424 1.7 65657 1.8 84081 گلپایگان
84.6 4.6 34936 5.0 191820 5.0 2 26756 لنجان
6 6.6 2.5 18 609 1.0 37146 1.2 5 575 5 نائین
89.8 3.8 28 675 6.7 25375 5 6.2 282430 نجف آباد
67.9 1.9 14319 0.8 30232 1.0 4 45 51 نطنز
8 6.3 5.0 38194 6.4 241584 6.1 2797 78 برخوارومیمه
78.6 3.8 28 829 2.8 106109 3.0 134938 مبارکه
84.7 1.8 13856 2.0 76 635 2.0 90492 آران وبیدگل
36.6 5.4 40805 0.6 23604 1.4 64 469 تیران وکرون
36.4 2.9 21902 0.3 12536 0.8 34 476 چادگان
48.1 2.4 18250 0.4 16934 0.8 35184 سمیرم سفلی
83.3 10 0 758,890 10 0 3,798,728 10 0 4,5 59,256

روستاییشهري کل
شرح 

  
    .مرکز آمار ایرانمأخذ:    
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  1385توزیع جمعیت استان به تفکیک شهرستان، سال  :13- 3نمودار شماره 

  
  

  1385: توزیع جمعیت استان به تفکیک شهرستان و مناطق شهري و روستایی، سال 13-4نمودار شماره 
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  ج) خصوصیات عمده جمعیتی استان
  خانوار و بعد خانوار) 1-ج

خــانوار در اســتان اصــفهان  1,224,763معــادل  1385در ســال  ،بــر پایــه نتــایج سرشــماري عمــومی
ــوده  330خــانوار روســتایی و  198,606خــانوار شــهري،  1,025,827انــد کــه بــه تفکیــک شــامل  ســاکن ب

هـزار خـانوار    197خانوار غیرساکن بـوده اسـت. رونـد تحـوالت شـمار خانوارهـاي اسـتان حـاکی از افـزایش          
ــالهاي   ــی س ــزایش  1365-75ط ــالهاي    336و اف ــی س ــانوار ط ــزار خ ــر   1375-85ه ــت. در ه دوره دو اس
  خانوارهاي شهري افزوده و از شمار خانوارهاي روستایی کاسته شده است. تعدادمورد بررسی به 

هــزار خــانوار و میــزان کــاهش آن  355افــزایش شــمار خانوارهــاي شــهري طــی دوره اخیــر معــادل  
  هزار خانوار بوده است. 19در مناطق روستایی معادل 

تـوجهی کـاهش یافتـه اسـت.     شـاخص بعـد خـانوار در کـل جمعیـت اسـتان بـه میـزان قابـل          براین اساس 
رســیده اســت.  1385نفــر در ســال  7/3بــه  1355نفــر در ســال  3/5میــزان ایــن شــاخص در کــل جمعیــت از 

نشـاندهنده   13- 3شدت این کـاهش در منـاطق روسـتایی بـیش از منـاطق شـهري بـوده اسـت. جـدول شـماره           
  تحوالت مذکور است.

  1355- 85تان به تفکیک مناطق، سالهاي : شمار و بعد خانوارهاي ساکن در اس13-3جدول شماره 
 خانوار (تعداد) بعد خانوار (نفر)

 شرح
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی

                       
                       
                            
                               

  .مرکز آمار ایرانمأخذ:          
  
 ساختار سنی و جنسی) 2-ج

هاي سنی پنجساله در مقاطع هاي بزرگ سنی و گروهدر ادامه به بررسی جمعیت استان به تفکیک گروه
هاي بزرگ سنی در سال شود. براین اساس، توزیع جمعیت به تفکیک گروهمختلف سرشماري پرداخته می

درصد جمعیت در  73ساله،  0- 14درصد جمعیت استان در گروه سنی  22دهنده آن است که نشان 1385
سال هستند. روند تحوالت ساختمان سنی  65درصد باالي  8/5هاي سنی واقع در سنین کار و فعالیت و گروه

 15- 64ساله کاهش یافته و در مقابل بر سهم جمعیت  0-14دهد که سهم جمعیت جمعیت استان نشان می
درصد در  44ساله در کل جمعیت استان از  0- 14سال و بیشتر افزوده شده است. سهم جمعیت  65سال و 

به  1365درصد در سال  4/52ساله از  15-64و سهم نسبی جمعیت  1385درصد در سال  22به  1365سال 
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انب نیروي کار، رسیده است. این موضوع ضمن بیان فشار بر ساختار اقتصادي از ج 1385درصد در سال  72
یادآور ضرورت توجه به مسائل تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر نیازهاي جمعیت واقع در سنین یاد شده را 

  . به عالوه افزایش سهم جمعیت سالخورده نیز به ویژه در مناطق روستایی بایستی مدنظر قرار گیرد.شودمی
ـال     کـه بیشـترین تعـداد جمعیـت اسـتان در       حـاکی از آن اسـت   1365بررسی هرم سنی جمعیـت اسـتان در س

ـادل   ساله قرار داشته 0- 4گروه سنی  ـاد شـده جـاي مـی           7/17انـد. مع - درصـد کـل جمعیـت اسـتان در گـروه سـنی ی

ـاه در سـال             گیرند. این موضوع نشاندهنده نرخ بـاروري بـاال و افـزایش موالیـد طـی دوره مـورد بررسـی اسـت. ایـن جایگ
درصـد کـل جمعیـت اختصـاص دارد. تغییـرات بوجـود آمـده باعـث          15جـذب   سـاله بـا   10- 14به گروه سـنی   1375

ــه هــرم ســنی و نتیجــه اعمــال سیاســت   ــوده اســت.  1365- 75هــاي انبســاطی جمعیــت در دوره جمــع شــدن پای ب
ـاالي جمعیـت        باعث پهـن شـدن قسـمت    1375- 85پیگیري این سیاست در دوره  ـاي میـانی هـرم سـنی و فراوانـی ب ه

   ) 13- 4(جدول شماره  ه گشته است.سال 20- 24در گروه سنی 
ــا تقاضــاي اشــتغال، تحصــیل، ازدواج،   بینــی مــیپــیش شــود ایــن اســتان در ســالهاي آتــی مواجــه ب

ــه   ــري بیشــترین تعــداد جمعیــت در میان ــا قرارگی  30-34هــاي هــرم ســنی (مســکن و ... خواهــد شــد و ب
  ساله) احتمال افزایش موالید و موج جدید جمعیتی وجود دارد. 

  (درصد) 1365- 85هاي ساله و مناطق، سالهاي سنی پنج: توزیع جمعیت استان برحسب گروه13- 4ماره جدول ش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  محاسبات مشاور. مأخذ: 

   

روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل
10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 جمع کل استان  
7.1 6.8 6.9 9.4 8.4 8.7 18.8 17.0 17.7 4- 0 ساله
7.1 7.0 7.0 14.1 12.6 13.0 15.5 14.0 14.6 9- 5 ساله
8.7 8.0 8.2 15.4 14.9 15.0 12.9 1 1.3 1 1.9 10-14 ساله
12.8 1 1.6 1 1.8 12.4 1 1.8 1 1.9 10.9 10.8 10.8 15-19 ساله
13.4 13.1 13.2 9.6 8.9 9.1 8.4 9.3 9.0 20-24 ساله
10.0 10.5 10.4 7.6 8.5 8.3 6.4 8.0 7.4 25-29 ساله
7.8 8.2 8.2 6.1 7.5 7.1 5.2 6.5 6.0 30-34 ساله
6.5 7.6 7.4 5.0 6.5 6.1 3.7 4.6 4.3 35-39 ساله
5.3 6.5 6.3 4.1 5.3 5.0 3.0 3.6 3.4 40-44 ساله
4.4 5.5 5.3 3.0 3.7 3.5 3.2 3.2 3.2 45-49 ساله
3.8 4.4 4.3 2.5 2.8 2.7 3.2 3.2 3.2 50-54 ساله
2.8 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4 2.8 2.6 2.7 55-59 ساله
2.5 2.3 2.3 2.7 2.3 2.4 2.6 2.3 2.4 60-64 ساله
2.2 1.8 1.9 2.1 1.7 1.8 1.4 1.3 1.3 65-69 ساله 
2.4 1.6 1.8 1.9 1.5 1.6 0.8 0.8 0.8 70-74 ساله
3.0 2.0 2.1 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 75ساله و بیشتر

1385 1375 1365
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  1365-85: هرم سنی جمعیت استان طی سالهاي 13-5نمودار شماره 
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 مهاجرت و تحرکات مکانی) 3-ج

هــاي جــاذب از نظــر مهــاجرت و جابجــایی مکــانی جمعیــت، اســتان اصــفهان همــواره یکــی از کــانون
هـاي صـورت گرفتـه در اسـتان اصـفهان طـی دوره       جمعیت طی سالهاي گذشته بـوده اسـت. کـل مهـاجرت    

 درصـــد) 6/37مـــورد ( 131658مـــورد بـــوده اســـت کـــه از ایـــن میـــزان  350049معـــادل  65-1355
ــایی ــتان   جابج ــین شهرس ــاجرت ب ــتان (مه ــاي درون اس ــتان) و    ه ــتایی اس ــهري و روس ــاطق ش ــا و من ه
هــا و منــاطق خــارج از کشــور بــوده اســت. مقصــد  درصــد) مهــاجرت از ســایر اســتان 62مــورد ( 218391

ــاجرت  ــتان     79مه ــارج اس ــده از خ ــاطق شــهري و   ،درصــد مهــاجران وارد ش ــاطق   2/21من ــد من درص
  روستایی بوده است.

هــزار نفــر افــزایش یافتــه کــه از ایــن  591بــه  1365-75هــاي اســتان در دوره عــداد کــل مهــاجرتت
درصـد) از سـایر    43هـزار نفـر (   255درصـد) در داخـل اسـتان جابجـا شـده و       5/56هـزار نفـر (   334تعداد 

ــرده    ــن اســتان مهــاجرت ک ــه ای ــاطق خــارج از کشــور ب ــالوه مقصــد  اســتانها و من ــه ع ــد. ب درصــد  6/76ان
  درصد آنها مناطق روستایی بوده است. 4/23ان خارج استانی مناطق شهري و مقصد مهاجر

-درصـد مهـاجرت   84مـورد بـوده اسـت کـه      788725هـا در دوره اخیـر معـادل    میزان کل مهـاجرت 

ــهري و   ــاطق ش ــا در من ــوع       16ه ــالوه از مجم ــه ع ــت. ب ــاده اس ــاق افت ــتایی اتف ــاطق روس ــد در من درص
انــد کــه در داخــل محــدوده جغرافیــایی هــزار مهــاجرانی بــوده 445 هــاي صــورت گرفتــه معــادلمهــاجرت

درصـد ایـن    86انـد. معـادل   هـزار نفـر مهـاجران وارد شـده از خـارج اسـتان بـوده        336استان جابجا شده و 
ــتان و   ــهرهاي اس ــاجران در ش ــوع مه ــه   14ن ــتایی اســکان یافت ــاطق روس ــا در من ــد.درصــد آنه ــدول  ان (ج

   ) 13-5شماره 
خوزســتان،  هــاي تهــران،مهــاجران وارد شــده بــه اســتان طـی ســالهاي اخیــر از اســتان  بیشـترین تعــداد 

ــال ــوده  چهارمح ــارس ب ــاري و ف ــب   و بختی ــه ترتی ــتانها ب ــن اس ــد. ای ــد،  8/21ان ــد،  9/20درص  4/12درص
. شهرســتان اصــفهان بــا جــذب دهنــدتشــکیل مــیدرصــد مهــاجران وارد شــده بــه اســتان را  3/7درصــد و 

برخـوار و میمـه (قبـل از تقسـیمات سیاسـی اخیـر و انتـزاع شهرسـتان برخـوار) بـا           درصد، شهرسـتان   7/47
ــا     9/11 ــان ب ــتان کاش ــد، شهرس ــف   2/7درص ــتان نج ــد، شهرس ــا  درص ــاد ب ــتان   3/5آب ــد و شهرس درص

  اند.درصد بیشترین تعداد مهاجران خارج از استان را در خود جاي داده 8/4شهر با خمینی
ــاجران وارد   ــداد مه ــترین تع ــتان  بیش ــفهان از اس ــتان اص ــه شهرس ــده ب ــتان  ش ــران (شهرس ــاي ته ه
ــتان  ــدتاً شهرس ــتان (عم ــران)، خوزس ــاري   ته ــلیمان)، چهارمحــال و بختی ــادان و مســجد س ــواز، آب ــاي اه ه

هـاي شـیراز و آبـاده) بـوده     هـاي شـهرکرد و بـروجن) و اسـتان فـارس (عمـدتاً شهرسـتان       (عمدتاً شهرسـتان 
هـاي  ن وارد شـده بـه شهرسـتان خمینـی شـهر نیـز از شهرسـتان       است. همچنـین بیشـترین تعـداد مهـاجرا    

  باشند. مرکزي استانهاي تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاري و فارس می
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  1355- 85: مهاجران وارد شده برحسب محل اقامت قبلی و مناطق، سالهاي 13- 5جدول شماره 

 اظهارنشده
خارج  
 ازکشور

شهرستانهاى  
 سایراستان

سایرشهرستانهاى  
 استان

شهرستان  محل  
 دوره مناطق مجموع سرشمارى

 شهر آبادى شهر آبادى شهر آبادى

 کل 350049 39112 25600 49731 17215 218391 ... ...

 شهري 273038 29101 19440 36860 14471 172013 .... .... 1355-65

 روستایی 77011 10011 6160 12871 2744 46378 ... ...

 کل 591640 116786 72094 111141 34480 211900 25523 17292 2424

 شهري 449016 85792 50108 88302 27970 163750 19158 12158 1778 1365-75

 روستایی 142624 30994 21986 22839 6510 48150 6365 5134 646

 کل 788725 145313 96220 163412 40321 276767 23177 36425 7091

 شهري 661356 115957 71149 141574 36228 242355 19696 28300 6097 1375-85

 روستایی 127369 29356 25071 21838 4093 34411 3481 8125 993

  .مأخذ: مرکز آمار ایران
  

  الگوهاي زیست جوامع) 4-ج

  جوامع شهري •
ــال     ــومی در س ــماري عم ــل از سرش ــایج حاص ــه نت ــفهان   1385برپای ــتان اص ــهري اس ــت ش ، جمعی

  اند.کانون شهري استقرار داشته 92میلیون نفر بوده که در  8/3معادل 
میلیــون نفــر بــوده کــه ایــن جمعیــت بــا رشــد  3/1معــادل  1355جمعیــت شــهري اســتان در ســال شــمار 

ــر ســالیانه ــه  6/4اي براب ــرخ رشــدي معــادل  1365میلیــون نفــر در ســال  1/2درصــد ب ــا ن ــه  3/3و ب  9/2درصــد ب
 7/2اســت. نــرخ رشــد جمعیــت شــهري اســتان طــی دوره اخیــر نیــز معــادل  رســیده 1375میلیــون نفــر در ســال 

  ه است.بود
هـاي شـهري   طی سالهاي گذشته بـه مـوازات افـزایش جمعیـت شهرنشـین همـواره بـه تعـداد کـانون         

شــهر در ســال  67بــه  1365شــهر در ســال  48هــاي شــهري از اســتان نیــز اضــافه شــده و تعــداد کــانون 
 1385هــاي شــهري اســتان در ســال تــرین کــانونرســیده اســت. عمــده 1385شــهر در ســال  92و  1375

انــد. چنانچــه شــهرهاي اســتان شــهر بــودهآبــاد و شــاهینشــهر، نجــفصــفهان، کاشــان، خمینــیشــهرهاي؛ ا
ــه     ــا طبق ــاکن در آنه ــت س ــدازه جمعی ــب ان ــفهان    برحس ــهر اص ــت ش ــوند، جمعی ــدي ش ــوان  (بن ــه عن ب

برابـر دومـین شـهر پرجمعیـت اسـتان یعنـی شـهر کاشـان اسـت. نتـایج            2/6، )ترین شـهر اسـتان  پرجمعیت
  کور عبارتند از:بندي مذحاصل از طبقه
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  گروه اول (شهرهاي بسیار بزرگ) •
 5/1تنهــا داراي یــک مرکــز شــهري بســیار بــزرگ بــا جمعیــت بــیش از  1385ایــن اســتان در ســال  

و دارا بــودن  1385نفــر در ســال  1602110میلیــون نفــر بــوده اســت. شــهر اصــفهان بــا جمعیتــی معــادل 
  شود.ا کالنشهر استان محسوب میدرصد از کل جمعیت شهري استان تنه 2/42سهمی معادل 

  
  گروه دوم (شهرهاي بزرگ) •

ــتان را   ــزرگ اس ــهرهاي ب ــادل   5ش ــی مع ــا جمعیت ــهر ب ــی  922,240ش ــکیل م ــر تش ــه  نف ــد ک دهن
درصـد کـل    24هـزار نفـر بـوده اسـت. ایـن شـهرها در مجمـوع         260تـا   100جمعیت هر کدام از آنها بـین  

  جمعیت شهري استان را در اختیار دارند. 
  

  (شهرهاي متوسط بزرگ) سومگروه  •
شـوند کـه   شـهر از شـهرهاي اسـتان در زمـره شـهرهاي متوسـط بـزرگ محسـوب مـی          11در مجموع 

درصـد کـل جمعیـت     7/14هـزار نفـر بـوده اسـت. ایـن شـهرها        100تـا   30جمعیت هر کدام از آنهـا بـین   
  شهري استان را در اختیار دارند. 

  
  (شهرهاي متوسط کوچک) گروه چهارم •

 28شـامل   ،هـزار نفـر جمعیـت دارنـد     30تـا   10کوچـک اسـتان کـه هرکـدام بـین       وسطشهرهاي مت
  اند.نفر را در خود جاي داده 461453کانون شهري است که مجموعاً جمعیتی معادل 

  
  (شهرهاي کوچک) گروه پنجم •

هـزار نفـر بـوده     10این گروه شامل شهرهاي کوچک اسـت کـه جمعیـت هـر کـدام از آنهـا کمتـر از         
درصـد   7/6هـزار نفـر جمعیـت معـادل      255کانون شهري اسـت. شـهرهاي کوچـک اسـتان بـا       47و شامل 

نفــر جمعیــت در  1294گیــرد. کــوچکترین شــهر اســتان، شــهر انــارك بــا کــل جمعیــت شــهري را دربرمــی
  )13-6(جدول شماره . شهر نائین است
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  1385بندي جمعیتی شهرهاي استان، سال : طبقه13- 6جدول شماره 
 شهرستان نقاط شهري جمعیت سهم خانوار سهم

                   استان استان
                  اصفهان اصفهان

             جمع شهرهاي بسیار بزرگ

                    کاشان کاشان
                خمینی شهر خمینی شهر
                 نجف آباد نجف آباد

             برخوارومیمه شاهین شهر

            شهرضا شهرضا
           جمع شهرهاي بزرگ
              اصفهان خوراسگان

            مبارکه مبارکه

             لنجان زرین شهر
               آران وبیدگل آران وبیدگل
             لنجان فوالدشهر

        گلپایگان گلپایگان
         اصفهان بهارستان
        خمینی شهر درچه پیاز
           فالورجان فالورجان

            برخوارومیمه دولت آباد

              فالورجان قهدریجان
           جمع شهرهاي متوسط بزرگ

          سمیرم سمیرم

           نائین نائین

           فالورجان کلیشادوسودرجان

             نجف آباد گلدشت
          خوانسار خوانسار
        برخوارومیمه گز
          برخوارومیمه خورزوق

             فریدن داران
         فالورجان ابریشم
           مبارکه دیزیچه

         لنجان سده لنجان

       سمیرم سفلی دهاقان
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 شهرستان نقاط شهري جمعیت سهم خانوار سهم

      لنجان چمگردان
         تیران وکرون تیران

       برخوارومیمه دستگرد

       لنجان ورنامخواست
     سمیرم اردستان
     نطنز بادرود

     فریدونشهر فریدونشهر

       فالورجان ایمانشهر
       نطنز نطنز
        لنجان چرمهین

         اصفهان ورزنه

        خمینی شهر کوشک
         فالورجان پیربکران
        آران وبیدگل نوش آباد

      فریدن بوئین ومیاندشت
        فالورجان بهاران شهر
        جمع شهرهاي متوسط کوچک
        

 گلپایگان

     لنجان زاینده رود

       مبارکه طالخونچه
     مبارکه زیباشهر

      برخوارومیمه حبیب آباد

      لنجان باغ بهادران
     نجف آباد کهریزسنگ
     سمیرم زواره

     نجف آباد دهق

       چادگان چادگان
      مبارکه کرکوند
     اصفهان هرند

      گلپایگان گوگد
       نائین خور
     نجف آباد علویچه
      اصفهان نصرآباد

      برخوارومیمه میمه
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 شهرستان نقاط شهري جمعیت سهم خانوار سهم

     شهرضا منظریه
      کاشان جوشقان وکامو

       سمیرم حنا

      آران وبیدگل ابوزیدآباد
     آران وبیدگل سفیدشهر
      فریدونشهر برف انبار

      کاشان مشکات

     چادگان رزوه
      اصفهان کوهپایه
      برخوارومیمه وزوان

     فریدن دامنه

     اصفهان محمدآباد
     اصفهان سگزئ
     برخوارومیمه کمشچه

      اصفهان حسن اباد
      اصفهان نیک آباد
     سمیرم مهاباد
       تیران وکرون عسگران

     نائین جندق

     اصفهان تودشک
     تیران وکرون رضوانشهر

     فریدن افوس

      کاشان قمصر
     اصفهان اژیه
      نطنز خالدآباد

     کاشان برزك

     سمیرم ونک
      سمیرم کمه
       کاشان نیاسر

     نائین انارك
      جمع شهرهاي کوچک

   مرکز آمار ایران.  مأخذ:
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  وضع ارتباطات در منطقه   - 1- 4
هـاي مکـان یافتـه در سـطح منطقـه (اسـتان)، بـا جابجـایی مـواد، کـاال، انـرژي و            ارتباط بین فعالیـت 
پــذیرد. وقــوع ارتباطــات از طریــق مجراهــاي انطبــاق یافتــه متناســب بــا نــوع ارتبــاط اطالعــات صــورت مــی

و مجــراي ارتبــاطی و شــدت ارتبــاط در  گیــرد. مکــان مبــداء و مقصــد ارتبــاط، نــوع ارتبــاط نــوعانجــام مــی
گیــرد. ارتباطــات موجــود در منطقــه در ســه مقولــه بررســی وضــع ارتباطــات منطقــه مــورد توجــه قــرار مــی

حمل و نقـل (انسـان، کـاال، مـواد)، صـدا و سـیما و پسـت و مخـابرات (جابجـایی پیـام / اطالعـات) بررسـی             
  گردد.  می
  
  در سطح استان هاهرابررسی وضعیت حمل و نقل و شبکه  -1-4-1

استان اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه مرکزي کشور قرار دارد. این استان گذرگاه دو 
شبکه ارتباطی  بندرعباس است. –کاشان  –شیراز و تهران  –محور مهم ارتباطی ملی یعنی محور تهران 
  )14-1دد (نقشه شماره گراي، ریلی و هوایی میدربرگیرنده استان شامل حمل و نقل جاده

  
  هاي استانالف) شبکه راه
ــین شــهري موجــود اســتان شــبکه راه ــا و راهاعــم از آزادراه 1هــاي ب  4936هــاي اصــلی و فرعــی ه

- درصـد بـه راه   48درصـد بـه بزرگـراه     8/24درصـد بـه آزادراه،    6/1باشد کـه از ایـن میـزان    کیلومتر می

  دارد.هاي فرعی اختصاص هاي اصلی و بقیه به راه
آباد میمه، نجف و هاي اصفهان، برخوارهاي استان در منطقه مرکزي آن یعنی شهرستانقسمت اعظم راه

هاي کوهستانی شرقی نظیر شهر، فالورجان، لنجان و مبارکه متمرکز است در حالی که شهرستانو خمینی
  خوردارند.هاي کویري نظیر نایین از تراکم بسیار کمتري برشهر و یا شهرستانفریدون

کیلــومتر  2999باشــد کــه کیلــومتر مــی 5586برابــر  1385هــاي روســتایی اســتان در ســال کــل راه
  باشد.کیلومتر جاده خاکی می 1852کیلومتر از نوع شوسه و  701آن آسفالته، 

 –کاشـان   –شـیراز و محـور تهـران     –اصـفهان   –معابر سطح یک استان عبارتنـد از دو محـور تهـران    
شـیراز نقـش    –اصـفهان   –کند. محور تهران مرکز کشور را به مبادي خروجی کشور متصل میبندرعباس که 

کند. عـالوه  کند. این محور شهر تهران را به اصفهان و اصفهان را به شیراز متصل میرا نیز ایفا می 3و  2معابر 
  عملکـرد ایـن  شـهرهاي میـانی منـاطق منطبـق بـر ایـن محـور اسـت.         بر آن ارتبـاط اصـفهان و بسـیاري از    

  چنان حائز اهمیت است که هرگونه اختالل در آن نه تنها گسیختگی در  رسانی محور از نظر خدمات 
   

                                                             
  .1385 براساس آمار سال - 1
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  شبکه ارتباطی استان اصفهان :14- 1نقشه شماره 
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کنـد، بلکـه شـبکه ترانزیـت کشـور را نیـز مختـل        اجتمـاعی منطقـه ایجـاد مـی     –هـاي اقتصـادي   فعالیت
کیلــومتر از محــور قبلــی قــرار گرفتــه  150شــرق محــور اول و بــا فاصــله کنــد. محــور دوم در ســمت مــی

غربـی اسـتان وارد شـده و تقریبـاً بـه مـوازات محـور اول قـرار گرفتـه و          است. این محور از قسـمت شـمال  
گـردد و اسـتان را بـه شـهرهاي یـزد، کرمـان، زاهـدان، سـیرجان و بنـدرعباس          مـی شرقی اسـتان خـارج   از جنوب

کنـد. محـور اول نسـبت بـه محـور دوم از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت، زیـرا بـه منطقـه             یو چابهار مـرتبط مـ  
نمایـد. در دهـه اخیـر بـه واسـطه کثـرت تـردد و        رسـانی مـی  اصلی جمعیتـی، صـنعتی و خـدماتی اسـتان، خـدمات     

و  حمل کاال از بنادر جنوب بـه مرکـز اسـتان و شـهرهاي شـمالی کشـور بـر اهمیـت ایـن محـور افـزوده شـده اسـت             
رسـانی بـه نـواحی کـویري بخـش شـرقی اسـتان کـه تقریبـاً دوسـوم           خـدمات توانـد بـراي   عالوه بر آن این محور می

گیـرد، نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا کنـد. ایـن محـور از شـهرهاي کاشـان، اردسـتان و نـایین             سطح استان را دربرمـی 
  .عبور کرده و باعث سهولت دسترسی و گسترش خدمات در آن شهرها شده است

شــهر اصــفهان بــه عنــوان مرکــز و بزرگتــرین شــهر اســتان، توســط محــور اول، عملکــرد ســطح دوم را 
شـهر بـا   شـهر و شـاهین  آبـاد، شهرضـا، خوراسـگان، زریـن    شـهر، نجـف  نیز داراست. شهرهاي کاشان، خمینـی 

انـد. بـه غیـر از شـهر کاشـان، سـایر شـهرهاي        توجه به جمعیـت آنهـا، شـهرهاي میـانی اسـتان تلقـی شـده       
  شوند.هاي اصلی به مرکز استان متصل میفوق در منطقه اصفهان قرار دارند و توسط راه

 -شــهر اصـفهان و شـاهین   –شـهر  اصـفهان، خمینــی  –آبـاد  اصــفهان، نجـف  –شـهر  هـاي زریـن  جـاده 
شـوند و شـهرهاي شهرضـا و کاشـان     بـه اصـفهان متصـل مـی     3اصفهان به عنـوان شـبکه ارتباطـات سـطح     

  شوند. هاي سطح اول قرار گرفته و توسط آنها تغذیه میمیانی استان بر سر راه به عنوان شهرهاي
گلپایگــان و  –خوانســار، خوانســار  –فریدونشــهر، فریــدن  –فریــدن، فریــدن  –آبــاد محورهــاي نجــف

-شهرضــا کــه شــهرهاي میــانی را بــه شــهرهاي کوچــک متصــل مــی –اصــفهان و ســمیرم  –نیــز اردســتان 

  شوند.ارم استان محسوب میکند، جزو شبکه سطح چه
کننـد، بـه غیـر    کـه ارتباطـات مراکـز خـدماتی و شـهرهاي کوچـک را برقـرار مـی         5محورهاي سـطح  

ــایین  ــارك، دهاقــان  –از محورهــاي ن ــاد اصــفهان، محمــدآباد جرقوشهرضــا، دولــت –ان ــآب اصــفهان و  –ه ی
  . 1داران، بقیه بر محورهاي سطح یک تا چهار منطبق هستند –چادگان 
هـاي مختلـف   هـاي حـاکم بـر قسـمت    هـاي اسـتان، تـابع شـرایط و مؤلفـه     انات ترافیکی موجـود در راه جری

ــزرگ در       ــنایع ب ــده ص ــتقرار بخــش عم ــفهان و اس ــهر اص ــاعی ش ــادي و اجتم ــت اداري، اقتص ــت. مرکزی آن اس
شــیراز از ایــن محــدوده ســبب  –اصــفهان  –محــدوده منطقــه شــهري اصــفهان و نیــز عبــور محــور ملــی تهــران 

شــده اســت تــا محورهــاي موجــود در منطقــه مرکــزي اســتان کــه عمــدتاً از رده ســطح یــک هســتند، پــذیراي   

                                                             
  .1381طرح توسعه و عمران ناحیه اصفهان، سال  - 1
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  بیشترین سهم ترددهاي استان باشند.
  

  ب) شبکه حمل و نقل ریلی
جنــوب  –خطــوط ریلــی واقــع در مجموعــه شــهري اصــفهان، بخشــی از انشــعاب خــط سراســري شــمال      

شرق وارد اسـتان شـده و پـس از عبـور از کاشـان و گـذر از شـرق سـگزي، در جنـوب آن بـه           از شمال ایران است که
شـرق طـی مسـیر کـرده و شـاخه دیگـر بـه سـمت         دو شاخه تقسیم شده، یک شاخه از آن به طرف راه آهـن جنـوب  

دیکـی سـپاهان   نـایین در نز  –یابد. شـاخه مربـوط بـه اصـفهان بـا گـذر از جنـوب محـور اصـفهان          اصفهان امتداد می
  شود.آهن اصفهان میشهر وارد ایستگاه راه

هـاي انشـعابی از حاشـیه و یـا     خط آهـن شـاخه اصـفهان، بعـد از ایسـتگاه اصـفهان، از طریـق شـاخه        
چـه و مبارکـه عبـور کـرده و چهـار      یدرون شهرهاي دیگـري ماننـد بهارسـتان، شـهر ابریشـم، پیربکـران، دیز      

ــفهان (ذو   ــنعتی اص ــت ص ــده فعالی ــز عم ــیمان    مرک ــه و س ــوالد مبارک ــع ف ــاع، مجتم ــنایع دف ــن، ص ب آه
  .)14-2سازد (نقشه شماره به شبکه سراسري خط آهن کشور متصل میرا سپاهان) 

باشـد کـه بـا اجـراي     تهـران نیـز در دسـت اجـرا مـی      –قـم   –السـیر اصـفهان   عالوه بر موارد فوق خط آهن سریع
ـاي اصـفهان   آن ارتباط ریلی استان ـافر در سـطح ایـن           –قـم   –ه ـاال و مس ـایی ک تهـران متحـول گردیـده و نقـش جابج
  یابد.سه استان ارتقاء می

  
  ج) ارتباطات هوایی

ـاه نظـامی و تعـداد بسـیاري بانـدهاي آموزشـی         استان اصفهان، داراي یـک فرودگـاه بـین    المللـی و چنـدین فرودگ
ـاه بـین      ـا عـرض     5/4فهان داراي بانـد  المللـی شـهر اصـ   و سمپاشی در مناطق مختلـف اسـتان اسـت. فرودگ کیلـومتري ب

ـاخته شـده اسـت. ایـن فرودگـاه مجهـز بـه دسـتگاه           45 ـاي سـنگین س هـاي  متر است که براي استفاده از انواع هواپیماه
ـافربري و سیسـتم تخلیـه بـار سـریع مسـافران اسـت. در سـال             ، در مجمـوع  1387ناوبري و هـدایت و نیـز ترمینـال مس

ـاي مـذکور       7538هـزار مسـافر و    335صـورت پذیرفتـه، تعـداد     پرواز در ایـن فرودگـاه   1800 ـار از طریـق پروازه تـن ب
  ) 14- 1جابجا گردیده است. (جدول شماره 
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  1387المللی اصفهان در سال : تعداد پرواز، مسافر و بار جابجا شده در فرودگاه بین14-1جدول شماره 

  تعداد پرواز
  899  ورودي
  901  خروجی

  شده (تن)وزن بار جابجا 
  5035  ورودي
  2503  خروجی

  تعداد مسافر جابجا شده (هزار نفر)
  165  ورودي
  170  خروجی

  .1387مأخذ: آمارنامه استان اصفهان، سال      
  

ــیر ــفهان      مس ــیر اص ــه اول مس ــاه در درج ــن فرودگ ــی در ای ــاي داخل ــب   –پروازه ــران و در مرات ته
ــالعکس مــی –اهــواز، اصــفهان  –شــیراز، اصــفهان  –مشــهد، اصــفهان  –بعــدي اصــفهان  -بنــدرعباس و ب

  باشد.
فرودگــاه اصــفهان در پروازهــاي خــارجی، بیشــتر در مســیر کشــورهاي حــوزه جنــوبی خلــیج فــارس و 

-شرقی آسـیا کـه بـر سـر مسـیر کشـورهاي مزبـور بـه تهـران اسـت، خـدمات           قاره افریقا و کشورهاي جنوب

1نمایدرسانی می
.  
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  ست و صدا و سیمابررسی وضعیت مخابرات، پ -2-4-1
ـ مخابرات، پست، صدا و سیما از طریق ارتباطات  یابـد. در سـال   ا جابجـایی اطالعـات پیـام و امـواج انجـام مـی      ب

شـماره از آن مشـغول بـه     1876017تلفـن منصـوبه وجـود داشـته کـه       2383175در استان اصـفهان تعـداد    1387
ــوده  ــار ب ــدود  وک ــد از  87در ح ــوط خطــوط درص ــترکین را، خط ــود   مش ــه خ ــدهاي مســکونی ب ــه واح ــوط ب مرب

باشـد.  درصـد مـی   93/39). ضـریب نفـوذ تلفـن ثابـت در سـطح اسـتان برابـر        14- 2اند (جدول شماره اختصاص داده
خـط بـوده اسـت. ضـریب نفـوذ       2621620برابـر   1387تعداد کل خطـوط تلفـن همـراه در سـطح اسـتان در سـال       

  درصد بوده است. 58/56تلفن همراه برابر 
  )1387: تلفن منصوبه و مشغول به کار در سطح استان اصفهان (سال 14-2شماره جدول 

  تلفن منصوبه (خط)
  تلفن مشغول به کار (مشترکین)

  واحد دولتی  صنعتی –واحد تجاري   واحد مسکونی  جمع
2383175  1876017  1595930  233929  46158  

  . 1387مأخذ: سالنامه آماري استان اصفهان، 

  
ه در حـدود  کـ تلفـن بـوده    15741هـاي همگـانی مشـغول بـه کـار نیـز در سـطح اسـتان         تعداد تلفـن 

  ته است.شادهاي همگانی راه دور اختصاص درصد آن شهري و مابقی آن به تلفن 24
روســـتا در ســـال  1700)، 1385آبـــادي در ســـال  1934از کـــل نقـــاط روســـتایی داراي ســـکنه (

  روستا بالغ گردیده است.  1704به  1387در سال داراي ارتباط تلفنی بوده که این تعداد  1385
مرسـوله پسـتی داخلـی بـه اسـتان وارد و یـا از آن صـادر گردیـده          105924614، در مجمـوع  1387در سال 

مرسوله پستی از مبادي خارج از کشـور وارد و یـا بـه مقصـد خـارج از کشـور صـادر شـده اسـت (جـدول            550261و 
   .)14- 3شماره 

  
  )1387تعداد مرسوالت پستی جابجا شده در استان (سال : 14-3جدول شماره 

مرسوالت پستی داخلی وارد 
  شده

مرسوالت پستی داخلی 
  صادر شده

مرسوالت پستی وارد شده 
  از مبادي خارج از کشور

مرسوالت پستی صادر شده به 
  مقصد خارج از کشور

55596603  50328011  482300  67961  
  .1387اصفهان، مأخذ: سالنامه آماري استان 

  
فرسـتنده اصـلی سراسـري     2 شـامل  1387هـاي اصـلی رادیـویی در اسـتان در سـال      تعـداد فرسـتنده  

 675هـاي تلویزیـونی نیـز در سـطح اسـتان برابـر       فرستنده اصـلی اسـتانی بـوده اسـت. تعـداد فرسـتنده       2و 
  بوده است. 
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  شبکه ریلی استان اصفهان -14- 2نقشه شماره 
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  منطقه و نقش شهر در آن اوضاع اقتصادي - 1- 5
هـاي کمـی و کیفـی نیـروي انسـانی سـاکن       هدف این قسـمت از گـزارش، شـناخت و بررسـی ویژگـی     

هــاي هــاي اقتصــادي ایــن بخــش بــا هــدف یــافتن نــوعی توزیــع فضــایی فعالیــتدر منطقــه اســت. بررســی
ــت        ــار، مزی ــیم ک ــایی تقس ــه و شناس ــادي منطق ــاختار اقتص ــل س ــراي تحلی ــایی ب ــادي و مبن ــاقتص ا و ه

اســتان اصــفهان اســت و  ؛شــود. منطقــه اقتصــادي در ایــن مطالعــات اســتعدادهاي هــر بخــش انجــام مــی 
شـود. نخسـت تحـوالت بـازار نیـروي      ساختار مطالعات ایـن بخـش از گـزارش بـه ترتیـب زیـر پیگیـري مـی        

ــار اســتان از دو منظــر ســاخص  ــاي کمــی و شــاخص ک هــاي کیفــی بررســی و ســاختار اشــتغال اســتان   ه
ــه تفکیــک؛  گــردد. ســپس ســاختار اقتصــاد اســتان و ســیماي بخــش معرفــی مــی هــاي اصــلی اقتصــادي ب

  شود.کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات بررسی می
  
  بررسی وضعیت نیروي انسانی -1-5-1

هــاي کــالن هــاي نیــروي انســانی در دو بخــش کمــی (شــاخص در ایــن بخــش از مطالعــات ویژگــی 
هـاي کیفـی   اشـتغال، نـرخ بیکـاري، بـار تکفـل و ...) و نیـز ویژگـی       نیروي انسانی شامل نـرخ فعالیـت، نـرخ    

هــاي اصــلی اقتصــادي طــی هــاي شــغلی ایجــاد شــده در بخــش (وضــعیت اشــتغال نیــروي کــار و فرصــت 
ــف سرشــماري، ترکیــب نیــروي کــار برحســب گــروه   ــاه  مقــاطع مختل هــاي عمــده شــغلی و فعــالیتی، پایگ

  .گیردشغلی شاغالن و ...) مورد بررسی قرار می
  

  هاي کمی نیروي انسانیالف) ویژگی
بـازار نیـروي انسـانی ماننـد سـایر بازارهـا داراي دو طـرف عرضـه و تقاضـا اسـت. عرضـه نیـروي انسـانی تــابع              
عواملی همچـون شـمار و سـاختار سـنی و جنسـی جمعیـت، وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی حـاکم بـر منطقـه و ...             

هــاي مختلــف اقتصــادي اســت) و نیــروي کــار توســط بخــش اســت. تقاضــاي نیــروي کــار (کــه در واقــع تقاضــاي 
هـاي کمـی نیـروي انسـانی     تواند بیـانگر سـاختار اقتصـادي حـاکم بـر منطقـه باشـد. ویژگـی        تحوالت آن به نوعی می
هــایی از قبیــل؛ جمعیــت در ســن کــار، نــرخ مشــارکت اقتصــادي، نــرخ اشــتغال و بیکــاري، بــار دربردارنــده شــاخص

ارامترهـا عمـدتاً سـاختار بـازار نیـروي کـار، وضـعیت عرضـه و تقاضـاي ایـن بـازار و شـکاف             معیشتی و ... است. این پ
ریـزي فضـایی شناسـایی رونـدها و گرایشـات حـاکم بـر ایـن         کنـد. بـه منظـور انجـام برنامـه     میان آنها را مطالعه مـی 

  بازار ضروري است.
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  تحوالت عرضه نیروي کار •
هــزار نفــر در ســال  883دهــد از ا تشــکیل مــیجمعیــت فعــال کــه کــل عرضــه نیــروي کــار اســتان ر

 5/2افـزایش یافتـه اسـت. در ایـن دوره جمعیـت فعـال بـا نـرخ          1375هـزار نفـر در سـال     1129به  1365
ــرخ مشــارکت اقتصــادي از    درصــد در  8/26درصــد رشــد یافتــه و مجموعــه تحــوالت آن موجــب افــزایش ن

ـ     1375درصـد در سـال    8/28به  1365سال  رخ رشـد جمعیـت فعـال بـا نـرخ رشـد       شـده اسـت. مقایسـه ن
حــاکی از ورود جمعیــت فعــال مهــاجر بــه اســتان اســت. رشــد جمعیــت فعــال درصــد)  8/1(کــل جمعیــت 

  درصد بوده است. 1/0درصد و  7/3مناطق شهري و روستایی استان در این دوره به ترتیب 
ــازار کــار اســتان طــی ســالهاي    ــه  1375-85و  1365-75عرضــه نیــروي کــار جدیــد بــه ب ترتیــب ب

هـاي مـورد بررسـی سـالیانه بـه طـور       هزار نفـر بـوده اسـت. بـراین اسـاس طـی دوره       441هزار و  245برابر 
نفر نیروي کار جدیـد بـر بـازار کـار اسـتان افـزوده شـده اسـت. البتـه در سـالهاي اخیـر            هزار  3/34متوسط 

  ه بوده است.نرخ ورودي به بازار کار یا عرضه نیروي کار جدید نسبت به دهه گذشته فزایند
هــزار نفــر  1569) بــه 1375-85درصــد طــی دوره اخیــر ( 4/3جمعیــت فعــال اســتان بــا نــرخ رشــد 

رسیده اسـت. نـرخ رشـد جمعیـت فعـال در منـاطق شـهري و روسـتایی بـه ترتیـب معـادل             1385در سال 
. ایــن موضــوع بیــانگر خــروج نیــروي کــار از منــاطق روســتایی و مهــاجرت اســتدرصــد  -1/1درصــد و  7/4
بــه  1375درصــد در ســال  8/28ایــن موضــوع ســبب شــده کــه نــرخ فعالیــت اســتان از  شــهرها اســت. بــه
ــردان و     1385درصــد در ســال  4/34 ــین م ــزان مشــارکت اقتصــادي در ب ــد. بررســی می ــدا کن ــزایش پی اف

دهـد. بـر مبنـاي ایـن بررسـی، تفـاوت       تري از سـاختار بـازار نیـروي کـار اسـتان ارائـه مـی       زنان تصویر واضح
اي بـین میـزان نـرخ فعالیـت مـردان و زنـان اسـتان وجـود دارد. نـرخ فعالیـت مـردان و زنـان             مالحظهقابل 

درصـد اسـت. هرچنـد رونـد تحـوالت نـرخ فعالیـت         4/10درصـد و   3/57بـه ترتیـب معـادل     1385در سال 
درصــد در  4/10در مقابــل  1365درصــد در ســال  4/5زنــان طــی ســالهاي گذشــته صــعودي بــوده اســت (

هـاي ورود زنـان بـه بـازار کـار و نیـز       )، امـا تفـاوت در نـرخ یـاد شـده بیـانگر وجـود محـدودیت        1385سال 
  باشد.وظایف و مسئولیت زنان در خانواده می

-عرضه بالفعل نیـروي کـار در مواجهـه بـا سـاختارهاي اقتصـادي و بسـته بـه میـزان موفقیـت بخـش           

ــاغل و      ــت ش ــش جمعی ــه دو بخ ــانی ب ــروي انس ــذب نی ــادي در ج ــاي اقتص ــی  ه ــیم م ــار تقس ــود. بیک ش
ــونی ــونی  دگرگ ــده دگرگ ــان کنن ــاي جمعیــت شــاغل بی ــابی از   ه ــار و بازت ــروي ک هــاي تقاضــاي بالفعــل نی

نفــر هــزار  1039بــه  1365هــزار نفــر در ســال  790تحــوالت اقتصــادي اســت.  جمعیــت شــاغل اســتان از 
یــت شــاغل طــی افــزایش یافتــه اســت. نــرخ رشــد جمع 1385هــزار نفــر در ســال  1404و  1375در ســال 

  درصد بوده است. 1/3دوره اخیر معادل 
ــی دوره      ــتان ط ــده در اس ــاد ش ــاغل ایج ــل مش ــداد ک ــب   1375-85و  1365-75تع ــه ترتی  249ب
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-هـزار شـغل مـی    7/30هزار شغل بـوده اسـت. متوسـط اشـتغال ایجـاد شـده طـی ایـن سـالها           365هزار و 

  باشد.
نامنـد کـه بـا نـرخ بیکـاري نشـان       کـار مـی  تفاوت عرضه نیـروي کـار بـا تقاضـاي آن را شـکاف بـازار       

شود. بررسـی همزمـان تحـوالت عرضـه و تقاضـاي نیـروي کـار در اسـتان حکایـت از کـاهش شـمار            داده می
دارد. بـــه طـــوري کـــه شـــمار  1375-85و افـــزایش میـــزان آن در دوره  1365-75بیکـــاران طـــی دوره 

هــزار نفــر  5/165و  1375ر در ســال هــزار نفــ 2/90بــه  1365هــزار نفــر در ســال  9/93جمعیــت بیکــار از 
رسـیده اسـت. همـانطور کـه پیشـتر اشـاره شـد، طـی بیسـت سـاله مـورد بررسـی بـه طـور                1385در سال 

هزار نفر نیروي کار جدیـد بـر بـازار کـار اسـتان افـزوده شـده در حـالی کـه در طـول            3/34متوسط سالیانه 
د ایجـاد شـده اسـت. تفـاوت ارقـام مـورد       هـزار فرصـت شـغلی جدیـ     7/30این دوره به طور متوسط سـالیانه  

هـاي اقتصـادي در جـذب تمـامی نیـروي کـار       بررسی حاکی از افزایش شـمار بیکـاران و عـدم توفیـق بخـش     
  ) 15-1و  2(جداول شماره  باشد.می
  

  1365- 85اي هاي کمی نیروي انسانی استان به تفکیک مناطق، سالهساله و بیشتر و میزان شاخص10: شمار جمعیت 15- 1جدول شماره 
1385 1375 1365 

 شرح
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

                      جمعیت

               جمعیت در سن کار

                   جمعیت فعال اقتصادي

                    جمعیت غیر فعال

              اظهارنشده

                شاغل

              بیکار

            سهم جمعیت در سن کار

           نرخ فعالیت عمومی

           نرخ اشتغال

           نرخ بیکاري

          بارتکفل واقعی

   مرکز آمار ایران.   مأخذ:
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  (درصد) 1365- 85هاي کمی نیروي انسانی استان به تفکیک مناطق، سالهاي : روند تحوالت شاخص15- 2جدول شماره 
 1365- 75نرخ رشد  1375- 85نرخ رشد  1365- 75نرخ رشد 

 شرح
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري  روستایی

          جمعیت

          جمعیت در سن کار

          جمعیت فعال اقتصادي

          جمعیت غیر فعال

           اظهارنشده

          شاغل

          بیکار

          سهم جمعیت در سن کار

          نرخ فعالیت عمومی

          نرخ اشتغال

          نرخ بیکاري

          بارتکفل واقعی

  محاسبات مشاور. 
  
  

باشــد کــه در قیــاس بــا ســال درصــد مــی 5/89برابــر  1385نــرخ اشــتغال اســتان اصــفهان در ســال 
-میـزان ایـن نـرخ بـه تفکیـک شهرسـتان      واحد درصـد کـاهش داشـته اسـت. بررسـی       5/2به میزان  1375

هــاي آران و بیــدگل، نطنــز، تیــران و کــرون و دهــد کــه شهرســتاننشــان مــی 1385هــاي اســتان در ســال 
درصـد بیشـترین میـزان نـرخ اشـتغال       8/94درصـد و   95درصـد،   2/95درصـد،   4/96نائین بـه ترتیـب بـا    

ــوده ــرخ بیکــاري در ســطح  را دارا ب ــل آن متوســط ن ــد و نقطــه مقاب باشــد کــه درصــد مــی 5/10اســتان  ان
ــتان ــاي شهرس ــا    له ــب ب ــه ترتی ــدن ب ــهر و فری ــان، فریدونش ــد،  22نج ــد و  8/19درص ــد  6/19درص درص

ــرخ بیکــاري شهرســتان  شــهر، ســمیرم، هــاي اردســتان، خمینــیبــاالترین میــزان بیکــاري را دارا هســتند. ن
ــف  ــان، نج ــهر، فالورج ــدن، فریدونش ــه  فری ــه و مبارک ــوار و میم ــاد، برخ ــاالتر از متوســط آب ــاري ب ــرخ بیک ن

(جـدول شـماره    ستان است. ایـن موضـوع در سـطح منـاطق شـهري و روسـتایی اسـتان نیـز حـاکم اسـت.          ا
  ) 15-1و نمودار شماره  3-15
  

   



 ........................................................................................................................................................... طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   48

مهندسان مشاور نقش محیط    

  1385هاي کمی نیروي انسانی استان به تفکیک شهرستان، سال : شاخص15-3جدول شماره 

 ر)(نف جمعیت کل
جمعیت در 

 (نفر) سن کار
جمعیت فعال 

 (نفر) اقتصادي
جمعیت غیر 

 (نفر) فعال 
 نشده اظهار

 (نفر)
 (نفر) بیکار (نفر) شاغل

نرخ فعالیت 
 عمومی

 نرخ بیکاري نرخ اشتغال
 بارتکفل واقعی

 (نفر)

 استان     
 اردستان   
 اصفهان  

 خمینی شهر       
 خوانسار 
 سمیرم 
 فریدن      

 فریدونشهر   
 فالورجان    
 شهرضا  
 کاشان   
 گلپایگان     
 لنجان     
 نائین  

 نجف آباد    
 نطنز   

 برخوارومیمه   
 مبارکه   

 آران وبیدگل  
 تیران وکرون    
 چادگان  

 سمیرم سفلی   

   مرکز آمار ایران.   مأخذ:
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  1385هاي استان، سال : نرخ اشتغال و بیکاري در سطح شهرستان15- 1نمودار شماره 

  
  

  هاي کیفی نیروي انسانی  ب) ویژگی
هاي کیفی نیـروي انسـانی عمـدتاً معطـوف بـه بررسـی طـرف تقاضـاي بـازار کـار بـوده            بررسی ویژگی

توزیــع  دهــد. بــراي ایــن منظــورهــاي اصــلی اقتصــادي مــورد مطالعــه قــرار مــیو وضــعیت آن را در بخــش
هـاي عمـده   هـاي اصـلی اقتصـادي (کشـاورزي، صـنعت و معـدن و خـدمات)، گـروه        شاغالن برحسب بخـش 

  گیرد.فعالیتی و پایگاه شغلی شاغالن شناسایی و مورد ارزیابی قرار می
ــع اشــتغال در بخــش  ــارزي شــده   هــاي اقتصــادي در دورهتوزی ــرات ب ــاي گذشــته دســتخوش تغیی ه

ــه فعالیــت، بیشــترین نســ1355اســت. در ســال   52هــاي بخــش صــنعت و معــدن (بت شــاغالن مربــوط ب
ــا اختصــاص    ــوده اســت در حــالی کــه در ســالهاي بعــد بخــش خــدمات ب درصــد در ســال  3/42درصــد) ب

مهمتـــرین نقـــش را در  1385درصـــد شـــاغالن در ســـال  1/45و  1375درصـــد در ســـال  2/42، 1365
تغال اســتان و کشــور در طــول مقــاطع تقاضــاي نیــروي کــار بــه عهــده داشــته اســت. مقایســه ســاختار اشــ

ــتان       ــه اس ــوان مشــاغل پای ــه عن ــواره ب ــه مشــاغل صــنعتی هم ــاکی از آن اســت ک ــف سرشــماري ح مختل
  شوند.محسوب می

سهم  وهاي مورد بررسی از نقش بخش کشاورزي در ساختار اشتغال استان کاسته شده در طول دوره
یافته است. در مقابل سهم نسبی بخش صنعت و  درصد کاهش 3/11به  1365درصد در سال  20نسبی آن از 

ی برسیده است. طی این دوره به سهم نس 1385درصد در سال  42به  1365درصد در سال  4/35معدن از 
بخش خدمات نیز تا حدودي افزوده شده است. البته در مناطق شهري از سهم نسبی این بخش کاسته شده 

  )1385درصد در سال  5/49در مقابل  1365درصد در سال  4/52است (
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  (نفر) 1365-85هاي اصلی اقتصادي و مناطق، سالهاي : تحوالت اشتغال به تفکیک بخش15- 4جدول شماره 
بخش هاي اصلی  1365 1375 1385

 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی اقتصادي

 کشاورزي 157791 41602 115043 150598 53335 97043 159003 72309 86694

 صنعت و معدن 279451 181623 97699 437366 315569 121633 588694 487524 101170

 خدمات 334044 261107 72753 438777 363685 75080 633129 566906 66225

 اظهار نشده 18504 13681 4804 11812 8915 2897 22992 17890 5103

 جمع کل 789790 498013 290299 1038553 741504 296653 1403818 1144629 259192

    مرکز آمار ایران. مأخذ:
  

  (درصد) 1365- 85هاي اصلی اقتصادي، سالهاي : توزیع نسبی شاغالن در بخش15- 5جدول شماره 

روستایی  شهري کل روستایی  شهري کل روستایی  شهري کل

3 3.4 6.3 1 1.3 32.7 7.2 14.5 39.6 8.4 20.0 کشاورزي

39.0 42.6 41.9 41.0 42.6 42.1 3 3.7 36.5 35.4 صنعت و معدن 

25.6 49.5 45.1 25.3 49.0 42.2 25.1 52.4 42.3 خدمات 

2.0 1.6 1.6 1.0 1.2 1.1 1.7 2.7 2.3 اظهار نشده

10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 جمع کل

1385 1375 1365 بخش هاي اصلی اقتصادي

  محاسبات مشاور.
  

  (شمار) 1365-85 هاي اصلی اقتصادي، سالهاي: تحوالت اشتغال به تفکیک بخش15- 2نمودار شماره 

  



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   51

مهندسان مشاور نقش محیط    

ــی دوره  ــتان   1365-75ط ــطح اس ــش    249در س ــه بخ ــده ک ــاد ش ــغلی ایج ــت ش ــزار فرص ــاي ه ه
و هـزار فرصـت شـغلی نقـش      105هـزار فرصـت شـغلی، خـدمات بـا ایجـاد        158صنعت و معدن بـا ایجـاد   

هــاي صــنعت و معــدن و انــد. ســهم نســبی بخــشتــأثیر تــوجهی در افــزایش تقاضــاي نیــروي کــار داشــته 
ــدمات ا ــب   خ ــه ترتی ــد ب ــاغل جدی ــش     42و  5/63ز مش ــاغل بخ ــن دوره از مش ــت. در ای ــوده اس ــد ب درص

  کشاورزي به ویژه در مناطق روستایی کاشته است.
ــد ایجــاد شــده در طــول ســالهاي   فرصــت ــر  1375- 85هــاي شــغلی جدی ــزار  365در ســطح اســتان براب ه

غلی) در بخـش صـنعت و معـدن و    هـزار فرصـت شـ    151درصـد (  4/41فرصت شغلی بوده اسـت کـه از ایـن میـزان     
هزار فرصـت شـغلی) در بخـش خـدمات ایجـاد شـده اسـت. در ایـن دوره رونـد کـاهش مشـاغل             194درصد ( 2/53

شـغل در منـاطق شـهري و کـاهش      18974فرصـت شـغلی (افـزایش     8405بخش کشاورزي متوقـف شـده و برابـر    
روسـتایی شـاغالن بخـش کشـاورزي      شغل در مناطق روسـتایی) ایجـاد شـده اسـت. امـا همچنـان منـاطق        10349

   ) 15- 6(جدول شماره  اند.خود را از دست داده
  

  1365- 85هاي هاي اصلی اقتصادي طی دورهزایی بخش: میزان اشتغال15- 6جدول شماره 
 1365-75اشتغالزایی  1375-85اشتغالزایی  1375- 85نرخ رشد 

 تغییرات / نرخ رشد 
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

              کشاورزي

            صنعت و معدن

              خدمات

               نشدهاظهار 

          جمع کل

  محاسبات مشاور.
  

  پراکنش فضایی ساختار اشتغال در استان •
نفــر شــاغل بــوده  1403820، اســتان اصــفهان داراي 1385برپایــه نتــایج سرشــماري عمــومی ســال 

فعالیـت دارنـد. پـس از آن بیشـترین     درصـد) در شهرسـتان اصـفهان     45هـزار نفـر (   628که از ایـن میـزان   
، 6، 9/6آبـاد بـه ترتیـب بـا     شـهر، برخـوار میمـه و نجـف    هـاي کاشـان، خمینـی   تعداد شـاغالن در شهرسـتان  

درصـد شـاغالن اسـتان در پـنج شهرسـتان یـاد شـده         70درصد قرار دارند. بـه عبـارتی بـالغ بـر      8/5و  9/5
ــع نامناســب ف   ــن موضــوع حــاکی از توزی  هــاي شــغلی در ســطح اســتان اســت. رصــتمتمرکــز هســتند. ای

  ).15-7(جدول شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

بررســی شــمار شــاغالن بــه لحــاظ مطلــق حــاکی از آن اســت کــه بیشــترین شــمار شــاغالن بخــش   
ــتان ــاغالن بخــش    کشــاورزي در شهرس ــمار ش ــدن، بیشــترین ش ــان، ســمیرم و فری ــاي اصــفهان، فالورج ه

شـهر و برخوارومیمـه و بیشـترین    خمینـی هـاي اصـفهان، کاشـان،    صنعت و معـدن بـه ترتیـب در شهرسـتان    
شـهر اسـتقرار   هـاي اصـفهان، کاشـان، برخوارومیمـه و خمینـی     شمار شـاغالن بخـش خـدمات در شهرسـتان    

  دارند.
 

  1385هاي مختلف اقتصادي به تفکیک شهرستان، سال : شمار و ترکیب درونی شاغالن بخش15-7جدول شماره 

 کل

 (درصد) ترکیب درونی شمار شاغالن

زي  کل
اور

کش
دن 
 مع

ت و
صنع

 

ات
دم
خ

ده 
رنش

ظها
ا

 

زي کل
اور

کش
دن 
 مع

ت و
صنع

 

ات
دم
خ

ده 
رنش

ظها
ا

  

 استان اصفهان       
 اردستان   
 اصفهان  

 خمینی شهر   
 خوانسار 
 سمیرم     
 فریدن   

 فریدونشهر   
 فالورجان   
 شهرضا   
 کاشان    
 گلپایگان  
 لنجان     
 نائین    

 نجف آباد    
 نطنز  

 برخوارومیمه  
 مبارکه 

 آران وبیدگل       
 تیران وکرون    
 چادگان   

 سمیرم سفلی   
  مرکز آمار ایران.   مأخذ: 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

ــروه     ــب گ ــاغالن در قال ــب ش ــانی، ترکی ــروي انس ــر وضــعیت نی ــور بررســی بهت ــه منظ ــده ب ــاي عم ه
- بنـدي مـی  گـروه عمـده فعـالیتی طبقـه     13شـاغالن را در  گیـرد. ایـن مطالعـه    مطالعه قرار مـی فعالیتی مورد 

ــال     ــتان در س ــاغالن اس ــداد ش ــترین تع ــاس، بیش ــراین اس ــد. ب ــروه 1385کن ــالیتی صــنعت  در گ ــاي فع  –ه
، )درصـــد 5/13(، ســـاختمان )درصـــد 6/13(فروشـــی فروشـــی و خـــرده، عمـــده)درصـــد 9/26(ســـاخت 

ــداري   ــکار و جنگل ــاورزي، ش ــد 3/11(کش ــل و )درص ــل و نق ــارداري  و حم ــد 9(انب ــنج   )درص ــد. پ ــرار دارن ق
درصــد شــاغالن اســتان را در اختیــار دارنــد. ایــن امــر حــاکی از تمرکــز   74گــروه فعــالیتی اخیــر در مجمــوع 

  )15- 8(جدول شماره  هاي فعالیتی یاد شده است.شدید شاغالن در گروه
کــاهش نقــش هــاي عمــده فعــالیتی بیــانگر هــاي شــغلی اســتان در قالــب گــروهرونــد تحــول فرصــت

ــت ــه کشــاورزي، صــنعت  فعالی ــوط ب ــاي مرب ــأمین اســت. در    –ه ــاع و ت ــومی، دف ــور عم ســاخت و اداره ام
هـاي کسـب   هـاي فعـالیتی؛ سـاختمان، حمـل و نقـل و انبـارداري و مسـتغالت، اجـاره و فعالیـت         مقابل گروه

ن گفــت کــه تــواانــد. در مجمــوع مــیو کــار ســهم خــود را در ســاختار مشــاغل اصــلی اســتان افــزایش داده
تغییر چشمگیري در ترکیـب مشـاغل سـیزده گانـه رخ نـداده اسـت. بـه عبـارتی ترکیـب غالـب در سـاختار            

-هاي قبل بـا انـدك تغییراتـی حفـظ شـده اسـت. شـاخص تغییـرات سـاختاري در قالـب گـروه           اشتغال دوره

ی بـه  درصـد اسـت کـه رقـم متنـاظر آن در منـاطق شـهري و روسـتای         8/19گانـه معـادل   13هاي فعـالیتی  
  ) 15-9(جدول شماره  باشد.درصد می 5/19درصد و  4/16ترتیب 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  

  

  (نفر) 1365- 85هاي عمده فعالیتی به تفکیک مناطق، سالهاي : شمار شاغالن برحسب گروه15- 8جدول شماره 
1385 1375 1365 

 گروههاي فعالیتی
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

 جمع کل 789790 498013 290299 1038553 741504 296653 1403820 1144629 259191

 کشاورزى  ،شکاروجنگلدارى 157731 41558 115027 150500 53262 97018 158650 72054 86596

 شیالت 60 44 16 98 73 25 353 255 98

 استخراج  معدن 1157 473 682 6635 4216 2419 6154 4043 2111

 ساخت -صنعت   193611 124803 68783 310043 218442 91601 377216 311841 65375

 تامین  برق  ، گازوآب 8712 6975 1737 13223 11605 1618 16021 14082 1939

 ساختمان 75971 49372 26497 107465 81306 25995 189303 157558 31745

 فروشى ،خرده فروشى ،تعمیر..عمده  57912 49187 8677 132214 116540 15664 190461 174784 15677

 هتل ورستوران 4883 4197 686 5489 4789 700 13069 11639 1430

 حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطات 43332 31454 11857 66484 51542 14941 126192 105945 20247

 واسطه گرى  هاى  مالى 5261 4962 299 10133 9453 680 17769 17149 621

 مستغالت ،اجاره و کاروکسب 1830 1679 151 9707 8402 1305 26680 25313 1367

 اداره امورعمومى ،دفاع وتامین 127365 90529 36735 105779 76966 28813 104207 87117 17091

4884 87803 92688 8290 65469 73760 

14277 78509 92800 

 آموزش

 ومددکارى اجتماعىبهداشت  20484 18009 2475 35319 32717 2602

 سایر خدمات  عمومى ،اجتماعى 11794 10091 1703 25146 22984 2162

 فعالیتهاى غیرقابل طبقه بندي 605 571 34 1495 1126 369 1401 1263 138

 هاى برون مرزىهیئت و سازمانها 56 19 37 9 5 4 0 0 0

 دفاترمرکزى 0 0 0 1429 1293 136 197 192 6

 اظهارنشده 18504 13681 4804 11812 8915 2897 22992 17890 5103

  مرکز آمار ایران. مأخذ:
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  (درصد) 165- 85هاي عمده فعالیتی، سالهاي : توزیع نسبی شاغالن برحسب گروه15-9جدول شماره 
 1365 1375 1385 (درصد) 1375- 85سهم تغییرات  تغییرات ساختاري / درصد

 گروههاي فعالیتی
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

                           جمع کل
                  کشاورزى  ،شکاروجنگلدارى
                شیالت
                استخراج  معدن
                ساخت -صنعت  
                تامین برق، گازوآب
                 ساختمان
                تعمیر.. ،عمده فروشى ،خرده فروشى
                هتل ورستوران
                حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطات
                واسطه گرى  هاى  مالى
                مستغالت ،اجاره و کاروکسب
                اداره امورعمومى ،دفاع وتامین
           

   
 آموزش

             بهداشت ومددکارى اجتماعى
             سایر خدمات  عمومى ،اجتماعى
                فعالیتهاى غیرقابل طبقه بندي
                اى برون مرزىهسازمانهاوهیئت
                دفاترمرکزى
                اظهارنشده

   محاسبات مشاور. 
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  (نفر) 1365-85هاي عمده فعالیتی، سالهاي : شمار شاغالن استان بر حسب گروه15- 3نمودار شماره 

  
  

بـازار کـار مـورد    پایگاه شغلی پـارامتر دیگـري اسـت کـه در بررسـی نیـروي انسـانی و طـرف تقاضـاي          
گیـرد. شـاغالن بـه لحـاظ پایگـاه شـغلی در یکـی از سـه وضـعیت کلـی؛ بخـش خصوصـی،             مطالعه قرار مـی 

 2/75، معــادل 1385شــوند. از کــل شــاغالن اســتان در ســال بنــدي مــیدولتــی / عمــومی و تعــاونی طبقــه
ــی   ــش خصوص ــد در بخ ــدین      4/23 و درص ــد. ب ــت دارن ــومی فعالی ــش عم ــد در بخ ــتدرص ــش  جه بخ

هـاي شـغلی اسـتان دارد. رونـد تحـول ایـن ترکیـب در جهـت         اي در تشـکیل فرصـت  صی جایگاه ویـژه خصو
درصـد در سـال    61شـاغل بخـش خصوصـی از    متقویت مشاغل بخـش خصوصـی بـوده اسـت. سـهم نسـبی       

رســیده اسـت و در مقابـل از سـهم نســبی مشـاغل بخـش دولتــی /       1385درصـد در سـال    2/75بـه   1365
  ) 15-10(جدول شماره  عمومی کاسته شده است.

هــاي شــغلی یــک منطقــه، ترکیــب باتوجــه بــه نقــش و اهمیــت بخــش خصوصــی در تشــکیل فرصــت
هـاي شـغلی   درصـد فرصـت   42گیـرد. بـر مبنـاي آمـار موجـود،      شاغل آن نیز مورد توجـه قـرار مـی   مداخلی 

صـد  در 2/3بگیـران،  درصـد مربـوط بـه مـزد و حقـوق      7/43بخش خصوصـی مربـوط بـه کارکنـان مسـتقل،      
تنهـا   ،کارکنان فامیلی بـدون مـزد بـوده اسـت. کارفرمایـان بـه عنـوان کارآفرینـان و مولـدان یـک محـدوده           

ــی   5/11 ــی را دربرم ــاغالن بخــش خصوص ــد ش ــب    درص ــتقل در ترکی ــان مس ــهم کارکن ــی س ــد. فزون گیرن
مشاغل بخش خصوصی بـه ویـژه در منـاطق روسـتایی بیـانگر کوچـک مقیـاس و کـم بـازده بـودن مشـاغل            

  ) 15-11(جدول شماره  خش است.این ب
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  1365-85: پایگاه شغلی شاغالن استان به تفکیک مناطق، سالهاي 15-10جدول شماره 

 اظهارنشده

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 عمومی

  بخش خصوصی

کارکنان  سال مناطق جمع
فامیلی 
 بدون مزد

مزد 
وحقوق 
 بگیران

کارکنان 
 مستقل

 جمع کارفرمایان

 کل 789790 481744 24183 283616 144714 29231 280653 27393

 شهري 498013 272277 19504 153320 92299 7154 206041 19695 1365

 روستایی 290299 208147 4674 129470 52096 21907 74490 7662

 کل 1038553 705006 44411 331516 290512 38567 310826 22721

 شهري 741504 475029 39394 210227 210144 15264 249113 17362 1375

 روستایی 296653 229586 5017 121186 80124 23259 61712 5355

 کل 1403820 1055181 121420 439628 460698 33435 328860 19780

 شهري 1144629 838355 109921 328226 384746 15462 289950 16324 1385

 روستایی 259191 216827 11500 111401 75952 17973 38909 3455

  مرکز آمار ایران.   مأخذ: 

  
  (درصد) 1365- 85: توزیع شاغالن برحسب پایگاه شغلی و به تفکیک مناطق، سالهاي 15- 11جدول شماره 

 اظهارنشده

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 عمومی

 بخش خصوصی

 سال مناطق جمع
کارکنان 

فامیلی بدون 
 مزد

مزد 
وحقوق 
 بگیران

کارکنان 
 مستقل

 جمع کارفرمایان

          1365 کل

           شهري
 

          روستایی
 

          1375 کل

             شهري
 

           روستایی
 

           1385 کل

          شهري
 

          روستایی
 

   محاسبات مشاور. 
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  1385: توزیع شاغالن استان برحسب پایگاه شغلی، سال 15-4نمودار شماره 

  
 

دهـد کـه مشـاغل بخـش     نشـان مـی   1385هـاي اسـتان در سـال    بررسی وضـعیت شـغلی شهرسـتان   
نجــان، مبارکــه، کاشــان و شهرضــا بــه لحــاظ نســبی غلبــه بیشــتري لهــاي عمــومی / دولتــی در شهرســتان

 1/28درصـد،   6/31هـاي یـاد شـده بـه ترتیـب معـادل       دارد. سهم نسبی مشـاغل ایـن بخـش در شهرسـتان    
ــز دولتــی / عمــومی درصــد اســت. نقــش مشــاغل  بخــش   8/26و  8/26درصــد،  در شهرســتان اصــفهان نی
  ) 15-12(جدول شماره  درصد کل مشاغل آن شهرستان است. 7/25معادل 
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  درصد) –(نفر  1385: توزیع شاغالن برحسب پایگاه شغلی و به تفکیک شهرستان، سال 15- 12جدول شماره 

 کل
 جمع

 (شمار)

جمع  
بخش 
 خصوصی

 کارفرمایان
کارکنان 
 مستقل

مزدوحقوق 
 بگیران

کارکنان 
فامیلى بدون 

 مزد

مزدوحقوق 
بگیران بخش 

 عمومى

 اظهارنشده

 استان اصفهان 

 اردستان

 اصفهان

 خمینی شهر

 خوانسار

 سمیرم 

 فریدن 

 فریدونشهر  

 فالورجان

 شهرضا

 کاشان

 گلپایگان  

 لنجان   

 نائین 

 نجف آباد  

 نطنز

 برخوارومیمه 

 مبارکه

 آران وبیدگل   

 تیران وکرون  

 چادگان

 سمیرم سفلی 

   مرکز آمار ایران.   مأخذ:
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  بررسی وضعیت بخشهاي مختلف اقتصادي -2-5-1
  بخش کشاورزي -

آن در اسـتان اصـفهان از دو منظـر قابـل بررسـی      هـاي مـرتبط بـا    اهمیت بخش کشـاورزي و فعالیـت  
اســت. اول اینکــه ایــن بخــش اقتصــادي نقــش قابــل تــوجهی در ســاختار اقتصــاد اســتان ایفــا نمــوده و بــا  

ــوع خــاك    ــوا، ن ــوع آب و ه ــه عوامــل مختلفــی از قبیــل تن ــوگرافی ،توجــه ب ، وجــود آبهــاي ســطحی و  توپ
و تکنولــوژي کشــاورزي ســهم مهمــی در تولیــد زیرزمینــی فــراوان و اراضــی مســتعد، بــازار مصــرف، دانــش 

بسـزایی  ایـن اسـتان در تولیـد برخـی محصـوالت کشـاورزي داراي مزیـت نسـبی بـوده و نقـش           استان دارد. 
  به عهده دارد. استان و کشور غیرنفتی  در صادرات

جمعیــت و فعالیــت صــنعتی موجبــات آلــودگی را دوم اینکــه، در منطقــه مرکــزي اســتان کــه ازدحــام 
هـاي مختلـف   رده، فعالیت کشـاورزي بـه عنـوان یـک کاتـالیزور کمـک زیـادي بـه پـاالیش آلـودگی          فراهم ک

توانـد متضـمن منـافع اقتصـادي     از ایـن منظـر شـاید بتـوان گفـت کـه فعالیـت کشـاورزي مـی         نموده است. 
ــدتاً از      ــزارش عم ــمت از گ ــن قس ــد. در ای ــادي آن باش ــتقیم اقتص ــد مس ــاالتر از فوای ــیار ب غیرملموســی بس

هـاي بخـش کشـاورزي و نقـش آن در تولیـد ناخـالص داخلـی اسـتان         دیدگاه اول بـه بررسـی ویژگـی   منظر 
  شود.پرداخته می

  مشخصات عمومی و جایگاه استان در کل کشور - 
بــردار معــادل بهــره 203515بــر مبنــاي سرشــماري عمــومی کشــاورزي، ایــن اســتان در مجمــوع بــا  

ــره  7/4 ــل به ــد ک ــرداريدرص ــور را  ب ــاورزي کش ــاي کش ــره  ه ــب به ــت غال ــی فعالی ــار دارد. بررس -در اختی

اي در بــرداران زراعــت، باغــداري، تولیــد گلخانــههــا و مقایســه آن بــا کشــور حــاکی از برتــري بهــره بــرداري
ــتان اســت.   ــال    ســطح اس ــتان در س ــن اس ــاري ای ــع آم ــان منب ــاي هم ــر مبن  424905داراي  1381-82ب

 43درصــد) اراضــی زراعــی و  9/89ر هکتــار (هــزا 382هکتــار اراضــی کشــاورزي اســت کــه از ایــن میــزان 
در سـطح کشـور بـه ترتیـب اراضـی زراعـی       ارقـام متنـاظر   درصـد) اراضـی بـاغی اسـت.      1/10هزار هکتـار ( 

  درصد بوده است. 7/8و اراضی باغی درصد)  3/91(
درصــد اراضــی اســتان  88دهــد کــه بررســی اراضــی کشــاورزي بــر حســب الگــوي کشــت نشــان مــی

ترکیــب اراضــی کشــاورزي کشــور برحســب باشــد. درصــد دیــم کــاري مــی 12و الگــوي کشــت آبــی تحــت 
مقایسـه ایـن موضـوع بیـانگر غلبـه      درصـد اسـت.    3/53درصـد و   7/46کشت آبی و دیم بـه ترتیـب معـادل    

 226از کـل اراضـی زراعـی اسـتان معـادل      در سـطح اسـتان اسـت.     کشت آبی و وجود منـابع آبـی مناسـب   
ــار ( ــزار هکت ــار ( 156زیرکشــت و درصــد) اراضــی  2/59ه ــزار هکت ــش   8/40ه درصــد) اراضــی تحــت آی

  است.
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  برداران و مساحت اراضی کشاورزي کشور و استانشمار بهره :15- 13جدول شماره 
 کل اراضی زراعی باغ وقلمستان

 شرح
 مساحت

   تعداد
 بهره برداري

 مساحت
   تعداد

 بهره برداري
 مساحت

   تعداد
 بهره برداري

 کل کشور 3480895 17790952 2791053 16242458 1651057 1548484

 استان اصفهان 174122 424905 143901 382032 82974 42871

  .1382مأخذ: سرشماري عمومی کشاورزي، سال 
  

ــه آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزي، مجمــوع اراضــی کشــاورزي اســتان در ســال زراعــی   بــا اســتناد  - 87ب
ــادل  1386 ــه   566مع ــوده اســت ک ــار ب ــزار هکت ــزان ه ــن می درصــد  7/13زراعــی و درصــد اراضــی  3/86از ای

ــی  ــاغی م ــی ب ــد. اراض ــعت  باش ــوالت وس ــد تح ــتان  رون ــاورزي اس ــی کش ــی دوره اراض ــاکی از  1380- 86ط ح
هـزار هکتـار    9/32هـزار هکتـار اسـت. در طـول ایـن دوره بـه میـزان         32افزایش مساحت این اراضـی بـه میـزان    

هـزار هکتـار از مسـاحت اراضـی دیـم کاسـته شـده اسـت. جـدول           2/1و معـادل  بر مساحت اراضـی آبـی افـزوده    
  دهد.روند این تغییرات را نشان می 15- 5شماره و نمودار  15- 14شماره 

  
  (هکتار) 1380- 87سالهاي مساحت اراضی کشاورزي استان برحسب الگو و نوع کشت، : 15- 14جدول شماره 

86-87 85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 80-81 
 سال

 شرح                                     

             کل اراضی کشاورزي

           کل اراضی آبی

          کل اراضی دیم

               سطح زیرکشت محصوالت ساالنه آبی

           سطح زیرکشت محصوالت ساالنه دیم

        سطح کشت محصوالت دائمی آبی

           سطح کشت محصوالت دائمی دیم

              اراضی آیش آبی

          اراضی آیش دیم

  .سازمان جهاد کشاورزي استانمأخذ:  
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  ر)(هکتا 1380- 87مساحت اراضی کشاورزي استان برحسب نوع کشت، سالهاي : 15-5نمودار شماره 

  
  

ــی        ــال زراع ــاغی) اســتان در س ــی و ب ــاورزي (زراع ــدات کش ــوع تولی  6/3معــادل  1386-87مجم
ــی،  7/91میلیــون بــوده کــه از ایــن میــزان معــادل   درصــد تولیــد  4/0درصــد تولیــد محصــوالت زراعــی آب

طــی کشــاورزي اســتان تولیــد محصــوالت باشــد. درصــد تولیــدات بــاغی مــی 9/7محصــوالت زراعــی دیــم و 
ــالهاي  ــزان آن از    1380-85س ــته و می ــد صــعودي داش ــواره رون ــال   5/3هم ــن در س ــون ت ــه  1380میلی ب

) بـه  1385-86رسـیده اسـت. در حـالی کـه ایـن میـزان طـی دوره اخیـر (         1385میلیون تـن در سـال    2/5
میلیــون تــن کــاهش داشــته اســت. ایــن کــاهش عمــدتاً در تولیــد محصــوالت ســاالنه آبــی رخ   6/1میــزان 
  )15-15(جدول شماره  است. داده

  
  (تن) 1380- 86تولید محصوالت کشاورزي استان، طی سالهاي : 15- 15جدول شماره 

 سال 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87

 شرح
       

 تولیدمحصوالت ساالنه آبی 3160893 3834470 4297236 4306063 4680825 4626745 3286563

 تولید محصوالت ساالنه دیم 25447 32329 28597 29746 38300 22283 13979

 تولیدمحصوالت دائمی 366204 426829 407199 460168 599506 568201 282248

 جمع 3,552,544 4,293,628 4,733,032 4,795,977 5,318,631 5,217,229 3,582,790

  .سازمان جهاد کشاورزي استانمأخذ: 
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  (تن) 1380- 86تولیدات کشاورزي استان، طی سالهاي  : روند تحول15-6نمودار شماره 

  
  

اعــم از اراضــی آبــی و دیــم معــادل   1386-87ســطح زیرکشــت محصــوالت زراعــی در ســال زراعــی  
درصــد کــاهش داشــته اســت.  -24معــادل  1385-86هکتــار بــوده کــه نســبت بــه ســال زراعــی  281923

کشــت هکتــار بــوده اســت. ترکیــب     349401معــادل  1385-86ســطح زیرکشــت زراعــی در ســال    
ــرنج،    1386-87اســتان در ســال زراعــی محصــوالت زراعــی  ــه غــالت (گنــدم، جــو، ب نشــانگر آن اســت ک

ــه ــا ذرت دان ــه  8/57اي و ارزن) ب ــان علوف ــد و گیاه ــا درص ــت    5/21اي ب ــطح زیرکش ــترین س ــد بیش درص
اصـفهان،   ؛هـاي بـه ترتیـب شهرسـتان   هـاي اسـتان نیـز    ار دارنـد. در بـین شهرسـتان   زراعی استان را در اختی

فریــدن، برخوارومیمــه، ســمیرم، چادگــان و گلپایگــان بیشــترین ســطح زیرکشــت محصــوالت ســاالنه را بــه  
  اند.خود اختصاص داده

تــن بــوده کــه بیشــترین  3300542معــادل  1386-87کـل تولیــدات زراعــی اســتان در ســال زراعـی   
ــزا ــه می ــان علوف ــه گیاه ــدات زراعــی ب ــا ن تولی ــا   5/1درصــد ( 8/43اي ب ــبزیجات ب ــن)، س ــون ت  4/31میلی

  هزار تن) اختصاص دارد. 528درصد ( 16و غالت با میلیون تن)  1/1درصد (
ــبزیجات (   ــورد بررســی محصــوالت جــالیزي و س ــان   6/30در ســال زراعــی م ــار) و گیاه ــن در هکت ت

تــن  8/1هــاي روغنــی (تــن در هکتــار) و دانــه 5/1رین و حبوبــات (تــن در هکتــار) بیشــت 8/23اي (علوفــه
  ) 15-16(جدول شماره  اند.در هکتار) کمترین میزان عملکرد را داشته
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  1386- 87سطح زیرکشت و تولید محصوالت زراعی استان، سال زراعی : 15-16جدول شماره 
عملکرد در 

 )هکتار(

تولید به  کل استان           
 )درصد(

سطح کشت به  کل 
  )درصد(استان  

 تولید (تن)
سطح کشت     

 )هکتار(
 طبقه محصوالت 

       غالت  

      حبوبات

         محصوالت جالیزي

       سبزیجات

       علوفه اي  گیاهان

      دانه هاي روغنی

      گیاهان صنعتی

       سایرمحصوالت
           جمع کل

  سازمان جهاد کشاورزي استان.   مأخذ:
  

تـوان بـه سـه منطقـه عمـده      مـی لیمـی، نـوع خـاك و ارتفـاع     بنـدي اق استان اصـفهان را از نظـر پهنـه   
  تقسیم کرد:

ین، اردسـتان، نطنـز، کاشـان، اصـفهان،     هـاي نـائ  مـه بیابـانی؛ شـامل شهرسـتان    منطقه بیابـانی و نی  - 
 برخوارومیمه.

شــهر، فالورجــان، لنجــان و آبــاد، خمینــیهــاي؛ شهرضــا، نجــفاي شــامل شهرســتانمنطقــه جلگــه - 
 مبارکه.

  سمیرم، گلپایگان، خوانسار، فریدن و فریدونشهر.هاي؛ منطقه کوهستانی شامل شهرستان - 
ــرای ــاورزي      ش ــی کش ــعت اراض ــر وس ــالوه ب ــی ع ــایی و اقلیم ــط جغرافی ــوالت  موج ــوع محص ب تن

ي تولیـد  سـو کشاورزي در سطح استان شده اسـت بـه طـوري کـه در اقلـیم گـرم و خشـک، کشـاورزان بـه          
در اقلــیم ســرد کوهســتانی،  رونــد کــه بــه آب کمتــري نیــاز داشــته باشــد و محصــوالتی چــون غــالت مــی

ــوه    ــی از می ــات و برخ ــبزیجات، حبوب ــه، س ــون علوف ــوالتی همچ ــی محص ــد م ــا را تولی ــد. ه ــاطق کنن در من
بــراین اســاس، کــان مناســبی بــراي کشــت طیــف وســیعی از محصــوالت وجــود دارد. ماي نیــز عمــالً اجلگــه

ــتان  ــین شهرس ــاز،    در ب ــو، پی ــدم، ج ــد گن ــفهان در تولی ــتان اص ــتان، شهرس ــاي اس ــوالت   ه ــه و محص پنب
ــی      ــیب زمین ــد س ــدن در تولی ــتان فری ــرنج، شهرس ــد ب ــان در تولی ــتان فالورج ــالیزي، شهرس ــه و ج و علوف
ــد.     ــار دارن ــی را در اختی ــدات زراع ــزان تولی ــاالترین می ــات ب ــد حبوب ــا در تولی ــالوه شهرســتان شهرض ــه ع ب

ــرنج، ســیبشهرســتان خمینــی مطلــق و در تولیــد زمینــی، توتــون و یونجــه داراي مزیــت شــهر در تولیــد ب
  زمینی، توتون و یونجه داراي مزیت نسبی است.حبوبات، سیب
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هزار تن انواع محصوالت باغی بوده  300معادل  1386- 87مجموع تولیدات باغی استان در سال زراعی 
بیشترین میزان کاهش هزار تن کاهش داشته است.  267است که در مقایسه با سال زراعی قبل از آن معادل 

  هزار تن) بوده است.  27هزار تن) و انگور ( 72هزار تن)، انار ( 139ینه تولید سیب (در زم
درصـد سـهم از کـل تولیـدات      8/6درصـد و انـار بـا     6/13درصـد، انگـور بـا     7/47محصوالت سیب بـا  

  ) 15-17(جدول شماره  شوند.ترین محصوالت باغی استان محسوب میعمده ،باغی
  

  درصد) –(تن  1385-86ت باغی استان برحسب نوع محصول، سالهاي : تولیدا15- 17جدول شماره 
تغییر تولید 

 (تن)

 85-86سا ل زراعی  86-87سال زراعی 
 نام محصول

 تولید(تن )    سهم نسبی تولید(تن )    سهم نسبی

      البالو

      گیالس

       گوجه

       الو

       هلو

      زردا لووقیسی

      سیب

         گالبی

      به

       انا ر

      انگور

       گردو

       بادام

        سایرمحصوالت 
          جمع

  سازمان جهاد کشاورزي استان.  مأخذ:      

اي اسـتان حـاکی از آن اسـت کـه شهرسـتان      هـ بررسی پـراکنش تولیـدات بـاغی برحسـب شهرسـتان     
درصـد و خمینـی شـهر بـا      8/8درصـد، نطنـز بـا     9/9بـا   نکاشـا  ،درصـد  5/45سمیرم با در اختیار داشـتن  

 69شـوند. بـراین اسـاس    هـاي بـاغی اسـتان محسـوب مـی     بـاغی مهمتـرین قطـب   درصد کـل تولیـدات    5/5
  اص دارد. درصد کل تولید باغی استان به چهار شهرستان یاد شده اختص

ــد     ــا تولی ــیب ب ــد س ــه تولی ــمیرم در زمین ــتان س ــتان،    8/90شهرس ــدي اس ــیب تولی ــل س ــد ک درص
ــو و      ــه و هل ــد ب ــه تولی ــز در زمین ــار و گوجــه ســبز، شهرســتان نطن ــد ان ــه تولی شهرســتان کاشــان در زمین

 دار داراي برتـري نسـبی هسـتند.   هـاي هسـته  شهرستان خمینی شـهر در زمینـه تولیـد گالبـی و انـواع میـوه      
  ) 15-18(جدول شماره 
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  (تن) 1385-86: تولید محصوالت باغی استان برحسب نوع محصول و شهرستان، سال زراعی 15- 18جدول شماره 

 نطنز
نجف 
 آباد

 خوانسار سمیرم دهاقان  شهرضا فریدن فریدونشهر فالورجان کاشان گلپایگان لنجان مبارکه نایین
خمینی 
 شهر

 اردستان برخوار تیران چادگان
آران 
 وبیدگل

 نام محصول استان   اصفهان

                           لبالوآ

                          گیالس

                         گوجه

                              لوآ

                               هلو

                             لووقیسی آزرد

                           سیب

                           گالبی

                         به

                                انا ر

                            انگور

                          گردو

                            بادام

                          سایرمحصوالت 

                             جمع

   سازمان جهاد کشاورزي استان.  مأخذ:   
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  (درصد) 1385-86: سهم نسبی تولیدات باغی برحسب نوع محصول و شهرستان، سال زراعی 15- 19جدول شماره 

 خوانسار سمیرم دهاقان  شهرضا فریدن فریدونشهر فالورجان کاشان گلپایگان لنجان مبارکه نایین نجف آباد نطنز
خمینی 
 شهر

 اردستان برخوار تیران چادگان
آران 
 وبیدگل

 نام محصول استان   اصفهان

                              لبالوآ

                          گیالس

                          گوجه

                          لوآ

                           هلو

                           لووقیسی آزرد

                          سیب

                          گالبی

                          به

                                انا ر

                           انگور

                          گردو

                            بادام

                           سایرمحصوالت 

                        جمع

  محاسبات مشاور. 
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  هاي دامداري در سطح استانبررسی فعالیت - 

ــازمان     ــده از س ــذ ش ــار اخ ــاس آم ــال    براس ــتان در س ــداد دام اس ــاورزي، تع ــاد کش ــر   1387جه ــالغ ب ب
 14هـــزار رأس ( 539میلیـــون رأس انـــواع دام ســـبک و  3/3رأس بـــوده اســـت. از ایـــن میـــزان  3,383,527

هـاي اسـتان حـاکی    فعالیـت دامـداري در میـان شهرسـتان    بررسـی پـراکنش   باشـد.  درصد) انواع دام سـنگین مـی  
درصــد بیشــترین تعــداد دام اســتان را در اختیــار دارد. پــس  7/24ذب از آن اســت کــه شهرســتان ســمیرم بــا جــ

ــا   ــتانهاي فریدونشــهر ب ــا   8/14از آن شهرس ــفهان ب ــد، اص ــا درصــد  8درص ــدن ب ــاي درصــد در رده 2/6و فری ه
شـهر  هـاي یـاد شـده قـرار دارد. شهرسـتان خمینـی      انـواع دام اسـتان در شهرسـتان   درصـد   54بعدي قرار دارنـد.  

    )15- 20(جدول شماره  دام استان را در اختیار دارد.کل درصد  5/2تنها 
  1387برحسب نوع دام و به تفکیک شهرستان، سال ام استان دتعداد : 15-20جدول شماره 

 گوسفند

 بره و

 بز

 و بزغاله
 دام سبک

 گاو و گوساله
 تکسمیان شتر گاومیش

دام 
 سنگین

 شهرستان / شرح
 جمع بومی دورگ اصیل

 آران وبیدگل 11673 1458 312 0 9903 3474 3540 2889 43812 25255 18557

 اردستان 7486 2010 1232 0 4244 2724 1290 230 146438 73907 72531

 اصفهان 78044 4840 73 0 73131 8168 30962 34001 227613 45959 181654

 برخوارو میمه 40069 1392 267 0 38410 2988 19996 15426 171654 50769 120885

 تیران و کرون 15154 2049 0 0 13105 1570 9683 1852 34733 7485 27248

 چادگان 17678 3123 0 0 14555 4986 9237 332 161597 34532 127065

 خمینی شهر 27237 444 0 0 26793 2724 16771 7298 69855 27708 42147

 خوانسار 9980 1053 0 0 8927 1639 6451 837 66565 18472 48093

 سمیرم 17526 6523 113 0 10890 5499 5161 230 928884 256502 672382

 دهاقان 6744 1553 0 0 5191 917 2669 1605 46250 21711 24539

 شهرضا 17213 2330 0 0 14883 2629 7652 4602 91067 42748 48319

 فریدن 32026 4685 0 0 27341 12413 13980 948 205727 43975 161752

 فریدونشهر 17017 832 0 0 16185 8214 7741 230 549805 92552 457253

 فالورجان 42707 1664 30 0 41013 2724 28381 9908 65563 23090 42473

 کاشان 20385 5829 50 0 14506 4703 6780 3023 83828 57821 26007

 گلپایگان 69064 6545 0 0 62519 2180 51603 8736 85054 36896 48158

 لنجان 32610 943 30 0 31637 1085 25801 4751 59521 16067 43454

 مبارکه 32554 7100 0 0 25454 2724 16125 6605 27206 9236 17970

 نائین 7249 332 3099 0 3818 2183 1290 345 117712 78506 39206

 آبادنجف  25812 915 307 0 24590 2796 13538 8256 77974 20211 57763

 نطنز 10301 1780 30 0 8491 2723 5161 607 39140 16596 22544

 جمع کل 538,529 57400 5543 0 475586 79063 283812 112711 3,299,998 999998 2300000

  .مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
 

ــروري ــه       دامپ ــنعتی / نیم ــکل ص ــه ش ــاو ب ــرورش گ ــاوداري و پ ــر گ ــتمل ب ــفهان مش ــتان اص در اس
و هـاي صـنعتی بـه طـور کلـی بـه شـکل ماشـینی و مکـانیزه          گـاوداري گیـرد.  صنعتی و سـنتی صـورت مـی   

فعالیـت دارنــد. گوســفندداري و پــرورش گوســفند نیــز بــه روش  هــاي دامپــروري اغلـب بــه صــورت مجتمــع 
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گیــرد و داراي پــرورش طیــور نیــز عمــدتاً بــه روش صــنعتی انجــام مــیپــذیرد. ثابــت و متحــرك انجــام مــی
پـرورش زنبــور عسـل و مــاهی نیــز در   سـال در اســتان اسـت. عــالوه بــر مـوارد فــوق     20اي بــیش از سـابقه 

  استان مرسوم و متداول است.
ــال     ــان س ــا پای ــفهان ت ــتان اص ــه      2678داراي  1387اس ــت ک ــوده اس ــنعتی ب ــداري ص ــد دام واح

ــترین ــفهان (   بیش ــتان اص ــدها در شهرس ــن واح ــداد ای ــتان    467تع ــس از آن شهرس ــد. پ ــرار دارن ــد) ق واح
واحـد   215واحـد و شهرضـا بـا     227واحـد، نـائین بـا     277واحـد، شهرسـتان برخوارمیمـه بـا      289آبادنجف

ــد. مطــابق ایــن بررســی بیشــترین تعــداد    بیشــترین تعــداد واحــدهاي دامــداري صــنعتی را در اختیــار دارن
آبــاد و نطنــز هــاي اصــفهان، شهرضــا، نجــفبــه شهرســتان 1387ي جدیــد احــداث شــده در ســال واحــدها

  )15-21(جدول شماره  اختصاص دارد.
واحد مرغداري صنعتی / نیمه صنعتی بوده است  1581داراي  1387عالوه بر آن، این استان تا پایان سال 
ها به این شهرستانآباد و شهرضا قرار دارد. ن، نجفاصفهان، نائی ؛هايکه بیشترین تعداد این واحدها در شهرستان

  )15- 22(جدول شماره واحد مرغداري را در اختیار دارند.  120واحد و  141واحد،  219واحد،  246ترتیب 
  1387تعداد واحدهاي دامداري صنعتی استان به تفکیک شهرستان، سال : 15- 21جدول شماره 

 شهرستان 1387تا پایان سال  1387در سال 

 اردستان 143 3
 اصفهان 467 35
 برخوارومیمه 277 19
 خمینی شهر 75 7
 خوانسار 68 4
 سمیرم 36 5

 شهرضا 215 34
 فریدن 43 2
 فریدونشهر 18 1
 فالورجان 81 7
 کاشان 163 9

 گلپایگان 129 11
 مبارکه 65 7
 نائین 227 6

 نجف آباد 289 34
 نطنز 127 30
 بیدگل آران و 77 12
 تیران و  کرون 79 6
 چادگان 22 2
 دهاقان 21 1
 لنجان 56 3

 کل استان 2678 238

  أخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان.م



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   70

مهندسان مشاور نقش محیط    

  به تفکیک شهرستان 1387برداري استان تا پایان سال هاي داراي پروانه بهره: تعداد و ظرفیت مرغداري15- 22جدول شماره 

ظرفیت مرغ گوشتی 
 (قطعه)

 نام شهرستان مرغ گوشتی تعداد

 اردستان 109 2410060

 اصفهان 246 3461710

 آران و بیدگل 48 798500

 برخوار 69 1070690

 شاهین شهر و میمه 108 2637780

 تیران و کرون 30 480630

 خمینی شهر 40 458637

 خوانسار 55 1076467

 زرین شهر 27 504400

 سمیرم 13 260000

 شهرضا 120 2110130

 فالورجان 41 593760

 فریدونشهر 6 53000

 کاشان 116 2177543

 گلپایگان 63 1150665

 مبارکه 23 495970

 نائین 219 2636550

 نجف آباد 141 2028970

 فریدن 16 312600

 چادگان 9 72270

 نطنز 69 1217700

  دهاقان 13 160000
 جمع کل 1581 26168032

   کشاورزي استان.مأخذ: سازمان جهاد 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

آبـی و سـردآبی و تولیـد مـاهی     پـرورش ماهیـان گـرم   بـر  ساختار پرورش آبزیان اسـتان عمـدتاً متکـی    
همــواره رونــد  1380-86در منــابع آبــی اســت. مجمــوع تولیــد آبزیــان پــرورش اســتان در طــول ســالهاي   

ــا کــاهش  1387افزایشــی داشــته در حــالی کــه در ســال   ــو  268ب ــد مواجــه ب ــن در تولی ــن ت ده اســت. ای
   ) 15-23(جدول شماره  کاهش مربوط به انواع تولید آبزي بوده است.

 

  )(تن 1380-87: تولید آبزیان پرورشی استان طی سالهاي 15- 23جدول شماره 

8713 8613 8513 8413 8313 8213 8113 1380 
 سال

 نوع تولید                       

          ماهیان گرمابی

         ماهیان سردابی

          تولید ماهی در منابع آبی
          تولید استان

   سازمان جهاد کشاورزي استان.   مأخذ:
  استان (تن): تولید آبزیان پرورشی 15- 7 نمودار شماره

  
  

ــرورش مــاهی اســتان در ســال   ــر  1387کــل مــزارع پ ــوده کــه از ایــن تعــداد   434براب  344واحــد ب
واحــد در تولیــد ماهیــان در  19واحــد در تولیــد ماهیــان ســردآبی و  71آبــی، واحــد در تولیــد ماهیــان گــرم

هــاي شهرســتانباشــد. تــن مــی 3165منــابع آبــی فعالیــت دارنــد. مجمــوع تولیــد آبزیــان پرورشــی اســتان 
 8/26هــاي پــرورش آبزیــان در ســطح اســتان هســتند.  شــهر، ســمیرم، چادگــان و اصــفهان کــانونفریــدون

ــان   ــدات آبزی ــتان درصــد تولی ــهر،  اس ــتان فریدونش ــه شهرس ــمیرم،   4/21ب ــتان س ــه شهرس  9/18درصــد ب
ــان و   ــتان چادگ ــه شهرس ــاص دارد.   7/15درصــد ب ــفهان اختص ــتان اص ــه شهرس ــماره  درصــد ب (جــدول ش

24-15 (  
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  به تفکیک شهرستان 1387تولید کل آبزیان پرورشی استان در سال : 15- 24جدول شماره 

  شهرستان  ردیف
در  تولید ماهیان  سردآبی تولید ماهیان  گرمابیتولید ماهیان 

جمع کل تولید    منابع آبی
 آبزیان پرورشی

  (تن)
  درصد

تعداد 
  واحد

تولید 
  (تن)

تعداد 
  واحد

تولید 
  (تن)

تعداد 
  واحد

تولید 
  (تن)

  8/26  849  16  1  833  13  -  -  فریدونشهر  1
  4/21  680  54  3  626  18  -  -  سمیرم  2
  8/19  3/626  580  1  5/44  6  8/1  4  چادگان  3
  7/15  5/498  175  2  8  1  5/315  195  اصفهان  4
  3  5/95  21  1  5/67  8  7  4  گلپایگان  5
  6/2  81  18  2  48  2  15  12  مبارکه  6
  6/1  51  16  1  5/24  3  5/10  18  لنجان  7
  4/1  7/44  34  3  9  1  7/1  5  تیران و کرون  8
  35/1  43  -  -  33  4  10  12  نطنز  9

  3/1  5/40  7  3  23  2  5/10  20  فالورجان  10
  1  31  2  1  -  -  29  4  نائین  11
  98/0  27  2  1  25  5  -  -  خوانسار  12
  7/0  22  -  -  12  1  10  17  آبادنجف  13
  6/0  19  -  -  18  3  1  3  شهرخمینی  14
  6/0  19  -  -  15  3  4  3  کاشان  15
  35/0  11  -  -  -  -  11  6  آران و بیدگل  16
  28/0  9  -  -  -  -  9  17  شهرضا  17
  22/0  7  -  -  -  -  7  12  برخوار  18
  15/0  5  -  -  -  -  5  9  اردستان  19
  11/0  5/3  -  -  5/3  1  -  -  فریدن  20
  06/0  2  -  -  -  -  2  3  دهاقان  21

  100  3165  925  19  1790  71  450  344  کل جمع

  سازمان جهاد کشاورزي استان. مأخذ: 
  

مـرغ و عسـل اسـت. میـزان     محصوالت عمده دامی اسـتان شـامل گوشـت قرمـز و سـفید، شـیر، تخـم       
ــا ســال   982معــادل  1387تولیــدات دامــی اســتان در ســال  ــوده کــه در مقایســه ب ــه  1380هــزار تــن ب ب

-87ن افـزوده شـده اسـت. بـر طبـق آمـار موجـود طـی سـالهاي          آهزار تـن بـر تولیـدات دامـی      366میزان 
 بیشـترین میـزان تولیـد مربـوط    داشـته اسـت.    یهـاي دامـی تقریبـاً رونـد افزایشـ     تولید کلیه فرآورده 1380

درصـد کـل    8/12درصـد و   8/73باشـد. ایـن محصـوالت بـه ترتیـب      به محصوالت شـیر و گوشـت مـرغ مـی    
  ) 15-25(جدول شماره اند. را به خود اختصاص داده 1387تولیدات دامی استان در سال 
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  1380- 87تولید محصوالت دامی استان به تفکیک محصول، سالهاي : 15- 25جدول شماره 

1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 
  سال

محصوالت دامی       

 گوشت قرمز 48800 50000 50800 40900 47066 50000 55000 60,100

 گوشت مرغ 69500 70000 80000 91000 101000 110000 126000 126,000

 شیر 463000 520000 558400 525000 575704 602000 674000 725,000

 تخم مرغ 33500 35000 40000 45000 47977 55000 63150 69,001

 عسل 1418 2728 1894 2218 3098 3635 4720 1,901

 جمع 616218 677728 731094 704118 774845 820635 922870 982,002

  .مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان
  

  (هزار تن) 1380- 87تولید محصوالت دامی استان طی سالهاي : 15-8نمودار شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  (تن) 1380- 87نوع محصول، سالهاي روند تولید محصوالت دامی استان برحسب : 15- 9نمودار شماره 

  
  

بررســی پــراکنش تولیــدات دامــی اســتان بــه تفکیــک شهرســتان حــاکی از آن اســت کــه شهرســتان  
بــا پــس از آن شهرســتان گلپایگــان کنــد. درصــد کــل محصــوالت دامــی اســتان را تولیــد مــی 18اصــفهان 

  باشند. سهم را دارا میدرصد بیشترین  7/6با آباد درصد و نجف 8/7، فالورجان با درصد 5/10
ــد گ ــه تولی ــتان در زمین ــز شهرس ــت قرم ــد   وش ــه تولی ــان، در زمین ــفهان و گلپایگ ــمیرم، اص ــاي؛ س ه

 ؛هـاي آبـاد، کاشـان و نـائین، در زمینـه تولیـد شـیر شهرسـتان       هـاي؛ اصـفهان، نجـف   گوشت مرغ شهرسـتان 
-کاشــان و اصــفهان و در زمینــه تولیــد عســل شهرســتان ؛مــرغیگــان، در زمینــه تولیــد تخــماصــفهان و گلپا

  ) 15-26(جدول شماره  باشند.آباد و شهرضا داراي برتري نسبی مینجف ؛هاي
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  1387هاي دامی به تفکیک شهرستان، سال میزان تولید فرآورده: 15-26جدول شماره 
 شرح

 شهرستان
گوشت  گوشت قرمز

 مرغ
 شیر

تخم 
 مرغ

 جمع کل عسل

 گاومیش گاو

گوسفند و 
 جمع شتر بز

618037216100653701492426350 آران و بیدگل

  841.450504.8740.6813879335466376531 اردستان
4674.7602882.783.4675611521814297910664268 اصفهان 

1156.770992.52.7321523822316516516 برخوار  

728.40448.601177365017540634815 تیران و کرون

  1354.040814.96021693931445908 چادگان
1542.460951.5402494179043282200770 خمینی شهر

686.430428.5701115343610988824168 خوانسار

5065.3603219.043.682881508142707096 سمیرم

450.930278.07072922618871016 دهاقان  

1095.810676.19017727986248311982314 شهرضا 

1990.101227.903218126925237  10334 فریدن

3318.5302047.4705366315154366166 فریدونشهر  

  2164013351350015956441270250 فالورجان
968.305971.7156714853200611380049 کاشان

3134.2401933.7605068735686980338769 گلپایگان

1681.2201036.810.9727192660466785011 لنجان 

1269.770783.230205321424007303 مبارکه 

690041095119514272478418193 نائین   
  1519093410246314945425525183592 نجف آباد
510.410314.5918265159922012021 نطنز

شاهین شهر و 
 میمه

1523.170658.235.62187675741109461891

36,983022,84718260,012126,093725,00069,0001,901 جمع کل 

  .مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  بخش صنعت و معدن -3-5-1
ــه  ــه عنــوان یکــی از پای ــاز ب ــوده اســت. ســابقه  بخــش صــنعت از دیرب هــاي اقتصــاد اســتان مطــرح ب

گـردد. در همـین رابطـه، صـنایع نسـاجی      اسـتان بـه دوران صـفویه و حتـی قبـل از آن برمـی      صنعت در این 
بخـش صـنعت در ایـن    ی توسـعه صـنعتی در اسـتان دانسـت.     لتوان بـه عنـوان یکـی از بسـترهاي اصـ     را می

نامناسـب، آثـار منفـی بسـیاري     گزینـی  منطقه، علیرغم فواید بسـیار اقتصـادي، بنـا بـه دالئلـی چـون مکـان       
ــر د ــه خصــوص کشــاورزي و همچنــین محــیط انســانی برجــاي گذاشــته   یگــر بخــشرا ب هــاي اقتصــادي ب
. بـا توجـه بـه مطالـب فـوق در ایـن قسـمت از گـزارش، تصـویر اجمـالی از وضـعیت بخـش صـنعت و              1است

  معدن استان ارائه گردد.
شـود. اهـم   براي بررسـی و شـناخت وضـعیت صـنعت اسـتان از منـابع آمـاري متعـددي اسـتفاده مـی          

منــابع عبارتنــد از: آمــار سرشــماري عمــومی نفــوس و مســکن، سرشــماري عمــومی صــنعت و معــدن،   ایــن
ــه  ــا و پروان ــار مجوزه ــرهآم ــاي به ــار شــرکت   ه ــادن اســتان و آم ــل صــنایع و مع ــرداري صــادره از اداره ک ب

  هاي صنعتی.شهرك
  

  الف) بررسی جایگاه بخش صنعت و معدن در ساختار اقتصاد استان
ــات   ــاي اطالع ــر مبن ــف     ب ــهاي مختل ــزوده بخش ــوع ارزش اف ــران، مجم ــار ای ــز آم ــده از مرک ــذ ش اخ

میلیــارد ریــال و کــل شــاغالن آن در ســال  145,287معــادل  1385اقتصــادي بــه قیمــت جــاري در ســال 
ــاد شــده  ــراین اســاس بخــش کشــاورزي    1403820ی ــوده اســت. ب ــر ب درصــد، بخــش صــنعت و   3/11نف

ی اســتان را در اختیــار دارنــد. لهــاي شــغفرصــتدرصــد کــل  1/45درصــد و بخــش خــدمات  9/41معــدن 
 5/8بخــش کشــاورزي تنهــا دهــد کــه هــاي اقتصــادي نیــز نشــان مــیبررســی میــزان ارزش افــزوده بخــش

هـاي  درصـد کـل ارزش افـزوده فعالیـت     48درصـد و بخـش خـدمات     4/43درصد، بخـش صـنعت و معـدن    
ــی  ــد م ــه و  اقتصــادي اســتان را تولی ــانگر غلب ــر دو بررســی بی ــد. ه تفــوق بخــش خــدمات در ســاختار  کنن

  اقتصاد استان است.
 2/31سـاخت بـا تولیــد    –هــاي فعـالیتی نیـز حــاکی از آن اسـت کـه صــنعت     بررسـی تفصـیلی گـروه   

ی نمایــانگر چهــره صــنعتی اســتان لهــاي شــغدرصــد کــل فرصــت 9/26و دربرداشــتن درصــد ارزش افــزوده 
 1379-85ایش بـوده اسـت. طــی دوره   ایـن جایگـاه در طــول سـالهاي گذشـته همـواره در حــال افـز      اسـت.  

ــور   از جایگــاه فعالیــت ــارداري و اداره ام ــا کشــاورزي، هتــل و رســتوران، حمــل و نقــل و انب هــاي مــرتبط ب
هـاي مـالی افـزوده    گـري عمومی کاسته شده ولـی بـر نقـش و اهمیـت بخـش سـاختمان، آمـوزش و واسـطه        

                                                             

  برگرفته از طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اصفهان. - 1
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ــل توجــه درخصــوص مقایســه ســاختار ا    ــه قاب ــالوه نکت ــه ع ــزوده  شــده اســت. ب ــزان ارزش اف ــتغال و می ش
هـاي فعـالیتی از قبیـل سـاختمان، کشـاورزي، اداره امـور       هـاي اقتصـادي آن اسـت کـه برخـی گـروه      فعالیت

هـاي شـغلی، نقـش انـدکی در تولیـد ارزش      عمومی و آموزشی علیـرغم نقـش قابـل توجـه در جـذب فرصـت      
لبـه شـیوه سـنتی در مشـاغل یــاد     افـزوده اسـتان دارنـد. ایـن موضــوع بـه نـوعی بیـانگر بـازدهی انــدك و غ        

آب، بـرق و گـاز،   سـاخت، تـأمین    –هـاي فعـالیتی از قبیـل؛ صـنعت     در حـالی کـه برخـی گـروه    است.  هشد
  )15-27(جدول شماره  هاي مالی و مستغالت و خدمات کسب کار بازدهی باالیی دارند.گريواسطه

  
  نفر) –(میلیارد ریال  1379-85هاي عمده اقتصادي استان طی سالهاي : ارزش افزوده بخش15- 27جدول شماره 

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 گروه عمده فعالیت

1385 

ارزش 
 افزوده

سهم 
 نسبی

 شاغل
سهم 
 نسبی

 جمع      

 کشاورزي، شکار و جنگلداري  

 ماهیگیري 

 معدن 

 صنعت     

 تأمین آب، برق و گاز   

 ساختمنا  

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر 
 وسایل نقلیه و کاالها

 

 هتل و رستوران     

 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات    

 واسطه گریهاي مالی     

کرایه و خدمات کسب و مستغالت، 
 کار

   

اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین 
 اجتماعی

    

 آموزش  

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، 
 شخصی و خانگی

 

  مأخذ: مرکز آمار ایران.      
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  ساخت –ب) بررسی وضعیت صنعت 
 2273، معــادل 1385کارگــاه صــنعتی ده نفــر کــارکن و بیشــتر کشــور در ســال   16057از مجمــوع 

هـاي صـنعتی پـس از    واحد صـنعتی در اسـتان اصـفهان قـرار دارد. اسـتان اصـفهان از لحـاظ شـمار کارگـاه         
 4453هـاي اسـتان تهـران در سـال یـاد شـده معـادل        ان تهـران در رتبـه دوم قـرار دارد. شـمار کارگـاه     تاسـ 
کارگـاه صـنعتی در    1363حد بـوده اسـت. پـس از اسـتان اصـفهان، اسـتان خراسـان رضـوي بـا مجمـوع           وا

  گیرد.مرتبه بعدي جاي می
ــال    ــتان در س ــنعتی اس ــدهاي ص ــل واح ــادل 1385از ک ــد ( 5/79، مع ــاه 1807درص ــد)، کارگ -واح

اس هــاي کوچــک مقیــطبــق تعــاریف مرکــز آمــار جــزء کارگــاهباشــند کــه نفــر کــارکن مــی 10-49هــاي 
-درصـد کـل کارگـاه    3/10باشـد.  درصـد مـی   7/75شوند. این نسـبت در سـطح کشـور معـادل     محسوب می

ــاس و    ــط مقی ــتان متوس ــنعتی اس ــاي ص ــته و   50-99ه ــارکن داش ــر ک ــاه  2/10نف ــد آن کارگ ــاي درص ه
  بزرگ مقیاس هستند.

ــه  1386مجمــوع واحــدهاي صــنعتی اســتان در ســال   واحــد صــنعتی کــاهش یافتــه اســت   2159ب
هـاي صـنعتی کوچـک مقیـاس اتفـاق افتـاده اسـت. در حـالی کـه شـمار           ایـن کـاهش در مـورد کارگـاه    کـه  
  هاي متوسط و بزرگ مقیاس افزایش داشته است.کارگاه

ــراکنش واحــدهاي صــنعتی برحســب منــاطق جغرافیــایی نشــان مــی   دهــد کــه شهرســتان بررســی پ
س از آن شهرســتان برخــوار و میمــه پــدرصــد واحــدهاي صــنعتی اســتان را در اختیــار دارد.  6/32اصــفهان 

ــا  ــتان  1/15ب ــهم و شهرس ــد س ــف درص ــان و نج ــاي کاش ــا  ه ــب ب ــه ترتی ــاد ب ــد و  10آب ــد  5/8درص درص
هــاي بــزرگ بیشــترین تمرکــز واحــدهاي صــنعتی را در اختیــار دارنــد. بــه عــالوه بیشــترین تعــداد کارگــاه 

  ر دارد. هاي یاد شده قرانفر کارکن و بیشتر) نیز در شهرستان 100استان (
هاي هزار نفر بوده است که شهرستان 130معادل  1386مجموع شاغالن صنعتی استان در سال 

هاي اصفهان، برخوار و میمه و مبارکه بیشترین تعداد شاغالن را در اختیار دارند. این موضوع در مورد کارگاه
 9/11شاغل، برخوار و میمه با هزار  14بزرگ صنعتی اندکی متفاوت است. به طوري که شهرستان مبارکه با 

  هزار شاغل بیشترین سهم را در این زمینه دارا هستند. 8/11هزار شاغل و لنجان با 
معـــادل  1386گـــذاري انجـــام شـــده در واحـــدهاي صـــنعتی اســـتان در ســـال مجمـــوع ســـرمایه

میلیـــون ریـــال و کـــل ارزش افـــزوده فعالیـــت واحـــدهاي صـــنعتی در همـــان ســـال معـــادل  202816
ــتان      58,611,906 ــه شهرس ــزوده ب ــزان ارزش اف ــترین می ــت. بیش ــوده اس ــال ب ــون ری ــه  میلی ــاي مبارک ه

  درصد) اختصاص دارد. 4/16درصد) و لنجان ( 2/22درصد)، برخوار و میمه ( 3/38(
-درصد ارزش افزوده فعالیت 2/0شاغل تنها  1792واحد صنعتی و  59با مجموع شهر شهرستان خمینی

هاي کوچک کارگاهواحد)  50تیار دارد. واحدهاي صنعتی این شهرستان عمدتاً (هاي صنعتی استان را در اخ
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   ) 15- 10و نمودار شماره  15- 28(جدول شماره  نفر کارکن) هستند. 10- 49(
  نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی : تعداد شاغالن و ارزش افزوده کارگاه15-28جدول شماره 

 شهرستان
 ارزش افزوده (میلیون ریال) تعداد شاغالن تعداد کارگاه

 سهم نسبی میزان سهم نسبی شمار سهم نسبی شمار

1384  0 0 0 

1385  0 0 0 

1386      

 آران و بیدگل  

 اردستان 

 اصفهان

 برخوار و میمه  

 تیران و کرون

 چادگان

 خمینی شهر

 خوانسار 

 سمیرم

 سمیرم سفلی

 شهرضا 

 فریدن

 فریدونشهر

 فالورجان 

 کاشان 

 گلپایگان 

 لنجان

 مبارکه  

 نایین 

 نجف آباد  

 نطنز

  مأخذ: مرکز آمار ایران.
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  (درصد) 1386ال سشهرستان، کها و ترکیب درونی ارزش افزوده فعالیت صنعتی استان به تفکیتوزیع کارگاه: 15- 10نمودار شماره 

  
  

ــد،   ــاره ش ــتر اش ــه پیش ــانطور ک ــت  هم ــزوده فعالی ــده ارزش اف ــه  بخــش عم ــتان ب ــنعتی اس ــاي ص ه
ــتان ــه       شهرس ــاص دارد. ب ــان اختص ــان و کاش ــفهان، فالورج ــان، اص ــه، لنج ــوار و میم ــه، برخ ــاي مبارک ه

درصـد کـل ارزش افـزوده صـنعتی اسـتان ناشـی از اسـتقرار برخـی واحـدهاي صـنعتی            94ارتی بـیش از  عب
بــزرگ مقیــاس در منــاطق یــاد شــده اســت. مهمتــرین واحــدهاي صــنعتی ایــن منــاطق بــه شــرح جــدول  

  است: 15-29شماره 
  هاي بزرگ صنعتی به تفکیک تولیدات و شهرستان محل استقرارکارگاه: 15- 29جدول شماره 

  شهرستان محل استقرار  نوع تولیدات  نوع واحدها
  اصفهان، مبارکه  قند و شکر  هاي قندکارخانه
  آباد، شهرضااصفهان، نجف  نخ، پارچه و پتو  هاي نساجیکارخانه

  مبارکه  الیاف، اکریلیک، پلی استر  کارخانه پلی اکریل
  مبارکه  مواد اولیه الیاف مصنوعی  کارخانه دي ام تی

  میمه و برخوار  روغن موتور  سازيروغننه اکارخ
  میمه و برخوار  هامواد اولیه شوینده  پی – اي  – کارخانه ال 

  میمه و برخوار  مواد آروماتیکی  کارخانه پتروشیمی
  اصفهان  آنتی بیوتیک و سایر داروها  هاي داروسازيکارخانه

  میمه و برخوار  هاي سبک و سنگینسوخت  پاالیشگاه اصفهان
  مبارکه، فالورجان  اهسیسیمان   هاي سیمانکارخانه

  آباد، فالورجاننجف  کاشی کف و دیوارها  هاي کاشی و سرامیککارخانه
  لنجان  آالت ساختمانیآهن  ذوب آهن اصفهان
  مبارکه  انواع ورق فوالدي  مجتمع فوالد مبارکه

  لنجان  انواع مهمات  هاي صنایع دفاع و هفتم تیرکارخانه
  میمه و برخوار، فالورجان  برق  هاي برقنیروگاه

    اي اصفهان، جلد اول.مأخذ: طرح ناحیه
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ــاه  ــعیت کارگ ــی وض ــه  بررس ــتان برحســب طبق ــنعتی اس ــاي ص ــدي ه ــی ISICبن ــان م ــه نش ــد ک ده
ــاه  ــداد کارگ ــد منســوجات و    بیشــترین تع ــزي، تولی ــانی غیرفل ــد محصــوالت ک ــه تولی ــاي اســتان در زمین ه

درصـد و   6/24درصـد،   4/29ایـن محصـوالت بـه ترتیـب؛     صنایع مـواد غـذایی و آشـامیدنی فعالیـت دارنـد.      
هــاي صــنعتی اســتان در ســه درصــد کارگــاه 61بــیش از گیــرد. هــاي اســتان را دربرمــیدرصــد کارگــاه 8/7

  این موضوع حاکی از تنوع اندك واحدهاي صنعتی استان است. یت دارند. زمینه عنوان شده فعال
ساختار اشتغال واحدهاي صنعتی اندکی متفاوت از تعداد این واحدها است. به طوري که بیشترین شمار 

درصد) و تولید  7/18درصد)، تولید محصوالت کانی غیرفلزي ( 9/19شاغالن در زمینه تولید منسوجات (
درصد) و  48گذاري (بیشترین میزان سرمایهدرصد) تمرکز دارند. به عالوه اختصاص  8/17(فلزات اساسی 

گیري و اهتمام به توسعه درصد) به صنایع تولید فلزات اساسی به نوعی جهت 3/54بیشترین ارزش افزوده (
   ) 15-30(جدول شماره  سازد.این فعالیت را در سطح استان نمایان می

  هاي صنعتی استان گذاري و ارزش افزوده کارگاهتعداد کارگاه، شاغالن، میزان سرمایه: 15-30جدول شماره 
  1386برحسب نوع محصوالت، سال 

 شهرستان
 تعداد شاغالن تعداد کارگاه

  سرمایه گذاري 
 (میلیون ریال)

  ارزش افزوده 
 (میلیون ریال)

 شمار
سهم 
 نسبی

 شمار
سهم 
 نسبی

 سهم نسبی میزان سهم نسبی میزان

 کل        
 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 تولید منسوجات    
 تولید پوشاك، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دبــاغی و عمــل آوردن چــرم، ســاخت کیــف، چمــدان، زیــن و یــراق و 
 تولید کفش

 

تولیــد چــوب و محصــوالت چــوبی و چــوب پنبــه (غیــر از مبلمــان) و  
 ساخت کاال از نی و مواد حصیري

 

 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 
 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده    

 صنایع تولید ذغال کک، پاالیشگاه هاي نفت و سوختهاي هسته اي  
 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمایی،   
 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي    

 تولید فلزات اساسی
 فلزي فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزاتتولید محصوالت  

 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر    
 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی 

ــد و انتقــال بــرق و دســتگاههاي برقــی طبقــه  تولیــد  ماشــین آالت مول
 بندي نشده در جاي دیگر

  

 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاي وسایل ارتباطی   
 انواع دیگر ساعتتولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق، ساعتهاي مچی و  
 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر 

 تولید سایروسایل حمل و نقل
 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 بازیافت

   . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ:
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  برداري استانج) بررسی وضعیت معادن در حال بهره
-موقعیــت جغرافیــایی و طبیعــی اســتان اصــفهان و اســتقرار آن در محــدوده ســه ناحیــه مهــم زمــین 

ــین ــه ســنندج    شناســی و زم ــد، ناحی ــرس بلن ــد زاگ ــی واح ــران یعن ــاخت ای ــران   –س ــیرجان و واحــد ای س
هـاي تکتـونیکی و   هـاي منحصـر بفـرد سـبب شـده اسـت تـا ایـن اسـتان از نظـر فعالیـت           مرکزي با ویژگـی 

شناســی از مواهــب عظــیم ذخــائر متنــوع معــدنی (اعــم از فلــزي یــا غیرفلــزي)  هــاي نــادر زمــینرخنمــون
شـهر،  غـرب اسـتان از منطقـه سـمیرم تـا فریـدون      اگـرس بلنـد در جنـوب و جنـوب    منـد شـود. ناحیـه ز   بهره

شــرق اســتان در منطقــه کــویري خــور و بیابانــک و ناحیــه مهــم و بــاارزش  واحــد ایــران مرکــزي در شــمال
گیـرد. بـه عـالوه در بـین     و گلپایگـان تـا بـاتالق گـاوخونی را دربرمـی     سیرجان از منطقـه کاشـان    –سنندج 
تــرین بخشــهاي تــأمین کننــده مــواد اولیــه صــنایع  تصــادي، بخــش معــدن از عمــدههــاي عمــده اقبخــش

شـود. بـراین اسـاس ذخـائر غنـی مـواد معـدنی بـه عنـوان یـک عامـل بـالقوه نقـش کلیـدي و               محسوب می
  نماید. محوري در توسعه صنعتی استان ایفاء می

ــداد  1385در ســال  ــرداري در کشــور وجــود داشــته معــدن در حــال بهــره 3582تع ــع  ب اســت. توزی
غربـی، خراسـان رضـوي و اصـفهان بـه ترتیـب بـا        هـاي آذربایجـان  دهـد کـه اسـتان   استانی معادن نشان مـی 

انــد. بررســی میــزان و بــرداري کشــور را داشــتهمعــدن، بیشــترین معــادن در حــال بهــره 272و  289، 305
دهـد. براسـاس   ارائـه مـی   بنـدي متفـاوتی از اسـتانها را   ارزش تولیدات معدنی کشور در سـال یـاد شـده رتبـه    

هـاي کرمـان و یـزد بـه ترتیـب      گیـرد. اسـتان  ارزش تولیدات معدنی استان اصفهان در رتبـه سـوم جـاي مـی    
ــا  ــال و  10326ب ــال تولیــدات م 3830میلیــارد ری ــمیلیــارد ری ــد.  ع ــرار دارن دنی قبــل از اســتان اصــفهان ق

   یال بوده است.میلیارد ر 1283برابر  1385ارزش تولیدات معدنی اصفهان در سال 
از میان معـادن فعـال اسـتان، معـادن شـن و ماسـه، سـنگهاي تزئینـی و سـنگ آهـک بـه ترتیـب بـا              

ــد. دیگــر معــادن در حــال بهــره معــدن بیشــترین تعــداد را دارا بــوده 32و  113، 177 ــرداري اســتان در ان ب
ســنگ  شــامل معــادن اســتخراج ســنگ آهــن، ســنگهاي غیرفلــزي، ســرب و روي، ســنگ طــال، 1386ســال 

الشه، سـنگ گـچ، کـائولن و خـاك نسـوز، دولومیـت، بنتونیـت، مـواد معـدنی شـیمیایی، باریـت، اسـتخراج             
مجمـوع ارزش افـزوده تولیـدات معـدنی      باشـد. نمک، سـیلیس، فلدسـپات، تالـک و سـایر مـواد معـدنی مـی       

ــوده اســت کــه بیشــترین میــزان ارزش افــزوده    1437معــادل  1386اســتان در ســال  ــه میلیــارد ریــال ب ب
ــاشهرســتان فالور ــرون اختصــاص دارد.   ج ــران و ک ــوار و میمــه و تی ــائین، برخ ــتانن، ن ــن شهرس ــه ای ــا ب ه

(جــدول  درصــد کــل ارزش افــزوده معــادن اســتان را در اختیــار دارنــد.  7/10و  9/10، 1/11، 9/36ترتیــب 
  ) 15-11و نمودار شماره  15-31شماره 
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گذاري و ارزش افزوده، برداري استان برحسب تعداد، میزان سرمایه: وضعیت معادن در حال بهره15- 31جدول شماره 

  1384-86سالهاي 

 شهرستان
 تعداد معادن

  سرمایه گذاري 
 (میلیون ریال)

  ارزش افزوده 
 (میلیون ریال)

 سهم نسبی میزان سهم نسبی شمار سهم نسبی شمار

1384 00 0 
1385 0  0 
1386    

 آران و بیدگل
 اردستان  
 اصفهان 

 برخوار و میمه
 تیران و کرون 

 چادگان
 خمینی شهر
 خوانسار
 سمیرم

 سمیرم سفلی
 شهرضا
 فریدن

 فریدونشهر
 فالورجان
 کاشان 
 گلپایگان  
 لنجان
 مبارکه  
 نایین 

 نجف آباد
 نطنز 

  .1387سالنامه آماري استان، مأخذ: 
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  (درصد) 1386: توزیع معادن فعال استان و ارزش افزوده تولیدات معدنی به تفکیک شهرستان، سال 15- 11نمودار شماره 

  
  

ــهرك   ــرکت ش ــات اخــذ شــده از ش ــاي اطالع ــر مبن ــوع شــهرك  ب ــتان، مجم ــنعتی اس ــاي ص ــاي ه ه
واحـد در حـال سـاخت، یـک      18واحـد فعـال،    41واحـد بـوده اسـت کـه از ایـن تعـداد        76صنعتی اسـتان  

  واحد نواحی صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزي بوده است. 16واحد در حال تحویل و 
هکتــار زمــین، شــهرك صــنعتی بــزرگ اصــفهان واقــع  1391شــهرك صــنعتی رنگســازان شهرضــا بــا 

ر بزرگتـرین و  هکتـا  1278هکتـار شـهرك صـنعتی امیرکبیـر کاشـان بـا        1280در شاهین شهر و میمـه بـا   
ــا     ــرغ ب ــدآباد م ــنعتی محم ــهرك ص ــب     13ش ــه ترتی ــمیرم ب ــهر و س ــار و فریدونش ــار  32و  23هکت هکت

  ) 15-32(جدول شماره  هاي صنعتی فعال استان هستند.کوچکترین شهرك
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  مصوب استان : وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی15- 32جدول شماره 

 شهرستان ردیف وضعیت مساحت نام شهرك / ناحیه شهرستان ردیف
شهرك / 
 ناحیه

 وضعیت مساحت نام

 118 اردستان شهرك اردستان 1

 فعال

 23 فریدونشهر شهرك فریدونشهر 39

 95 اژیه ناحیه اصفهان 40 253 اسفیدواجان شهرك تیران وکرون 2 فعال

 95 زواره ناحیه اردستان 41 411 اشترجان شهرك فالورجان 3

 42 52 اوره نطنز شهرك نطنز 4
آران و 
 بیدگل

 شهرك
آران و 
 بیدگل

40 

در حال 
 ساخت

 70 اسفرجان شهرك شهرضا 43 1280 بزرگ اصفهان شهرك شاهین شهر و میمه 5

 شهرك اصفهان 6
پایگاه هشتم 

 (جی)
 شهرك اصفهان 44 310

فن آوري 
 اصفهان

600 

 500 فوالد شهرك لنجان 45 61 تیران وکرون شهرك تیران وکرون 7

 شهرك خمینی شهر 8
خمینی شهر(برق 

 والکترونیک)
 1500 3کاشان  شهرك کاشان 46 95

 95 خور ناحیه نایین 47 70 خوانسار شهرك خوانسار 9

 95 انارك ناحیه نایین 48 253 دهق شهرك نجف آباد 10

 98 نیستانک ناحیه نایین 49 98 رامشه شهرك اصفهان 11

 95 قمصر ناحیه کاشان 50 85 راوندکاشان شهرك کاشان 12

 95 نیاسر ناحیه کاشان 51 1391 رنگسازان شهرك شهرضا 13

 95 برزك ناحیه کاشان 52 55 سپهرآبادشهرضا شهرك شهرضا 14

 95 کرون ناحیهتیران و  53 52سپیددشت  شهرك اصفهان 15
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 شهرستان ردیف وضعیت مساحت نام شهرك / ناحیه شهرستان ردیف
شهرك / 
 ناحیه

 وضعیت مساحت نام

(حسن 
 آبادجرقویه )

 کرون

 974 سگزي شهرك اصفهان 16

 فعال

 25 وزیر آباد ناحیه لنجان 54

در حال 
 ساخت

 ناحیه شهرضا 55 32 سمیرم شهرك سمیرم 17
صنایع دستی 

 شهرضا
10 

 ناحیه سمیرم 56 377 سه راه مبارکه شهرك مبارکه 18
وردشت 
 سمیرم

38 

 60 جندق ناحیه نایین 57 210 شجاع آبادنطنز شهرك نطنز 19

 ناحیه شهر خمینی 58 200 علویجه شهرك نجف آباد 20
صنایع غذایی 

 شهر خمینی
50 

 شهرك کاشان 21
 1کاشان

 (امیرکبیرکاشان)
 ناحیه شهر خمینی 59 1278

بافی  حوله
 شهر خمینی

10 

 شهرك اصفهان 60 500 کوهپایه شهرك اصفهان 22
-محمودآباد
 حسین آباد

600 
در حال 
 تحویل

 35 سروشبادران ناحیه اصفهان 61 163 گلپایگان شهرك گلپایگان 23

انتقالی از 
جهاد 

 کشاورزي

 95 جرقویه ناحیه اصفهان 62 13 محمدآبادمرغ شهرك اصفهان 24

 95 کمشچه ناحیه برخوار 63 88 منتظریه شهرك نجف آباد 25

 44 هسنیجه ناحیه نجف آباد 64 662 مورچه خورت شهرك شاهین شهر و میمه 26

 9 همت آباد ناحیه نجف آباد 65 80نجف  شهرك نجف آباد 27
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 شهرستان ردیف وضعیت مساحت نام شهرك / ناحیه شهرستان ردیف
شهرك / 
 ناحیه

 وضعیت مساحت نام

 2و1آبادفاز

 شهرك نجف آباد 28
 2نجف آباد

 (جالل آباد)
 9 داشکسن ناحیه فریدن 66 240

 95 سعیدآباد ناحیه گلپایگان 67 50 هرند شهرك اصفهان 29

 10 مهاباد ناحیه اردستان 68 50 ورزنه شهرك اصفهان 30

 20 هست ناحیه سمیرم 69 130 وزوان میمه شهرك شاهین شهر و میمه 31

 95 پوده شهرك دهاقان 32

 فعال

 50 سرآسیاب ناحیه نطنز 70

انتقالی از 
جهاد 

 کشاورزي

 50 دهسرخ ناحیه مبارکه 71 95 دهاقان شهرك دهاقان 33

 15 باغبهادران ناحیه لنجان 72 95 فریدن شهرك فریدن 34

 73 90 چادگان شهرك چادگان 35
تیران و 
 کرون

 18 ورپشت ناحیه

 ناحیه کاشان 74 300 نایین شهرك  نایین 36
بهارستان 

 (درم)
13 

 75 95 تودشک شهرك اصفهان 37
آران و 
 بیدگل

 20 یزدل ناحیه

 79 جمبزه ناحیه جمبزه 76 95 بادرود نطنز شهرك نطنز 38

  هاي صنعتی استان.مأخذ: شرکت شهرك
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  بخش خدمات -4-5-1
ها، هاي اقتصادي است که فزونی و یا کمبود فعالیتبخش خدمات دربردارنده طیف وسیعی از فعالیت

هاي کشاورزي و صنعت دارد. در استان اصفهان، رشد هاي تولیدي در بخشبستگی به رشد انواع فعالیت
هاي هاي خدماتی فراهم کرده است. بررسی شاخصهاي صنعتی و کشاورزي زمینه را براي بروز فعالیتفعالیت

یکی از مراکز دهد که استان اصفهان همواره به عنوان خدماتی اصفهان و جایگاه آن در کشور نشان می
اگرچه هنوز به اندازه کافی از ظرفیت خدماتی استان به خصوص منطقه مرکزي کشور مطرح است.  خدماتی
  هایی چون حمل و نقل استفاده کامل به عمل نیامده است.در زمینه

بخش خدمات به عنوان بخـش غالـب اقتصـادي اسـتان بـه ویـژه در منـاطق شـهري در زمینـه ایجـاد           
درصــد مشــاغل  7/46تقاضــاي نیــروي کــار توانســته اســت  هــاي شــغلی و نقــش اصــلی درو جــذب فرصــت

  هاي اقتصادي را به خود اختصاص دهد.درصد ارزش افزوده فعالیت 48استان و 
هـزار نفـر بـوده اسـت کـه از ایـن        656معـادل   1385مجموع شاغالن این بخـش اقتصـادي در سـال    

درصـد)، حمـل    29فروشـی ( دههـاي فعـالیتی عمـده فروشـی و خـر     تعداد بیشترین تعـداد شـاغالن در گـروه   
ــارداري ( ــور عمــومی ( 2/19و نقــل و انب درصــد) فعالیــت  1/14درصــد) و آمــوزش ( 9/15درصــد)، اداره ام

باشــد کــه میلیــارد ریــال مــی 69797هــاي ایــن بخــش برابــر ه فعالیــتدبــه عــالوه کــل ارزش افــزودارنــد. 
خـرده فروشـی، مسـتغالت، اجـاره و     فعـالیتی عمـده فروشـی و    هـاي  بیشترین میزان ارزش افـزوده بـه گـروه   

ــا   فعالیــت ــه ترتیــب ب ــارداري ب  4/14درصــد و  1/19درصــد،  31هــاي کســب و کــار و حمــل و نقــل و انب
   )15-33(جدول شماره  درصد اختصاص دارد.

  1385هاي فعالیتی، سال : وضعیت بخش خدمات برحسب میزان اشتغال و ارزش افزوده به تفکیک گروه15- 33جدول شماره 

 گروههاي فعالیتی
 ارزش افزوده (میلیارد ریال) تعداد شاغالن

 سهم نسبی میزان سهم نسبی شمار

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 هتل و رستوران 

 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات  

 واسطه گریهاي مالی 

 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار  

 اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی 

 آموزش  

 بهداشت و مددکاري اجتماعی

 شخصی و خانگیسایر خدمات عمومی، اجتماعی، 

 کل  

  . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ:
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  ايهاي بخشی و منطقهبرنامهگردآوري  - 1- 6
شـود.  هـاي عمرانـی و جـاري موجـود در سـطح اسـتان بررسـی مـی        هـا و برنامـه  در این قسمت طـرح 

انـداز بیسـت سـاله    قالـب اسـناد توسـعه اسـتان و چشـم      هـاي توسـعه کـه در   راهبـرد براي این منظور ابتـدا  
ــارات      ــور و عملکــرد اعتب ــه تفکیــک ام ــارات ب ــپس وضــعیت اعتب ــان و س ــدوین و منتشــر شــده اســت بی ت

  هاي اجرایی بررسی خواهد شد.اي به تفکیک دستگاههزینه
  هاي توسعه استانراهبرد بررسیالف) 

در امـور اقتصـادي و تولیـدي اهـدافی بـه شـرح زیـر را دنبـال         ساله، ایـن اسـتان    20انداز بر مبناي سند چشم
  کند:می

انـداز مطلـوب بـا تکیـه بـر افـزایش       تحقق رشد اقتصادي بـاالتر از رشـد اقتصـادي کشـور در چشـم      •
 هاي نوینآوريوري سرمایه انسانی و فنبهره

 کاهش نرخ رشد جمعیت (نرخ رشد طبیعی و مهاجرت به خصوص به کالنشهر اصفهان) •

انـداز مطلـوب کشـور و اصـالح     تـر از نـرخ بیکـاري در چشـم    کاهش نرخ بیکـاري بـه رقمـی پـایین     •
 ساختار اشتغال در راستاي جذب بیشتر نیروهاي متخصص و تحصیلکرده

ــتایی و        • ــاي روس ــدي خانواره ــور توانمن ــه منظ ــتایی ب ــاطق روس ــتغال در من ــوع اش ــعه و تن توس
 کاهش اختالف بین مناطق

 هاي نوین و صنایع پاك و غیرآالیندهبر فناوريتوسعه صنعتی با تکیه  •

هـاي  و اجـراي طـرح  وري توسعه کشاورزي استان بـا اسـتفاده بهینـه از منـابع پایـه در جهـت بهـره        •
 لویت تخصیص منابع در راستاي توسعه پایدارونوین و ا

ی گـذاران داخلـی و خـارج   ایجاد ساز و کارهـاي انگیزشـی و فضـاي مناسـب و امـن جهـت جـذب سـرمایه         •
 به استان

انــداز مطلــوب گردشــگري بــاالتر از رشــد اقتصــادي کشــور در گزینــه چشــم رشــد صــنعت تحقــق  •
 این صنعت 

ــین شــده در ســند چشــم   ــداف تعی ــتاي اه ــداز، برخــی در راس ــن بخــش   ان ــتان در ای ــاي اس ــرین راهبرده از مهمت
  عبارتند از:
o عرضـه نیـروي کـار و    هاي شغلی مناسب با توجـه بـه رشـد جمعیـت فعـال و افـزایش       ایجاد فرصت

 نیروي کار وجود مازاد 

o  ــا سیاســت  توســعه ارتباطــات و زیرســاخت ــات متناســب ب ــاوري اطالع ــاطی و فن ــاي ارتب ــاي توســعه ه ه
 فناوري کشور

o هاي مجاورانتقال آب از حوزه 
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o سازي آبهاي سطحی از طریق احداث سدهاي کوچک مخزنیکنترل و ذخیره 

o حمایت از صادرات گیري و توسعه حمل و نقل در راستايجهت 

o هاي مربوط به تجارت الکترونیکیتوسعه زیرساخت 

o ها و نواحی صنعتیتوسعه و ایجاد زیربناها جهت ساماندهی استقرار صنایع در شهرك 

o گذاري مستقیم خارجیگذاري خارجی در استان و جذب سرمایهحمایت از سرمایه 

o    ــدیلی ــنایع تب ــودن ص ــتاندارد نم ــعه و اس ــته وتوس ــدي بس ــاورزي  بن ــوالت کش ــور  محص ــه منظ ب
 کاهش ضایعات

o      ــفهان ــافري اص ــاي مس ــذاري قطاره ــه واگ ــودن زمین ــراهم نم ــفهان   –ف ــران، اص ــهد و  –ته مش
 بندرعباس به بخش خصوصی  –اصفهان 

o    فــراهم آوردن زمینــه الزم جهــت عرضــه کــافی زمــین بــراي مســکن و توســعه شــهري بــا الویــت
 ها و ضوابط شهرسازي و توسعه، سیاستاراضی موات و بایر در چارچوب کاربري اراضی

o  ــ ــعه منطق ــاد       یتوس ــازار و ایج ــاي ب ــه و تقاض ــه عرض ــاس رابط ــتان براس ــگري اس ــواحی گردش ن
 تسهیالت زیربنایی و اداري 

o          هـاي تخصصـی   توسعه خـدمات بانکـداري، بیمـه و ایجـاد بـازار بـورس خصوصـاً در زمینـه فعالیـت
 در استان

o   ــوع کشــت محصــوالت صــادراتی ــذور اصــالح شــده و  گســترش و تن ــی، ب همچــون گیاهــان داروی
 سایر محصوالت با ارزش افزده باال به سایر استانها و کشورها

هـا، تنگناهـا و سـطح توسـعه یـافتگی،      عالوه بر مبناي سند توسعه اسـتان، بـا توجـه بـه قابلیـت     به 
ــم و فنــاوري در فعالیــت   ــد عل ــه تولی ــر پای ــوده و ب ــف اقتوســعه اســتان چنــدوجهی ب تصــادي و هــاي مختل

ــر و کشــاورزي)   و افــزایش ســهم اســتان در تعــامالت ملــی و  اجتمــاعی (گردشــگري، صــنعت، خــدمات برت
ــن    ــود. ای ــد ب ــتوار خواه ــی اس ــا و    فرامل ــتان برخــی راهبرده ــعه اس ــداف توس ــه اه ــیدن ب ــند در جهــت رس س

ه اسـت.  دار و محـرك توسـعه اسـتان شـد    هایی تدوین نموده اسـت کـه منجـر بـه تعیـین اقـدامات الویـت       سیاست
  ها عبارتند از:ها و برنامهبرخی از مهمترین این طرح

 هاي نوینهاي صنعتی با تکنولوژيگیري ویژه فعالیتهاي خاص سپردهایجاد صندوق •

گـري فـوق   گـذاري و توجـه ویـژه بـه قطعـات ریختـه      گـري بـا سـرمایه   ایجاد قطب صـنعتی ریختـه   •
سـازي و ... بـا رعایـت مسـائل آمایشـی      هـاي تکمیلـی شـامل صـنایع ماشـین     سنگین و ایجاد حلقه

 و زیست محیطی 

 مطالعه توسعه صنعتی محور شرق و ناحیه شهرضا و سمیرم •

هـاي گلپایگـان، خوانسـار،    ایجاد و توسـعه صـنایع تبـدیلی کشـاورزي و مـواد غـذایی در شهرسـتان        •
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 تیران و شهرستان نطنز –گیري محور صنعتی گلپایگان داران و تیران جهت شکل

ــاد  • ــتان ایج ــیمی در شهرس ــه پتروش ــتی آن در    کارخان ــایین دس ــنایع پ ــرس و ص ــوزه زاگ ــاي ح ه
 هاي غیربرخوردار استانشهرستان

هـاي سـمیرم، فریـدن، فریدونشـهر، چادگـان      پتروشـیمی در شهرسـتان   دسـتی ایجاد صـنایع پـایین   •
 و شهرضا با عنایت به گذر خط لوله اتیلن از زاگرس

 هاي باري و مسافري و ...)و نقل ریلی (ساخت واگن یجاد و توسعه صنایع مرتبط با حملا •

 اندازي واحدهاي سرب و روي در معدن نخلک و ایران کوه و واحدکانه آرایی در اناركراه •

ــعاع     • ــل ش ــنایع در داخ ــتقرار ص ــع اس ــازنگري در من ــعه    50ب ــدف توس ــا ه ــومتري ب ــنایع کیل ص
 غیرآالینده

ــابی جهــت توســعه و ار کمــک • ــالی و بازاری ــی، م ــه  هــاي فن ــاء نقــش صــنایع دســتی در مجموع تق
 هاي اقتصادي استانفعالیت

 هاي معدنی استانایجاد واحدهاي فرآوري مواد معدنی در نواحی داراي پتانسیل •

بـرداري  نـوین در زمینـه الکترونیـک و مـواد جدیـد و بهـره      هـاي  آوريایجاد و توسعه صـنایع و فـن   •
 از دستاوردهاي علمی و نوین

 اي متناسب با نیاز بخشهاي اقتصاديفنی و حرفه هاي تخصصیگسترش رشته •

ــهرك  • ــداث ش ــهرك   اح ــوار ش ــاطق همج ــارگري در من ــکونی ک ــاي مس ــه  ه ــنعتی (مورچ ــاي ص ه
 خورت، جی و سه راهی مبارکه)

هــاي انتقــال اجــراي ســدهاي مخزنــی مطالعــه شــده در اســتان، تکمیــل مطالعــات و اجــراي طــرح •
 آب

هــاي گلپایگــان، خوانســار، کاشــان، نــائین، شهرســتانهــاي انتقــال آب بــه تکمیــل و اجــراي طــرح •
تیــران و کــرون، تکمیــل بانــد دوم محــور اصــفهان، نــائین و بهســازي محــور نــائین، انــارك، خــور،  

 طبس

 آبادشهر، نجفاحداث باند دوم کمربندي خمینی •

 احداث کمربندي گلپایگان •

 موته –احداث باند دوم مسیر گلپایگان  •

 شیراز –احداث آزادراه مبارکه، ایرانکوه و اتصال به بزرگراه اصفهان  •

 گلپایگان –احداث آزادراه اصفهان  •

 ایجاد منطقه ویژه اقتصادي در استان •

 و ... •
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همچنین براسـاس مباحـث برنامـه چهـارم، مزیـت و نقـش غالـب اقتصـادي اسـتان بـر محـور بخـش             
  ه صورت زیر بیان شده است:لویت توسعه صنایع نیز بوصنعت بنا خواهد شد. ا

o  :فلزات اساسینخست 

o  :سازيماشیندوم 

o  :شیمیاییسوم 

o  :نساجیچهارم 

o  :هاي غیرفلزيکانیپنجم 

هــاي توســعه کشــاورزي در زمینــه بخــش کشــاورزي نیــز، تأکیــد بیشــتر برنامــه بــر رفــع محــدودیت 
بـه نظـر    شـده اسـت.  است. به طـور کلـی الگـوي توسـعه اسـتان براسـاس الگـوي بخـش پیشـتاز قـرار داده           

بـراي نـواحی    یک بخشـ تـ رسد اتخاذ الگوي توسـعه چندبخشـی بـراي منطقـه مرکـزي و الگـوي توسـعه        می
کلــی توســعه اقتصــادي اســتان باشــد. در هــر حــال اصــول  تــرین اســتراتژي کوهســتانی و کــویري مناســب

  استان به صورت زیر است:
o هاي تولیدي استانتوسعه فعالیت 

o  کـزي اسـتان بـه همـراه مهـار رشـد شـتابان توسـعه صـنعت در ایـن           تمرکززدایی از نـواحی مر
 محدوده

o غربــی غربــی و جنــوببخشــی بــه فضــاهاي زیســت و فعالیــت در نــواحی غــرب، شــمالتعــادل
 شرقیو تثبیت جمعیت و فعالیت در نواحی شرق و شمالاستان 

o     ــه عنــوان ــر ب ارتقــاء مشــارکت شــهر اصــفهان در تقســیم کــار ملــی خــدمات تخصصــی و برت
 رکز خدمات سطح یکم

o درواعمال مدیریت صحیح بر منابع آب و خاك در محور زاینده 

o           ممانعت جدي از تبدیل اراضـی بـا قابلیـت کشـاورزي پیرامـون شـهرهاي اسـتان بـه فضـاهاي
 مسکونی و واحدهاي تولیدي غیرکشاورزي

o گــران فرهنگــی اســتان بــراي جــذب ســیاحت –هــاي تــاریخی گیــري مطلــوب از جاذبــهبهــره
 داخلی و خارجی

o   ــه ــب مجموع ــز زیســت و فعالیــت اســتان در قال ــا، قطــبســازماندهی مراک ــا و اي از محوره ه
  هاي توسعهکانون

  
   



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   93

مهندسان مشاور نقش محیط    

  ب) بررسی اعتبارات عمرانی استان
ــر مبنــاي اطالعــات ســالنامه آمــاري اســتان، در ســال   ــار  1175معــادل  1387ب ــال اعتب ــارد ری میلی

بررســی عملکــرد ایــن اعتبــارات بــه ن هزینــه شــده اســت. هــاي اجرایــی اســتابــراي امــور جــاري دســتگاه
و و پــرورش و ســازمان بنیــاد شــهید دهــد کــه ســازمان آمــوزش هــاي اجرایــی نشــان مــیتفکیــک دســتگاه

-جـاري را طـی سـالهاي مـورد بررسـی بـه خـود اختصـاص داده        امور ایثـارگران بیشـترین میـزان اعتبـارات     

حـاکی   1381-87هـاي اجرایـی طـی سـالهاي     ه دسـتگاه اند. رونـد تحـوالت و میـزان رشـد اعتبـارات هزینـ      
ــاد شــده، اعتبــارات    8/18از متوســط رشــد ســاالنه  درصــد ایــن نــوع اعتبــارات اســت. در طــول ســالهاي ی

هـاي اجرایــی بـه جـزء سـازمان امـور اقتصــادي و دارایـی، حـوزه هنـري ســازمان         اي تمـامی دسـتگاه  هزینـه 
 مان بازرسـی و پزشـکی قـانونی رونـد صـعودي داشـته اسـت.       تبلیغات اسالمی، اداره کل امـور مالیـاتی، سـاز   

ــرخ رشــد     ــا ن ــی ب ــور اقتصــادي و دارای ــارات ســازمان ام ــان اعتب ــن می ــوده و   -8/17در ای درصــد مواجــه ب
  هاي اخیرالذکر تا حدودي ثابت مانده است. سایر دستگاهاعتبارات 
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  1381- 87میلیون ریال)، سالهاي ارقام به استان از محل درآمد عمومی (هاي اجرایی عملکرد اعتبارات جاري دستگاه: 16- 1جدول شماره 
87-1381  

 نرخ رشد
  شرح 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

          جمع
          سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
           استانداري اصفهان
           اداره کل ثبت احوال
              تأمینیاداره کل زندانها و اقدامات 
              اداره کل ثبت اسناد و امالك
              اداره کل اوقاف و امور خیریه

               سازمان امور اقتصادي و دارایی

                  اداره کل امور مالیاتی

            اداره کل گمرك
                   اداره کل کار و امور اجتماعی
           اداره کل هواشناسی

        
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگري

            اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
           سازمان تبلیغات اسالمی
              سازمان تبلیغات اسالمیحوزه هنري 
            سازمان آموزش و پرورش
            اداره کل نوسازي مدارس
               اداره کل تربیت بدنی
            اداره کل انتقال خون

              سازمان بهزیستی

           سازمان مسکن و شهرسازي
            اداره کل دامپزشکی
          اداره کل منابع طبیعی

            اداره کل حفاظت محیط زیست

               اداره کل صنایع و معادن

                تحقیقات صنعتیاداره کل استاندارد و 

               سازمان بازرگانی

               اداره کل راه و ترابري

            اداره کل امور عشایر

              کل تعاون اداره

            سازمان جهاد کشاورزي

         سازمان بازرسی

            سازمان پزشکی قانونی

           شرکت آب و فاضالب روستایی

  .1387سالنامه آماري استان، سال مأخذ: 
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 8/959معــادل  1387ریــزي اســتانداري، در ســال بــر مبنــاي اطالعــات اخــذ شــده از معاونــت برنامــه
هـاي عمرانـی اسـتان مصـوب شـده اسـت کـه مجمـوع کـل ایـن اعتبـارات            میلیارد ریال اعتبـار بـراي طـرح   

انـی در طـول سـالهاي گذشـته     شـده اسـت. البتـه میـزان تخصـیص (عملکـرد) اعتبـارات عمر       داده تخصیص 
درصـد در سـال    1384تـا   1383درصـد در سـال    51هرگز صـد درصـد نبـوده، عملکـرد بودجـه مصـوب از       

  متغیر بوده است. 1385
درصــد  2/7دهــد کــه نشــان مــی 1387بررســی ســهم اعتبــارات مصــوب بــه تفکیــک امــور در ســال  

ــه امــور عمــومی،  ــه امــور اقتصــادي  9/17و  درصــد بــه امــور اجتمــاعی 9/74اعتبــارات عمرانــی ب درصــد ب
  اختصاص یافته است.

ــی اســتان طــی ســالهاي   ــارات عمران ــد صــعودي داشــته اســت.   1381-87عملکــرد اعتب همــواره رون
درصـد بـوده اسـت. رونـد تحـوالت بودجـه عمرانـی         9/19متوسط رشـد سـاالنه ایـن نـوع اعتبـارات معـادل       

بودجـه عمرانـی اسـتان همـواره در حـال       1381-86بـه طوریکـه طـی سـالهاي     استان روند نوسانی داشـته،  
درصـد بـه شـدت کـاهش      -58بودجـه عمرانـی اسـتان بـا نـرخ رشـد        1387افزایش بوده است. اما در سـال  

در ســال  میلیــارد ریــال 960بــه  1386میلیــارد ریــال در ســال  2308یافتــه اســت. میــزان ایــن بودجــه از 
  رسیده است. 1387

باتوجــه بــه متغیــر بــودن نــرخ تــورم و در جهــت ارائــه تصــویر مناســب و قابــل مقایســه از اعتبــارات عمرانــی  
قیمـت ثابـت تبـدیل شـده اسـت. بـراین اسـاس رشـد سـالیانه          استان طی سالهاي گذشته، ارقـام ایـن اعتبـارات بـه     

 - 66معــادل  1387ســال  درصــد و نــرخ رشــد آن در 1/2معــادل  1381- 87ي ابودجــه عمرانــی اســتان طــی ســاله
  درصد بوده است.
  هاي جاري، میزان اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهاي عمومی برحسب امور و قیمت: 16-2جدول شماره 

  (میلیون ریال) 1381- 87سالهاي 
       شرح

مصوب
             جمع
         امور عمومی
             امور اجتماعی
           امور اقتصادي

عملکرد 
          جمع
        امور عمومی
           امور اجتماعی
             امور اقتصادي

  . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ: 
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  ، ثابتهاي اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهاي عمومی برحسب امور و قیمت: میزان 16-3جدول شماره 

  (میلیون ریال) 1381- 87سالهاي 
 شرح 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

  مصوب

            جمع

        امور عمومی

             امور اجتماعی

          امور اقتصادي

عملکرد 

           جمع

         امور عمومی

           امور اجتماعی

            امور اقتصادي

  . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ: 
  

  (میلیون ریال) 1381- 87هاي جاري، سالهاي مجموع عملکرد اعتبارات عمرانی استان برحسب قیمت: 16- 1نمودار شماره 
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  (میلیون ریال) 1381- 87مجموع عملکرد اعتبارات عمرانی استان برحسب امور، سالهاي : 16- 2نمودار شماره 

  
دهـد  اسـتان بـه تفکیـک فصـول مربوطـه نشـان مـی       بررسی عملکرد اعتبـارات عمرانـی امـور عمـومی     

 بیشــترین 1387درصــد در ســال  2/30درصــد و امــور قضــایی بــا  5/30هــاي مــالی بــا کــه فصــل پــژوهش
 1386و  1385ایـن جایگـاه در سـالهاي    هـا بـه خـود اختصـاص داده اسـت.      عملکرد را در بـین سـایر فصـل   

درصـد کـل بودجـه عمرانــی ایـن بخـش تعلــق       41و  3/35بـه اداره امـور عمـومی بــه ترتیـب بـا اختصــاص      
  داشته است.

   (میلیون ریال) 1382- 87عملکرد اعتبارات امور عمومی استان به تفکیک فصل، سالهاي  :16- 4شماره جدول 
 شرح 1382 1383 1384 1385 1386 1387

        جمع

       فصل اول: اداره امور عمومی

       فصل دوم: امور قضایی

        فصل سوم: خدمات مالی، فنی و مدییت

        فصل چهارم: پژوهش هاي مالی

       فصل پنجم: دفاع

       فصل ششم: نظم و امنیت عمومی

  . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ: 
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ــال    ــاعی در س ــور اجتم ــی ام ــارات عمران ــی     1387اعتب ــارات عمران ــل اعتب ــزان ک ــترین می ــه بیش ک
ــاه و  هــاي اســت در فصــلاســتان را در اختیــار داشــته  ــگ و هنــر، بهداشــت و ســالمت، رف آموزشــی، فرهن

تأمین اجتماعی و تربیـت بـدنی هزینـه شـده اسـت. در دوره مـورد بررسـی فصـل آمـوزش و فصـل فرهنـگ            
ــانه ــر، رس ــارات را   و هن ــزان اعتب ــاي جمعــی و گردشــگري بیشــترین می ــار داشــتهه ــد. (جــداول در اختی ان

  )16-6و  5شماره 
  (میلیون ریال) 1382- 87اعتبارات امور اجتماعی استان به تفکیک فصل، سالهاي  عملکرد :16- 5جدول شماره 

 شرح 1382 1383 1384 1385 1386 1387

            جمع

            فصل آموزش

         و هنر،..فصل فرهنگ 

         فصل بهداشت و سالمت

        فصل رفاه و تأمین اجتماعی

          فصل تربیت بدنی

  . 1387سالنامه آماري استان،  مأخذ: 
  

  (درصد) 1382- 87اجتماعی به تفکیک فصل، سالهاي توزیع اعتبارات امور : 16- 6جدول شماره 
 شرح 1382 1383 1384 1385 1386 1387

             جمع

       فصل آموزش

     
فصل فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعی و 

 گردشگري

       فصل بهداشت و سالمت

       فصل رفاه و تأمین اجتماعی

       فصل تربیت بدنی
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  (میلیون ریال) 1382- 87امور اجتماعی برحسب فصل، سالهاي : عملکرد اعتبارات 16- 3نمودار شماره 

  
میلیــارد  7733معــادل  1382-87طــول دوره  مجمــوع اعتبــارات عمرانــی امــور اقتصــادي اســتان در 

درصـد، فصـل مسـکن و     3/30ریال بوده است که بیشـترین میـزان بودجـه عمرانـی بـه فصـل منـابع آب بـا         
ــا    ــتایی ب ــهري و روس ــران ش ــا     3/28عم ــل ب ــل و نق ــل حم ــد و فص ــاص دارد.   2/23درص ــد اختص درص

ــه فصــول     ــورد بررســی ب ــالهاي م ــی در طــول س ــزان بودجــه عمران ــرین می ــانی ( کمت  2/0تجــارت و بازرگ
  درصد) تعلق دارد. 5/0درصد) و محیط زیست (

  
  (میلیون ریال) 1382- 87: عملکرد اعتبارات امور اقتصادي استان به تفکیک فصل، سالهاي  16-7جدول شماره 

       شرح

           جمع
           فصل کشاورزي و منابع طبیعی
         فصل منابع آب

          فصل صنعت و معدن
          فصل محیط زیست

        فصل بازرگانی و تجارت

         فصل انرژي

             فصل حمل و نقل
           فصل ارتباطات و فن آوري اطالعات
         مسکن و عمران شهري
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  (درصد) 1382- 87اقتصادي به تفکیک فصل، سالهاي  : توزیع اعتبارات امور16- 8جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 1387هــاي اجرایــی اســتان در ســال مجمــوع اعتبــارات عمرانــی تخصــیص یافتــه (عملکــرد) دســتگاه
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بیشــترین میــزان ایــن نــوع اعتبــارات بــه شــرکت ســهامی   6/4500معــادل 

ــا ســازمان آب منطقــه ــا  درصــد، اداره 1/19اي اصــفهان ب درصــد، ســازمان جهــاد  6/11کــل راه و ترابــري ب
ــا  2/7درصــد، اداره کــل نوســازي مــدارس بــا  9/8کشــاورزي بــا  درصــد و شــرکت آب و فاضــالب اســتان ب

دسـتگاه اجرایـی    5درصـد کـل اعتبـارات عمرانـی بـه       6/52درصد اختصـاص یافتـه اسـت. در مجمـوع      7/5
  بیانگر گرایشات حاکم بر توسعه استان باشد.ند توااستان تعلق داشته است. این موضوع به نحوي می

میلیــارد ریــال بــوده  9/189معــادل  1387هــاي اســتان در ســال مجمــوع بودجــه عمرانــی شــهرداري
-هـاي اجرایـی اسـتان را تشـکیل مـی     درصـد کـل اعتبـارات عمرانـی دسـتگاه      2/4است که این میزان تنهـا  

رونـد صـعودي بـوده اسـت و بـا       1384-87ره هـاي طـی دو  رونـد تحـوالت بودجـه عمرانـی شـهرداري     دهد. 
ــارد ریــال در  2/76درصــد از  6/35متوســط رشــد ســالیانه  ــه  1384ســال میلی ــال در  9/189ب میلیــارد ری

هـاي؛  بـه شـهرداري   1387بـه عـالوه بیشـترین میـزان بودجـه عمرانـی در سـال         رسیده اسـت.  1387سال 
ــف  3/6اصــفهان ( ــان و نج ــدام درصــد)، گلپایگ ــاد (هرک ــاص  1/3درصــد) و ســمیرم ( 7/3آب درصــد) اختص

میلیـون ریـال    1879معـادل   1387شـهر در سـال   داشته اسـت. میـزان بودجـه عمرانـی شـهرداري خمینـی      
  گیرد.هاي استان را دربرمیدرصد کل بودجه عمرانی شهرداري 1بوده است که تنها 

   
  

1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح
10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 جمع
12.8 7.4 10.0 10.5 5.1 9.1 فصل کشاورزي و منابع طبیعی
35.0 41.0 19.9 19.2 13.3 23.2 فصل منابع آب
7.2 3.3 3.5 3.9 0.6 0.7 فصل صنعت و معدن
0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 فصل محیط زیست
0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 فصل بازرگانی و تجارت
4.1 0.9 0.9 0.4 0.0 0.0 فصل انرژي
17.2 2 2.3 28.5 31.3 38.6 24.7 فصل حمل و نقل
0.6 0.7 0.8 0.1 0.2 0.4 فصل ارتباطات و فن آوري اطالعات
2 2.3 23.8 36.1 3 3.9 41.8 41.6 مسکن و عمران شهري
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  (میلیون ریال) 1384-87هاي هاي اجرایی از محل درآمدهاي عمومی استان، سالعملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه: 16-9شماره جدول 
 شرح 1384 1385 1386 1387 شرح 1384 1385 1386 1387 شرح 1384 1385 1386 1387

 جمع 1160844 2023100 2308416 4500614 مجموع اعتبارات عمرانی شهرداري ها 76191 120778 103253 189904 شهرداري فالورجان 461 1440 3789 2977
 اداره کل منابع طبیعی 15024 63780 31336 62040 شهرداري آران و بیدگل 838 2057 3159 2604 شهرداري فوالدشهر 148 1118 0 0

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 10162 11627 22695 27200 شهرداري ابریشم 375 500 259 802 شهرداري قمصر 1670 830 10544 1480
 اداره کل اطالعات استان     7000 13360 شهرداري ابوزیدآباد 403 560 1062 2060 شهرداري قهدریجان 403 930 518 1660
 اداره کل امور مالیاتی 2087 3000 4421 8560 شهرداري اردستان 480 2921 2797 3330 شهرداري کاشان 610 5100 1454 4450
 اداره کل پزشکی قانونی اصفهان   2785 3907 16400 شهرداري اژیه 728 480 615 1100 شهرداري کرکوند 48 424 119 550
 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی 3397 7499 6483 15258 اصفهانشهرداري  11062 1975 2705 12000 شهرداري کلیشاد و سودرجان 448 720 296 740
 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 200 300 1232 4870 شهرداري افوس 583 500 718 1400 شهرداري کمشجه 388 780 357 781

 اداره کل انتقال خون 2533 4339 3706 1530 شهرداري انارك 801 1380 1840 2511 شهرداري کمه 878 470 827 1655
 اداره کل اوقاف و امور خیریه 9141 13040 12524 41960 شهرداري ایمانشهر 403 470 222 720 شهرداري کوشک 127 56 383 1520
 اداره کل پست 980 3160 3582 5150 شهرداري بادرود 2411 7262 2103 2010 شهرداري کوهپایه 593 580 681 2160
 اداره کل تربیت بدنی 37047 74078 64211 144004 شهرداري باغبهادران 711 320 518 1140 شهرداري کهریزسنگ 1188 155 768 1160
 اداره کل تعاون 319 1011 764 1840 شهرداري برزك 768 700 2469 1367 شهرداري گز 508 240 481 1440
 اداره کل ثبت احوال استان 846 1919 4376 1080 شهرداري برف انبار 633 259 714 1170 شهرداري گلپایگان 1470 1538 752 7087
 اداره کل ثبت اسناد استان 2300 4067 10790 8000 شهرداري بوئین و میاندشت 328 1660 1090 2954 شهرداري گلدشت 568 1038 457 1520
 اداره کل حفاظت محیط زیست 1837 3002 7066 21400 شهرداري بهاران 328 460 290 1130 شهرداري گلشهر 382 620 616 1550
 اداره کل راه و ترابري 212746 404879 374123 522442 شهرداري بهارستان 278 910 444 2850 شهرداري گوگد 314 440 416 1071
 فرهنگ و ارشاد اسالمیاداره کل  16572 24096 20442 42990 شهرداري پیربکران 328 280 222 2217 شهرداري مبارکه 50 2356 1062 1468
 اداره کل کار و امور اجتماعی 9289 9314 13778 14085 شهرداري تودشک 590 660 755 1018 شهرداري محمدآباد 509 700 864 900

 اداره کل گمرك 454 316 626 1300 شهرداري تیران 966 1300 874 1860 شهرداري مشکات 0 950 930 1500
 اداره کل نوسازي مدارس 173658 251873 193881 325432 شهرداري جندق 745 1176 1020 1680 منظریهشهرداري  142 312 383 1156
 اداره کل هواشناسی 2019 6691 6590 10643 شهرداري جوشقان و کامو 974 1000 1225 2150 شهرداري مهاباد 5969 443 1010 1230
 استانداري اصفهان 17741 41499 43114 57585 شهرداري چادگان 837 1110 1376 1360 شهرداري میمه 477 599 578 2558
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 77846 103962 63496 91290 شهرداري چرمهین 536 550 600 2300 شهرداري نایین 637 2150 2117 3500
 جمعیت هالل احمر 2376 4391 2162 4700 شهرداري چمگردان 348 610 444 200 شهرداري نجف آباد 3452 12180 2358 7097
 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی 250 550 213 1050 شهرداري حبیب آباد 213 600 385 2000 شهرداري نصرآباد 693 680 1101 1000
 خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و 5640 5057 26227 126715 شهرداري حسن آباد 563 600 975 1810 شهرداري نطنز 1092 1847 1042 4590

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 0 300 7060 36123 شهرداري حنا 648 740 795 1335          

 دیوان محاسبات استان 350 237 142 500 شهرداري خالدآباد 3004 620 518 1140          

 سازمان آموزش و پرورش 6053 1256 18755 5127 خمینی شهرشهرداري  365 5247 587 1879          

 سازمان امور اقتصادي و دارایی 1150 1500 1022 2670 شهرداري خوانسار 1779 1169 1444 2501          

 سازمان بازرسی استان اصفهان 0 558 142 1100 شهرداري خوراسگان 748 5536 3296 1350          

 سازمان بازرگانی استان 2170 893 7002 3292 شهرداري خورزوق 498 472 681 1360          

 سازمان بسیج سازندگی نیروي مقاومت بسیج اصفهان 0 7084 26227 29130 شهرداري خور 903 2200 1910 1510          

 امور ایثارگران سازمان بنیاد شهید و 7564 11552 9816 43914 شهرداري داران 749 3720 2529 1821          

 سازمان بهزیستی 9302 9381 10587 22233 شهرداري دامنه 632 1227 694 1180          

 سازمان تبلیغات اسالمی 5799 5036 6782 17548 شهرداري درچه 303 798 109 5240          

 سازمان جهاد کشاورزي 115726 115800 136206 401119 شهرداري دستگرد 438 440 533 1510          
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  شرح 1384 1385 1386 1387  شرح 1384 1385 1386 1387
 سازمان حمل و نقل و پایانه هاي استان     3014 500 شهرداري دولت آباد 531 780 370 3540
 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 2166 6207 10657 23670 شهرداري دهاقان 532 1590 1572 3533
 سازمان صنایع و معادن 14433 1024 533 1300 شهرداري دهق 483 390 547 1070
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي 1900 300 0 0 شهرداري دیزیچه 20 368 306 1290
 سازمان مسکن و شهرسازي 36598 47095 30365 54751 شهرداري رزوه 603 450 1197 1089
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 32552 66084 50793 75809 شهرداري رضوانشهر 558 394 805 1290
 شبکه دامپزشکی 4317 6778 7377 9395 شهرداري زاینده رود 453 320 444 200
 شرکت سهامی برق منطقه اي استان اصفهان 2312 12170 0 122000 شهرداري زرین شهر 137 1000 0 2500
 شرکت توزیع برق استان اصفهان     11198 30950 شهرداري زواره 583 690 1261 1260
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان     4001 11250 شهرداري زیباشهر 48 368 153 650
 شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور 0 6520 7376 0 شهرداري سده لنجان 473 650 444 2470
 شرکت سهامی سازمان آب منطقه اي اصفهان 70578 167094 542565 861665 شهرداري سفید شهر 436 513 539 880
 شرکت سهامی سازمان آب منطقه اي تهران 10890 14280 0 0 شهرداري سگزي 578 500 481 1100
 شرکت سهامی مخابرات استان اصفهان 0 0 0 0 شهرداري سمیرم 2332 5746 4968 5979
 شرکت آب و فاضالب استان 27301 147652 149874 256960 شهرداري شاهین شهر 0 3126 259 355
 شرکت آب و فاضالب روستایی 99689 132177 108850 210444 شهرداري شهرضا 665 3730 451 4900
 شرکت آب و فاضالب کاشان 12880 36391 60289 47816  شهرداري طالخونچه 67 342 158 934
 شرکت شهرکهاي صنعتی 3932 45147 50794 168500 شهرداري عسگران 638 420 842 1690
 شرکت علمی تحقیقاتی استان اصفهان     2500 60438 شهرداري علویجه 438 340 2489 1140
 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانا 742 623 1759 3440 شهرداري نوش آباد 950 958 526 1610
 مدیریت صنایع دستی 4282 1965 0 0 شهرداري نیاسر 1100 730 1591 2130
 عشایر استانمدیریت امور  7289 0 10732 24500 شهرداري نیک آباد 543 480 981 1030
 نیروي انتظامی استان 214 11353 0 0 شهرداري ورزنه 602 640 660 1950
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 0 0 0 2200 شهرداري ورنامخواست 348 640 459 1411
 دانشگاه صنعتی اصفهان 0 0 0 33600 شهرداري وزوان 248 600 578 1200
 دانشگاه مهندسی گلپایگان 0 0 0 8000 شهرداري هرند 748 740 824 1465
 دانشگاه اصفهان 0 0 0 35600 شهرداري ونک 533 740 815 1650
 مرکز آموزش عالی خوانسار 0 0 0 6700 شهرداري گرگاب 0 0 0 1380
 دانشگاه هنر اصفهان 0 0 0 36246 شهرداري الي بید 0 0 0 640
 کاشاندانشگاه  0 0 0 48096 شهرداري قهجاورستان 0 0 0 720
 دانشگاه پیام نور اصفهان 0 0 0 6240 شهرداري جوزدان 0 0 0 350
 وزارت مسکن و شهرسازي 0 0 0 37000 شهرداري فریدونشهر 1022 2368 3653 5129

  .1387مأخذ: سالنامه آماري استان،   
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  مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهرها و آبادي - 1- 7
اي خواهنـد داشـت و بـه ناچــار    نقـاط شـهري برحسـب انــدازه و عملکردشـان نیـروي جاذبـه گســترده      

ذف جمعیـت سـرریز نـواحی پیرامـونی     حـ کننـد. شـهرها بـا    روابطی را بـا محـیط پیرامـون خـود ایجـاد مـی      
ــرار مــی  توســعه مــی ــراکم جمعیــت تحــت فشــار ق ــر ت ــر اث ــز  یابنــد و ب ــوارد خــود نی ــد و در برخــی م گیرن

مهمتـر اینکـه بـراي ادامـه حیـات خـود روابـط        سـازند.  ها و نواحی اطـراف منتقـل مـی   فشارهایی را به حومه
ــی     ــرار م ــوزه برق ــا ح ــا ب ــد اینه ــاعی و مانن ــدماتی، اداري، اجتم ــدي، خ ــادل تولی ــا نامتع ــادل ی ــازند. متع س

اً همـین حـوزه نفـوذ        اهمیت حوزه نفوذ بر شـهرها نیـز در برخـی مـوارد بسـی      ار تعیـین کننـده اسـت و بعـض
  دهد.کند و به آن شکل و قوام مینقش شهر را هم تعیین می

یابــد و بیشــتر مراکــز شــهر ایرانــی بــه لحــاظ کــارکردي بــا اتکــاء بــه منــاطق نفــوذ خــود تکامــل مــی
وســتگی در ایــن وابســتگی و پیانــد. شــهري و روســتایی از نظــر اقتصــادي و اجتمــاعی بــه یکــدیگر وابســته 

ــه    ــا توجــه ب ــایی کشــور ب ــف جغرافی ــواحی مختل ــدهاي   ن ــابع اقتصــادي و پیون ــوع شــرایط طبیعــی و من تن
-نقـش شـهري تعیـین مـی    اجتماعی، ابعاد متنـوع و گونـاگونی دارد. عملکردهـاي شـهري کـه بـا توجـه بـه         

ري و گذرانــد و در ایــن میــان نقــش تجــا اي بــر چگــونگی روابــط شــهر و روســتا مــی گردنــد، تــأثیر عمــده
یابـد، بـه ویـژه کـه روسـتاهاي واقـع در حـوزه نفـوذ شـهري از ایـن           رسانی شهر اولویت بیشتري مـی خدمات

  کنند.حیث وابستگی بیشتري در خود حس می
تـوان  مـی  –بـه ویـژه در شـهرهاي کوچـک و متوسـط       –هـاي نفـوذ شـهري    بنابراین با تعیـین حـوزه  

هـاي وابسـته بـه    ک در مواضـع مشـخص و معـین فعالیـت    ر سـاخت تـا هـر یـ    ااي متعادل بین آنها برقررابطه
هنــد و بــه منظــور بــرآورد نیازهــایی کــه قــادر بــه تــأمین آن دکشــی از دیگــري ادامــه خــود را بــدون بهــره

ــن      ــه ای ــراي دســتیابی ب ــابراین ب ــرار ســازند. بن ــادلی را بایکــدیگر برق ــول و متع نیســتند، خــود رابطــه معق
  گیرد. منابع بالفعل و بالقوه آن در اولویت قرار میمنظور، شناسایی و تعیین حوزه نفوذ و 

-مطالعات مربوط بـه شناسـایی و تعیـین و تحلیـل حـوزه نفـوذ بـا آنکـه از جملـه فرآینـدهاي برنامـه           

یابنـد و در عـین حـال    آینـد ولـیکن بـه سـهولت بـا نـواحی محلـی تطبیـق مـی         اي به شمار میریزي منطقه
شـوند. بـراي   حلـی بـه آسـانی بـا منـاطق گسـترده تطبیـق داده مـی        ریـزي نـواحی م  بیشتر فرآیندهاي برنامه
هــاي متعــددي وجــود دارد کــه برخــی متکــی بــر روابــط آمــاري و هــاي نفــوذ روشتعیــین و تحلیــل حــوزه

ریاضی است و برخی دیگر به تجـارب کارشناسـی متکـی اسـت ولـیکن پـیش از پـرداختن بـه ایـن موضـوع           
  یابد:توجه به نکته زیر اهمیت می

-هـا و برنامـه  هـاي توسـعه و عمـران شـهر (طـرح جـامع شـهر) کـه تهیـه طـرح          جه به اهداف طرحباتو

هاي  و حوزه نفوذ آن را در یـک دوره معـین خواسـتار اسـت، و نیـز تعریفـی کـه از حـوزه نفـوذ شـهر ارائـه            
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ــه ایــن اصــل ضــرورت مــی 1کنــدمــی ــد کــه مــراد از بررســی و مطالعــه حــوزه نفــوذ شــهرها،   ، توجــه ب یاب
انـد و بـاري را عـالوه بـر جمعیـت      هایی است که بـه نـوعی بـه شـهر وابسـته     ی آن دسته از سکونتگاهشناسای

  کنند.  شهر بر آن تحمیل می
هـاي فراتـر بسـیار بـه یقـین      هـاي نفـوذ امکـان واقـع شـدن شـهر در حـوزه       در سلسله مراتب حـوزه 

احی و منــاطق برتــر بــه عبــارتی، هــر شــهر خــود در حــوزه نفــوذ شــهرهاي برتــر و یــا نــو نزدیــک اســت. 
ــه ــیکن بررســی منطق ــرار دارد ول ــی ق ــا مل ــایین   اي ی ــه ســطوح پ ــوذ، ب ــوزه نف ــه ح ــوط ب ــاي مرب ــر و ه ت

ــا تفــوق عملکــردي و جمعیتــی کمتــر مــی ســکونتگاه پــردازد و قصــد شناســایی و میــزان تــأثیر و هــاي ب
ــهرك     ــتاها، ش ــهر در روس ــی ش ــادي و سیاس ــی، اقتص ــاعی، فرهنگ ــدمات اجتم ــوذ خ ــی نف ــا و همچن ن ه

شـود،  هـاي توسـعه شـهري مشـخص مـی     شهرهاي کوچکتر مجاور را دارد. حوزه نفـوذ کـه فقـط در طـرح    
کنـد. در واقـع هـدف از تعیـین حـوزه نفـوذ شـهرها        حق خاصی را براي ساکنان داخـل حـوزه ایجـاد نمـی    

کننـد  بیشتر معرفی نقاطی است که بـه طـور مسـتقیم از برخـی امکانـات در داخـل شـهرها اسـتفاده مـی         
ــه خــدمات    و ن ــروز اخــتالل در ارائ ــده از خــدمات شــهري، از ب ــا شــناخت جمعیــت اســتفاده کنن ــاً ب هایت

  آورند. جلوگیري به عمل می
  شهر از عوامل تأثیرگذار به شرح زیر استفاده شده است: به منظور تعیین حوزه نفوذ خمینی

  سیاسی در سطح ناحیه است.  –که معموًال مبناي مراجعات اداري  –الف) تقسیمات کشوري 
ــیکن بیشــتر شــکل طبیعــی منطقــه پیرامــونی شــهر   کــه مــی –عوامــل جغرافیــایی ب)  تواننــد بیشــمار باشــند ول

  مدنظر است؛
  هاي ارتباطی و الگوي سفر؛ج) شبکه

  د) مراکز جمعیتی شهري و روستایی مجاور شهر مورد مطالعه؛
  هاي اقتصادي؛هـ) ویژگی

  ر نقاط جمعیتی؛و) وجود خدمات رفاهی د
  رسانی شهر مورد مطالعه و اندازه عملکردي آن.  ز) سطح خدمات

  شهر پرداخته شده است.  در ادامه به شرح هر یک از عوامل در ارتباط با خمینی
  

   

                                                             
اه، بـازار و  حوزه نفوذ مستقیم شهر بـا در نظـر گـرفتن امکـان دسترسـی مراکـز جمعیتـی اطـراف بـه خـدمات شـهري (مدرسـه، درمانگـ              - 1

اجتمــاعی و سیســتم ارتبــاطی موجــود انجــام گیــرد. در  – شــود. ایــن کــار بایــد بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی جــز اینهــا) تعیــین مــی
مواردي که بنا بـه دالیـل خـاص، انتخـاب معیارهـاي دیگـري بـراي تعیـین حـوزه نفـوذ ضـرورت داشـته باشـد، ایـن کـار بـا پیشـنهاد                  

ــا کارفرمــا انجــام خواهــد شــد.(مأخذ: قــرارداد تیــپ  نهــاد مشــاوره شهرســازي و تأییــد  هــاي تهیــه طــرح 12مرجــع تصــویب کننــده ب
  )  2پیوست شماره  – توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها 
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  الف) تقسیمات کشوري
شــهر، کوشــک و شــهر، داراي ســه شــهر خمینــیشــهر بــه مرکزیــت شــهر خمینــیشهرســتان خمینــی

و یــک بخــش مرکــزي و ســه دهســتان بــه نامهــاي مــاربین ســفلی، مــاربین وســطی و مــاربین علیــا  درچــه
آبـاد (جدیـد و قـدیم)، جعفرآبـاد، وازیچـه، دسـتگرد و اتحـاد        است. دهسـتان مـاربین سـفلی، شـامل: جـوي     

انــد، شــهر الحــاق گردیــدههــا بــه شــهر خمینــیاســالمی اســت کــه در حــال حاضــر همگــی ایــن ســکونتگاه
ربین وسـطی شـامل: قرطمـان، آدریـان، هرسـتان، قلعـه امیریـه و والشـان اسـت کـه قرطمـان و            دهستان ما

الحــاق گردیــده اســت و تنهــا روســتاي ایــن دهســتان  درچــهشــهر و والشــان بــه شــهر آدریــان بــه خمینــی
گیــرد. روســتاي تیرانچــی را دربرمــیو دهســتان مــاربین علیــا نیــز شــهر کوشــک و باشــد. قلعــه امیریــه مــی

ــ ــن شهرس ــاهین ای ــتان ش ــه شهرس ــمال ب ــرق و شــمال تان از ش ــه، از ش ــهر و میم ــتان  ش ــه شهرس ــرق ب ش
ــف اصــفهان و از شــمال ــه شهرســتان نج ــرب ب ــی و غ ــوب غرب ــوب و جن ــاد و از جن ــه شهرســتان  آب ــی ب غرب

  شود.رود محدود میفالورجان و رودخانه زاینده
شهرسـتان اســت   سیاسـی  –بـه لحــاظ تقسـیمات کشـوري مرکــز اداري     بـدین ترتیـب شــهر خمینـی   

گــردد. شــایان ذکــر اســت اداري، سیاســی شهرســتان بــه آن خــتم مــی هــايو تمــامی مراجعــات و گــرایش
  حوزه نفوذ اداري در بسیاري موارد ارتباط روزانه با شهر ندارد و اغلب ارتباط آن متناوبی است. 

  
  ب) عوامل جغرافیایی

ـ سـاز توسـعه، مـی   محیط طبیعی به عنوان بستر و زمینـه  -تـرین عامـل در تعیـین حـوزه    د اساسـی توان

هـاي طبیعـی نقـاط شـهري     گیـري حـوزه  تواننـد در شـکل  هاي نفـوذ باشـد. عوامـل محیطـی متعـددي مـی      
هــاي شناســی، ویژگــی هــاي کشــاورزي، خصوصــیات زمــین   نقــش داشــته باشــند. اســتعداد زمــین    

ــه      ــوگرافی از جمل ــعیت توپ ــطحی و وض ــاي س ــان آبه ــی، جری ــع طبیع ــوژي، موان ــد.  ژئومورفول ــن عواملن ای
گیـرد و  لیکن وضعیت توپـوگرافی از جملـه عوامـل اصـلی اسـت کـه برخـی از عوامـل دیگـر را نیـز دربرمـی           

  اي را برعهده دارد.اند نقش عمدهاي که شهرهاي کوچک کشاورزي در آنها شکل گرفتهدر پهنه
هــاي کــوهغربــی بــه شــهر در آن واقــع گردیــده اســت از ســمت شــمال و شــمالاي کــه خمینــیپهنــه

محمودآباد (ارتفاعات سید محمـد و پـالرت)، سـرچاه و کـوه صـالح محـدود اسـت و سـمت جنـوب و شـرق           
شـهر  تـوان حـوزه طبیعـی خمینـی    آن را دشت همواري پوشانده است. بـا توجـه بـه عوامـل ذکـر شـده، مـی       

ن از را ارتفاعــات ســید محمــد و پــالرت از شــمال و ســرچاه و کــوه صــالح از غــرب، محــدوده شــهر اصــفها  
  رود از جنوب تعریف کرد.  شرق، و اراضی کشاورزي مستعد و زاینده
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  هاي ارتباطی و الگوي سفرج) شبکه
کیفیــت راه در مــدت زمــان دسترســی تــأثیر دارد و زمــان دسترســی نیــز شــدت و نــوع مراجعــات بــه 

ارتباطـات   سـازد کـه  هـاي موجـود در پیرامـون شـهر مشـخص مـی      کند. مطالعـه شـبکه راه  شهر را تعیین می
ــاالخص شــهر خمینــی  ــا شــهرها و روســتاهاي پیرامــون خــود دارد.  مناســبی در ســطح شهرســتان ب شــهر ب

طریـق سـه معبـر آتشـگاه از جنـوب، اشـرفی اصـفهانی از مرکـز، خیابـان گـاز و بلـوار            شـهر از  شهر خمینـی 
   شهر ارتباط دارد. با اصفهان و شاهینشرقی و جاده کمربندي در شمال شمالبسیج از 

همچنین خمینی شـهر از طریـق دو معبـر کمربنـدي شـمال شـهر و بلـوار الغـدیر از جنـوب  بـا شـهر            
ــز ارتبــاط خمینــی  و شهرســتان نجــف ــان شــهید صــدوقی نی ــاد ارتبــاط دارد. خیاب ــا آب  شــهرهايشــهر را ب

شـهر و  سـازد. شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه وسـعت کـم شهرسـتان خمینـی           اصغرآباد و کوشک برقرار می
ــار کــالنهمچنــ ــري در کن ــاط خمینــی ین قرارگی ــا ســکونتگاهشــهر اصــفهان ارتب ــون از شــهر ب ــاي پیرام ه

  وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
  

  د) مراکز جمعیتی شهري و روستایی مجاور شهر
 3دهسـتان،   3شـهر از یـک بخـش،    همانگونه که در بنـد الـف نیـز اشـاره گردیـد؛ شهرسـتان خمینـی       

لـذا   ؛گردیده است. بـا توجـه بـه اینکـه شهرسـتان از وسـعت کمـی برخـوردار اسـت          روستا تشکیل 3شهر و 
بـه طـوري کـه در    انـد.  هاي واقع در سـطح شهرسـتان از فاصـله کمـی نسـبت بـه هـم واقـع شـده         سکونتگاه

انـد. جـدول   شـهر الحـاق گردیـده   دهه اخیر، چندین روستا و نقطـه سـکونتگاهی بـه محـدوده شـهر خمینـی      
  دهد. شهر را نشان میشهرها و روستاهاي واقع در شهرستان خمینیجمعیت  17-1شماره 

  
  1385: جمعیت نقاط سکونتگاهی شهري و روستایی در سال 17-1جدول شماره 

  نقطه سکونتگاهی
  نقاط روستایی  نقاط شهري

  قلعه امیریه  تیرانچی  اصغرآباد  درچه  کوشک  شهرخمینی
  1232  2750  5682  43200  11271  223071  جمعیت

  .1385مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سال مأخذ: 
  

-مــی شـهر نشــان هـاي شــهري و روســتایی در سـطح شهرســتان خمینــی  وضـعیت موجــود ســکونتگاه 

 بـوده جمعیـت بسـیار کمتـري     دارايشـهر سـایر نقـاط شـهري و روسـتایی      شـهر خمینـی   زدهد که به غیر ا
هــا و عملکــرد خــدماتی، اقتصــادي و اجتمــاعی آنهــا دازه جمعیتــی ســکونتگاهو اخــتالف محسوســی بــین انــ

تــوان چنــین نتیجــه گرفــت کــه هــیچ ســکونتگاهی در شهرســتان داراي تفــوق عملکــردي  وجــود دارد. مــی
شـهر و نقـاط شـهري و روسـتایی پیرامـون آن      شـهر نیسـت در مقابـل شـهر خمینـی     نسبت به شهر خمینـی 

  آباد) قرار دارند.یگري (شهر اصفهان و نجفبه نوعی در حوزه نفوذ نقاط د
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آبــاد در غــرب آن در شــهر در درجــه اول اهمیــت و شــهر نجــفکالنشــهر اصــفهان در شــرق خمینــی
ــه لحــاظ زیرنفــوذ داشــتن خمینــی  ــرار مــی درجــه بعــدي ب ــد. تعــامالت شــهر و پهنــه روســتایی آن ق گیرن

  دارد.  شهر و اصفهان وجوداقتصادي، اجتماعی زیادي نیز بین خمینی
  

  هاي اقتصاديهـ) ویژگی
هـاي طبیعـی در تعیـین جایگـاه و موضـع شـهر و روسـتا        هاي مؤثري کـه بـه همـراه ویژگـی    از ویژگی

هــاي اقتصــادي اســت کــه مطالعــه و بررســی آن منحصــر بــه شــهر و رابطــه بــین آنهــا نقــش دارد، فعالیــت
-پیرامـونی آن نیـز باشـد. ویژگـی    توانـد دربرگیرنـده جوانـب مختلـف منطقـه و روسـتاهاي       نیست بلکـه مـی  

ــه    ــود در پهن ــهرهاي موج ــا ش ــتایی و ی ــواحی روس ــادي ن ــاي اقتص ــی ه ــتایی ب ــاي روس ــیکن ه ــمارند ول ش
هــاي حــوزه نفــوذ اقتصــادي شــهرها را مشــخص ســازد، ویژگــی ايتوانــد تــا انــدازهمهمتــرین آنهــا کــه مــی

ابــط شــهر و روســتا نقــش داشــته، مبــادالتی اســت. عامــل داد و ســتد و تجــارت کــه از دیربــاز در ایجــاد رو
همچنان نیز به قـوت خـود بـاقی اسـت. وجـود بازارهـا در شـهرها کـه معمـوًال بـه لحـاظ قـدمت بـا تـاریخ               

-هــاي روســتایی در تــأمین کــاالي شــهروندان در زمــاناي کــه ســکونتگاهشــهرها برابرنــد و نقــش برجســته

کننـد، در خـور تأمـل و    ازارهـا ایفـا مـی   تـر و تـأمین نیازهـاي خـود از شـهر در زمـان حاضـر در ب       هاي قدیم
  گیري است.حتی تا حدودي اندازه

ســازند، هــاي تجــاري شــهرها برحســب میــزان توانــایی خــود و شــعاع عملــی کــه فــراهم مــی  بخــش
آورنــد کــه غالبــاً بــا حــوزه نفــوذ ســایر عوامــل تفــاوت دارد.  هــاي معینــی را بــه وجــود مــیمرزهــا و حــوزه

ــف بــه شــهرها اغلــب جــزو مــوارد تعیــین  دریافــت تولیــدات کشــاورزي و میــ زان ارســال آن از نقــاط مختل
-نیـروي کـاري کـه روسـتاها در اختیـار شـهر قـرار مـی        آینـد.  کننده مرزهاي نفوذي شـهرها بـه شـمار مـی    

  دهند نیز در تعیین حوزه نفوذ اقتصادي مؤثر است. 
جمعیتــی و شــهر بــه عنــوان بزرگتــرین نقطــه شــهري شهرســتان، بــا توجــه بــه ســطح شــهر خمینــی

اندازه عملکردي خـود و بـازار مصـرفی کـه بـراي جمعیـت خـود و نیـز جمعیـت شهرسـتان در اختیـار دارد،            
اي بــه لحــاظ نفــوذ اقتصــادي در شــهرها و روســتاهاي پیرامــونی اســت، ناگفتــه داراي نقــش تعیــین کننــده

ایـن نقـش دخالـت    آبـاد) در تضـعیف   نماند که وجود نقاط شهري دیگـر در اطـراف (ماننـد اصـفهان و نجـف     
هـاي واقـع در   تـرین مـراودات اقتصـادي سـکونتگاه    دارند. براساس اطالعـات اخـذ شـده از بخشـداري، عمـده     

هـاي شـهري و   باشـد. سـکونتگاه  آبـاد و اصـفهان مـی   شـهر، نجـف  بخش مرکزي به ترتیب اولویت بـا خمینـی  
. اغلـب مبـادالت اقتصـادي    اصـغرآباد، شـهر کوشـک و ..    شـهر آبـاد ماننـد   شـهر و نجـف  ستایی بین خمینیور

  دهند. آباد انجام میشهر و نجفخمینیبا خود را 
  

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   108

مهندسان مشاور نقش محیط    

  و) وجود خدمات رفاهی در نقاط جمعیتی  
-شـان خـدمات و امکانـاتی را بـه خـود اختصـاص مـی       هـاي روسـتایی بـه تناسـب جمعیـت     سکونتگاه

شــهروند و روسـتایی) بــه  نمایــد، ایـن اســت کـه نیازهــاي انسـان امــروزي (اعـم از     دهنـد. آنچـه مســلم مـی   
هـا و  یـافتگی سـکونتگاه  درجـه توسـعه   ها قادر بـه تـأمین همـه آنهـا نیسـتند.     قدري متنوع است که زیستگاه

هــا گیــري خــدمات روبنــایی و زیربنــایی در ســکونتگاههــاي جمعیتــی الزم، عوامــل مهمــی در شــکلآســتانه
بـراي تـأمین    –ویـژه از نـوع روسـتایی    بـه   –هـا  آینـد. بنـابراین طبیعـی اسـت کـه سـکونتگاه      به شمار مـی 

  نیازهایشان، به نقاط برتر خدماتی که همان نقاط شهري است وابسته باشند.
-تعیین میزان نیاز روستاها در خـدمات مختلـف بـه شـهر، بـه دو مسـئله اساسـی در امـر تهیـه طـرح          

و دوم ســازد گویــد: نخســت اینکــه حــوزه نفــوذ خــدماتی را مشــخص مــی هــاي توســعه شــهري پاســخ مــی
هـاي آتـی و تخصـیص فضـاها مـورد      بینـی سـازد تـا در پـیش   کند نمایـان مـی  باري را که بر شهر تحمیل می

  توجه قرار گیرد.  
دهــد از نظــر خــدمات منــدي ســه روســتاي شهرســتان از خــدمات نشــان مــی بررســی وضــعیت بهــره

ــدا   ــدایی و راهنمــایی برخــوردار هســتند.  رآموزشــی؛ هــر ســه روســتاي بخــش از م اصــغرآباد شــهر  درس ابت
ــدمات     ــز خ ــطه نی ــطح متوس ــده در س ــاد ش ــع ی ــر دو مقط ــالوه ب ــانی داردع ــه و  رس ــه امیری ــتاهاي قلع . روس

  کنند.شهر و کوشک مراجعه میتیرانچی در سطح متوسطه به شهرهاي خمینی
ــدمات ــتان،      در بخــش خ ــطح بیمارس ــانی در س ــاي درم ــتاي بخــش نیازه ــه روس ــر س ــز ه ــانی نی درم

تـر نیـز   کننـد. در یـک سـطح پـایین    شـهر و اصـفهان دریافـت مـی    آن را از شهرهاي خمینـی آزمایشگاه و نظایر 
باشـدو  درمـانی مـی   –داراي مرکـز بهداشـتی    1اصـغرآباد  شـهر قـرار دارنـد کـه تنهـا     درمـانی   –مراکز بهداشتی 

 دوکننـد در هــر  درمـانی را ارائـه مـی    –هـاي بهداشـت کـه سـطح سـه نیازهـاي اولیـه بهداشـتی         توزیـع خانـه  
  روستا استقرار دارند.

هـاي روسـتایی در سـطح شهرسـتان و همچنـین فاصـله       به طور کلی با توجـه بـه تعـداد کـم سـکونتگاه     
منـدي از خـدمات   نه چندان زیـاد ایـن روسـتاها بـا مراکـز سـکونتی شـهري، هـر سـه روسـتا بـه لحـاظ بهـره             

  اولیه و روزمره از شرایط نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.  
  

  رسانی شهر و اندازه عملکردي آنز) خدمات
ــی ــال  خمین ــماري س ــهر در سرش ــه     223071داراي  1385ش ــاظ رتب ــه لح ــه ب ــوده ک ــت ب ــر جمعی نف

جمعیتی در این سـال سـومین شـهر اسـتان پـس از شـهرهاي اصـفهان و کاشـان بـوده اسـت. براسـاس نتـایج             
آبـاد مرکـز   احیـه و نجـف  شـهر بـه عنـوان مرکـز اصـلی ن     طرح جامع ناحیه اصفهان و مجموعه شـهري، خمینـی  

ــا وجــود تفــوق جمعیتــی شــهر و شهرســتان خمینــی ناحیــه را بــه خــود اختصــاص داده 2ســطح  شــهر انــد. ب
                                                             

  ،تبدیل به شهر شده است.1390این شهر در سال  - 1



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   109

مهندسان مشاور نقش محیط    

شـهر  آبـاد  نسـبت بـه خمینـی    تـوان بـه عملکـرد شـهري برتـر نجـف      بـاد مـی  آنسبت به شهر و شهرستان نجف
ار یـک قطـب جـاذب جمعیتـی،     شـهر در کنـ  اشاره کرد. شـاید دلیـل ایـن امـر را بتـوان در قرارگیـري خمینـی       

شــهر را اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی (شــهر اصــفهان) جســتجو کــرد کــه رشــد و توســعه شــهري خمینــی 
  الشعاع خود قرار داده است. تحت

خـود در مجموعـه    شـهر بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی      با توجـه بـه مـوارد یـاد شـده شـهر خمینـی       
منـدي از  شهرسـتان در سـطح خـدمات سـطح دو بـوده و بهـره      شهري اصـفهان، ارائـه دهنـده خـدمات در رده     

ــالی دولتــی و برخــی نیازهــاي فرهنگــی) از طریــق     خــدمات ســطح یــک (تخصصــی بیمارســتانی، آمــوزش ع
تـوان تسـلط عملکـردي شـهر را در نـواحی پیرامـون       گیـرد. بـا ایـن وجـود نمـی     شهر اصفهان صـورت مـی  کالن

  و ارتباطی) انکار کرد.شهر و منطبق بر حوزه نفوذ روزمره (خدماتی 
هـاي شـهري و روسـتایی    تـوان چنـین دریافـت کـه سـکونتگاه     بنـدي عوامـل فـوق مـی    با بررسی و جمع

شـهر بـراي دریافـت خـدمات برتـر و تخصصـی بـه طـور مشـترك در حـوزه نفــوذ           واقـع در شهرسـتان خمینـی   
  آباد قرار دارند. شهر، اصفهان و نجفشهرهاي خمینی

روسـتاهاي پیرامـون بـه طـور مـوردي و دریافـت خـدمات سـطح دو و سـه بـه            به عبارت دیگر شـهرها و 
اهـالی روسـتاي قلعـه     شـهر از سـوي  کننـد و تنهـا مراجعـه روزمـره بـه خمینـی      شهرهاي مـذکور مراجعـه مـی   

ــراي دریافــت خــدمات آموزشــی، خریــد و ... صــورت مــی  تــوان تنهــا ســکونتگاه گیــرد. از اینــرو مــیامیریــه ب
تـوان در  شـهر را روسـتاي قلعـه امیریـه نامیـد. علـت ایـن امـر را مـی         مسـتقیم خمینـی  موجود در حـوزه نفـوذ   

هـاي شـهري و روسـتایی موجـود بـه خـدمات سـطح یـک جسـتجو نمـود. نقشـه            دسترسی مناسب سـکونتگاه 
    دهد.  شهر را نشان میموقعیت شهرها و روستاهاي موجود در پیرامون خمینی 17- 1شماره 
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  شهرشهرها و روستاهاي موجود در پیرامون خمینیموقعیت  - 17- 1شماره  
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  بررسی حوزه نفوذ -2
 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی - 2- 1

  موقعیت - 
ــی  ــتان خمین ــایی   شهرس ــات جغرافی ــهر در مختص ــه و  51ش ــا   26درج ــه ت ــه و  51دقیق  36درج

 دقیقــه عــرض شــمالی گســترش یافتــه 46درجــه و  32دقیقــه تــا  35درجــه و  32دقیقــه طــول شــرقی و 
است. این شهرستان از سمت شـرق بـا شهرسـتان اصـفهان، از سـمت شـمال بـا شهرسـتان شـاهین شـهر و           

  آباد و از سمت جنوب با شهرستان فالورجان همسایه است.میمه، از سمت غرب با نجف
ــی شــهر یکــی از   ــی  23شهرســتان خمین ــز  شهرســتان اســتان اصــفهان م ــاً در مرک ــه تقریب باشــد ک

اصــفهان بــه عنــوان مرکــز اســتان واقــع گردیــده اســت. بــه لحــاظ وســعت بــا  اســتان و در مجــاورت شــهر 
  گیرد.هاي استان در رتبه آخر قرار میکیلومترمربع در مقایسه با دیگر شهرستان 9/176

ــژه    ــت و نقــش وی ــفهان موقعی ــهر اص ــا ش ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــیده اســت و  نزدیک ــه آن بخش اي را ب
ــاربري  ــتقرار ک ــگاه  اس ــل دانش ــف از قبی ــاي مختل ــیمی و     ه ــنایع پتروش ــگاه، ص ــفهان، پاالیش ــنعتی اص ص

نیروگــاه عظــیم شــهید منتظــري و همچنــین صــنایع ذوب آهــن، صــنایع کاشــی، نســاجی و غیــره رشــد و   
  گسترش این شهرستان را تسریع نموده است.

  
  وضعیت توپوگرافی و شیب   -1-1-2

یل توضــیح داده در بخـش مطالعـات منطقـه در قســمت توپـوگرافی و شـیب بـه تفصـ        همـانطوري کـه  
هــاي شناســی اســتان اصــفهان از ســمت شــرق بــه غــرب شــامل بخــششــد، وضــعیت توپــوگرافی و ریخــت

اي بـین  اي و درهشـرق، جلگـه  غـرب بـه جنـوب   کویري و پسـتی، ارتفاعـات مرکـزي اسـتان بـا رونـد شـمال       
هــاي اي و در کوهپایــهشــود. شهرســتان خمینــی شــهر در قســمت جلگــه ارتفاعــات و ارتفاعــات غــرب مــی

-شرقی ارتفاعات غربـی اسـتان واقـع شـده اسـت. بـه طـوري کـه ایـن شهرسـتان از سـمت شـرق و جنـوب             

شــود کــه ایــن غــرب بــه ارتفاعــات منتهــی مــیهــاي حاصــلخیز و از ســمت غــرب و شــمالشــرق بــه جلگــه
  اختالف ارتفاع نسبی چهره خاص طبیعی به آن بخشیده است.

خــورد و بتــدریج بــه یمــه شــرقی آن بــه چشــم مــیدر واقــع کمتــرین نقــاط ارتفــاعی شهرســتان در ن
ــه ارتفــاع زمــین افــزوده مــی ســمت شــمال و شــمال شــود و در ارتفاعــات ســید محمــد در شــمال  غــرب ب
رســد. بــه تبعیــت از وضــعیت توپــوگرافی، وضــعیت شــیب نیــز در  متــر مــی 2400شهرســتان بــه بــیش از 

غربــی شهرســتان مال و شــمالهــاي شــتــر و همــوارتر از شــیبشــرقی مالیــمهــاي شــرقی و جنــوببخــش
  است.
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  بررسی مسائل هواشناسی  -2-1-2
-به جهت اینکـه در بخـش شـناخت و بررسـی شـهر، مسـائل هواشناسـی بـه تفصـیل شـرح داده مـی           

دهنـد و نیـز اثـرات    هـاي هـوایی کـه منطقـه را تحـت تـأثیر قـرار مـی        تـرین تـوده  شود، در این قسمت عمده
  دهیم.میآنها را در منطقه مورد بررسی قرار 

ــی)     ــی (محل ــی) و درون ــی (غیرمحل ــایی بیرون ــأثر از عوامــل جغرافی ــه مت ــر منطق وضــعیت اقلیمــی ه
هــاي کــم فشــار و اي و حرکــت سیســتمباشــد. عوامــل جغرافیــایی غیرمحلــی شــامل جریانــات ســیاره مــی

تــوان بــه مــواردي از قبیــل عــرض جغرافیــایی، موقعیــت شــود. از عوامــل درونــی نیــز مــیپرفشــار جــو مــی
نطقــه نســبت بــه سیســتم گــردش عمــومی جــو، فاصــله از منــابع رطــوبتی و وضــعیت توپــوگرافی اشــاره   م

  کرد.
در حالت کلی منشاء اصلی جریانـات هـوا در ایـن منطقـه، مراکـز کـم فشـار و پرفشـاري هسـتند کـه           

 تـوان ایـن جریانـات را بـه    دهنـد و مـی  در خارج از منطقه شکل گرفتـه و آن را تحـت تـأثیر خـود قـرار مـی      
  دو جریان عمده فصل سرد و فصل گرم تقسیم کرد.

اي اسـت کـه در فصـل زمسـتان دو مرکـز پرفشـار سـیبري و آزور،        هـاي فصـل سـرد بـه گونـه     جریان
باشـند. تـوده هـواي سـیبري کـه تقریبـاً بیشـتر        هاي جـوي بـه ایـن منطقـه مـی     مراکز اصلی هدایت سیستم

ــرار مــی   ــأثیر ق ــز تحــت ت ــاطق کشــور را نی ــرب و ل زمســتان از طــرف شــمال و شــمال دهــد، در فصــمن غ
-شـهر را دربرمـی  تـر از شهرسـتان خمینـی   هـاي پـایین  شرق به داخل ایران کشـیده شـده و تـا عـرض    شمال

آورد. از گیرد. این تـوده بنـابر ماهیـت منشـاء تشـکیل خـود، هـواي سـرد و خشـک را بـه ایـن منطقـه مـی             
ــی   ــده اقل ــاتی کــه در دوره ســرد ســال تعیــین کنن ــات پرفشــار آزور و  دیگــر جریان م منطقــه هســتند، جریان

باشــند کــه نســبتاً گــرم بــوده و بخــار آب بــاالیی نیــز بــه همــراه خــود دارد. ایــن جبهــه از اي مــیمدیترانــه
هـایی کـه در   تـرین بـارش  اي موسـوم اسـت. عمـده   شود و بـه جریانـات مدیترانـه   سمت غرب وارد منطقه می

  باشد.نشاء توده هواي مذکور میکند، از مدوره سرد سال در منطقه ریزش می
ــه محــل      ــکاندیناوي اســت ک ــان آتالنتیــک شــمالی و اس ــات فصــل ســرد ســال، جری ــر جریان از دیگ
تشکیل آن اقیانوس اطلـس شـمالی اسـت. عبـور ایـن تـوده هـوا در فصـل بهـار و پـاییز موجـب رگبارهـاي             

ناشـی از همـین تـوده    هـاي سـنگین در فصـل زمسـتان عمـدتاً      شود. همچنـین ریـزش بـرف   تند و شدید می
  باشد.هوا می

تـوان بـه سـه گـروه عمـده تقسـیم کـرد؛ جریـان تروپیکـال          جریانات هوایی در فصل گرم سـال را مـی  
بري که منشـاء آن اقیـانوس اطلـس شـمالی اسـت و در منـاطق خشـک کـویري باعـث ایجـاد طوفـان گـرد             

شــود و همچنــین شــور مــیشــرق وارد کشــود. جریانــات پرفشــار اقیــانوس هنــد کــه از جنــوبو خــاك مــی
شـوند، ممکـن   جریانات گـرم و خشـک و ناپایـداري کـه در منطقـه عربسـتان و شـمال آفریقـا تشـکیل مـی          
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  شهر) کشیده شده و این منطقه را تحت تأثیر قرار دهند.است تا این منطقه (شهرستان خمینی
مرطـوب کـه از   تـوان گفـت در دوره سـرد سـال جریانـات سـرد و       با توجه به مطالب گفتـه شـده، مـی   

شـوند، قریـب بـه هفـت مـاه از سـال (از اواسـط مهـر تـا          غرب بـه ایـن منطقـه وارد مـی    سمت غرب و شمال
-شـوند. همچنـین در مـاه   اواسط اردیبهشت مـاه) باعـث ریـزش هـواي سـرد و ایجـاد بـارش در منطقـه مـی         

هـاي  ر (اسـتان مرکـز کـم فشـار از منـاطق مرکـزي کشـو       40هاي سرد پاییز، زمسـتان و اوایـل بهـار حـدود     
ــی   ــور م ــزد) عب ــاري، اصــفهان و ی ــاهچهارمحــال و بختی ــد و در م ــفند داراي بیشــترین  کن ــا اس ــاي دي ت ه

هـاي سـال بیشـتر    باشد. از اینـرو بارنـدگی در ایـن ماههـا در ایـن منـاطق نسـبت بـه سـایر مـاه          فعالیت می
  است.

مــل محلــی بــه ویــژه بــه غیــر از عوامــل بیرونــی کــه تعیــین کننــده اقلــیم کلــی منطقــه هســتند عوا 
اي کــه بــر اقلــیم ناحیــه مؤثرنــد و هاســت. عــوارض طبیعــی عمــدهموقعیــت منطقــه نســبت بــه نــاهمواري

ــده ویژگــی ــیش از همــه    تعیــین کنن ــه اســت. ب ــن منطق ــارش در ای ــا، رطوبــت و ب هــاي خــرد اقلیمــی دم
-نـوب شـرق از قسـمت ج  غـرب بـه جنـوب   هـاي زاگـرس اسـت کـه بـا امتـداد شـمال       همجواري با ناهمواري

هــاي شــرقی ایــن غربــی شهرســتان کشــیده شــده اســت. قــرار گــرفتن شهرســتان خمینــی شــهر در دامنــه 
ارتفاعات، الگوي تغییـرات مکـانی تقریبـاً همـه عناصـر اقلیمـی را متـأثر سـاخته اسـت. بـه طـوري کـه ایـن              
ــته و باعــث       ــراه داش ــه هم ــادي ب ــت زی ــود رطوب ــا خ ــه ب ــوایی ک ــات ه ــت حرکــت جریان ــات در جه ارتفاع

شـوند ایـن جریانـات بیشـتر رطوبـت      شوند، به عنوان مـانع عمـل کـرده و باعـث مـی     هاي فراوان میدگیبارن
  خود را در جبهه غربی ارتفاعات از دست بدهند.  
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  منابع آب و غیره)ها، مراتع، معادن، (جنگلمنابع طبیعی  - 2- 2
هــاي از ظرفیــتشــهر و رابطــه تنگاتنــگ آن بــه لحــاظ تــأمین بخشــی همجــواري شهرســتان خمینــی

شــهر باعــث گردیــده خمینــیموقعیــت طبیعــی هــاي مختلــف شــهر اصــفهان و همچنــین مــورد نیــاز بخــش
هـاي  گیـري و گسـترش کـاربري   شـکل جنگلـی و مرتعـی فقیـر باشـد.     این شهرستان از نظـر منـابع طبیعـی    

و نقـش   از قبیل مراکـز صـنعتی، خـدماتی و سـکونتی نیـز از غنـاي منـابع طبیعـی آن کاسـته         ساخت انسان
  صنعتی پررنگتر کرده است. خدماتی، این شهرستان را به عنوان مرکز 
هـاي کشـاورزي (زراعـت، باغـداري) شـکل گرفتـه اسـت و        کـه فعالیـت   هـا به استثناي بعضی قسـمت 

فضــاهاي جنگلــی و پــارك و فضــاي ســبز گردیــده، پوشــش  هــایی کــه اقــدام بــه کاشــت و ایجــاد  قســمت
  خورد.به چشم نمیجنگلی و مرتعی در این شهرستان 

هـاي شـرقی)   هـاي داخلـی (دامنـه   به طـور کلـی بـه دلیـل قـرار گـرفتن ایـن شهرسـتان در کوهپایـه         
هـاي ورودي از سـمت غـرب بـه ایـن منطقـه       زاگـرس کـه مـانع ورود رطوبـت کـافی از تـوده      هـاي  کوهرشته
برخــوردار اســت؛ پوشــش پــایینی همجــواري بــا کــویر مرکــزي کــه از بــارش بســیار  شــود و همچنــین مــی

 1387(جنگل و مرتع) قابـل تـوجهی شـکل نگرفتـه اسـت. بـه طـوري کـه براسـاس آمارهـاي سـال            گیاهی 
تــرین پوشــش گیــاهی جنگلــی در عمــدهبــوده اســت. هــاي جنگلــی شــهر فاقــد عرصــهشهرســتان خمینــی

دارد. پــراکنش هــاي ســمیرم، فریدونشــهر، کاشــان) غربــی اســتان (شهرســتانهــاي غربــی و جنــوبقســمت
ــتان ــه در شهرس ــه کاشــت     البت ــدام ب ــنهاي روان اق ــت ش ــور تثبی ــه منظ ــتان ب ــمالی اس ــرقی و ش ــاي ش ه

  گردیده است.درختان جنگلی به صورت دست کاشت 
هـایی مرتعـی کـه    باشـد و گونـه  ایـن شهرسـتان فاقـد اراضـی مرتعـی مـی      به لحاظ پراکنش مراتع نیز 

هــاي گــزانگبین و کتیــرا شــود از نــوع گــونیهــا مشــاهده مــبــه صــورت خیلــی پراکنــده در بعضــی قســمت
  باشد.می
  

  رزمینییمنابع آبهاي سطحی و ز •
-تشــکیل مــیاز دو بخــش آبهــاي ســطحی و آبهــاي زیرزمینــی شــهر منــابع آبــی شهرســتان خمینــی

هـاي  باشـد کـه از دامنـه   رود مـی تـرین منبـع آب سـطحی در سـطح شهرسـتان رودخانـه زاینـده       عمدهشود؛ 
گیــرد و در قســمت جنــوبی در قســمت غــرب اســتان سرچشــمه مــی(زردکــوه بختیــاري)، شــرقی زاگــرس 

رود پـس از مشــروب کــردن دشــت اصــفهان و طــی  رودخانــه زاینــدهشهرسـتان خمینــی شــهر جریــان دارد.  
  ریزد. میکیلومتري از تونل کوهرنگ تا ابتداي باتالق گاوخونی به این باتالق  350مسیر حدود 

کوهرنــگ کمــک مــؤثري بــه افــزایش آب ایــن رودخانــه شــده اســت بــه   2و  1هــاي بــا ایجــاد تونــل
 4م آبـی (فصـل تابسـتان) حـداقل     رود در مواقـع کـ  طوري که میـزان آب افـزوده شـده بـه رودخانـه زاینـده      
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مجمــوع دبــی ســالیانه رودخانــه باشــد. مترمکعــب در ثانیــه در مواقــع پرآبــی مــی 35مترمکعــب و حــداکثر 
-میلیـون مترمکعـب بـوده کـه ایـن میـزان بـا توجـه بـه برداشـت           6/1417ظیمـی  رود در کنار سد تنزاینده

گیـرد، از میـزان آب رودخانـه کاسـته شـده بـه طـوري        و یا حفـره چـاه صـورت مـی    هایی که از طریق پمپاژ 
مقـدار دبـی   که در ایسـتگاه ورزنـه (در آخـرین ایسـتگاه هیـدرومتري و قبـل از ورود بـه بـاتالق گـاوخونی)          

  رسد. رود میدرصد کل آب زاینده 3یعنی یون مترمکعب میل 4/44آن به 
ــه   شــهردر شهرســتان خمینــیمنــابع آبهــاي زیرزمینــی  بــه دلیــل محــدودیت منــابع آب ســطحی، ب

هــاي باشــد کــه توســط چــاهاي از مصــارف آب کشــاورزي و شــرب مــیتــأمین کننــده بخــش عمــدهعنــوان 
مطالعـات انجـام شـده    گیـرد.  بـرداري قـرار مـی   عمیق و نیمه عمیق و همچنـین قنـات و چشـمه مـورد بهـره     

هــا صـورت گرفتــه اسـت و بــر ایـن اســاس    هـاي آبریــز و دشـت  براســاس تقسـیمات حوضــه در ایـن بخـش،   
رود (حوضـه آبریـز بـاتالق گـاوخونی) و زیرحوضـه دشـت       شـهر جـزو حوضـه آبریـز زاینـده     شهرستان خمینی

 2486از آبهــاي زیرزمینــی توســط بــرداري بهــرهدر ایــن دشــت میــزان گیــرد. اصــفهان قــرار مــی –برخــوار 
دهنــه چشــمه ســالیانه بــه حــدود  5رشــته قنــات و  8حلقــه چــاه نیمــه عمیــق،  1290حلقــه چــاه عمیــق، 

بــرداري قــرار هــاي عمیــق مــورد بهــرهباشــد کــه ســهم عمــده آن توســط چــاهمیلیــون مترمکعــب مــی 608
  گیرد.می
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  تعداد و نحوه استقرار آبادیها - 2- 3
گـردد کـه جهـت تـأمین     هـایی مـی  شـهر، شـامل آن دسـته از سـکونتگاه    مستقیم شـهر خمینـی  حوزه نفوذ 

بـه حـوزه    1- 7نمایـد کـه در بنـد    بـه صـورت روزمـره بـه شـهر رفـت و آمـد مـی        نیازهاي خدماتی روزانـه خـود،   
از آنجـایی کـه شــهرها و   باشـند، پرداختـه شــد.   نفـوذ مسـتقیم شـهر و روســتاهایی کـه در آن حـوزه مســتقر مـی      

- خمینــی شــهر قــرار دارنــد، بــه لحــاظ بهــره شهرســتان روســتاهایی کــه در درون مرزهــاي تقســیمات سیاســی 

ي بــه شــهر مرکــزي شهرســتان رهــا و تأسیســات شــهمنــدي از زیرســاختمنــدي از خــدمات اداري و نیــز بهــره
شــهر در ســطح محــدوده بررســی حــوزه نفــوذ غیرمســتقیم شــهر خمینــی باشــند، شــهر) وابســته مــی(خمینــی

  پذیرد.  شهر صورت میشهرستان خمینی
شــهر تنهــا از یــک بخــش مرکــزي تشــکیل شــده و شــامل ســه دهســتان مــاربین شهرســتان خمینــی

ــی   ــا م ــاربین علی ــاربین وســطی و م ــفلی، م ــتاهاس ــد. روس ــکونتگاهی باش ــاط س ــتان،  و نق ــع در شهرس واق
باشـد.  مـی  شـهر اصـغرآباد،    ،و صـحرادرب آدریـان  غ مشتمل بر روستاهاي تیرانچی، قلعـه امیریـه، شـاه چـرا    

بـا جمعیــت در   تیرانچـی روسـتاي  بـه لحـاظ جمعیتـی بزرگتـرین روسـتایی کـه در شهرسـتان واقـع اسـت،          
غربــی شــهر خمینــی شــهر قــرار کــه در دهســتان مــاربین علیــا و در جنــوب 1باشــدنفــر مــی 2800حــدود 

  شهر قرار گرفته است.در خارج از حریم (مصوب) شهر خمینی تیرانچیروستاي دارد. 
ــا جمعیتــی شــهر، روســتاي قلعــه امیریــه مــی روســتاي مهــم شهرســتان خمینــیدومــین  در باشــد کــه ب

  قرار دارد.  شهر نفر در جنوب محدوده شهر خمینی 1300حدود 
شــاهچراغ و صــحرادرب آریــان (واقــع در دهســتان مــاربین وســطی)، بــه لحــاظ   نقطــه ســکونتگاه دو

  گردند.محسوب میها و مکانجمعیت موجود در آن، جزو مزارع 
ــر روســتاهاي ذکــر شــده، شــهرهاي کوشــک و درچــه   غربــی و غــرب شــهر واقــع در جنــوبعــالوه ب

  شهر واقع هستند.در شهرستان خمینی 2و نیز شهر اصغرآبادشهر، خمینی
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  ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجودوضع ارتباطات بین آبادي - 2- 4
هان و نیـز همجـواري آن   شـهر در ناحیـه مرکـزي اسـتان اصـف     به دلیـل قرارگیـري شهرسـتان خمینـی    

هـاي ارتبـاطی ایـن شهرسـتان و نیـز میـزان ارتباطـات و جابجـایی کـاال و مـردم           شـهر اصـفهان، راه  با کـالن 
میـزان قابـل تـوجهی تحـت تـأثیر کالنشـهر اصـفهان قـرار گرفتـه و ایـن کالنشـهر بـه             سطح شهرستان، بـه  

گـردد، محسـوب   سـتان تولیـد مـی   رعنوان مبداء و یـا مقصـد اصـلی بسـیاري از سـفرهایی کـه در سـطح شه       
  شود.می

از آنجــا کــه تنهــا سیســتم حمــل و نقلــی موجــود جهــت انتقــال کــاال، مــواد و مــردم در ســطح شهرســتان   
ــی ــهر، خمین ــاده ش ــل ج ــل و نق ــیسیســتم حم ــاده  اي م ــونگی ارتباطــات ج ــه بررســی چگ ــد، ب اي در ســطح باش

  شود.شهرستان پرداخته می
اي ماهیــت تــک مرکــزي حــوزه مرکــزي اصــفهان، ســاختاري شــعاعی را بــراي شــبکه ارتبــاطی جــاده

بـع  نیـز بـه ت   گیـري شـبکه ارتبـاطی فراشـهري شـهر خمینـی      در سطح این حوزه فراهم آورده اسـت. شـکل  
هـاي منشـعب از شـهر اصـفهان، بـه عنـوان مرکـز ناحیـه مرکـزي بـوده           این ساختار شعاعی و در امتـداد راه 

  است.
ــراکم راه ــزان ت ــاي اصــلی در هــر  می ــع در ســال  100ه ــی شــهر   1383کیلومترمرب شهرســتان خمین

ــدود  ــر   8/11-2/15در ح ــه ازاي ه ــومتر و ب ــدود   1000کیل ــت، در ح ــر جمعی ــود 1/0-7/0نف ــومتر ب ه کیل
  .1است

ــاط جــاده ــق شــهر و شهرســتاناي شهرســتان خمینــیارتب ــاي اطــراف از طری ــراه،  دوه راه  ســهبزرگ
 ؛)24-1(نقشه شماره  گرددفرعی برقرار می هاياصلی و راه

شـهر در شـمال شهرسـتان کـه پـس از عبـور از شـمال محـدوده شـهر          خمینـی  –بزرگراه اصـفهان   •
یابـد و نیـز بزرگـراه    آبـاد امتـداد مـی   سـتان نجـف  شهر (به صورت کمربندي) بـه سـمت شهر  خمینی

 .در جنوب شهرستانآباد نجف –شهر خمینی –اصفهان 

ـ گردشـهر کـه از شـرق وارد محـدوده شـهر مـی      شـهر خمینـی   –اصلی اصفهان  هايراه • بلـوار  شـامل  ( ،دن
ــادي شــهید اشــرفی اصــفهانی  ــان میردام ــه از و خیاب ــوب  ) و راه اصــلی ک ــان در جن ــتان فالورج شهرس

- شـهر شـده و پـس از عبـور از شـهر درچـه، بـه سـمت شـمال و شـهر خمینـی           وارد شهرستان خمینـی 

 یابد.شهر امتداد می

-تـري قـرار دارنـد ایـن راه    هاي فرعی که به لحـاظ سلسـله مراتـب عملکـردي در سـطوح پـایین      راه •

-اهها در نقـاط مختلـف شهرسـتان وظیفـه اتصـال شـهرها و روسـتاها را بـه عهـده دارنـد، ماننـد ر           

                                                             
  .1383طرح مجموعه شهري اصفهان، سال  - 1
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شـهر بـه شـهر اصـفهان، اتصـال شـهر کوشـک بـه بزرگـراه          هاي فرعی اتصال دهنده شـهر خمینـی  
اصــغرآباد و هر شــهــاي فرعــی اتصــال دهنــده روســتاهاي قلعــه امیریــه، شــهر و راهجنــوب خمینــی

 شهر.تیرانچی به بزرگراه جنوب شهر خمینی

-شـهر، بـه شـهر خمینـی    یاتصـال راه فرعـی بـه بزرگـراه جنـوب خمینـ      ارتباط شهر کوشک از طریـق  

   .باشدکیلومتر می 6/5در حدود  شهرشهر خمینیفاصله شهر کوشک از گردد. شهر برقرار می
گـردد.  متصـل مـی  بزرگـراه جنـوب شـهر    و  شـهر خمینـی بـه شـهر    راه اصـلی شهر درچه نیز از طریـق  

  باشد. کیلومتر می 8در حدود شهر تا خمینیفاصله شهر درچه 
ــاط   ــوه ارتب ــی  بررســی نح ــتان خمین ــود در ســطح شهرس ــتاهاي موج ــهر،  روس ــدوده ش ــا مح ــهر ب ش

شــهر دسترســی دارنــد، امــا اســت کــه کلیــه روســتاها از طریــق جــاده آســفالته بــا شــهر خمینــی بیــانگر آن
-1شـهر بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت (جـدول       سلسله مراتب دسترسـی روسـتاهاي مـذکور بـه شـهر خمینـی      

  باشد. شوسه و خاکی می هايشهر فاقد راه. شهرستان خمینی)24
  

  شهر به محدوده: نحوه دسترسی روستاها و شهرهاي شهرستان خمینی24-1جدول شماره 

فاصله از محدوده   نام سکونتگاه
  (کیلومتر)

سلسله مراتب دسترسی به 
  شهرمحدوده شهر خمینی

  شهر

  بزرگراه -راه فرعی   6/5  کوشک

  راه اصلی  8  درچه

  راه فرعی  1/3  اصغرآباد

  روستا
  راه فرعی  -  قلعه امیریه

  بزرگراه - راه فرعی   2/2  تیرانچی

  برداشت مشاور.مأخذ: 
  

ســنجی حمــل و نقــل ســریع و انبــوه منطقــه اصــفهان، شــبکه پیشــنهادي متــرو  در مطالعــات امکــان
شــهر را بــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــهر خمینــی  )EW(غربــی  –شــهر اصــفهان کریــدور شــرقی 

حــداکثر تــوان جابجــایی مســافر در خــط مــذکور در  ســازد. شــرق اصــفهان متصــل مــیزینبیــه (در شــمال
  . 1مسافر در ساعت برآورد شده است 5000-9000حدود 
   

  

                                                             
  .  1383طرح مجموعه شهري اصفهان، جلد مطالعات پایه حمل و نقل، سال  -1
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  ارتباطات جاده اي شهرستان خمینی شهر -24- 1نقشه شماره 
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  وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها -5-2
منــدي دهنــده میــزان بهــره  تأسیســات زیربنــایی و خــدمات رفــاهی، نشــان    بررســی وضــعیت  

هــا بــه مراکــز واجــد تأسیســات و خــدمات هــا و نیــز تعیــین کننــده میــزان وابســتگی ســکونتگاهســکونتگاه
بـر تثبیـت جمعیـت در سـکونتگاه، مهـاجرت از ایـن نقـاط و یـا بـه نقـاط           مذکور بـوده و بـه طـور مسـتقیم     

ــت.   ــذار اس ــذکور تأثیرگ ــاز، آب و      تأس م ــرق، گ ــامل ب ــتان ش ــطح شهرس ــود در س ــایی موج ــات زیربن یس
ــی  ــابرات و پســت م ــتی    فاضــالب، مخ ــی، بهداش ــدمات آموزش ــب خ ــز در قال ــاهی نی ــدمات رف ــد. خ  –باش

  باشد. درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اداري و تجاري می
  
  برق بررسی وضعیت تولید، انتقال و توزیع -1-5-2

ــرژي مــورد نیــاز اســتان  .احیــه امــور بــرق غــرب اصــفهان قــرار دارد شــهر در نشهرســتان خمینــی ان
  گردد.رود و جنوب اصفهان تأمین میهاي اصفهان، منتظري، هسا، سد زایندهاصفهان از نیروگاه

مگـاوات سـاعت بـوده کـه در      17375188برابـر   1385هـاي اسـتان در سـال    تولید ناخـالص نیروگـاه  
  عت بالغ گردیده است. مگاوات سا 18597565، به 1387سال 

و کیلوولــت در جنــوب  230و  63 وطخطــدر ســطح شهرســتان شــامل خطــوط انتقــال بــرق فشــار قــوي 
  ).25- 1باشد (نقشه شماره شرق شهرستان میشمالکیلوولت در  230خط 

 37دهــد کــه در حــدود شــهر نشــان مــیبررســی مقــدار فــروش بــرق در ســطح شهرســتان خمینــی 
ــرف   ــرق، مص ــروش ب ــد ف ــاورزي (  درص ــرف کش ــه مص ــس از آن ب ــانگی و پ ــنعتی ( 21خ ــد) و ص  19درص

  درصد) اختصاص دارد.
مقایســه مقــادیر فــروش بــرق برحســب مصــرف در اســتان و شهرســتان نیــز بیــانگر اختصــاص یــافتن 

  .)25-1میزان عمده مصرف در سطح استان به بخش صنعت بوده است (جدول شماره 
ــی  ــع در شهرســتان خمین ــامی روســتاهاي واق ــره تم ــرق به ــرژي ب ــهر از ان ــرق  ش ــه شــبکه ب ــد و ب من

 2685شـهر برابـر   باشـند. تعـداد خانوارهـاي داراي بـرق در سـطح شهرسـتان خمینـی       سراسري متصـل مـی  
رسـانی بـه   جهـت بـرق  طول خطوط انتقـال شـبکه فشـار متوسـط و فشـار ضـعیف (توزیـع)        باشد. خانوار می

ــر   ــه ترتیــب براب ــومت 130و  7روســتاهاي شهرســتان ب ــرق کیل ــداد ترانســفورماتور در شــبکه ب -ر اســت. تع

  باشد. مگاولت آمپر می 8و ظرفیت آنها برابر  61رسانی به روستاهاي مذکور برابر 
  

  ب) وضعیت برخورداري از تأسیسات آبرسانی و فاضالب
انشعاب در سال  70987شهر برابر تعداد کل مشترکین توزیع آب در نقاط شهري شهرستان خمینی 
  )25-2باشد. (جدول شماره بیشترین سهم انشعاب مشترکین مرتبط به انشعاب خانگی میکه  بوده 1385
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  )1385شهر (سال برق برحسب نوع مصرف در استان و شهرستان خمینیمقایسه مقدار فروش : 25-1جدول شماره 

  استان / شهرستان
  برق موقت  روشنایی معابر  تجاري  صنعتی  کشاورزي  عمومی  خانگی  جمع

  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار

  استان اصفهان 
  -  14893  2  268668  6  679696  34  3824035  20  2246610  9  978663  28  3186105  100  11198670  )1387(سال 

  استان اصفهان 
  )1385(سال 

14849898  100  2905130  20  887942  6  1865033  13  8236859  55  578664  4  359029  2  17241  -  

- شهرستان خمینی
  شهر

  )1385(سال 
474888  100  175352  37  57004  12  100532  21  89563  19  39433  8  12410  3  494  -  

  .1387مأخذ: آمارنامه استان اصفهان، سال 
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  موقعیت خطوط انتقال برق فشار قوي در شهرستان خمینی شهر -25- 1نقشه شماره 
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  )1385شهر برحسب نوع انشعاب (سال : تعداد مشترکین آب در نقاط شهري شهرستان خمینی25-2جدول شماره 

  نوع انشعاب
  کل  فضاي سبز  و تجاريتولیدي   مصارف عمومی  خانگی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  100  70987  0  7  6  4298  1  943  93  65739  تعداد مشترکین

  .1387مأخذ: آمارنامه استان اصفهان، سال           
  

ــعاب   ــداد انش ــترکین آب تع ــی مش ــتان خمین ــدود  شهرس ــهر، در ح ــعاب    7/7ش ــل انش ــد از ک درص
  دهد. انشعاب) را به خود اختصاص می 918143استان (

ــع آب در ســطح شــهر خمینــی  ــأمین و توزی طــرح آبرســانی "شــهر و شــهر درچــه براســاس  منبــع ت
  .1لیتر بر ثانیه بوده است 30و  400به ترتیب داراي دبی  "اصفهان چاه

برابــر ر شــهدر نقــاط شـهري شهرســتان خمینـی   1385کـل انشــعاب واگـذار شــده فاضـالب تــا سـال     
-کیلـومتر مـی   26متـر و بیشـتر) برابـر    میلـی  200آوري آن (بـا قطـر   انشعاب و طـول شـبکه جمـع    44986

  باشد.
  مندند.کشی بهرهشهر از آب لولهکلیه روستاهاي موجود در شهرستان خمینی

  
  ج) وضعیت برخورداري از تأسیسات گازرسانی و مواد سوختی

-غـرب آن خـارج مـی   از شـمال اسـتان اصـفهان وارد شـده و     شـرق خط لولـه گـاز سراسـري از جنـوب    

ــردد. ان ــ 12 و 36شــعاب گ ــرب و   از  یاینچ ــب از غ ــه ترتی ــاز سراســري ب ــه گ ــتان خــط لول ــوب شهرس جن
یابــد شــهر و میمــه امتــداد مــیو بــه ســمت شهرســتان شــاهین هدیــشــهر وارد ایــن شهرســتان گردخمینــی

  . )25-1(رجوع شود به نقشه شماره 
انشــعاب بــوده کــه همگــی از نــوع   909شــهر برابــر گــاز در ســطح شهرســتان خمینــیتعــداد انشــعاب 

و  روســتاهاي تیرانچــیو اصــغرآباد شــهر، کوشــک، درچــه و باشــد. شــهرهاي خمینــیتجــاري مــی –خــانگی 
ــره  ــه از شــبکه گازرســانی به ــد. در ســطح شهرســتان خمینــی قلعــه امیری ــواد  27شــهر تعــداد مندن مخــزن م

جـود دارد کـه همگـی در اختیـار     سـوختی و مـواد  جایگـاه عرضـه    9و  ترمکعـب م 1244سوختی بـا ظرفیـت   
   باشد.بخش خصوصی می

  
   

                                                             
  . 1383ها، سال طرح مجموعه شهري، مطالعات پایه زیرساخت -1



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   124

مهندسان مشاور نقش محیط    

  هـ) وضعیت برخورداري از تأسیسات مخابراتی و پست
باشــد کــه خــط مــی 95436جمعــاً برابــر شــهر تعــداد تلفــن مشــغول بــه کــار در شهرســتان خمینــی

ــه واحــد مســکونی،   5/85 ــه واحــدهاي تجــاري   4/12درصــد اختصــاص ب صــنعتی و  –درصــد اختصــاص ب
ــاص دارد.     1/2 ــی اختص ــدهاي دولت ــه واح ــد ب ــن  درص ــداد تلف ــر    تع ــتان براب ــطح شهرس ــوبه در س منص

  باشد.می 111552
ضـریب  باشـد.  خـط مـی   97787برابـر   1385تعداد کـل تلفـن همـراه در سـطح شهرسـتان در سـال       

  بوده است. 4/33و ضریب نفوذ تلفن همراه برابر  16/32نفوذ تلفن ثابت در سطح شهرستان برابر 
هـاي  خـط بـه تلفـن    457هـاي شـهري و   خـط بـه تلفـن    279هاي همگانی مشـغول بـه کـار،    از تلفن

ــه لحــاظ ارتبــاطی، شهرســتان خمینــی راه دور اختصــاص دارد.  ــال انتقــال مــایکرویو  558شــهر داراي ب کان
  کانال خودکار بین شهري بوده است. 1001و 

   .اند، داراي دفتر مخابراتی بوده1385تمامی روستاهاي موجود در سطح شهرستان در سال 
ــر  1385شــهر در ســال مرســوالت پســتی داخلــی صــادر شــده از شهرســتان خمینــی   1557017براب

  باشد.مرسوله می 3511615و مرسوالت پستی داخلی وارد شده برابر 
   باشند.داراي صندوق پست و دفتر پستی میروستاهاي تیرانچی، اصغرآباد و قلعه امیریه تمامی 

  
  1روستاهاي شهرستان حو) بررسی خدمات رفاهی موجود در سط

 و خــدمات آموزشــی، درمــانی، فرهنگــی و مــذهبی و ورزشــی در قالــب خــدمات رفــاهی  منــديبهــره
   )25-2یابد. (نقشه شماره شهر انجام میاداري در سطح هر یک از روستاهاي شهرستان خمینی

  )1389شهر از خدمات آموزشی (سال برخورداري روستاها شهرستان خمینی: 25 -3جدول شماره 

  دبستان  نام روستا 
  دبیرستان  مدرسه راهنمایی

  دخترانه  پسرانه  دخترانه  پسرانه
  -  -  +  +  +  تیرانچی

  -  -  +  +  +  قلعه امیریه
  .برداشت مشاورمأخذ: 

مقطع از تمامی خدمات آموزشی تا  ترانچیشهر، روستاي خمینیشهرستان از روستاهاي واقع در 
  باشد.فاقد دبیرستان می(حوزه نفوذ مستقیم شهر) روستاي قلعه امیریه  و برخوردار استدبستان و راهنمایی 

 –خدمات بهداشتی درمانی مورد بررسی در روستاهاي شهرستان، شامل حمام عمومی، مرکز بهداشتی 
  )25 -4باشد (جدول شماره درمانی، خانه بهداشت، پزشک و بهورز، بهداشتیار یا بهیار می
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  )1389درمانی (سال  –شهر از خدمات بهداشتی برخورداري روستاها شهرستان خمینی: 25 - 4جدول شماره 

  حمام عمومی  نام روستا 
مرکز بهداشتی 

  درمانی –
  پزشک  داروخانه  خانه بهداشت

بهورز / 
  بهداشتیار / بهیار

  +  +  +  +  -  +  تیرانچی
  +  +  -  +  -  -  قلعه امیریه

  .برداشت مشاورمأخذ: 
شــهر، روســتاي اصــغرآباد از بیشــترین خــدمات بهداشــتی  خمینــی ســتاناز روســتاهاي واقــع در شهر

روسـتاي قلعـه امیریـه (واقـع در حـوزه نفـوذ مسـتقیم شـهر)، از خانـه بهداشـت            درمانی برخـوردار اسـت.   –
   باشد. و کادر درمانی شامل پزشک، بهورز، بهداشتیار و بهیار می

شــهر شــامل کتابخانــه عمــومی و در روســتاهاي شهرســتان خمینــیخــدمات فرهنگــی قابــل بررســی 
خـدمات ورزشـی مـورد بررسـی نیـز شـامل وجـود مکـان ورزشـی          باشـد.  خدمات مذهبی شامل مسـجد مـی  

  )25-5در سطح روستا است. (جدول شماره 
ــرار دارد، از خــدمات ورزشــی     ــه کــه در حــوزه نفــوذ مســتقیم شــهر ق ــه امیری ســاکنان روســتاي قلع

  نمایند.شهر استفاده میشهر خمینی
  )1389ت فرهنگی، مذهبی و ورزشی (سال شهر از خدماشهرستان خمینیروستاها : برخورداري 25- 5جدول شماره 

  مکان ورزشی  مسجد  کتابخانه عمومی  نام روستا 
  -  +  -  تیرانچی
  -  +  +  قلعه امیریه

  .برداشت مشاورمأخذ: 
شــهر شــامل شــوراي اســالمی خــدمات اداري قابــل بررســی در ســطح روســتاهاي شهرســتان خمینــی

ــه از تمــامی   )25 - 6باشــد. (جــدول روســتا و مرکــز خــدمات جهــاد کشــاورزي مــی  روســتاي قلعــه امیری
  خدمات اداري ذکر شده برخوردار است. 

  )1389شهر از خدمات اداري روستایی (سالبرخورداري روستاها شهرستان خمینی: 25 -  6جدول شماره 
  شرکت تعاونی روستایی  کشاورزيمرکز خدمات جهاد   شوراي اسالمی وستا  نام روستا
  +  -  +  تیرانچی

  +  +  +  امیریهقلعه 
  .برداشت مشاورمأخذ:       

به دلیل نزدیکی شهر کوشک به روستاي تیرانچی، برخی از خدمات مورد نیاز ساکنان روستا خدمات 
گردد. ساکنان روستاي قلعه آموزشی (مانند دبیرستان)، خدمات فرهنگی، ورزشی، از شهر کوشک تأمین می

شهر، اغلب خدمات مورد نیاز خود را به صورت روزانه از شهر خمینیامیریه به دلیل همجواري با محدوده شهر 
    نمایند.شهر تأمین میخمینی
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  موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی - 2- 6
شــهر تعیــین شــهر بــه عنــوان حــوزه نفــوذ شــهر خمینــیباتوجــه بــه اینکــه مــرز شهرســتان خمینــی

ــار باســتانی موجــود در   ــذا منــاطق و آث ــرار گرفتــه اســت.  گردیــده اســت. ل ایــن محــدوده مــورد بررســی ق
ــه         ــتی، هیچگون ــنایع دس ــگري و ص ــی، گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــده از س ــذ ش ــات اخ ــاس اطالع براس

شــهر وجـود نــدارد و آثــار تـاریخی ثبــت شــده از   ســطح شهرســتان خمینـی در تانی و تـاریخی  محوطـه باســ 
-بـه دوران صـفوي و قاجـار مـی     عمـدتاً مربـوط  و سوي سـازمان بـه صـورت تـک بناهـاي بـاارزش تـاریخی        

ــراث فرهنگــی  باشــد.  ــافتی از ســازمان می ــاریخی در خمینــی 97براســاس اطالعــات دری ــر ت شــهر وجــود اث
عناصــر تــاریخی ثبــت شــده  26-1جــدول شــماره اثــر از ســوي ســازمان ثبــت گردیــده اســت.  25دارد کـه  

  دهد. شهر را نشان میدر سطح شهر خمینی
  شهریخی ثبت شده در سطح خمینی: عناصر تار26-1جدول شماره 

  مالکیت  قدمت  تاریخ ثبت  شماره ثبت  نام اثر  ردیف

ایوان جنب امامزاده سید   1
  وقفی  صفویه –تاریخی   3/4/1349  896  محمد

  -  قاجاریه – صفویه  – ایلخانیان   26/8/75  1761  مسجد جامع خوزان  2
  شهرداري – دولتی   قاجاریه  25/12/80  5444  خانه سرتیپ سدهی  3
  عمومی  قاجاریه – صفویه   17/12/81  7662  گورستان ورنوسفادران  4
  سازمان – دولتی   اوایل پهلوي – اواخر قاجاریه   24/12/83  11577  خانه مجیري  5
  عمومی  صفویه  24/12/83  11578  مجموعه حمامهاي اندوان  6
  وقفی  قاجاریه  24/12/83  11579  مسجد مالحیدر علی  7
  وقفی  قاجاریه  24/12/83  11580  مسجد جامع فروشان  8
  وقفی  قاجاریه  24/12/83  11581  ابوالبرکاتمسجد   9

  وقفی  قاجاریه – صفویه   24/12/83  11582  مسجد مالمحسن  10
  وقفی  صفویه  24/12/83  11583  مجموعه حمامهاي گاردر  11
  بالصاحب  صفویه  15/8/84  13612  برج کبوتر جوي آباد قدیم  12
  عمومی   قاجاریه  9/11/84  14212  شهرحمام بزرگ خمینی  13
  خصوصی  قاجاریه  9/11/84  14213  شهرحمام کوچک خمینی  14

امامزاده سید ابراهیم   15
  -  قاجاریه  6/12/85  17481  ورنوسفادران

  -  قاجاریه  6/12/85  17483  اکبر (گاردر)مسجد آقا علی  16
  -  قاجاریه  14/12/85  17811  مسجد گاردر  17
  -  قاجاریه  22/8/86  19864  حمام کووز  18
  -  قاجاریه  26/12/86  21816  حمام درب سید  19
  -  قاجاریه  26/12/86  21820  آباد (گاوي)حمام شمس  20
  -  صفویه  26/12/86  21823  مسجد آخوند   21
  -  قاجاریه  26/12/86  21824  مسجد امام حسن عسگري  22
  دولتی  اواسط قاجاریه  26/12/86  21830  مسجد الدره  23

  یه الدره، کالس قرآن حسین  24
  دولتی  قاجاریه  26/12/86  21831  ج عبداهللا خان)ا(خانه ح

  شهرشهرداري خمینی  صفویه  1/4/88  26854  شهرعصارخانه خمینی  25
  .1389مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، سال 
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ــا    ــار تــاریخی ثبــت شــده، بیشــترین تعــداد ب ــین آث ــر بــه مســاجد  10باتوجــه بــه جــدول فــوق، از ب اث
ــا    ــام ب ــس از آن حم ــه اســت. پ ــا   7اختصــاص یافت ــه ب ــر و خان ــد.   2اث ــرار دارن ــر، ق ــتان اث ــین، گورس همچن

شــهر آبــاد قــدیم و عصــارخانه خمینــیکبــوتر جــوي  ورنوســفادران، ایــوان جنــب امــامزاده ســید محمــد، بــرج
  آیند.زء آثار تاریخی ثبت شده به شمار میج
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  شهرخصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی محدوده خمینی - 2- 7
شــهر در ادامــه ایــن بخــش بــه بررســی تــاریخی تحــوالت اجتمــاعی و فرهنگــی شهرســتان خمینــی

تـوان بـین تـاریخ اصـفهان و منطقـه خمینـی شـهر خـط         شود. بایـد در نظـر گرفـت کـه نمـی     پرداخته می
شـهر از تحـوالت شـهر اصـفهان بـدور نبـوده اسـت و در کنـار شـهر اصـفهان از           مشخصی کشـید. خمینـی  

هـا در اصـفهان و ایـران    تحوالت آن شـهر تـأثیر پذیرفتـه اسـت. بنـابراین بـا تحـوالت و سلسـله حکومـت         
  شهر نیز همگام با آنها تحوالت اتفاق افتاده است. در منطقه خمینی

  
  رشهتاریخچه خمینی -1-7-2

شهر سده بوده و در کتابهاي تاریخ هم به همین نام معرفی شده است ولی در از قدیم االیام نام خمینی
ي اصفهان که به نام آقاي حسام الدین دولت آبادي معروف بود و بسیار با دستگاه ه.ش نماینده 1335سال 

  شد.ي اصفهان نیز نماینده   محمدرضا پهلوي ارتباط نزدیک داشت و چند دوره
شــهر رفــت آمــد داشــت و در دوران بــا توجــه بــه اینکــه نــامبرده بــا علمــا و رجــال سیاســی خمینــی 

ــه مــردم منطقــه کــرده    نماینــدگی ــود، خواســت خــدمتی ب ــادي از ایــن منطقــه جلــب کــرده ب اش آراي زی
باشد، اقدام کرد و نـام سـده را بـه همـایون شـهر تغییـر داد و در مجلـس جشـنی کـه بـه همـین مناسـبت             

ه برگــزار شــده بــود او شــرکت کــرد و در ضــمن ســخنرانی خــود تغییــر نــام را خــدمتی بــزرگ بــه   در ســد
  منطقه دانست و این شعر را هم خواند:
  پر از آیین ذوق و ابتکار است      همایونشهر شهر علم و کار است

اي بـه  اهـالی محـل طـی نامـه     1358بـه همـین نـام معـروف بـود و در اوایـل سـال         1357و تا سـال  
انقــالب اســالمی درخواســت کردنــد کــه اوال ، شــهر بــه شهرســتان مبــدل گــردد و داراي فرمانــدار  شــوراي 
شـهر تغییـر یابـد. شـوراي انقـالب هـم موافقـت نمـود و از آن         ثانیا ، نام همایونشـهر هـم بـه خمینـی     شود و

  شهر ثبت و شناخته شد و بخشداري هم مبدل به فرمانداري شد.تاریخ به نام خمینی
ثار باقی آتوجه به  شهر پی برد بامختلف می توان به قدمت شهرستان خمینی اسناد تاریخیاز  با استفاده

گردد البته سوابق هر قسمت از شهرستان سال قبل باز می 2500مانده حداقل سابقه تاریخی این شهرستان به 
تشگاه که آشکده در کوه تآوجود  و وجود کهندژ در محله خوزان (قهندژ) مثالً شود.به زمانی خاص مربوط می

باد با سنگ قبرهاي عریض همچنین قنات پیروز شاهی و آرود واقع شده وجود قبرستان زاغ کنار زاینده در
  است.شهر خمینیمسجد جامع همه نشانه قدمت شهرستان 

نصف جهان فی تعریف  هاي دایره المعارف سرزمین و مردم ایران از عبدالحسین سعیدیان وکتاب
از محمد مهدي بن محمدرضا االصفهانی جغرافیاي اصفهان از دکتر سیروس شفقی از قدمت  االصفهان
 ب وآبلوك ماربین که داراي  ،در کتاب نصف جهان فی تعریف االصفهان اند.ذکر کرده خمینی شهر شهرستان
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   .سده نامبرده شده است هرستان اندان وشن آاز دهات  هواي خوب است معرفی شده و
معتقــد اســت کــه مقــارن کــوچ  »جغرافیــاي اصــفهان«شــفقی در کتــاب خــود بنــام  دکتــر ســیروس

بادیهــاي کــوچکی آاي از ســاکنان منطقــه اصــفهان در نیمــه دوم هــزاره چهــارم قبــل از مــیالد مســیح عــده
اي از شـمال بـه فـالت    مـدن عـده  آسرتاسـر زاینـده رود وجـود داشـته کـه بـا        محل فعلی شهر اصفهان و در

تـوان قـدمت   مـده اسـت بـر ایـن اسـاس مـی      آها افزوده شـد و دهـات جدیـدي بوجـود     نآمرکزي بر جمعیت 
اولــین کانونهــاي جمعیتــی ایــن خطــه را بــه دوران قبــل از اســالم مربــوط دانســت و در روایــات دیگــر نیــز  

باعـث   ،دیمیـردژ کـه در ایـن منطقـه واقـع شـده بودنـد        و گـاردژ  کهنـدژ،  مده حملـه اسـکندر بـه سـه دژ،    آ
 224دوران پادشــاهی ساســانیان ( ایــن منطقــه تــا بدســت اســکندر مقــدونی گردیــده ونهــا آویــران شــدن 

نکـه پیـروز شـاه ساسـانی بـه      آتـا   علـف بـاقی مانـد.    قرن بعد بصورت بیابـانی بـی آب و   6یعنی تا  میالدي )
وي دسـتور حفـر قنـاتی داد     بـاد شـد،  آمد و بنا به خواسـته او بـار دیگـر ایـن محـل      آسلطنت رسید و به دژ 

گـرد   و بدسـتور پیـروز شـاه مـردم متفـرق شـده،       معـروف گردیـد،  "پیـروز شـاهی  "نام خودش به قنـات  که ب
  هاي ده خوزان و پروشان بین مردم تقسیم شد. مدند و زمینآهم 

ثیر قـرار گرفتـه و   أایـن منطقـه نیـز تحـت تـ      نفـوذ اسـالم،   گسـترش قـدرت و   غاز دوره اسـالمی و آبا 
  ن ایجاد گردید.آسنن و روابط اجتماعی  تغییرات کلی در فرهنگ،

 در مغرب آن، نزدیک اصفهان،« می نویسد: سفرنامه خود که در قرن چهارم هجري نگاشته است، در ابن حوقل،
واقع است که باغهایی پهناور به مساحت یک فرسخ از راست و چپ دارد و گویند خراج آن صد هزار  ،"ماربان"ده 

  .»یند و میوه نیز فراوان استآکه جمد و ثلغ فراوان بدست می درهم است و از همین ده است 
ــام حاکمیــت ســلجوقیان  ــه هنگ ــام    ب ورنوســفادران توســط ملکشــاه ســلجوقی نامگــذاري شــد کــه ن

درزمــان فــتح اصــفهان توســط قــوم اجــداد  بــوده اســت. (گــارد ســلطنتی ملکشــاه) "ورنوســی"اجــداد قــوم 
ایـن منطقـه نیـز     مـان فـتح اصـفهان توسـط قـوم مغـول،      ز در بـوده اسـت.   (گارد سـلطنتی)  "ورنوسی"قوم 

اگرچــه در دوران مغــول ایــن  نجــا ســکنی گزیدنــد،آایــن قــوم در تعــدادي از و مــدآبــه تصــرف مغــوالن در
ــا،  منطقــه مغلــوب مغــوالن شــد، ــه افغانه ــا حــد تــوان مقاومــت   ولــی در زمــان حمل اهــالی ایــن منطقــه ت

هـاي  افغانهـا نتوانسـتند دهکـده    نویسـد، مـی  "اصـفهان سـقوط  "چنانکه سـرکیس گالنتـز در کتـاب     نمودند،
چـون سـاکنان ایـن دو دهکـده سـخت بـا        بـن اصـفهان (ورنوسـفادران) را تصـرف کننـد،      و خیزون (خوزان)

 ،بـا ایـن همـه چـون دریافتنـد کـه دیگـر راهـی بـراي نجـات و آزادي نیسـت            نان بـه مخالفـت برخاسـتند.   آ
  ان گردن نهادند.خود به نزد افغانان رفتند و به حکومت ایش

پــس از صــفویه چــون محــل پایتخــت کشــور از مشــهد و نقــاط دیگــر انتقــال یافــت تغییــرات نزولــی  
رکــورد اقتصــادي شهرســتان خمینــی شــهر نیــز شــروع شــد بــاالخره   همپــاي ایــن شــهر، شــهر اصــفهان و

  در شهر احداث شد. 1318اولین خیابان در سال 
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  تاریخچه و وجه تسمیه خمینی شهر -2-7-2
بـراي شــناخت وجــه تســمیه خمینــی شــهر کــه سـابقاً بــه بنــام ســده و ســپس همایونشــهر شــناخته   

  می شده است چندین فرضیه طرح شده است؛
 ،اتصــال ســه ده فروشــانفرضــیه اول؛ ایــن فرضــیه بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه شــده ناشــی از   

ه آبادیهــاي بســیار وجــود نظیــر ســده (ســه ده) اتفــاق افتــاده اســت. ورنوســفادران و خــوزان و تشــکیل ســد
انـد و همـان نـام بـراي آنهـا برگزیـده شـده اسـت         اند که از تجمیع چند آبادي با روسـتا بوجـود آمـده   داشته

نظیر: پنجده در محال خراسان قدیم کـه بـه همـین نـام در کتـب جغرافیـا و تـاریخ بـاقی مانـده اسـت و یـا            
ــان بخــش مرکــزي شهرســتان   9نکــوچ ( ــز دهســتان مهب ــوچ) کــه مرک نیــک شــهر اســتان سیســتان و   ک

ــت و از   ــتان اس ــادي 9بلوچس ــتان د  ( آب ــگ، دش ــان، اورن ــنک، ماهب ــوري)   رمتس ــل، روك، گ ــایی ک ، نوک
  .انداند و آبادي بزرگی را بوجود آوردهتشکیل شده است که بهم پیوسته

ــتانی ســده     فرضــیه دوم؛  ــزاري جشــن باس ــهر محــل برگ ــن ش ــد ای ــده دارن ــندگان عقی بعضــی نویس
)sadeداننــد .ســده یــا ســذگ جشــن اســت. دلیــل آن را نیــز نزدیکــی آتشــگاه بــه ایــن شــهر مــی  ) بــوده

ــا آخــر مهــر،   . . شــود (.مخصــوص آتــش اســت کــه در روز صــدم زمســتان برگــزار مــی   از اول فــروردین ت
.). بنــا بــر روایــت بیرونــی،  . انــد .دانســتهمــاه بــاقی را تابســتان مــی 5ســال را زمســتان و  مــاه از 7یعنــی 
انگیختنـد تـا دفـع    دود برمـی  مردم شـهر مهـرین (مـاربین) در شـب سـذگ بـه اطـراف شـهر رفتـه،          احتماًال

محـل آن  و  مضرات کننـد. لـذا احتمـال دارد بـه ایـن دلیـل، ایـن منطقـه بعـدها سـده نامیـده شـده باشـد             
  .اندگفتهن سده میآ اصفهان بیان شده است. با استناد به همین به

امهــاي کهنــدژ، گــاردمیر و دژیمیــر وجــود داشــته اســت کــه در در ســده ســه دژ بــه نفرضــیه ســوم؛ 
اي در خـوزان بـه نـام کهنـدژ     بـه ایـن ترتیـب کـه محلـه      .اي از آنها باقی مانده اسـت حال حاضر تنها خاطره

و همچنـین یـک مـادي بـه همـین نـام نیـز وجـود          اسـت اي در ورنوسـفادران  شود، گـاردر محلـه  نامیده می
  .تواند تغییر گاردیمیژ باشدگاردر می، شودیدارد که جوي گاردر نامیده م

نـام سـده را در سـه دژ     برخـی نیـز ریشـه   ه شـد،  اي کـه گفتـ  عالوه بر دو وجـه تسـمیه   فرضیه چهارم؛
دزیمیــر کــه در هــر یــک از آنهــا یکــی از قهرمانــان کیــانی داننــد (ســه دژ بنــام هــاي گــاردر، کهنــدژ و مــی

  .تغییر پیدا کرده است» سده « به به مرور زمان » سدژ« واژه کرده است) و معتقدندزندگی می
یــا (هـاي پریشـان   ابتـدا شـامل سـه روسـتا یـا سـه ده بـه نـام         درچنانچـه اشـاره شـد خمینـی شـهر      

هــر یـک از روســتاهاي  و  ورنوســفادران یـا بـن اصــفهان بـوده   ) و یــا خیـزان (خـوزان   )،فروشـان یـا پروشــان  
بـه   "ادر"ادریـان نـام کهنـی اسـت کـه از ریشـه        .فتـه اسـت  تشکیل دهنده سده خود بعلـت خاصـی نـام گر   

ــورت     ــتا بص ــت ادر در اوس ــده اس ــه ش ــش برگرفت ــی آت ــتان  aterَ و aturمعن ــی باس ــده  atarو در پارس آم
ــی و جمــع    ــی از ادر و نشــانه فراوان ــام ترکیب ــن ن ــروغ   "آن"اســت. ای ــوداري از ف ــش و نم ادر در همــان آت
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جمــع کثــرت تشــکیل شــده  نشــانه کثـرت و "ان"و"خــوز"ز واژه خـوزان نیــز ا شــد. خداونـدگار شــمرده مــی 
ــوز"اســت . ــنگ نوشــته""خ ــاي شاهنشــاهان هخامنشــی بصــورت در س ــان و   Uvaja ه ــه عیالمی ــده و ب آم

گسـترده اسـت. در   شـد کـه در منطقـه کوهسـتانی از بـین النهـرین تـا فـالت ایـران          نها گفتـه مـی  آسرزمین 
 جـود و در همایونشـهر قلعـه دفـاعی مهمـی بـه نـام کهنـدژ        در محلـه خـوزان واقـع    مـده اسـت:  آن چنین آوصف 

ن در محلـه مزبـور موجـود اسـت یکـی از نویسـندگان عقیـده دارد کـه کهنـدژ پایتخـت           آهـاي  داشته کـه خرابـه  
- ساسـانی بـوده اسـت ورنوسـفادران یـا بـن اصـفهان نیـز بـه دوران ملکشـاه سـلجوقی بـاز مـی              سالطین کیانی و

  گردد.
ن فــی تعریــف االصــفهان از محمــد مهــدي بــن محمدرضــا االصــفهانی پریشــان در کتــاب نصــف جهــا

پریشـان خـود مخفـف پریوشـان اسـت کـه از نـام زنـی بـه           معـرف پریشـان و   فریشان را«که است ذکر شده 
  .»نهاده و به نامش منسوب گشته است اسم پریوش که در زمان قدیم بناي این قریه را
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  تاریخچه کهندژ -3-7-2
رود. محالت خمینـی شـهر کهنـدژ اسـت کـه جـز محـالت خـوزان بـه شـمار مـی            ترینیکی از قدیمی

شــد کــه بخــش اداري و کهنــدژ خــوزان از نظــر تقســیمات شــهرهاي پــیش از اســالم بــه بنــایی گفتــه مــی 
کهنـدژ جایگـاه و    .کـرد داد و دیـواري بلنـد ایـن مجموعـه را از سـایر نقـاط مجـزا مـی        نظامی را تشکیل مـی 

یــان واســپوهران بــود ایــن بخــش در مرکــز و بهتــرین نقطــه شــهر و اغلــب در  ســکونت گــاه حکــام و دربار
ــاط، جــاي داشــت و توســط دروازه   ــاالتر از ســایر نق ــه خــارج راه داشــت  ســطحی ب ــه ســمت شــرق ب . اي ب

دهـد تـا چنـد سـال پـیش در آن وجـود داشـت        هاي کهن سال کـه آثـار قـدمت آن را نشـان مـی     ساختمان
ي تـاریخی و آثـار   ي سـابقه ه و در حـال حاضـر چیـزي کـه نشـان دهنـده      ولی متاسفانه آن آثار از بـین رفتـ  

 باستانی این محل باشد وجود ندارد.

اي در ایـن محـل بـود کـه زیـرزمین بـزرگ و وسـیعی        کننـد کـه خانـه   بعضی از سـاکنین بـومی نقـل مـی    
گاه ادامـه داشـت و   توانسـتند در آن ایسـتاده راه برونـد و ایـن زیـر زمـین تـا کـوه آتشـ         داشت و افراد به خوبی مـی 

- رفتنــد و آتــش را عبــادت مــیدر قرنهــا قبــل کــه مــردم آتــش پرســت بودنــد از ایــن زیــرزمین بــه آتشــگاه مــی

ي آتشـکده هـم وسـایل الزم را مـی بردنـد، ولـی در حـال حاضـر آن خانـه خـراب شـده و            نمودند و بـراي خدمـه  
  آثاري از آن زیر زمین باقی نمانده است.

 
 

  ورنوسفادرانتاریخچه  -4-7-2
داننــد. بــن بــه معنــی بنیــاد، اي در محــاورت عمــومی همــان بــن اصــفهان مــی ورنوســفادران را عــده

انـد. قـوم ورنـوس از    اساس و اصل است و شاید اشاره بـه مردمـی اسـت کـه در اقلـیم جدیـد سـکنی گزیـده        
ن هجــري شمســی) بودنــد. همچنــین ایــ465شــجاع تــرین ســپاهیان ملکشــاه (ســومین پادشــاه ســلجوقی  

هـاي ملکشـاه و آرام شـدن اوضـاع ایـران      انـد. پـس از پیـروزي   دادهقوم گـارد مسـلح پادشـاه را تشـکیل مـی     
وي مجلس جشنی ترتیب داد و بـه علـت شـجاعت و شـهامت آنهـا را بهـادران کـه بـه معنـی دلیـران اسـت            

آنهـا نیـز ورنـوس    هـاي گـاردژ را بـه آنهـا اهـدا کـرد و محـل اسـکان         نامید و به عنوان قدردانی از آنها زمین
بهادران نامیده شد که به مرور زمـان بـه ورنوسـفادران تبـدیل شـده بـود. البتـه ایـن مطلـب مسـتند نیسـت            
و با توجـه بـه واقـع شـدن ایـن قریـه در آخـرین حـد توسـعه اصـفهان در گذشـته، کلمـه بـن اصـفهان بـه                

زمـان بـه ورنوسـفادران    توانـد تسـمیه صـحیح بـراي ایـن مکـان باشـد، کـه بـه مـرور           معنی آخر اصفهان می
هـاي یهـود بـه اصـفهان (و باولگـان)      تغییر یافته است. شـاید نظریـه هرتسـفلد در خصـوص مهـاجرت کلنـی      

  در اوایل قرن چهارم میالدي با توجه به شباهت والتی با زبان کلیمیان، قابل تأمل باشد.
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  تاریخ مبارزات سیاسی شهر -5-7-2
  جود دارد این سه دوره عبارتند از: در تاریخ مبارزات سده سه دوره عمده و
  نقش خمینی شهر در مبارزه با افغان ها

  نقش خمینی شهر در مبارزه با بهائیت و بابیت 
  نقش خمینی شهر در مبارزه با رضا شاه پهلوي

 

  دوره اول
  نویسد:نویسنده ي کتاب نصف جهان فی تعریف االصبهان می

از قتــل و غــارت افغــان رســته بودنــد بعضــی روي بــه  پــس از آن خرابــی، آنچــه از مردمــان و اهــالی 
شهر آوردنـد ، مـردم بـه بیچارگـان پنـاه دادنـد و آنهـا را جـاي و مسـکن دادنـد و بعضـی دیگـر بـه دهـات               
اطراف متفـرق گشـتند و از آن جملـه بسـیاري از مـردم اصـفهان بـه سـده کـه آبـادي بـزرگ بـود و محـل              

ــه آن بــن اصــفها  ــا ونصــوان مــی گوینــد رفتنــد و آنجــا جمعیــت  بــزرگ آن ورنســفادران کــه عــوام ب ن و ی
ــه همــت و جــوانمردي     ــه دلیــري و شــجاعت معــروف و ب زیــادي اســکان کردنــد .اهــالی ســده کــه خــود ب
مشهورند با یکدیگر اتفـاق کردنـد و بـا افاغنـه کـه در اطـراف بودنـد و بـه قتـل و غـارت اشـتغال داشـتند و             

کشـتند حملـه کننـد و از ورود آنهـا بـه شـهر       از آنهـا مـی  توانسـتند  زدند و هـر چـه مـی   به مردم دستبرد می
اي کــه از جانــب جلــوگیري کننــد و از قتــل و غــارت آنــان را بازدارنــد لــذا وقتــی امــان الــه خــان یــار خانــه

رفتنــد اهــالی ســده ســر راه را بــر آنهــا گرفتنــد و آمــد و بطــرف فــرح آبــاد مــیلرســتان بــدین منطقــه مــی
ح آبـاد نتوانسـتند برونـد. خبـر ایـن قائلـه بـه محمـود رسـید، خـودش بـه            جمعی از آنها را کشتند و بـه فـر  

همراه جمعی سواره با تسلیحات آنهـا روانـه گردیدنـد چـون بـه نزدیکـی سـده رسـیدند اهـالی سـده بیـرون            
آمدنــد و بــر ایشــان تاختنــد و جنــگ جمعــی نمودنــد و از جماعــت افغــان هــا بســیاري کشــته شــدند و بــه 

ي کمـی راه فـرار پـیش گرفـت و     بـا عـده   هـم دسـتگیر شـدند. محمـود شخصـاً     خاك هالکت افتادند بعضی 
آباد رسـانید و از جملـه اسـیران بـرادر محمـود بـود و همچنـین عمـو و پسـر عمـوي محمـود            خود را به فرح

 هم اسیر شدند که آنها را با غنائم جنگی به سده بردند.
 

  دوره دوم
هائیــت و بابیــت اســت کــه مبــارزه ي مــردم ایــن دوره مربــوط بــه مبــارزه مــردم خمینــی شــهر بــا ب 

  شهر با بابیت و بهائیت با دیگر شهرهاي کشور تفاوتهایی داشت:خمینی
اهالی متدین و سلحشـور خمینـی شـهر بـه طـور کلـی اجـازه ندادنـد ایـن فرقـه ي ضـاله و مضـله در             

ــان قصــد اقامــت و ســکونت در شهرســ   ــه مجــرد اینکــه خبــردار شــدند آن تان را شــهر خــود وارد شــوند و ب
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ي ســاکنین بــومی کــه در آن زمــان حضــور داشــتند مــردم دارنــد در مقــام دفــع آنــان برآمدنــد و بــه گفتــه
اي بـود نزدیـک سـده و در مسـیر سـده ـ اصـفهان قـرار داشـت سـنگر گرفتنـد و            سده در جعفرآباد که قلعـه 

و در  ر کردنــداي مجــروح شــدند و بقیــه آنهــا هــم فــراچنـد نفــر از آنــان را در همــان محــل کشــتند و عــده 
انــد دفــع شــهر متمرکــز نشــدند و بزرگــان گفتــهو در خیمنــی  نتیجــه بــه طــور کلــی حــق ورود پیــدا نکردنــد

شـهر بـا بابیـت بـه دسـتور و راهنمـایی علمـاء بـزرگ آن زمـان بـود کـه            مهمتر از رفع است. مبارزه مردم خمینـی 
اجتمـاعی بـاالئی برخـوردار بودنـد و در     در راس آنها علمـا نجفـی مسـجد شـاهی بودنـد کـه از موقعیـت علمـی و         

شهر هم رهبریت ایـن مبـارزه مقـدس را مرحـوم آیـت اهللا حـاج میـر سـید علـی امـامی کـه امـام جمعـه              خمینی
 سده و مورد توجه عام و خاص بود و از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود به عهده داشت.

ي آنها دفاع از حریم اشت و تنها انگیزهشهر با بابیت صد در صد جنبه ي مذهبی دمبارزه مردم خمینی
ي دینی و اجراي امر به معروف و نهی از منکر و پشتیبانی از علما و مراجع مقدس اسالم و عمل به وظیفه

 ها پیدا شود نداشتند.بزرگ شیعه بود و هیچ انگیزه و محرك دیگري که گاهی در این مبارزه

واقعــه قبــل از وقــوع کردنــد و مســئله را در نطفــه مبــارزه مــردم خمینــی شــهر بنیــادي بــود و عــالج 
خفــه کردنــد و اجــازه ندادنــد کــه آنهــا بیاینــد و بعــدا بیرونشــان کننــد و آنچنــان شــجاعت و شــهامتی از   

در دل آنهــا ایجــاد کردنــد کــه نــه تنهــا آنــان از نفــوذ در آن منطقــه مــایوس  خودشــان نشــان دادنــد و تــرش 
 ترسـند یـن رعـب در دل هواداراشـانش وجـود دارد و از اسـم سـده مـی       ها سـال بعـد هـم هنـوز ا    شدند بلکه تا ده

ــارزه را مــی   ــار و برکــات آن مب بینــیم و حتــی در دوران حکومــت پهلــوي هــم بابیــت  و در حــال حاضــر هــم آث
جرئــت ســکونت در ایــن شــهر مــذهبی را پیــدا نکردنــد و اگــر در مــواردي هــم کمــی افــراد چنــین افکــاري در   

کردنــد بــدون اتــالف وقــت علمــا و مبلغــین دلســوز و وشــه و کنــار اظهــاراتی مــیشــد و در گذهنشــان پیــدا مــی
   کردند.خواستند و نقشه و توطئه آنها را در نطفه خفه میآگاه به مبارزه با آنان بر می

  
  دوره سوم

نوشـته سـید بـاقر میردامـادي آمـده اسـت:        "شهر شـهري کـه از نـو بایـد شـناخت     خمینی"در کتاب 
کـرد و در ایـن   هـر چـه بیشـتر ایـن برنامـه ضـد دینـی را (کشـف حجـاب) دنبـال مـی           رضاشاه با خشـونت  

ــم    ــایتی چش ــیچ جن ــتا از ه ــی راس ــی نم ــم در کــار      پوش ــا ه ــهر ه ــیاري از اســتانها و ش ــرد و در بس ک
ي خـود پیـروز شـد و بـه اهـداف خـود رسـید و چـادر از سـر زنـان برداشـت ولـی در خمینـی              استعمارگرانه

روحـانیون آگـاه و مبـارز و داشـتن مردمـی متـدین و غیـور نتوانسـت اهـداف           شهر بـه دلیـل وجـود علمـا و    
 خود را پیاده کند و مقاصد ننگین خود را اجرا نماید.

ــد و      ــردم گوشــزد کردن ــه م ــده را ب ــی خطــرات آین ــالس دین ــا شــهر یکپارچــه در مســاجد و مج علم
ا افشـا کردنـد و ملـت را    هـاي پشـت پـرده ر   هـا و نقـش  پیامدهاي این جنایـت را یـادآوري کردنـد و توطئـه    
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به مبارزه و مقاومت در مقابل ایـن طـرح ننگـین دعـوت نمودنـد و مـردم هـم کـه ایمـان و اعتقـاد بـه علمـا             
دانسـتند مبـارزه را شـروع کردنـد و     و مبلغین دینی داشـتند و آنـان را آگـاه بـه زمـان و دلسـوز جامعـه مـی        

اهــداف دینــی و انســانی و اجتمــاعی خــود از  از طــرق مختلــف مبــارزه را ادامــه دادنــد و در راه رســیدن بــه
 هیچ مصیبتی نهراسیدند .

هر چـه بـر سـر آنـان کوبیدنـد مقاومـت شـان زیـادتر شـد تـا توانسـتند دشـمن را خسـته و از خـود               
ناامید کنند و براي همیشه این افتخار را بـراي خـود و شـهر خـود در تـاریخ ثبـت کردنـد و نـه تنهـا بـانوان           

 چادر از سر برنداشتند بلکه بر حجاب خود افزودند. شریف و مومن خمینی شهر

زدنــد و عــالوه بــر هــا عــالوه بــر چــادر مشــکی پوشــیه و نقــاب هــم بــه صــورت مــیبســیاري از خــانم
ي مشــکی ضــخیمتر پوشــیدند بــه نــام چــاقچور کــه از پارچــهشــلوارهاي معمــولی شــلوار دیگــري هــم مــی

داد و نــه تنهــا در دوران را هــم پوشــش مــی شــد و بــه طــور کامــل تمــام پاهــا و حتــی کــف پــا تهیــه مــی
شــهر چـادر از ســر برنداشــتند و کشـف حجــاب نکردنــد بلکــه در دوران   هــاي مـومن خمینــی رضاشـاه خــانم 

شـد و رادیـو و تلویزیـون کـه بـا      کـه بـر علیـه حجـاب مـی     رغم تبلیغـت سـوء   حکومت محمدرضا شاه هم علی
ــهنشــان دادن فیلمهــاي منــافی عفــت و ضــد دیــن ســخنان ابله  ــانوان و مســئله  ان ي حجــاب را مــانع ترقــی ب

هـا بـا نوشـتن مقـاالت و کشـیدن (کاریکـاتور هـا)        دادنـد و مجـالت و روزنامـه   دانستند و جلوه مـی خرافاتی می
هــاي دینــی و شــعائر دینــی و هــاي لخــت و مهــیج بــه جنــگ و مبــارزه بــا ارزشو بــه تصــویر کشــیدن خــانم

شـهر تحـت تـاثیر    علـی رغـم تمـام ایـن تبلیـغ هـا ، مـردم خمینـی         مذهبی و باورهاي اسالمی آمده بودند ولی
 قرار نگرفتند و دست از تکالیف دینی خود برنداشتند و حجاب و پوشش اسالمی خود را حفظ کردند.

ــا روحانیــت و حــوزه در پــی مبــارزه ــور و متعصــب  ي رضــا شــاه ب هــاي علمیــه مــردم مســلمان و غی
اســتبداد و دیکتـــاتوري  "(رضــا شـــاه پهلــوي) و روزگـــار   شـــهر (ســده) در آن دوران خفقـــان  خمینــی 

هــاي دقیــق و متــین بــدون درگیــري و تشــنج آفرینــی از روحانیــت دفــاع کردنــد و بــا  رضــاخانی بــا شــیوه
ــه نتیجــه   ــد و ب ــی ســر و صــدا نمودن ي کامــل هــم رســیدند و دشــمن را  دســتگاه حاکمــه مبــارزه آرام و ب

  سرگردان و نقشه آنان را خنثی نمودند.
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 یمذهب ابنیه تاریخی و و ثارآ -6-7-2

تــرین پــنج هــزار ســال تــاریخ، یکــی از مهمتــرین و جالــب زهــایی بازمانــده اشــهر بــا میــراثخمینــی
ــه  ــا جاذب هــاي بــی شــمار فرهنگــی خــود چــون یادگارهــاي گرانبهــاي  منــاطق بــراي جهــانگردان بــوده و ب

امــاکن مــذهبی و فرهنــگ ســنتی و قبــور باســتانی و تــاریخی، بــا معمــاري ویــژه و ســنتی مراکــز دینــی و  
شناسـان تشـنه فرهنـگ    شناسـان و باسـتان  اي را بـه روي جهـانگردان و زبـان   توانـد دنیـاي تـازه   باستانی می

کیلـومتر) متـأثر از تـاریخ آن     8اش بـه اصـفهان (  شـهر بـا توجـه بـه نزدیکـی     . تاریخ خمینـی دو تمدن بگشای
شـهر، دژ دفــاعی مهمـی بــه نــام   خـوزان شــهر خمینــی شـهر تــا حـدود زیــادي هماننــد آن اسـت. در کــوي    

هـاي آن هـم چنـان بـاقی     خرابـه  نـون نیـز  کهن دژ وجـود داشـته کـه دو هـزار و پانصدسـال قـدمت دارد. ک      
اند کهـن دژ، پایتخـت پادشـاهان کیـانی و ساسـانی بـوده اسـت. در دوران اسـالمی ایـن ناحیـه           است و گفته

خانــه  هــاي زیــادي بــوده اســت. درهــا و قلعــهداراي خانــه ژاز اهمیــت زیــادي برخــوردار بــوده اســت. کهنــد
محله کهندژ تـونلی کشـف شـده کـه قطـر آن بـه ارتفـاع یـک چهارپـا بـود و طـول آن             در »غالمعلی پرنده«

بسـیاري از کتـب قـدیمی نقـل شـده و       گوینـد از ایـن تونـل در   رسید. مـردم محلـی مـی   به پنج کیلومتر می
وجــود مســجد جــامع بــزرگ کــوي خــوزان، شــهر بــودن آن را در  ارد.نیــاز بــه حفــاري و شناســایی کامــل د

هـاي شـهرهاي اسـالمی اسـت و روسـتاها فاقـد آن       کند. چـرا کـه مسـجد جـامع از ویژگـی     گذشته تأیید می
  اند.بوده

ش"""ھر، آتش"""گاه برف"""راز ك"""وھی ن"""ھ چن"""دان  ھمچن"""ین ح"""د فاص"""ل دو شھرس"""تان اص"""فھان و خمین"""ی  

 .توان مشاھده كردلق بھ دوران اردشیر بابكان است را میبلند كھ یادگار آیین زرتشت و متع
ــدر،  ــجد مالحی ــد،    مس ــید محم ــامزاده س ــان، ام ــامع فروش ــجد ج ــم  مس ــید نج ــامزاده س ــدین ام ال

 است.مسجد آعلی اکبرگاردر از دیگر آثار ارزشمند با قدمت کهن در این شهرستان  محمدالحسین،

کــامالً ویــران شــده اســت، از یــک  مســجد قــدیمی داشــته کــه شــش مســجد   شــهر زمــانیخمینــی
هـا و شبسـتانی بـه جـا مانـده اسـت. و ده مسـجد دیگـر درحـال ویـران شـدن اسـت.             مسجد تنهـا گلدسـته  

و » ابـراهیم درب سـید  «، »امـامزاده سـیدمحمدنجم الـدین   «هـاي  آرامگـاه چهـار امـامزاده بـه نـام      این شـهر 
امـامزاده سـیدمحمد را اوقـاف بازسـازي      ياسـت کـه تنهـا، بنـا    » امـامزاده سـیدمحمد  «و  »ابراهیم باواگـان «
سـاله وجـود دارد کـه بعضـی     چنـد صـد   سـنگ قبـر    شـهر دههـا  قبرستان قدیمی خمینـی  . در دوه استدرک

ــوان در گورســتان از آنهــا را مــی ــگ« ت ــرد. در» ورنوســفادران هفــت رن ایــن گورســتان قریــب  مشــاهده ک
  . ش شیر وجود داردقطعه سنگ عمودي و افقی به خطوط عربی، فارسی و نقچندین 

اسـت   هـاي شـهر  دیگـر قلعـه   کـه در زیـر خروارهـا خـاك مـدفون اسـت از      » کهنـدژ «قلعه و برجهـاي  
  .هاي آن زبانزد مردم و تاریخ نویسان استکه با وجود ویرانه

سـال پـیش بـه دسـتور پیروزشـاه ساسـانی حفـر شـده اسـت، از دیگـر            هزار که دو» دیمتریان«قنات 
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هـا و کاروانسـراهاي فـراوان    ایـوان  .هـاي کمـی از آن بـاقی مانـده اسـت     و قسـمت شهر اسـت  بناهاي خمینی
هــاي آن بــاقی کــه تنهــا دیــواره» (خوشــاب«شــهر از شــواهد دیگــر تــاریخی اســت. کاروانســراي در خمینــی

جملـه ایوانهـا و    از» گزیهـا «(حـاکم اصـفهان) و ایـوان    » سـرتیپ امینـی سـدهی   «است)، تـاالر و دیوانخانـه   
ــا   شــایع اســت گنجهــاي بســیاري در. اســت شــهري خمینــیکاروانســراها ایــن مکــان پیــدا شــده اســت ام

بـه وسـیله سـرتیپ    » گزیهـا «شـود. ایـوان   این مکان بـه عنـوان انبـار سـیمان اسـتفاده مـی       درحال حاضر از
سدهی حاکم اصفهان سـاخته شـد کـه شـامل تـاالر نارنجسـتان، حیـاط خلـوت، حوضـخانه، حمـام، میـدان            

سـاله وجـود دارد   چنـد صـد   نی اسـت. در ضـلع شـمالی ایـن خانـه شبسـتانی بـا قـدمت         و اصطبل اسب دوا
هـاي ارزشـمند اسـت. ایـن بنـا متروکـه       گچبـري  نقاشـی و  که مربوط به دخانیات بود و داراي آیینـه کـاري،  

ــام وارثــان ســرتیپ ســدهی اســت کــه  ــاالر  .شــهرداري در پــی تملــک، تعمیــر و مرمــت آن اســت  و بــه ن ت
ایـن خانـه اسـت کـه مخروبـه شـده و سـقف آن فـرو ریختـه اسـت. مشـهور             گر تاالرهـاي از دی »آعلی اکبر«

تنهــا تــاالر ســالم » دایــی رحــیم«تــاالر  .ایــن تــاالر ضــیافت داده اســت اســت ناصــرالدین شــاه چندشــب در
هـاي   بـارزترین ویژگـی   برپـا مانـده اسـت. ارسـی، شیشـه و منبـت کـاري از       اکنـون نیـز   این ایوان است کـه  

محمــدعلی خــان و نصــرت « وخانــه. دوســط ســه وارث ســرتیپ امینــی نگهــداري مــی شــودبنـا اســت کــه ت 
اسـت. خانـه نصـرت اهللا خـان بـه       شـهر  هـاي قـدیمی  درکنار خانه سـرتیپ سـدهی از دیگـر خانـه    » اهللا خان

هــاي شــهرکرد ســاخته شــده اســت و تصــاویر بــه ماننــد ســربازان هخامنشــی در   ســبک بختیــاري و خانــه
  .هاي آن حجاري شده استتخت جمشید، بر روي سنگ

ــهر     ــی ش ــتان خمین ــاریخی شهرس ــاي ت ــر بناه ــاب از دیگ ــه خوش ــت.  قلع ــاب در واژهاس ــه خوش نام
متـر و   917دهـد. طـول و عـرض ایـن قلعـه حـدود       همدانی، آلبالو و گیالس نـیم پختـه در شـکر معنـا مـی     

بـی دو هکتـار دردوران   هـاي آن بـاقی مانـده، بـه مسـافت تقری     برج است. این قلعه کـه تنهـا دیـواره    4داراي 
حکومــت احمــد شــاه بنــا شــده اســت. قلعــه خوشــاب در روزگــار خــود شــامل حمــام و دکــان و چــاه آب و  

بـانی در ایـن   انـد. چهـار برجـک بـراي دیـده     کـرده آن زنـدگی مـی   هاي زیـادي بـوده و افـراد زیـادي در    اتاق
ـ   هـایی قـرار  قلعه احداث شده در هر برج سـوراخ  هـا تمـام اطـراف قلعـه زیـر      شـکاف وسـیله ایـن   ه دارد کـه ب

  شده تا راهزنان به قلعه حمله نکنند .نظر گرفته می
و  شــهر رونــدي پیوســته، مالیــم و اســتوار را تــا دوره قاجــار پیمــود       معمــاري ســنتی خمینــی  

ــا نیازهــا و خواســته دگرگــونی ــه یــا دوره متناســب ب ــه آهــا در هــاي الزم در هــر مرحل ــا ب ن پدیــدار شــد ت
و متناسـب بـا شـریط و امکانـات در هـر دوره، پاسـخگوي نیازهـاي کـارکردي، فضـایی           بهترین نحـو ممکـن  
  توان تقسیم نمود: شهر در را در چهار گروه کلی از این قرار میبناهاي خمینی و بصري ممکن باشد.
) مثـل مسـجد جـامع     …هـا ، بقـاع متبرکـه ، تکیـه و حسـینیه هـا و       مسـاجد و منـاره  ابنیه مذهبی: 

ــوزان  ــج –خ ــان مس ــامع فروش ــري  –د ج ــجد زنجی ــفادران  –مس ــید  –ورنوس ــجد درب س ــجد  –مس مس
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مســجد جــامع کوشــک و مســجد مالحیــدرعلی و مســجد ســرپل   –مســجد جــامع آدریــان –آقــاعلی اکبــر 
  آباد ، مسجد جامع اندوان و مسجد جامع دستگرد . فروشان، مسجد مالمحسن شمس

: خانـه سـرتیپ سـدهی    هـاي دولتـی، بـرج هـا)    دیـوان هـا و قصـرها،   (کاخابنیه مسکونی و تشریفاتی 
ــه م – ــريخان ــا جی ــه  –ه ــک زاده و خان ــاالر مل ــه  ت ــاقر درچ ــد ب ــاي محم ــزل  ه ــان و من ــه ترکی اي ، خان

ــی و     ــه لطفعل ــوت کــازرونی در دســتگرد و خان ــاج حســن و خل ــه محمــد علــی ح ــوکلی و خان ــدالکریم ت عب
  .. حاج علی در اسفریز و تاالر حاج ابوالحسن در اندوان .

-مکتـب خانـه   :هـا و ....) هـا و رصـدخانه  ، کتابخانـه (مـدارس، دانشـگاه   مراکز تعلیمـاتی و تحقیقـاتی  

هـا ،  هـا، کاروانسـراها و میهمـان خانـه    هـا، حمـام  هـا و درمانگـاه  (بیمارسـتان  ابنیه عـام المنفعـه  هاي سده. 
اي فروشــان و حمــام تــودههــا و..... ) حمــام کوچــک و بــزرگ یــا هــا، بازارهــا و ســوقســدها و بنــدها و پــل

    .ههاي کبوترخانبرج –روانسراي حاج علی کا –حمام سرپل 
شهرســتان  در و در حــال ویــران غیــر از اینهــا دههــا اثــر و بنــاي تــاریخی ویــران شــدهبــه هــر حــال 

شهر وجـود دارد کـه الزم اسـت میـراث فرهنگـی باتوجـه بـه ایـن آثـار و قـدمت منطقـه نسـبت بـه              خمینی
  .هاي تاریخی اقدام کندجینهشناسایی این گن
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 شهرمعیشت، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم ساکنین شهرستان خمینی -7-7-2

دهــد. در شهرســتان  شــغل اصــلی مردمــان ایــن ناحیــه را کشــاورزي و دام داري تشــکیل مــی       
تـرین صـنایع دسـتی     ؛ قـالی بـافی مهـم    هـاي اسـتان اصـفهان    شـهر هـم چـون بـیش تـر شهرسـتان      خمینی

هـاي خـانگی و بـیش    شود. در ایـن شهرسـتان نیـز صـنعت قـالی بـافی اغلـب در کارگـاه        منطقه محسوب می
هــاي متــداول قــالی ایــن طــرح شــود. ازتــر توســط دســتان هنرمنــد زنــان و دختــران زحمــتکش تهیــه مــی

 .اشاره نمودهاي رز، طرح افشان با گلدان هاي لچک، ترنج، طرح گلتوان به طرحشهرستان می

شـهر  چـون خمینـی   تـوان نـام بـرد.   سـنگبري را مـی   نسـاجی و  شـهر صنعت عمـده مـردم خمینـی    دو
بیشـتر مـردم درشـهرهاي     صـنایع خاصـی جـز ایـن مـوارد نـدارد و      ، در حال حاضـر  یک شهر مسکونی است

 هستند . اطراف بخوصوص شهر اصفهان مشغول بکار

ین شـده و گنـدم، جـو، تنبـاکو، تـره بـار، گالبـی، بـادام،         رود تـام ب کشاورزي از کاریز، چـاه و زاینـده  آ
شـود. از آنجـا کــه در   شـهر شـمرده مــی  هـاي کشــاورزي خمینـی  سـیب، گـیالس و آلبـالو از جملــه فـرآورده    

پیرامون این شهر، پوشش گیـاهی بـراي چـراي دام موجـود اسـت، مـردم بـه پـرورش گـاو، گوسـفند و بـز و            
 پردازند.هم چنین پرورش طیور نیز می

کردنــد کــه طــی گذشــت هــاي ســنتی بخصوصــی برگــزار مـی در گذشـته مــردم ســده اعیــاد و جشـن  
  ها و اعیاد هنوز پا برجا مانده است:زمان به فراموشی سپرده شده و تعداد اندکی از این جشن

جشــن مهرگــان (شــامل کــوزه شکســتن، آجیــل شــب ســوري، فــال گــوش و گــره گشــایی،   - عیــد نــوروز
زنـی، آتـش چهارشـنبه سـوري، پخـتن حلـوا، جشـن فروردینگـان، جشـن اردیبهشـت           شال انـدازي بـود) قاشـق    

ــن         ــان، جش ــن آبانگ ــهریورگان، جش ــن ش ــان، جش ــن امردگ ــان، جش ــن تیرگ ــان، جش ــن خوردادگ ــان، جش گ
آذرگان، عید آذرخـش، وهـار جشـن، جشـن دي گـان، جشـن سـیر سـور، جشـن آب ریـزان، جشـن مزدگیـران،             

ه، جشــن ســرماي پیــرزن، عیــد اســفند، جشــن چــل مخــول،  جشــن بهمنگــاه، عیــد گــل ســرخ، جشــن نوســد 
  نمایش تخت حوضی، سیزده نوروز، شب چله و ...

در ایــام عــزاداري بــه خصــوص در روز شــهادت امــام ســوم شــیعیان در ســده مراســم تعزیــه خــوانی،  
زنجیر زنـی، نوحـه خـوانی، قمـه زنـی، کـاروان و... بـا عالقـه خاصـی انجـام مـی شـود و همـه سـاله تعـداد                

دي از مردم اصفهان و سایر نقـاط ایـران بـه سـده مـی آینـد و بـه وسـیله اهـالی جـوانمرد و غریـب نـواز             زیا
  سده مهمان نوازي می شوند.

اند. هم نویسد: ...اهالی اصفهان (و حومه) مردمی گشاده دستابن بطوطه در سفرنامه خود در این زمینه می
  نوازي وجود دارد منشا حکایت غریبی شده است.همانچشمی و تفاخري که در میان آنان در مورد طعام و م

ــی  ــی بخصوصــی اســت کــه ســاکنین   ســاکنین شهرســتان خمین ــویش محل ــین داراي گ ــهر همچن ش
-نامنـد. کلمـاتی وجـود دارنـد کـه اکنـون کـاربرد بسـیار کمـی در خمینـی          بومی آن را زبان محلی سده مـی 
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بــه خــودي خــود غنــاي فرهنگــی ایــن  شــهر (ســده) دارنــد امــا جــزو کلمــات قــدیمی ایــن دیــار هســتند و
  کنند.شهرستان را هویدا می

در ادامــه حیــات اقتصــادي و اجتمــاعی شــهر نقــش  وجــود امکانــات طبیعــی در محــدوده شهرســتان،
ثر بـوده  ؤهـا و کارخانجـات در ایـن شهرسـتان نیـز مـ      و توسعه صـنایع و اسـتقرار کارگـاه    ه استزیادي داشت

در ایــن  کــاهش روستانشــینی،  ر دوره قاجاریــه در کشــور و خــواو از طرفــی گســترش شهرنشــینی از ا  
شــهر بــا شــهر وجــود فاصــله نزدیــک شهرســتان خمینــی منطقــه نیــز اثــر نهــاد و شــهرها گســترش یافــت،

رغــم هــاي تخصصــی و دانشــگاهی اســت باعــث شــده علــیمحــل عمــدة آمــوزش و )مرکــز اســتان(اصــفهان 
  .شود مواجهافزایش جمعیت  با کاهش امکانات رفاهی باز هم
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 شهرهاي اجتماعی، فرهنگی و قومی شهرستان خمینیویژگی -8-7-2

ــی  بررســی ویژگــی ــین ســاکنین شهرســتان خمین ــومی در ب ــاي اجتمــاعی، فرهنگــی و ق ــر ه شــهر ب
بنـدي  اساس منشأ مهاجرت و دیـن انجـام شـده اسـت. بـا توجـه بـه تأکیـد بـر قومیـت و مهـاجرت تقسـیم            

ــومیتی آن صــورت    اســتانها در دوره هــاي بررســی براســاس غلبــه بافــت جمعیتــی هــر اســتان و ترکیــب ق
گرفته است. مبناي بررسـی بـر آمـار سرشـماري نفـوس و مسـکن اسـتوار شـده و سـطح بررسـی بـر اسـاس             

ــن  ــه محــدوده شهرســتان خمینــی آای ــار ب ــديشــهر منطبــق اســت. دســته م ــر اســاس  بن ــومیتی ب ــاي ق ه
  ح زیر است:به شر 1385تقسیمات سیاسی در سال 

شـرقی و غربـی، همـدان، زنجـان و     هـاي آذربایجـان  هاي با قومیـت غالـب تـرك: شـامل اسـتان     استان -1
  اردبیل

  هاي کردستان و کرمانشاهومیت غالب کرد: شامل استانقهاي با استان -2
  هاي با قومیت غالب عرب: شامل استان خوزستاناستان -3
  ان و بلوچستانومیت غالب بلوچ: شامل استان سیستقهاي با استان -4
هـاي ایـالم، چهارمحـال و بختیـاري، کهگیلویـه و بـویر احمـد        هاي با قومیـت غالـب لـر: شـامل اسـتان     استان - 5

  و لرستان.
هـاي بوشـهر، تهـران، خراسـان شـمالی، رضـوي و       هاي با قومیـت غالـب فـارس: شـامل اسـتان     استان - 6

  جنوبی، سمنان، فارس، کرمان، مازندران، هرمزگان، یزد، اصفهان.
-نشـان مــی  1375-85هـاي  هـاي عمـومی نفـوس و مســکن سـال    ایج بدسـت آمـده از سرشــماري  نتـ 

شـهر در حـال حاضـر بـا تنـوع فرهنگـی و قـومی مواجـه اسـت. تنـوع فرهنگـی            دهد که شهرسـتان خمینـی  
 8/3اي کـه مهـاجرین افغـانی از    هاي اخیر در ایـن شهرسـتان بیشـتر نیـز شـده اسـت. بـه گونـه        در طی دهه

هـاي غالـب در شهرسـتان    درصـد رسـیده اسـت. جـدول زیـر ترکیـب قومیـت        2/5بـه   1375درصد در سال 
  دهد.شهر را نشان میخمینی
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  شهرهاي غالب در شهرستان خمینی: ترکیب قومیت27-1شماره جدول 
 1385  1375 قومیت 

 2/5 8/3 افغانی
 6/0 7/0 بلوچ
 0/2 2/2 ترك
 3/8 0/10 عرب
 5/74 8/19 فارس

 3/1 2/2 کرد
 0/8 1/8 لر

 100 100 جمع

  1375-85مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
  

عــالوه بــر ترکیــب قــومی متنــوع ایــن شهرســتان بــا تنــوع مــذهبی و دینــی نیــز مواجــه اســت. از ادوار  
شــهر محــل همزیســتی ادیــان زرتشــتی، کلیمــی، مســیحی و مســلمان بــوده اســت.  تــاریخی گذشــته خمینــی

ــن  ــربندي   ای ــدن قش ــود آم ــه وج ــی موجــب ب ــومی و فرهنگ ــوع ق ــتان  تن ــف در شهرس ــاعی مختل ــاي اجتم ه
شـهر و نزدیکـی بـه شـهر اصـفهان در کنـار       هـاي صـنعتی در خمینـی   شهر شـده اسـت. وجـود کارگـاه    خمینی

هــا را هــاي اجتمــاعی شــاغل در بخــش صــنایع و کارگــاهفرصــت دســتیابی بــه مســکن مناســب، تمایــل گــروه
ــار ایــن مســأله گــرایش ســکونت اقشــار کــم درآمــد    جهــت ســکونت در  ایــن شهرســتان شــده اســت. در کن

ــی    ــاعی ـ اقتصــادي در شهرســتان خمین ــل مشــاهده اســت. ضــمن اینکــه کشــاورزي از ادوار   اجتم ــهر قاب ش
اي مختلـف کـه در حـال    هـ گذشته مهمترین بخش معیشـت سـاکنین ایـن منطقـه بـوده اسـت. وجـود آبراهـه        

شـهر  ر وجـود دارد مویـد همـین موضـوع اسـت. اغلـب سـاکنین بـومی خمینـی         شـه حاضر نیز در شهر خمینـی 
  در مناطق روستایی و شهري در حال حاضر نیز به کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند.

توانـد یـک مزیـت باشـد، از     شـهر عـالوه بـر اینکـه مـی     تنوع فرهنگـی و اجتمـاعی موجـود در خمینـی    
پـذیر اجتمـاعی نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت. وجـود        آسـیب  هـاي هـا و گـروه  سوي دیگـر بـر رشـد سـکونتگاه    

هــاي اجتمــاعی ناشــی از مهــاجرین جدیــد نــوعی نــاهمگونی اجتمــاعی هــاي غیررســمی و آســیبســکونتگاه
ــاریخی ـ فرهنگــی خمینــی      ــا ایــن وجــود هویــت ت ــرده اســت. ب ــانع از را در ایــن ناحیــه ایجــاد ک شــهر م

هــاي جدیــد شــده اســت. همانگونــه کــه در بخــشهــاي اضــمحالل فرهنــگ بــومی و ســنتی آن در فرهنــگ
هـا و مراسـمات بجـا مانـده از اعصـار گذشـته ـ کـه البتـه          قبلی نیز بـه آن اشـاره شـد، پایـدار بـودن سـنت      

  شود.شهر مشاهده میعمدتاً ریشه در فرهنگ اسالمی آن دارد ـ از مواردي است که در خمینی
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جمعیـت، تفکیـک جمعیـت شـهري و     مشخصات جمعیتـی (میـزان و نحـوه توزیـع      - 2- 8
روستایی، میـزان رشـد و وضـع کلـی مهـاجرت) بـا اسـتفاده از آمـار رسـمی و          

  اطالعات موجود
ــا مســاحت شــهر بــه مرکزیــت شــهر خمینــیشهرســتان خمینــی کیلومترمربــع در قســمت  5/175شــهر ب

ـله   ــفهان و در فاصـ ــتان اص ــزي اس ــمال  12مرک ــفهان (ش ــهر اص ــومتري ش ــ کیل ــده اس ــع ش ــی) واق ــن غرب ت. ای
بــه صــورت قــانونی تبــدیل بــه شهرســتان شــده اســت و بــر مبنــاي تقســیمات سیاســی  1357محــدوده از ســال 

  باشد.شهر است و تنها داراي یک بخش می، مرکز این شهرستان، خمینی1388سال 
ــامل   ــتان ش ــه دهس ــزي داراي س ــتگرد   1بخــش مرک ــت دس ــه مرکزی ــفلی ب ــاربین س ــتان م ــ؛ دهس داره، ق

قرطمـان اسـت. بـر مبنـاي      تبـه مرکزیـت کوشـک و دهسـتان مـاربین وسـطی بـه مرکزیـ         ماربین علیـا دهستان 
ــال   ــومی س ــماري عم ــایج سرش ــتان داراي  1385نت ــن شهرس ــاي  4ای ــه نامه ــهري ب ــانون ش ــی ؛ک ــهر، خمین ش

ــه ترتیــب در ســالهاي و اصــغرآباد کوشــک  ،درچــه بــه شــهر تبــدیل  1390و  1372 ،1345، 1311اســت کــه ب
آبـادي داراي سـکنه بـه نامهـاي؛ تیرانچـی، اصـغرآباد، قلعـه امیریـه و          3اند. بـه عـالوه ایـن شهرسـتان داراي     شده

- اي اصــفهان (بــه عنــوان سندباالدســت) و ســطحاســت. بــا اســتناد بــه نتــایج مطالعــات طــرح ناحیــه 2شــاهچراغ

عنـوان حـوزه عمـران     شـهر بـه عنـوان مرکـز منظومـه و روسـتاي تیرانچـی بـه        بندي پیشنهادي آن، شهر خمینی
نمایــد در روســتایی آن پیشــنهاد شــده اســت. بــه جهــت آنکــه ایــن شــهر نقــش مرکزیــت شهرســتان را ایفــا مــی

- هــاي ســکونتی (شــهري و روســتایی) شهرســتان مــی برخــی مــوارد مقصــد مراجعــات خــدماتی تمــامی کــانون 

ان و سـپس بـا تکیـه بـر     هاي ایـن بخـش ابتـدا در قالـب منـاطق شـهري و روسـتایی شهرسـتان بیـ         باشد، بررسی
  شود.هاي جمعیتی حوزه نفوذ مستقیم شهر پرداخته میآمار و اطالعات موجود به بررسی ویژگی

ــاخص  ــزارش، ش ــن قســمت از گ ــار     در ای ــه آم ــتناد ب ــا اس ــهر ب ــوذ ش ــوزه نف ــی ح ــف جمعیت ــاي مختل ه
زیــع جمعیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه از آن جملــه بــه بررســی تو  1365، 75و  85سرشــماري ســالهاي 

برحسب نقاط شـهري و روسـتایی و رونـد تحـوالت جمعیتـی منـاطق یـاد شـده در مقـاطع مختلـف سرشـماري،            
مهـاجرت و تحرکــات مکـانی جمعیــت   و جنسـی، وضــعیت  میـزان خـانوار و متوســط بعـد خــانوار، سـاختار ســنی     

و تحـوالت جمعیتـی در    تـر از نحـوه توزیـع   شـود تـا از ایـن رهگـذر شـناخت دقیـق      پرداخته میو وضع سواد و ... 
- حوزه نفـوذ مسـتقیم شـهر حاصـل و امکـان بـرآورد دقیـق از جمعیـت موجـود در داخـل حـوزه و نهایتـاً پـیش             

  آتی جمعیت حوزه مورد نظر فراهم آید.بینی 
ــه   ــات منطق ــزارش مطالع ــه در گ ــا ک ــال  از آنج ــار س ــهر    1385اي، از آم ــده و ش ــتفاده گردی ــیش اس و  پ

                                                             
شــهر آبــاد جدیــد و قــدیم، جعفرآبــاد، وازیچــه، دســتگرد، اتحــاد اســالمی کــه بــه شــهر خمینــین ســفلی شــامل جــويدهســتان مــاربی - 1

شـهر و  اند؛ دهسـتان مـاربین وسـطی شـامل؛ قرطمـان، آدریـان، قلعـه امیریـه و والشـان کـه قرطمـان و آدریـان بـه خمینـی              هالحاق شد
  گیرد. علیا، شهر کوشک و روستاهاي تیرانچی و اصغرآباد را دربرمیاند. دهستان ماربین والشان به شهر درچه الحاق گردیده

  باشد. خالی از سکنه می 1389روستاي شاهچراغ در سال بر مبناي استعالم از فرمانداري  - 2
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  ر تبدیل نشده بود، جزونقاط روستایی محسوب گردیده است.اصغرآباد در آن زمان به شه
  

 شمار و توزیع جمعیتالف) 

ــا 1365شــهر یــا همــان حــوزه شهرســتان در مقطــع سرشــماري ســال  حــوزه پیرامــونی شــهر خمینــی ، ب
درصــد  73نفــر برخــوردار بــوده کــه از ایــن میــزان  230249شــهر از جمعیتــی معــادل احتســاب شــهر خمینــی

  اند.هزار نفر در نقاط روستایی سکونت داشته 63در مناطق شهري و هزار نفر)  167(
در رســیده اســت.  1375نفــر در ســال  243486درصــد بــه  6/0جمعیــت ایــن محــدوده بــا رشــد ســالیانه 

 42درصـد بـا افـزایش جمعیـت مواجـه بـوده و معـادل         3/2طول این دوره نقاط شـهري بـا نـرخ رشـدي معـادل      
 29درصـد معـادل    - 6ه شـده اسـت. در حـالی کـه منـاطق روسـتایی بـا نـرخ رشـد          هزار نفر بر جمعیت آن افزود

  هزار نفر از جمعیت خود را از دست داده است.
ــماري   ــه در سرش ــورد مطالع ــر 1385جمعیــت محــدوده م ــه از   287265، براب ــالم شــده اســت ک ــر اع نف

ــداد   ــن تع ــد ( 6/96ای ــر)   5/277درص ــزار نف ــین و ه ــتایی  9723شهرنش ــاط روس ــر در نق ــتند.   نف ــاکن هس س
  .1ضریب شهرنشینی این محدوده بسیار باالتر از پیکره همانند استان و کشور است

دهـد کـه جمعیـت محـدوده بـا      بررسی روند تحوالت جمعیتـی شهرسـتان طـی سـالهاي اخیـر نشـان مـی        
- درصـد مواجـه بـوده اسـت کـه بـاالتر از رقـم متنـاظر آن در سـطح اسـتان قـرار مـی             7/1متوسط رشـد سـاالنه   

- درصــد مــی - 8/11در منــاطق روســتایی و درصــد  9/2میــزان ایــن رشــد در منــاطق شــهري شهرســتان گیــرد. 

هــزار نفــر از جمعیــت  24هــزار نفــر بــر جمعیــت شــهري افــزوده و معــادل  68باشــد. طــی ایــن دوره بــه میــزان 
ــده   ــته ش ــتایی کاس ــتروس ــماره   اس ــودار ش ــدول و نم ــی  )28- 1(ج ــوالت جمعیت ــل در تح ــمن تأم ــاط . ض نق

ــت و       رو ــاطق از جمعی ــن من ــه ای ــتاي تخلی ــاکم در راس ــرایش ح ــته، گ ــالهاي گذش ــی س ــتان ط ــتایی شهرس س
مهاجرت بـه منـاطق شـهري همجـوار بـوده اسـت. ایـن موضـوع از یـک سـو موجـب تضـعیف اقتصـاد پایـه ایـن                
مناطق و از سـوي دیگـر منجـر بـه فشـار بـر سـاختار اقتصـادي شـهرهاي همجـوار خواهـد شـد کـه بایسـتی در               

  مدنظر قرار گیرد.  هاي آتی ریزيبرنامه
   

                                                             

  باشد. درصد می 3/83برابر  1385ضریب شهرنشینی استان در سال  - 1
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  1365- 85: شمار و روند تحوالت جمعیتی شهرستان خمینی شهر و استان به تفکیک مناطق، سالهاي 28- 1جدول شماره 
 شمار جمعیت متوسط نرخ رشد ساالنه (درصد)

 شرح
1365-85 1375-85 1365-75 1385 1375 1365 

         استان 
        نقاط شهري
        نقاط روستایی
       شهرستان خمینی شهر 
        نقاط شهري
        روستایینقاط 

  مأخذ: مرکز آمار ایران.      

  1365- 85شمار جمعیت شهرستان برحسب مناطق شهري و روستایی، سالهاي : 28- 1نمودار شماره 

  
گیـرد. ایـن   در ادامه شمار و رونـد تحـوالت جمعیتـی نقـاط روسـتایی بـه تفکیـک مـورد بررسـی قـرار مـی           

 5682آبـادي داراي سـکنه بـوده اسـت کـه بـه ترتیـب روسـتاي اصـغراباد بـا           سـه  داراي  1385محدوده در سال 
شـود. پـس از آن   تـرین آبـادي شهرسـتان محسـوب مـی     درصـد جمعیـت پرجمعیـت    6/58نفر جمعیـت و جـذب   

ــا  ــر ( 2750تیرانچــی ب ــادي درصــد)  4/28نف ــد تحــوالت جمعیتــی آب ــرار دارد. رون ــاي شهرســتان حــاکی از ق ه
هـا طـی دوره اخیـر معـادل     ین مناطق بـوده اسـت. نـرخ رشـد جمعیتـی ایـن آبـادي       قابل توجه جمعیت اافزایش 

درصــد بیشــترین نــرخ رشــد را داشــته اســت. کــل  5/2درصــد بــوده اســت کــه در ایــن میــان تیرانچــی بــا   2/2
 9694باشــد کــه بــا احتســاب جمعیــت خــانوار مــی 2631خانوارهــاي معمــولی ســاکن در ایــن منــاطق معــادل 

اسـت. میـزان ایـن شـاخص در طـول سـالهاي اخیـر         نفـر  7/3فـراد در هـر خـانوار معـادل     نفري، متوسـط تعـداد ا  
   ) 28- 2(جدول و نمودار شماره  کاهش یافته است.
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  1375- 85نقاط روستایی واقع در حوزه پیرامونی شهر، سالهاي : شمار و روند تحوالت جمعیتی 28- 2جدول شماره 
 1375 1385 متوسط نرخ رشد

 روستا
 جمعیت خانوار بعد خانوار جمعیت خانوار خانوار بعد 1375-85

        تیرانچی

        اصغراباد

         قلعه امیریه

         جمع

  مأخذ: مرکز آمار ایران.
1375- 85شمار و روند تحوالت جمعیتی نقاط روستایی، سالهاي : 28- 2نمودار شماره   

  
  ساختار سنی و جنسی  ب) 

دهــد کــه از هــاي بــزرگ ســنی نشــان مــیبررســی ســاختار ســنی و جنســی جمعیــت برحســب گــروه
گــروه ســنی درصــد در  3/23، معــادل 1385هــزار نفــر جمعیــت ســاکن شهرســتان در ســال  287مجمــوع 

درصـد بـاالي سـن     8/4(سـن کـار) و   سـاله   15-64درصـد در گـروه سـنی     72ساله (زیر سن کـار)،   14-0
سـاله) و   0-14روند تحـوالت ایـن سـاختار حـاکی از کـاهش سـهم جمعیـت زیـر سـن کـار (          کار قرار دارند. 

اهش میـزان  ایـن موضـوع ضـمن بیـان کـ      باشـد. اي از جمعیت به سـنین کـار و فعالیـت مـی    ورود بخش عمده
بیانگر فشـار بـر سـاختهاي اقتصـادي شهرسـتان از جانـب نیـروي کـار در وضـع موجـود و ادامـه             جوانی جمعیت،

(جــدول  ایــن موضــوع در ســطح منــاطق شــهري و روســتایی نیــز حــاکم اســت.  آن طــی ســالهاي آتــی اســت. 
  ) 28- 3شماره 
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  (درصد) 1365- 85لی، سالهاي هاي بزرگساتوزیع جمعیت شهرستان به تفکیک گروه: 28- 3جدول شماره 
 شهرستان  نقاط شهري نقاط روستایی

  شرح
1385 1375 1365 1385 1375 1365 1385 1375 1365 

                   جمع

          ساله 0-14

           ساله 24- 15

            ساله 44- 25

          ساله 64- 45

          ساله و بیشتر 65

  محاسبات مشاور.

  
ــت     ــادل  از مجمــوع جمعی ــروه ســنی   5/27روســتاي تیرانچــی مع ــاله،  0- 14درصــد در گ درصــد در  6/69س

ســاله و بیشــتر قــرار دارنــد. بــراین اســاس ایــن آبــادي از   65درصــد در گــروه  9/2ســاله و  15- 64گــروه ســنی 
  جمعیت جوانتري نسبت به پیکره همانند شهرستانی برخوردار است.  

 0- 14بیــانگر فزونــی جمعیــت مــردان در گــروه ســنی بررســی شــاخص نســبت جنســی آبــادي یــاد شــده 
هـاي سـنی بـاالتر اسـت. ایـن موضـوع بـه نـوعی ناشـی از مهـاجران مـردان            و فزونی جمعیت زنان در گـروه ساله 

   ) 28- 4و  5(جداول شماره  باشد.واقع در این سنین به جهت کار و تحصیل می
  

  1385هاي بزرگ سنی، سال تفکیک جنس و گروه : شمار جمعیت نقاط روستایی شهرستان به28- 4جدول شماره 
 تیرانچی اصغراباد قلعه امیریه شاه چراغ

 شرح
 کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن

 جمع 2750 1433 1317 5682 3006 2676 1232 639 593 30 16 14

 ساله 0- 14 757 372 385 1404 719 685 295 163 132 4 4 0

 ساله 15- 29 1063 563 500 2111 1131 980 454 209 245 7 3 4

 ساله 30- 64 850 454 396 1908 1004 904 423 231 192 13 5 8

2 4 6 24 36 60 107 152 259 36 44 80 
ساله  65

 وبیشتر

  .رکز آمار ایرانمأخذ: م
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  1385میزان نسبت جنسی در سطح نقاط روستایی شهرستان، سال : 28- 5جدول شماره 
 شرح تیرانچی اصغراباد قلعه امیریه شاه چراغ

       جمع

     ساله 14-0

       ساله 29-15

        ساله 64-30

       ساله وبیشتر 65

  .محاسبات مشاور
  

دهـد  نشـان مـی   1385سـاله در سـال   هـاي سـنی پـنج   بررسی توزیـع جمعیـت شهرسـتان برحسـب گـروه     
درصـد کـل جمعیـت در ایـن      14معـادل  سـاله قـرار دارد.    20- 24که بیشـترین تعـداد جمعیـت در گـروه سـنی      

درصـد و در سـال    2/19سـاله بـا    0- 4بـه گـروه سـنی     1365ایـن جایگـاه در سـال    گیرنـد.  گروه سنی جاي مـی 
ــه گــروه ســنی  1375 ــا  10- 14ب درصــد اختصــاص داشــته اســت. تحــول در ســاختمان جنســی    5/15ســاله ب

هـاي  و اعمـال سیاسـت   1365- 75جمعیت شهرستان گویـاي جمـع شـدن پایـه هـرم سـنی در فاصـله سـالهاي         
شـدت ایـن کـاهش در منـاطق شـهري بـیش       تحدید و کنترل موالیـد و ادامـه آن در طـول سـالهاي اخیـر اسـت.       

  )28- 6(جدول شماره  از مناطق روستایی بوده است.
  1365- 85ساله و مناطق، سالهاي هاي سنی پنجشمار و توزیع جمعیت شهرستان برحسب گروه: 28- 6جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  ماخذ: مرکز آمار ایران

زن مرد  مرد و زن  زن مرد  مرد و زن  زن مرد  مرد و زن 
137582 149683 287265 1 16486 1269 98 243484 108432 121817 230249 جمع
10439 1 1 1 19 215 58 1 1097 1 1494 2 2591 21408 2 2764 4 4172 4-0 ساله
10292 10893 21 185 1597 7 16825 32802 17023 1834 4 35367 9-5 ساله
1 1868 12413 24281 18180 19580 37 760 13 37 7 15218 28595 14-10 ساله
168 80 17802 34682 146 62 15214 29876 1 1462 13573 25035 19-15 ساله
19404 206 65 40 069 1 1569 12506 24075 9730 12093 21823 24-20 ساله
15129 16510 31639 9589 1 1482 21071 7538 9258 16796 29-25 ساله
1 1546 13194 24740 8129 96 65 17 794 5 5 53 6527 12080 34-30ساله
9781 1 1348 21 129 636 6 7438 13804 4346 4508 8 854 39-35 ساله
8323 9683 180 06 4709 5 538 10247 3467 3615 7082 44-40 ساله
6316 7259 13575 36 61 368 8 7349 2959 3672 6 631 49-45 ساله
4823 53 32 1015 5 2934 286 6 580 0 2892 3 373 6265 54-50 ساله
3 345 3 314 6 659 2303 2842 5145 2930 2695 5625 59-55 ساله
2971 2918 58 89 2 254 2757 501 1 2 2 23 2686 4909 64-60 ساله
1914 24 4 4 4358 20 01 1856 3857 1 169 1384 25 53 69-65 ساله
2079 2310 4389 16 6 6 1907 3573 758 826 1584 74-70 ساله
2472 2479 4951 1389 1340 2729 1597 1281 2878 75 ساله و بیشتر

13751385 1365
شرح
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  هرم سنی جمعیت شهرستان: 28- 3نمودار شماره 
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  تحرکات وضعیت مهاجرت وج)
انــد کــه از شــهر شــدهنفــر مهــاجر وارد شهرســتان خمینــی 29307در مجمــوع  1365-75طــی دوره 

انــد. درصــد وارد نقــاط روســتایی شــده 7/28درصــد) وارد نقــاط شــهري و  3/71هــزار نفــر ( 21ایــن تعــداد 
ــه عــالوه از کــل مهــاجرت  هــاي جابجــاییدرصــد  25هــاي صــورت گرفتــه در ســطح شهرســتان معــادل  ب

هـاي اسـتان بـوده اسـت. طـی ایـن دوره       درصـد مهـاجران سـایر شهرسـتان     7/36شهرستان و معادل  داخل
ــادل  ــن محــدوده شــده    11200مع ــتانها و خــارج از کشــور وارد ای ــایر اس ــاجر از س ــر مه ــد. بیشــترین نف ان

  )28-7(جدول شماره  اند.تعداد مهاجران وارد شده از استانهاي خوزستان، لرستان و تهران بوده
  

  درصد) –(نفر  1365-75: شمار و سهم مهاجران وارد شده برحسب مناطق، سالهاي 28-7ول شماره جد
شهرستان 

محل اقامت 
قبلی اظهار 

 نشده

خارج 
از 
 کشور

 سایراستانهاشهرستانهاي 
سایرشهرستانهاي استان 

 محل سرشماري
شهرستان محل 

 سرشماري
 شرح جمع

سهم 
 نسبی

 شهر آبادي
سهم 
 نسبی

 شهر آبادي
سهم 
 نسبی

 شهر يآباد

             شهرستان

               شهري

              روستایی

  .رکز آمار ایرانمأخذ: م
  

ــاجران وارد  ــه طــی دوره  از مه ــورد مطالع ــه محــدوده م ــا دوره قبــل   1375-85شــده ب در مقایســه ب
انــد کــه نفــر مهــاجر وارد محــدوده شــده 40512افــزایش چشــمگیري داشــته اســت. در ایــن دوره معــادل  

ــاطق شــهري ( ــد. درصــد) ســاکن شــده  3/97عمــدتاً در من ــا دوره قبــل  ان ــاطق روســتایی در مقایســه ب من
هـاي  درصـد مهـاجرت   21هـا، معـادل   از مجمـوع کـل مهـاجرت   ته اسـت.  توفیقی در جـذب مهـاجران نداشـ   

ــتان،  ــتان   38درون شهرس ــایر شهرس ــاجرت از س ــد مه ــتان و  درص ــاي اس ــارج   41ه ــاطق خ ــد از من درص
سـاله قـرار    25-29سـاله و   20-24استان بوده اسـت. بـه عـالوه بیشـترین تعـداد مهـاجران در گـروه سـنی         

  باشد.ت به دلیل جستجوي کار در سطح شهرستان میاند. این موضوع بیانگر مهاجرداشته
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  1375- 85شده برحسب سن و مبداء مهاجرت، سالهاي : شمار مهاجران وارد 28- 8جدول شماره 

 اظهارنشده
خارج  از 
 کشور

شهرستانهاى  
 سایراستان

سایرشهرستانهاى  
 استان

شهرستان  محل  
  شرح مجموع سرشمارى

 شهر آبادى شهر آبادى شهر آبادى

            جمع کل

             ساله  0- 4

          ساله  5- 9

            ساله 10- 14

          ساله 15- 19

          ساله 20- 24

                ساله 25- 29

           ساله 30- 34

           ساله 35- 39

          ساله 40- 44

           ساله 45- 49

           ساله 50- 64

           ساله و بیشتر  65

  .رکز آمار ایرانمأخذ: م
  

  

  

  

  

  

  

  
   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   152

مهندسان مشاور نقش محیط    

هـاي مختلـف   خصوصیات اقتصـادي (میـزان تولیـد و وضـعیت اشـتغال در بخـش       - 2- 9
هـاي جـاذب اقتصـادي و موانـع     اقتصادي، اسـتعدادها و امکانـات بـالقوه، قطـب    

  عمده موجود در راه توسعه اقتصادي)
شــهر بــا هــدف هــاي اقتصــادي حــوزه نفــوذ خمینــیدر ایــن قســمت از گــزارش بــه بررســی ویژگــی

ــت   ــع فضــایی فعالی ــایی توزی ــت    شناس ــار، مزی ــیم ک ــایی تقس ــز شناس ــادي و نی ــاختار اقتص ــا و س ــا و ه ه
بـراین اسـاس مطالعـات در قالـب     شـود.  محـدوده پرداختـه مـی   استعدادها و موانـع عمـده توسـعه اقتصـادي     

هــاي واقــع در حــوزه نفــوذ انجــام خواهــد شــد. ابتــدا  منــاطق شــهري و روســتایی شهرســتان و نیــز آبــادي
ــازار کــار و ســپس ســاختار اقتصــاد محــدوده و توزیــع فعالیــت بــه تفکیــک بخــش   هــاي اصــلی وضــعیت ب

  شود.اقتصادي بیان می
  

  نیروي انسانیبررسی وضعیت  -1-9-2
  هاي کمیالف) ویژگی

ــال     ــومی س ــماري عم ــرین سرش ــاس آخ ــتان 1385براس ــی، شهرس ــانون   خمین ــه ک ــهر داراي س ش
ــام ــه ن ــیشــهري ب ــام  4و کوشــک و  درچــهشــهر، هــاي؛ خمین ــه ن ــادي داراي ســکنه ب هــاي؛ تیرانچــی، آب

 287شهرسـتان داراي  ، قلعه امیریـه و شـاهچراغ اسـت. برپایـه نتـایج سرشـماري یـاد شـده، ایـن          1اصغرآباد
ــن تعــداد    ــر جمعیــت اســت کــه از ای ــاطق شــهري و   5/277درصــد ( 6/96هــزار نف ــزار نفــر) در من  7/3ه

درصـد   85هزار نفـر) در منـاطق روسـتایی سـکونت دارنـد. از کـل جمعیـت شهرسـتان معـادل           7/9درصد (
وســتایی آن درصــد و در منــاطق ر 2/85آن جمعیــت در ســن کــار هســتند. ایــن میــزان در منــاطق شــهري 

 39درصــد جمعیــت غیرفعــال و  61باشــد. از مجمــوع جمعیــت در ســن کــار شهرســتان  درصــد مــی 2/83
  شوند. درصد جمعیت فعال محسوب می

درصــد اســت. ایــن  46درصــد و در منــاطق روســتایی  39ارقــام متنــاظر جمعیــت فعــال در منــاطق شــهري 
کـار منـاطق روسـتایی عرضـه کننـده نیـروي       اي از جمعیـت در سـن   موضوع حـاکی از آن اسـت کـه بخـش عمـده     

  کار هستند.
ــال   ــهري در س ــاطق ش ــر  80412داراي  1385من ــاغل نف ــتایی داراي  ش ــاطق روس ــر  3573و من نف

بــا احتســاب جمعیــت فعــال در ایــن منــاطق نــرخ اشــتغال در منــاطق شــهري معــادل انــد کــه شـاغل بــوده 
ــتایی   2/88 ــاطق روس ــد و من ــی  4/95درص ــد م ــد. درص ــه مقاباش ــود  نقط ــل آن وج ــرخ   8/11ب ــد ن درص

ــاطق شــهري ــرخ بیکــاري در    6/4و  بیکــاري در من ــودن ن ــایین ب ــاطق روســتایی اســت. پ درصــد آن در من

                                                             

  به شهر تبدیل گردیده است.1390هاي شهرستان بوده و در سال ، مرکز سکونتی اصغرآباد، جزو روستا1385در سال  - 1
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توانـد ناشـی از غلبـه بخـش کشـاورزي در سـاختار اقتصـادي ایـن منـاطق و اتکـاء آن           مناطق روسـتایی مـی  
  هاي مرتبط با این بخش باشد.به فعالیت

دهــد کــه در ســالهاي اخیــر بــه میــزان قابــل تــوجهی بــر شــمار ن مــیرونــد تحــوالت بــازار کــار نشــا
شــاغالن منــاطق شــهري افــزوده شــده و از شــمار شــاغالن منــاطق روســتایی کاســته شــده اســت. شــمار   

هـزار نفـر و شـاغالن منـاطق روسـتایی از       80بـه   1375هـزار نفـر در سـال     50شـاغالن منـاطق شـهري از    
یده اســت. نــرخ رشــد شــاغالن در ایــن منــاطق بــه ترتیــب نفــر رســ 3500بــه  1375نفــر در ســال  7500
بیکـاران منـاطق شـهري     رایـن موضـوع بـا توجـه بـه اینکـه شـما       باشـد.  درصد می -2/7درصد و  7/4معادل 
درصـد رشـد داشـته اسـت بیـانگر مهـاجرت بخـش اعظـم          -6/13درصـد و منـاطق روسـتایی     4/10  معادل

ــتان     ــهرهاي شهرس ــه ش ــتایی ب ــاطق روس ــار من ــروي ک ــد نی ــت. ج ــماره ااس ــین  29-2و  1ول ش و همچن
انسـانی و رونـد تحـوالت آن را بـه تفکیـک منـاطق نشـان        هـاي کمـی نیـروي    شـاخص  29-1نمودار شماره 

  دهد.می
  

هاي کمی نیروي انسانی شهرستان به تفکیک مناطق، ساله و بیشتر و میزان شاخص10: جمعیت 29-1جدول شماره 
  1365- 85سالهاي 

1385 1375 1365 
 شرح

 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

             جمعیت

               جمعیت در سن کار

             فعال اقتصاديجمعیت 

               جمعیت غیر فعال

            اظهارنشده

             شاغل

             بیکار

              سهم جمعیت در سن کار

           نرخ فعالیت عمومی

            نرخ اشتغال

            نرخ بیکاري

          بارتکفل واقعی

  .مأخذ: مرکز آمار ایران
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  کمی نیروي انسانی شهرستان به تفکیک مناطق، هاي روند تحوالت شاخص: 29- 2جدول شماره 

  (درصد) 1365- 85سالهاي 
 1365- 75نرخ رشد  1375- 85نرخ رشد  1365- 75نرخ رشد 

 شرح
 کل شهري روستایی کل  شهري روستایی کل شهري روستایی

           جمعیت

           جمعیت در سن کار

            جمعیت فعال اقتصادي

          جمعیت غیر فعال

           اظهارنشده

           شاغل

          بیکار

          سهم جمعیت در سن کار

          نرخ فعالیت عمومی

          نرخ اشتغال

          نرخ بیکاري

          بارتکفل واقعی

  .حاسبات مشاورم
: روند تحوالت شمار جمعیت دهساله و بیشتر شهرستان به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال، 29- 1نمودار شماره 

  1365- 85سالهاي 

  
در ادامــه وضــعیت نیــروي انســانی آبــادي تیرانچــی کــه در اســناد باالدســت بــه عنــوان تنهــا آبــادي  
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درصـد   82گیـرد. معـادل   شـهر معرفـی شـده مـورد بررسـی قـرار مـی       واقع در حوزه نفـوذ مسـتقیم خمینـی   
و  درصـد جمعیـت فعـال    52کل جمعیت ایـن آبـادي، جمعیـت در سـن کـار بـوده و از ایـن میـزان معـادل          

  مابقی جمعیت غیرفعال است.
ــادي،   1180از مجمــوع  نفــر بیکــار هســتند.  4نفــر شــاغل و تنهــا  907نفــر جمعیــت فعــال ایــن آب

درصـد اسـت کـه حتـی      4/0درصـد و نـرخ بیکـاري آن     6/99ایـن آبـادي معـادل    براین اساس نرخ اشـتغال  
تـرین میـزان   مکو نـرخ اشـتغال   ایـن آبـادي بـاالترین میـزان     تـر اسـت.   از میزان بیکاري طبیعی نیـز پـایین  

  ) 29-3(جدول شماره  باشد.بار تکفل را در بین روستاهاي شهرستان دارا می
  1385هاي شهرستان، سال هاي کمی نیروي انسانی آبادي: شاخص29-3جدول شماره 

 آبادي تیرانچی اصغراباد قلعه امیریه شاه چراغ

      جمعیت

      ساله وبیشتر 10

       جمعیت فعال

      شاغل

     بیکار

     سهم جمعیت در سن کار

     نرخ فعالیت عمومی

        نرخ اشتغال

     نرخ بیکاري

     واقعیبارتکفل 

  مأخذ: مرکز آمار ایران. 

  
  

  هاي کیفیب) ویژگی
- ایــن بررســی عمــدتاً معطــوف بــه شناســایی طــرف تقاضــاي بــازار کــار بــوده و وضــعیت آن را در بخــش  

هـاي اصـلی   ر توزیـع شـاغالن برحسـب بخـش    ودهـد. بـراي ایـن منظـ    هاي اصلی اقتصادي مورد مطالعه قـرار مـی  
هــاي عمــده فعــالیتی و پایگــاه شــغلی شــاغالن مــورد خــدمات)، گــروهاقتصــادي (کشــاورزي، صــنعت و معــدن و 

  گیرد.  ارزیابی قرار می
ــال     ــومی س ــماري عم ــایج سرش ــه نت ــر پای ــش را در   1385ب ــاالترین نق ــدن ب ــنعت و مع ــش ص ، بخ

 3/50ایـن بخـش اقتصـادي توانسـته اسـت معـادل       شـهر داشـته اسـت.    ساختار اقتصـاد شهرسـتان خمینـی   
بـه خـود اختصـاص دهـد. توفیـق ایـن بخـش در جـذب بخـش عمـده تقاضـاي            درصد تقاضاي نیـروي کـار   
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درصــد  2/50کــار در هــر دو منــاطق شــهري و روســتایی شهرســتان مشــهود اســت. بــه طــوري کــه معــادل 
درصـد رقـم متنـاظر آن در منـاطق روسـتایی بـه بخـش صـنعت          4/52هاي شغلی منـاطق شـهري و   فرصت

  و معدن تعلق دارد.
ــدن،   ــنعت و مع ــش ص ــس از بخ ــت     پ ــدمات و فعالی ــش خ ــاغالن در بخ ــمار ش ــترین ش ــاي بیش ه

ــادل   ــد. مع ــتغال دارن ــدماتی اش ــتان،   3/41خ ــاغالن شهرس ــل ش ــاطق   8/41درصــد ک ــاغالن من درصــد ش
  درصد شاغالن مناطق روستایی در این زمینه فعالیت دارند. 9/29و شهري 

ــا    ــتان تنه ــطح شهرس ــاورزي در س ــش کش ــت  5/6بخ ــد فرص ــ درص ــغلی را در اختی ــاي ش ار دارد. ه
ــاطق شــهري    ــن بخــش از کــل مشــاغل من ــاطق روســتایی   1/6ســهم نســبی ای درصــد  3/16درصــد و من

  است.
هــاي گذشــته از نقــش بخــش کشــاورزي در ســاختار اشــتغال شهرســتان کاســته شــده در طــول دوره

ــهم نســبی آن از    ــه س ــوري ک ــه ط ــال  2/13اســت. ب ــه  1365درصــد در س ــال  5/6ب  1385درصــد در س
 43اســت. در مقابــل ســهم نســبی بخــش خــدمات ثابــت و نقــش بخــش صــنعت و معــدن از کــاهش یافتــه 

افـزایش یافتـه اسـت. میـزان کـاهش سـهم بخـش         1385درصـد در سـال    3/50بـه   1365درصد در سـال  
  کشاورزي در ساختار اشتغال مناطق شهري بیش از مناطق روستایی بوده است.

ــزان  1365-75طــی ســالهاي  ــه می ــ 12779ب ــزوده و  ر مشــاغل منــاطقفرصــت شــغلی ب شــهري اف
هـاي  فرصت شـغلی از مشـاغل منـاطق روسـتایی کاسـته شـده اسـت. طـی ایـن دوره فرصـت           5681معادل 

ــا کــاهش مواجــه بــوده اســت. در حــالی کــه   شــغلی تمــامی بخــش هــاي اقتصــادي در منــاطق روســتایی ب
ــدن (      ــنعت و مع ــه بخــش ص ــهري ب ــاطق ش ــده در من ــاد ش ــتغال ایج ــزان اش ــترین می ــغل)  8833بیش ش

ــده در دوره   اختصــاص دارد. ــاد ش ــد ی ــاطق    1375-85رون ــن دوره در من ــده اســت. طــی ای ــرار ش ــز تک نی
فرصــت  3937فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد شــده و در منــاطق روســتایی معــادل   29835ي معــادل رشــه

شــغلی موجــود از بــین رفتــه اســت. بیشــترین میــزان کــاهش در ایــن منــاطق در بخــش صــنعت و معــدن  
فرصــت  13151شــغل و بخــش خــدمات بــا ایجــاد  15535ش صــنعت و معــدن بــا ایجــاد بــوده اســت. بخــ

  اند.شغلی جدید بیشترین توفیق را داشته
ارقـام متنـاظر   باشـد.  درصـد مـی   8/3نرخ رشد شاغالن طـی دوره اخیـر در سـطح شهرسـتان معـادل      

  درصد بوده است. -2/7درصد و در مناطق روستایی  7/4در سطح مناطق شهري 
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هاي اصلی اقتصادي و به تفکیک مناطق، شهر برحسب بخش: توزیع شاغالن شهرستان خمینی29- 4شماره جدول 

  (نفر) 1365- 85سالهاي 
1385 1375 1365 

 بخش هاي اصلی اقتصادي
  کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی
           کشاورزي

           صنعت و معدن

                 خدمات

          اظهار نشده

             جمع کل

    مرکز آمار ایران. مأخذ:
  

  هاي اصلی اقتصادي و به تفکیک مناطق، : ترکیب درونی شاغالن برحسب بخش29- 5شماره جدول 

  (درصد) 1365- 85سالهاي 
1385 1375 1365 

 بخش هاي اصلی اقتصادي
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

           کشاورزي

          صنعت و معدن

           خدمات

          اظهار نشده

                   جمع کل

   .محاسبات مشاور
  

  درصد) –(نفر  1365-85هاي اصلی اقتصادي و مناطق، سالهاي : تحوالت اشتغال به تفکیک بخش29- 6جدول شماره 
 1365-75اشتغالزایی  1375-85اشتغالزایی  1375- 85نرخ رشد 

 تغییرات / نرخ رشد 
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

          کشاورزي

              صنعت و معدن

            خدمات

           اظهار نشده

             جمع کل

   محاسبات مشاور. مأخذ:
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  (نفر) 1365- 85هاي اصلی اقتصادي، سالهاي بخش کبه تفکی: تحوالت اشتغال شهرستان 29- 2نمودار شماره 

  
  

ــوع  ــال    84از مجم ــود در س ــغلی موج ــت ش ــزار فرص ــروه   1385ه ــاغالن در گ ــداد ش ــترین تع ، بیش
درصـد)   3/33هـزار فرصـت شـغلی (    28وه فعـالیتی معـادل   سـاخت قـرار دارنـد. ایـن گـر      –فعالیتی صنعت 

ــار دارد.   ــتان را در اختی ــتر شهرس ــس از آن بیش ــاختمان (   پ ــالیتی س ــروه فع ــاغل در گ ــداد مش  15ین تع
ــده  ــد)، عم ــرده درص ــی و خ ــی (فروش ــات (   1/14فروش ــارداري و ارتباط ــل و انب ــل و نق ــد) و حم  3/9درص

ــاطق روســتایی گــروه     ــوده در حــالی کــه در من ــرار دارد. ایــن الگــو در منــاطق شــهري صــادق ب درصــد) ق
درصـد و   3/16ي، شـکار و جنگلـداري بـا    درصـد مشـاغل، گـروه کشـاورز     9/42سـاخت بـا جـذب     –صنعت 

  )29-7(جدول شماره  است.درصد اندکی متفاوت از ساختار اشتغال کل شهرستان  6/13فروش با 
هــاي عمــده فعــالیتی در ســالهاي اخیــر شــغلی شهرســتان برحســب گــروههــاي رونــد تحــول فرصــت

ــل مالحظــه فرصــت   ــانگر رشــد قاب ــروه بی ــغلی گ ــاي ش ــل و  ه ــاي؛ حمــل و نق ــارداري (ه ، درصــد) 7/6انب
ــطه ــريواس ــالی ( گ ــاي م ــاعی (   8/6ه ــومی و اجتم ــدمات عم ــد)، خ ــد) 5/7درص ــاختمان   ،درص  4/6( س

هــاي هــاي شــغلی کلیــه گــروه در ایــن دوره فرصــتباشــد. درصــد) مــی 5/6درصــد) و هتــل و رســتوران (
  اند.فعالیتی مناطق روستایی با رشد منفی مواجه بوده

-هــاي فعــالیتی نشــان مــیختاري مشــاغل شهرســتان برحســب گــروهبررســی شــاخص تغییــرات ســا

گانــه منــاطق شــهري رخ داده اســت. میــزان ایــن دهــد کــه تغییــر چشــمگیري در ترکیــب مشــاغل ســیزده
  باشد.درصد می 4/2درصد و مناطق روستایی  5/15شاخص در مناطق شهري 
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مده فعالیتی به تفکیک مناطق، هاي ع: شمار و روند تحول شاغالن برحسب گروه29- 7جدول شماره 

  درصد) –(نفر  1365- 85سالهاي 
 1365 1375 1385 1375-85نرخ رشد 

 گروههاي فعالیتی
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

                 جمع کل

            
کشاورزى 

 ،شکاروجنگلدارى

             شیالت

                 استخراج  معدن

                  ساخت - صنعت  

                 تامین  برق  ، گازوآب

                ساختمان

                
عمده فروشى ،خرده 

 فروشى ،تعمیر..

               هتل ورستوران

             
حمل  ونقل  

 وانباردارى  وارتباطات

              
واسطه گرى  هاى  

 مالى

            
مستغالت ،اجاره و 

 کاروکسب

            
اداره امورعمومى 
 ،دفاع وتامین

         

   

 آموزش

          
بهداشت ومددکارى 

 اجتماعى

        
سایر خدمات  عمومى 

 ،اجتماعى

           
فعالیتهاى غیرقابل 

 طبقه بندي

           
سازمانهاوهیئت  هاى  

 برون  مرزى

                 دفاترمرکزى

             اظهارنشده

   مرکز آمار ایران.  مأخذ:
 



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   160

مهندسان مشاور نقش محیط    

  

  (درصد) 1365- 85هاي عمده فعالیتی و مناطق، سالهاي : توزیع نسبی شاغالن برحسب گروه29- 8جدول شماره 

روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل
2.4 15.5 13.8 10 0 10 0 10 0.0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0.0 جمع کل
3.0 2.5 2.7 16.3 6.1 6.5 13.2 8.6 9.2 18.6 1 1.3 13.2 کشاورزى  ،شکاروجنگلدارى
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 شیالت
-0.2 0.0 -0.1 0.0 0.7 0.7 0.2 0.7 0.6 0.0 0.1 0.1 استخراج  معدن
-8.9 3.0 2.3 42.9 32.9 3 3.3 34.0 35.8 35.6 29.5 32.0 31.4 صنعت  - ساخت
-0.8 0.2 0.2 0.7 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 تامین  برق  ، گازوآب
-6.5 4.2 3.4 8.8 15.3 15.0 15.3 1 1.1 1 1.6 14.1 9.0 10.3 ساختمان
4.5 1.0 -0.2 13.6 14.2 14.1 9.2 15.1 14.3 4.8 8.9 7.8 عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیر..
0.1 0.2 0.2 0.7 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 هتل ورستوران
1.5 2.1 2.2 6.4 9.4 9.3 5.0 7.4 7.0 4.1 6.3 5.8 حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطات
-0.2 0.2 0.2 0.1 1.0 0.9 0.3 0.8 0.7 0.3 0.4 0.4 واسطه گرى  هاى  مالى
0.6 0.2 0.2 1.3 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 مستغالت ،اجاره و کاروکسب
4.7 0.7 1.0 3.7 6.6 6.5 8.4 7.3 7.5 16.6 18.1 17.7 اداره امورعمومى ،دفاع وتامین 
5.4 0.2 0.6 2.4 5.5 5.3 7.8 5.7 5.9 آموزش
-0.6 0.4 0.4 1.0 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 بهداشت ومددکارى اجتماعى
-0.2 0.4 0.4 0.4 1.3 1.3 0.6 1.0 0.9 سایر خدمات  عمومى ،اجتماعى
0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 فعالیتهاى غیرقابل طبقه بندي
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سازمانهاوهیئت  هاى  برون  مرزى
0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 دفاترمرکزى
-0.2 0.1 0.1 1.5 1.9 1.9 1.7 1.8 1.8 1.5 2.0 1.9 اظهارنشده 

8.6 9.6 9.3

تغییرات ساختاري / درصد 1385 1375 1365 گروههاي فعالیتی

   محاسبات مشاور. 

  

  (نفر) 1365-85هاي عمده فعالیتی، سالهاي : تحول شمار شاغالن شهرستان برحسب گروه29- 3نمودار شماره 
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 1385بررســی پایگــاه شــغلی شــاغالن حــاکی از آن اســت کــه از مجمــوع شــاغالن شهرســتان در ســال    
ــادل  ــد. نقــش و    7/19درصــد در بخــش خصوصــی،   9/78مع ــت دارن ــی فعالی درصــد در بخــش عمــومی / دولت

 5/85درصــد و در منــاطق روســتایی  6/78در ترکیــب مشــاغل منــاطق شــهري معــادل ســهم بخــش خصوصــی 
- مشـاغل آن بـه سـرمایه   دهنـده سـاختار اقتصـادي منـاطق روسـتایی و اتکـاء       این موضـوع نشـان  باشد. درصد می

  هاي بخش خصوصی است.
روند تحول مشاغل شهرسـتان طـی سـالهاي گذشـته رفتـار نوسـانی داشـته اسـت. بـه طـوري کـه در            

درصـد مشـاغل عمـومی / دولتـی بـوده اسـت.        5/36درصـد مشـاغل خصوصـی و     7/59معـادل   1365ل سـا 
ــال  ــه    1375در س ــی ب ــش خصوص ــهم بخ ــومی /     7/67س ــش عم ــهم بخ ــل س ــزایش و در مقاب ــد اف درص

درصـد کـاهش یافتـه اسـت. ایـن موضـوع نشـاندهنده کـاهش          28دولتی در ساختار اشـتغال شهرسـتان بـه    
  باشد.می 1365-75در سطح شهرستان به ویژه طی دوره گذاري بخش دولتی سرمایه

ــر مبنــاي ایــن مطالعــه   ــان،   3/12ب ــان  35درصــد شــاغالن بخــش خصوصــی کارفرمای درصــد کارکن
درصـد مـزد و حقـوق بگیـران و تنهـا یـک درصـد کارکنـان فـامیلی بـدون مـزد بـوده اسـت.               6/51مستقل، 

توانـد نشـانگر   اهش سـهم کارکنـان مسـتقل مـی    روند تحول شمار کارفرمایـان و مـزد و حقـوق بگیـران و کـ     
  گیري مشاغل متوسط / بزرگ مقیاس باشد.شکل

  (نفر) 1365- 85: پایگاه شغلی شاغالن شهرستان به تفکیک مناطق، سالهاي 29-9جدول شماره 

 اظهارنشده

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 عمومی

 بخش خصوصی

 سال مناطق جمع
کارکنان 
فامیلی 
 بدون مزد

مزد 
 وحقوق
 بگیران

کارکنان 
 مستقل

 جمع کارفرمایان

           کل

1365              شهري

           روستایی

           کل

1375               شهري

           روستایی

           کل

1385             شهري

          روستایی

  مرکز آمار ایران. مأخذ: 
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  (درصد) 1365- 85: توزیع شاغالن برحسب پایگاه شغلی و به تفکیک مناطق، سالهاي 29-10جدول شماره 

 اظهارنشده

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 عمومی

 بخش خصوصی

کارکنان   سال مناطق جمع
فامیلی 
 بدون مزد

مزد 
وحقوق 
 بگیران

کارکنان 
 مستقل

 جمع کارفرمایان

          کل

1365           شهري

          روستایی

          کل

1375           شهري

          روستایی

          کل

1385           شهري

          روستایی

    محاسبات مشاور.
  

  (درصد) 1365- 85: سهم نسبی شاغالن برحسب پایگاه شغلی، سالهاي 29-4نمودار شماره 
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 لف اقتصاديتبخشهاي مخوضعیت  -2-9-2

ــه  ــادي   در ادام ــلی اقتص ــهاي اص ــعیت بخش ــاري    وض ــدي و تج ــاختار تولی ــاظ س ــه لح ــطح ب در س
ــی    ــی م ــتایی آن بررس ــهري و روس ــاطق ش ــتان و من ــش    شهرس ــعیت بخ ــدا وض ــاس ابت ــراین اس ــود. ب ش

-هــاي مــرتبط بــا آن و ســپس وضــعیت بخــش صــنعت و معــدن و خــدمات بیــان مــیکشــاورزي و فعالیــت

  شود. 
  بخش کشاورزيالف) 

هــاي بخــش کشــاورزي شهرســتان و منــاطق آن از سرشــماري عمــومی  در بررســی وضــعیت فعالیــت
بــر مبنــاي تقســیمات سیاســی شــود. و آمارنامــه کشــاورزي اســتان اســتفاده مــی 1382کشــاورزي در ســال 

شهرسـتان  در سـال آمـاري مـذکور،    که در آمارنامه سرشـماي عمـومی کشـاورزي مـورد توجـه بـوده اسـت.        
 3شــهر، درچــه و کوشــک) و کــانون شــهري (خمینــی 3زي)، مرکــشــهر داراي یــک بخــش (بخــش ینــیخم

ــادي  ــاد، دهســتان بــه نامهــاي دهســتان مــاربین ســفلی (شــامل آب قــداره و مزرعــه  ودســتگرهــاي؛ جعفرآب
و دهســتان مــاربین وســطی هــاي؛ اصــغرآباد و تیرانچــی) خوشــاب)، دهســتان مــاربین علیــا (شــامل آبــادي

بــوده اســت. در ایــن هــاي؛ انبارســتان، شــاهچراغ، قرطمــان، قلعــه امیریــه و آبــادي والشــان) (شــامل آبــادي
  بررسی تقسیمات مورد اشاره رعایت شده است. 

ــاي  ــر مبن ــی    ب ــتان خمین ــاورزي، شهرس ــومی کش ــماي عم ــهر داراي سرش ــره 8184ش ــرداري به ب
ــزان   ــوده اســت کــه از ایــن می ــردار درصــد بهــره 5/8درصــد خــانوار معمــولی ســاکن،   5/91کشــاورزي ب ب

-درصـد) شـرکت رسـمی / مؤسسـه عمـومی بـوده اسـت. شـهر خمینـی          1/0بـردار ( بهـره  6غیرساکن و تنها 

پـس  بـرداران شهرسـتان را در اختیـار دارد.    درصـد) بیشـترین تعـداد بهـره     8/38بـردار ( بهـره  3176شهر بـا  
ــا   ــه ب ــهر درچ ــا   1/26از آن ش ــد و کوشــک ب ــد در رده 2/12درص ــ درص ــاي بع ــد. ه ــرار دارن ــادي دي ق آب

درصـد)   4هـاي دسـتگرد قـداره و والشـان (هـر کـدام بـا        درصـد)، آبـادي   7/5بـردار ( بهـره  469اصغرآباد با 
آبــادي تیرانچــی کــه در هــاي شهرســتان در اختیــار دارنــد. بــرداران را در بــین آبــاديبیشــترین تعــداد بهــره

درصـد   4/3رزي دارد کـه تنهـا   وداري کشـا بـر بهـره  276گیـرد،  شـهر قـرار مـی   حوزه نفوذ مسـتقیم خمینـی  
   )29-11(جدول شماره  برداران شهرستان را در خود جاي داده است.بهره
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  1382ها، سال برداريبرداران کشاورزي شهرستان به تفکیک نوع بهره: شمار بهره29- 11جدول شماره 
   

شرکت رسمی/موسسه 
 عمومی

خانوار معمولی 
 غیر ساکن

بهره بردار غیر 
  ساکن

خانوار معمولی 
 ساکن

 کل بهره برداران

  شرح
 شمار سهم نسبی

سهم 
 نسبی

 شمار
سهم 
 نسبی

 شمار
سهم 
 نسبی

 شمار
سهم 
 نسبی

 شمار

            شهرستان خمینی شهر

           شهرخمینی شهر

            شهردرچه

             شهرکوشک

              بادآبادي جعفرآ

            دستگردقداده يآباد

           مزرعه خوشاب آبادي

             بادي اصغرآآباد

           تیرانچی يآباد

           انبارستان يآباد

           شاه چراغ يآباد

           قرطمان يآباد

            قلعه امیریه يآباد

           والشان يآباد

  .1382کشاورزي عمومی مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري 
  

هکتــار اراضــی کشــاورزي  2897بــر مبنــاي همــان منبــع آمــاري، ایــن شهرســتان در مجمــوع داراي 
ــه   ــت ک ــد ( 7/67اس ــی و   1961درص ــی زراع ــار) اراض ــد آن ( 3/32هکت ــاغی   936درص ــی ب ــار) اراض هکت

 2/38درصـد کـل اراضـی کشـاورزي شهرسـتان در اطـراف شـهرهاي آن قـرار داشـته و           8/61است. معـادل  
 35شــهر بــا دارا بــودن شهرســتان واقــع شــده اســت. در ایــن میــان خمینــیهــاي درصــد مــابقی در آبــادي

باشــد. در شهرســتان دارا مــیســکونتی هــاي در بــین کــانوندرصــد اراضــی کشــاورزي بیشــترین ســهم را  
 3/7هکتــار ( 211بــا درصــد) و تیرانچــی  6/9هکتــار ( 278هــاي شهرســتان نیــز، اصــغرآباد بــا بــین آبــادي

  ) 29-5و نمودار شماره  29-12(جدول شماره  درصد) بیشترین اراضی کشاورزي را در اختیار دارند.
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  درصد) –یک مناطق و زراعی و باغی (هکتار : مساحت و ترکیب اراضی کشاورزي به تفک29- 12جدول شماره 
 کل اراضی زراعی باغ وقلمستان

 شرح
 مساحت ترکیب مساحت سهم نسبی مساحت سهم نسبی

        شهرستان خمینی شهر

        شهرخمینی شهر

       شهردرچه

        شهرکوشک

        آبادي جعفرآباد

       آبادي دستگردقداده

       آبادي مزرعه خوشاب

       آبادي اصغرآباد

          آبادي تیرانچی

       انبارستانآبادي 

       آبادي شاه چراغ

         آبادي قرطمان

       آبادي قلعه امیریه

        آبادي والشان

  .1382مأخذ: مرکز آمار ایران؛ سرشماري عمومی کشاورزي سال 

  

  کشاورزي به تفکیک مناطق (هکتار)مساحت اراضی : 29-5نمودار شماره 

  
تـن بـوده اسـت کــه     27015کـل تولیـدات زراعـی شهرسـتان در سـال زراعـی مــورد بررسـی معـادل         
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ــه محصــول ســیب   ــزان تولیــدات زراعــی ب ــا زمینــی بیشــترین می ــا  8106درصــد ( 30ب  20تــن)، هــویج ب
ــا   5400درصــد ( ــرنج ب ــن)، ب ــا   2740درصــد ( 10ت ــدم ب ــن) و گن ــد ( 8/8ت ــاص  2700درص ــن) اختص ت

  دارد.
تـن، اصـغرآباد بـا     3265شـهر بـا   تـن تولیـد انـواع محصـوالت زراعـی، خمینـی       14600شهر درچه بـا  

هــاي تولیــد محصــوالت زراعــی شهرســتان محســوب تــن مهمتــرین کــانون 1600تــن و تیرانچــی بــا  3200
ولیــدات درصــد کــل ت 9/5درصــد و  9/11درصــد،  12درصــد،  2/54شــوند. ایــن منــاطق بــه ترتیــب بــا مــی

درصــد تولیــدات زراعــی محــدوده بــه منــاطق یــاد   84زراعــی شهرســتان را در اختیــار دارنــد. بــه عبــارتی  
  شده تعلق دارد.

ــتان و       ــرنج شهرس ــبزیجات و ب ــالیزي و س ــوالت ج ــد محص ــانون تولی ــه ک ــهر درچ ــاس ش ــراین اس ب
(جــداول  اشــند.باي شهرســتان مــیشــهر و آبــادي اصــغرآباد کــانون تولیــد غــالت و گیاهــان علوفــهخمینــی
  )29 – 13و  14شماره 

  
  تولیدات زراعی شهرستان به تفکیک محصول و مناطق (تن): 29- 13جدول شماره 

 سایر
  و یونجه

 اسپرس
  سایرسبزیجات

   ، ترب ، هویج
  شلغم

 گندم برنج  ذرت  زمینی سیب
کل 
 تولید

 شرح

             شهرشهرستان خمینی 

             شهرخمینی شهر

           شهردرچه

             شهرکوشک

          آبادي جعفرآباد

           آبادي دستگردقداده

          آبادي مزرعه خوشاب

            آبادي اصغرآباد

             آبادي تیرانچی

          آبادي انبارستان

          آبادي شاه چراغ

           آبادي قرطمان

            آبادي قلعه امیریه

            آبادي والشان

  .1382مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی کشاورزي سال 
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  ترکیب درونی تولیدات زراعی به تفکیک محصول (درصد): 29-14جدول شماره 

 سایر
  و یونجه

 اسپرس
 سایرسبزیجات

   ، ترب ،  هویج
 شلغم

 گندم برنج ذرت زمینی  سیب
کل 
 تولید

 شرح

                   شهرستان خمینی شهر

          شهرخمینی شهر

          شهردرچه

          شهرکوشک

          بادآبادي جعفرآ

          دستگردقداده يآباد

          مزرعه خوشاب آبادي

           بادي اصغرآآباد

          تیرانچی يآباد

          انبارستان يآباد

          شاه چراغ يآباد

          قرطمان يآباد

          قلعه امیریه يآباد

           والشان يآباد

  .محاسبات مشاور
  

ــرین محصــوالت بــاغی           ــواع آلــو، ســیب و انگــور مهمت ــیالس و آلبــالو، ان ــوالت گالبــی، گ محص
ــی ــاغی شهرســتان در ســال زراعــی   شــهر را تشــکیل مــی شهرســتان خمین ــدات ب ــد. مجمــوع تولی  82دهن

گــیالس و  درصــد، 8/51تــن انــواع محصــوالت بــاغی اســت کــه گالبــی بــا ســهمی معــادل   6708معــادل 
درصـد،   8/7تـرین محصـوالت بـاغی شهرسـتان اسـت. پـس از آن انـواع آلـو بـا          درصـد عمـده   3/19آلبالو با 

-15(جـدول شـماره    هـاي بعـدي قـرار دارنـد.    در ردهدرصـد   2/6درصـد و سـیب بـا     6/6زردآلو و قیسی بـا  
29 (  

درصـد،   51ولیـد  شـهر بـا ت  دهـد کـه خمینـی   و جغرافیایی تولیـدات بـاغی نشـان مـی    پراکنش فضایی 
-درصـد کـل تولیـدات بـاغی کـانون      2/12درصـد و آبـادي تیرانچـی بـا تولیـد       6/23شهر کوشک بـا تولیـد   

ــی    ــوب م ــتان محس ــداري شهرس ــم باغ ــاي مه ــی  ه ــاس خمین ــراین اس ــوند. ب ــامی  ش ــه تم ــهر در زمین ش
    ) 29-16(جدول شماره  باشد.محصوالت باغی محدوده داراي مزیت نسبی می
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  میزان تولیدات باغی به تفکیک محصول و مناطق (تن): 29- 15جدول شماره 
 0  آلبالو و گیالس  گالبی سیب  

   و زردآلو
   قیسی

   آلو  انواع
  گوجه و

  انگورآبی   گردو انار
  و توت  انواع
   توت شاه

سایر 
 محصوالت

جمع 
 کل

شهرستان 
  خمینی شهر    

 شهرخمینی شهر

 شهردرچه 

 شهرکوشک
 آبادي

 دستگردقداده
 

مزرعه  آبادي
 خوشاب



 اصغراباد آبادي
 تیرانچی آبادي 

 انبارستان آبادي

 شاه چراغ آبادي

 قرطمان آبادي
قلعه  آبادي

 امیریه


 والشان آبادي
  .1382مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی کشاورزي، سال 

  

  ترکیب درونی تولیدات باغی به تفکیک محصول و مناطق (درصد): 29-16جدول شماره 
  گالبی سیب  

   گیالس
 آلبالو و

   زردآلو
   قیسی و

   آلو انواع
  وگوجه

  انگورآبی  گردو انار
    توت انواع

   توت شاه و
سایر 

 محصوالت
جمع 
 کل

 شهرستان خمینی شهر           
 شهرخمینی شهر
 شهردرچه 
 شهرکوشک

 دستگردقداده آبادي
 مزرعه خوشاب آبادي

 اصغراباد آبادي
 تیرانچی آبادي
 انبارستان آبادي
 شاه چراغ آبادي
 قرطمان آبادي
 قلعه امیریه آبادي

 والشان آبادي

  محاسبات مشاور.   
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ــت   ــداري و فعالی ــتان دام ــن شهرس ــتري دارد.   در ای ــا آن رواج بیش ــرتبط ب ــاي م ــار  ه ــاي آم ــر مبن ب
ــزان تولیــدات دامــی شهرســتان خمینــی   ــن  49643معــادل  1387شــهر در ســال کشــاورزي اســتان، می ت

محصـوالت شـامل گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ، شـیر، تخـم مـرغ و          انواع محصوالت دامی بـوده اسـت. ایـن    
درصــد کــل تولیــدات دامــی اســتان را در اختیــار دارد و  1/5در مجمــوع ایــن شهرســتان باشــد. عســل مــی

  باشد. هاي پروتئینی به ویژه شیر داراي مزیت نسبی میدر تولید برخی فرآورده
و هـم بـه صـورت متمرکـز / صـنعتی      فعالیت دامداري در این سـطح شهرسـتان هـم بـه طـور سـنتی       

ــال      رواج دارد.  ــان س ــا پای ــتان ت ــن شهرس ــتان، ای ــاورزي اس ــار کش ــاي آم ــر مبن ــد  75داراي  1387ب واح
  هزار قطعه است. 459واحد مرغداري گوشتی با ظرفیت  40دامداري صنعتی و 

ــوع داراي    ــتان در مجم ــن شهرس ــومی کشــاورزي ای ــواع دام  27مطــابق سرشــماري عم ــزار رأس ان ه
درصــد)، درچــه  7/18درصــد)، اصــغرآباد ( 49شــهر (ســت کــه بیشــترین تعــداد دام شهرســتان در خمینــیا
  ) 29-17(جدول شماره  درصد) قرار دارند. 6درصد) و آبادي والشان ( 3/6درصد)، کوشک ( 7/7(

تــن بــوده  9/38عـالوه بــر ایــن مجمـوع تولیــدات عســل محــدوده در سـال زراعــی یــاد شـده معــادل     
تـوان  رین میـزان تولیـد بـه آبـادي تیرانچـی اختصـاص دارد. بـه عبـارتی ایـن آبـادي را مـی           است کـه بیشـت  

  کانون پرورش زنبور عسل شهرستان محسوب نمود.
  : شمار دام شهرستان برحسب نوع دام و به تفکیک مناطق (رأس)29-17جدول شماره 

 گاو گوساله
تعداد دام بز و 

 بزغاله

تعداد دام گوسفند 
 و بره

 شرح جمع کل

      شهرستان خمینی شهر.

       شهرخمینی شهر.

      شهردرچه.

     شهرکوشک.

     جعفراباد آبادي

       دستگردقداده آبادي

 - -   مزرعه خوشاب آبادي

       اصغراباد آبادي

     تیرانچی آبادي

-      انبارستان آبادي

     شاه چراغ آبادي

       قرطمان آبادي

     قلعه امیریه آبادي

     والشان آبادي

  .1382مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی کشاورزي، سال 
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  معدنب) بخش صنعت و 
سـاخت، آب، بـرق    –بخش صـنعت و معـدن از چهـار گـروه عمـده فعـالیتی؛ اسـتخراج معـدن، صـنعت          

، ایــن بخــش اقتصــادي در 1385شــود. براســاس سرشــماري عمــومی ســال  و گــاز و ســاختمان تشــکیل مــی
هـاي شـغلی اعـالم    درصـد کـل فرصـت    3/50نفر شاغل داشـته اسـت کـه ایـن تعـداد معـادل        42274مجموع 

تــأمین در زمینــه بــدین لحــاظ بخــش صــنعت و معــدن اولــین بخــش مهــم باشــد. رســتان مــیشــده ایــن شه
ــه شــمار مــیکشــغل و درآمــد ســا هــزار و در منــاطق  40ایــن بخــش در منــاطق شــهري حــدود  آیــد. نان ب

  فرصت شغلی را در اختیار دارد. 1870روستایی 
بیــانگر نقــش هــاي آن بررســی ترکیــب داخلــی مشــاغل بخــش صــنعت و معــدن برحســب زیــربخش 

سـاخت و پـس از آن سـاختمان اسـت. ایـن دو گـروه فعـالیتی بـه          –هـاي صـنعت   برتر و قابل توجه فعالیت
ــه خــود اختصــاص داده  8/29درصــد و  2/66ترتیــب  ــراد درصــد مشــاغل ایــن بخــش اقتصــادي را ب انــد. اف

تی اســتخراج دو گــروه فعــالیگیــرد. درصــد کــل شــاغالن را دربرمــی 96شــاغل در ایــن دو گــروه مجموعــاً 
ــا  553معــدن بــا  نفــر شــاغل نقــش انــدکی در ایــن زمینــه دارنــد.   1170نفــر و تــأمین آب، بــرق و گــاز ب

(جـداول   سـاخت در منـاطق روسـتایی بـیش از منـاطق شـهري اسـت.        –هـاي صـنعت   شدت غلبـه فعالیـت  
   )29-6و نمودار شماره  29-18و  19شماره 

  (نفر) 1365- 85هاي فعالیتی، سالهاي عدن برحسب گروهشمار شاغالن بخش صنعت و م: 29-18جدول شماره 
1385 1375 1365 

 گروههاي فعالیتی
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی

           جمع کل

             استخراج  معدن

               ساخت -صنعت  

              تامین  برق  ، گازوآب

             ساختمان

  مأخذ: مرکز آمار ایران. 

  (درصد) 1365- 85سالهاي هاي فعالیتی، توزیع شاغالن بخش صنعت و معدن برحسب گروه: 29- 19جدول شماره 
 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی گروههاي فعالیتی 1365 1375 1385

                   جمع کل

          استخراج  معدن

            ساخت -صنعت  

          تامین  برق  ، گاز و آب

           ساختمان

  حاسبات مشاور. م
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  1365- 85هاي فعالیتی، سالهاي : تحول شاغالن بخش صنعت و معدن برحسب گروه29-6نمودار شماره 

  
کارگــاه صــنعتی داراي  59داراي  1386شهرســتان در ســال بــر مبنــاي ســالنامه آمــاري اســتان ایــن 

-هـاي صـنعتی اسـتان را شـامل مـی     درصـد کـل کارگـاه    7/2ده نفر کارکن و بیشـتر بـوده اسـت کـه تنهـا      

واحــد بــیش از  2نفــر کــارکن و تنهــا  50-99واحــد  7نفــر کــارکن،  10-49واحــد  50از ایــن تعــداد شـود.  
نفـر اسـت    1792حـدهاي صـنعتی ایـن شهرسـتان معـادل      نفر کـارکن داشـته اسـت. کـل شـاغالن وا      100

مجمــوع ارزش افــزوده باشــد. نفــر مــی 4/30هــاي آن بیــانگر بعــد کارگــاهی کــه بــا احتســاب شــمار کارگــاه
 2/0میلیـون ریـال اسـت کـه تنهـا       120781ل دامعـ  86شـهر در سـال   فعالیت صـنعتی شهرسـتان خمینـی   

ایـن حیـث محـدوده مـورد مطالعـه نقـش و جایگـاه         شـود. از درصد کل ارزش افـزوده اسـتان را شـامل مـی    
باشـد. بـر مبنـاي همـان منبـع آمـاري ایـن        هـاي صـنعتی اسـتان دارا نمـی    چندانی در مقایسه با شهرسـتان 

  برداري است. شهرستان فاقد هرگونه معدن در حال بهره
  
  خدمات) بخش ج

یـت و جایگـاه در   هـزار فرصـت شـغلی بـه لحـاظ اهم      35بخش خدمات بـا در اختیـار داشـتن حـدود     
ــن بخــش اقتصــادي   ــرار دارد. ای ــه دوم ق ــه خــود اختصــاص داده   3/41رتب درصــد مشــاغل شهرســتان را ب

دهـد کـه بیشـترین تعـداد شـاغالن خـدماتی       بررسی ترکیـب داخلـی مشـاغل ایـن بخـش نشـان مـی       است. 
ــه عمــده در فعالیــت ــوط ب ــاردا  2/34فروشــی (فروشــی و خــردههــاي مرب ري و درصــد)، حمــل و نقــل و انب
درصــد) قــرار دارنــد. چهــار  9/12(درصــد) و آمــوزش  7/15درصــد)، اداره امــور عمــومی ( 5/22ارتباطــات (

ایـن الگـو   گیرنـد.  درصـد مشـاغل خـدماتی شهرسـتان را دربرمـی      3/85گروه فعالیتی یـاد شـده در مجمـوع    
   ) 29-20و  21(جداول شماره  در مناطق شهري و روستایی شهرستان نیز حاکم است.
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هـاي قبـل   هـاي فعـالیتی خـدماتی در سـطح شهرسـتان در مقایسـه بـا دوره       روند تحوالت سهم گـروه 
فروشــی، حمــل و نقــل و انبــارداري و فروشــی و خــردههــاي مربــوط بــه عمــدهحــاکی از گســترش فعالیــت

درصــد در  7/18کــاهش ســهم اداره امــور عمــومی اســت. بــه طــوري کــه ســهم گــروه فعــالیتی فــروش از   
ــه  1365ســال  ــارداري از   1385درصــد در ســال  2/34ب ــالیتی حمــل و نقــل و انب  8/13و ســهم گــروه فع

ــال  ــه  1365درصــد در س ــال  5/22ب ــروه    1385درصــد در س ــهم گ ــل س ــه اســت و در مقاب ــزایش یافت اف
ــومی از   ــور عم ــالیتی اداره ام ــال   4/42فع ــد در س ــه  1365درص ــال   7/15ب ــد در س ــاهش  1385درص ک

  داشته است. 
  

  (نفر) 1365-85هاي فعالیتی، سالهاي : شمار شاغالن بخش خدمات برحسب گروه29-20جدول شماره 
1385 1375 1365 

 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی گروههاي فعالیتی

                 جمع کل

             
عمده فروشى ،خرده 

 تعمیر.. ،فروشى

            هتل ورستوران

          
حمل  ونقل  وانباردارى  

 ارتباطات و

             واسطه گرى  هاى  مالى

         
و  مستغالت ،اجاره
 کاروکسب

         
اداره امورعمومى ،دفاع 

 وتامین

      

   

 آموزش

      
بهداشت ومددکارى 

 اجتماعى

     
 سایر خدمات  عمومى ،

 اجتماعى

        
فعالیتهاى غیرقابل طبقه 

 بندي

        
هیئتهاى   و سازمانها
 مرزى برون

           دفاترمرکزى

   . مأخذ: مرکز آمار ایران
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  (درصد) 1365-85هاي فعالیتی، سالهاي توزیع شاغالن بخش خدمات برحسب گروه: 29- 21جدول شماره 
1385 1375 1365 

 کل شهري روستایی کل شهري روستایی کل شهري روستایی گروههاي فعالیتی

                    جمع کل
           عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیر..

           هتل ورستوران
             حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطات

          واسطه گرى  هاى  مالى

          مستغالت ،اجاره و کاروکسب

          اداره امورعمومى ،دفاع وتامین 

      

   

 آموزش

       بهداشت ومددکارى اجتماعى

       سایر خدمات  عمومى ،اجتماعى

          فعالیتهاى غیرقابل طبقه بندي

          هاى برون مرزىهیئت و سازمانها

          دفاترمرکزى

  .محاسبات مشاور
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رشـد و توسـعه، نحـوه اسـتقرار      اي در زمینـه هاي عمرانی ملـی یـا منطقـه   برنامه - 2- 10
اي عمرانـی (تأسیسـات و تجهیـزات زیربنـایی     منطقـه  –هاي بخشـی  مراکز جمعیتی، برنامه

و روستایی و خدمات رفاهی) و تولیدي (صـنعت، کشـاورزي و غیـره) بـا مشـخص نمـودن       
  اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط به هر بخش

در زمینـه رشـد و توسـعه و میـزان     اي ملـی یـا منطقـه   هـاي عمرانـی   برنامـه قسـمت وضـعیت   در این 
شــهر و منــاطق شــهري و روســتایی آن و نیــز بــه تفکیــک  اعتبــارات مــدنظر در ســطح شهرســتان خمینــی

هـاي ملـی و   در بررسـی برنامـه  گیـرد.  نفوذ مسـتقیم شـهر مـورد بررسـی قـرار مـی      هاي واقع در حوزه آبادي
قبیــل؛ مصــوبات ســفرهاي اســتانی هیــأت دولــت، مصــوبات عمرانــی شهرســتان از منــابع آمــاري متعــدد از 

  ریزي استانداري استفاده شده است.  ریزي شهرستان و اعتبارات مصوب معاونت برنامهشوراي برنامه
  

  مصوبات سفرهاي استانی -1-10-2
ــور       ــه ط ــه ب ــفهان ک ــتان اص ــه اس ــت ب ــأت دول ــتانی هی ــفرهاي اس ــرین مصــوبات س برخــی از مهمت

  باشد، به شرح زیر است:شهر میمسائل توسعه و عمرانی شهرستان خمینیمستقیم مرتبط با 
  الف) مصوبات دور اول سفرهاي استانی

ــیش -  ــغ  پ ــی مبل ــار     100بین ــد دوم خوانس ــداث بان ــت اح ــال جه ــارد ری ــدن)،   –میلی ــه (فری دامن
 آبادشهر و نجفکمربندي خمینی

 لوك خوابگاه دختران دانشگاه صنعتی اصفهانب 2درصد اعتبار مورد نیاز براي تکمیل و تجهیز  50اختصاص  - 

 شهردر خمینیاندازي واحد پیام نور راه - 

ــغ  -  ــاص مبل ــگاه   36اختص ــل ورزش ــراي تکمی ــال ب ــارد ری ــدس،  میلی ــان، ق ــاهی گلپایگ ــاي کارگ ه
 آبادشهر، فریدن، لنجان، نائین، فالورجان و نجفاصفهان، نطنز، بادرود، خمینی

ــف بیمارســتان  -  ــین تکلی ــاي کلیشــاد (فالورجــان بررســی و تعی ــا و بیمارســتان خمینــی )ه شــهر ب
 هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــأمین گــاز شــهرك -  ــا اولویــت شــهرك ت ــه، هــاي صــنعتی نجــفهــاي صــنعتی اســتان ب ــاد، ورزن آب
ــائین، رامشــه (اصــفهان)، دهاقــان، اژیــه (اصــفهان)، چادگــان و شــهرك   ســمیرم، خمینــی شــهر، ن

ــنع  ــزرگ ص ــهرك  ی تب ــه ش ــانی ب ــی گازرس ــفهان و بررس ــفهان)،   اص ــک (اص ــنعتی تودش ــاي ص ه
 فریدن، فریدونشهر و پوده شهرضا

هـاي فاضــالب شــهرهاي حومــه اصــفهان (درچــه،  انجـام و تکمیــل مطالعــات توســعه و بازســازي شــبکه  - 
بینـی اعتبـار مـورد نیـاز در الیحـه      و پـیش  )آبـاد شـهر و دولـت  شـهر، شـاهین  خوراسگان، نطنز، خمینـی 

 . 1387ودجه سال ب
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  ب) مصوبات دور دوم سفر استانی
شــهر، دهاقــان و اداري تــأمین اجتمــاعی در شــهرهاي شهرضــا، خمینــی –احــداث واحــد خــدماتی  - 

 درچه

  
  ج) مصوبات دور سوم سفر استانی

جهـت تکمیـل پایانـه     52ردیـف   13اختصاص مبلـغ یـک میلیـارد ریـال از ردیـف اعتبـارات جـزء         - 
 شهره و خمینیآباد، مبارکشهرهاي نجف

در ادامــه بــه برخــی از مهمتــرین مصــوبات شــوراي اداري مشــترك اســتان و شهرســتان طــی ســالهاي گذشــته 
 شود: اشاره می

  
  هاي عمرانیطرح -2-10-2

  آموزش و پرورش
  یر اصفهانیغآباد و صهاي زاغتکمیل مدرسه - 
  شهرستان چند منظوره آموزش و پرورش لنسا تکمیل - 
  منظریهمحله ساخت سالن سرپوشیده خواهران در  - 
  تکمیل کانون فرهنگی منظریه - 
  شهراحداث هنرستان کشاورزي در خمینی - 
  اي در شهر درچهاحداث هنرستان فنی و حرفه - 

  
  جهاد کشاورزي

ــال در چهــار محــور قلعــه امیریــه   5/11احــداث  -  ــاد صــحراي فــتح –کیلــومتر کان ــاد و  –آب جعفرآب
  هرستان

  هکتار باغات شهرستان 900اصالح  - 
  هکتار (فاز اول) 18اي در اراضی قرطمان در مساحت احداث شهرك گلخانه - 
  هادتأمین آب کشاورزي مورد نیاز اصغرآباد، دستگرد قد - 
  بیمه کشاورزان و باغداران ساکن در شهرهاي شهرستان - 
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  راه و ترابري
  شهرتکمیل کمربندي خمینی - 
  احداث پل دانشگاه آزاد - 
  زیرگذر کوشکاحداث  - 
 متري روستاي اصغرآباد 36تکمیل جاده  - 

  
  برق

  تحقیقاتی –رسانی به شهرك برق و الکترونیک، شهرك کارگاهی و شهرك علمی برق - 
  

  تربیت بدنی
  احداث سالن ورزشی شهر کوشک - 
  حصارکشی زمین چمن اصغرآباد - 
  شهرهزار نفري خمینی 12تکمیل سالن ورزشی نیمه تمام  - 
  ه، سالن تیرانچیدتگرد قداتکمیل سالن ورزشی دس - 
ــاوم -  ــاه        مق ــه، خوابگ ــاهی درچ ــهید پن ــک، ش ــگاه کوش ــل ورزش ــدس، تکمی ــگاه ق ــازي ورزش س

  انوورزشکاران، سالن سرپوشیده کوشک و اند
  اجراي سالن ورزشی جوي آباد قدیم - 

  

  بنیاد مسکن
  سنددار کردن امالك روستاي اصغرآباد، تیرانچی، قلعه امیریه - 
  هروستاهاي اصغرآباد، تیرانچی و قلعه امیریاجراي طرح بهسازي  - 

  

  ايآب منطقه
  حفاظت فیزیکی کانالهاي واقع در حریم شهر - 
  رود در محدوده شهر درچه در اختیار شهرداريقرار گرفتن حاشیه رودخانه زاینده - 

  

  مخابرات
  برداري مرکز مخابرات روستاي اصغرآبادبهره - 

  

  صدا و سیما
  شهر و احداث ساختمان آنخمینیاندازي واحد خبر تجهیز و راه - 
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  مسکن و شهرسازي
ــه و اختصــاص  احــداث مصــالي نمــاز جمعــه خمینــی  -  ــه منظری ــا  8000شــهر در محل ــع زمــین ب مترمرب

  کاربري فرهنگی
  تکمیل ساختمان اداري اداره آموزش و پرورش شهرستان - 
  احداث فرهنگسرا در محله منظریه و اختصاص یک قطعه زمین با کاربري فرهنگی - 

 

  بهداشت و درمان
  شهرتختخوابی شهرستان در شهر خمینی 96تکمیل بیمارستان نیمه تمام  - 
ــین    -  ــازي زم ــرفی و آزادس ــهید اش ــتان ش ــعه بیمارس ــر   توس ــین و تغیی ــک زم ــراف، تملی ــاي اط ه

  کاربري
  دستگاه آمبوالنس در اختیار شبکه بهداشت و درمان 2تهیه  - 
  اياندازي اورژانس جادهتجهیز و راه - 
  (بیمارستان) NICUو  ICUهاي هتجهیز و را - 
آبـاد، هرسـتان و هفتصـد دسـتگاه، درچـه،      جـوي  –هـاي اورژانـس منظریـه    تکمیل تعمیرات پایگاه - 

  کوشک  –دینان، اصغرآباد 
  احداث ساختمان اداري مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان - 

  
  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  تکمیل سالن مرکز توانبخشی شهرستان - 
  

  اندارياست
  آبادتجهیز کتابخانه امام صادق (ع) جوي - 
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  اعتبارات عمرانی مصوب -3-10-2
ــه        ــتان و ب ــطح شهرس ــوب در س ــارات مص ــزان اعتب ــترس، می ــات در دس ــار و اطالع ــه آم ــه ب باتوج

مجمــوع اعتبــارات مصــوب تفکیــک امــور و فصــول مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مطــابق ایــن بررســی  
اي و بــه تفکیــک کــد هزینـه  4باشــد کـه در  هــزار ریـال مــی  3320600معـادل   1389شهرسـتان در ســال  

ــزان        ــترین می ــاس بیش ــراین اس ــت. ب ــه اس ــیص یافت ــادي تخص ــاعی و اقتص ــاعی، اجتم ــومی، دف ــور عم ام
ــق دارد.    ــور اقتصــادي تعل ــه ام ــتان ب ــارات شهرس ــور در مجمــوع  اعتب ــن ام ــارات ای ــل  8/54اعتب درصــد ک

درصـد اختصـاص    7/2کمتـرین میـزان اعتبـارات بـه امـور عمـومی بـا        شـود.  اعتبارات مصـوب را شـامل مـی   
  )210-1جدول شماره ( یافته است.

  

  درصد) –(هزار ریال  1389میزان اعتبارات مصوب شهرستان خمینی شهر به تفکیک امور، سال : 210- 1جدول شماره 
 ترکیب اعتبار عنوان کد

 امور عمومی 1  

 امور دفاع ملی 2 

 امور اجتماعی 3 

 امور اقتصادي 4 

 جمع کل اعتبارات مصوب  

  ریزي استانداري.  معاونت برنامه مأخذ: 
  

- بررســی اعتبــارات مصــوب امــور عمرانــی کــه در دو فصــل اداره امــور عمــومی و امــور قضــایی تفکیــک مــی 

(جــدول  میــزان اعتبــار فصــل اداره امــور عمــومی اختصــاص یافتــه اســت.  شــود حــاکی از آن اســت کــه بیشــترین
  )210- 2شماره 

  

  درصد) –(هزار ریال  1389: میزان اعتبارات مصوب امور عمومی شهرستان به تفکیک فصول، سال 210- 2جدول شماره 
 ترکیب اعتبار عنوان کد

 فصل اداره امور عمومی 102  

 فصل امور قضایی 102  

 اعتبارات امور عمومی 1   

  ریزي استانداري.معاونت برنامه مأخذ: 
 

هـاي جمعـی، بهداشـت و سـالمت، رفـاه      امور اجتماعی به فصـول؛ آموزشـی، فرهنـگ و هنـر و رسـانه     
ــل تفکیــک اســت.   ــدنی قاب ــأمین اجتمــاعی و تربیــت ب ــه  و ت ــور اجتمــاعی ب ــارات ام ــزان اعتب بیشــترین می
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ــب    فصــول؛  ــه ترتی ــن فصــول ب ــه اســت. ای ــر تخصــیص یافت ــگ و هن  24درصــد و  5/42آموزشــی و فرهن
  )210-3(جدول شماره  درصد کل اعتبارات بخش را در اختیار دارند.

  1389اعتبارات مصوب امور اجتماعی شهرستان به تفکیک فصول، سال : 210-3جدول شماره 
 ترکیب اعتبار  عنوان  کد 

 فصل آموزش 301 

 فصل فرهنگ و هنر رسانه هاي جمعی و گردشگري 302 

 فصل بهداشت و سالمت 303  

 فصل رفاه و تأمین اجتماعی 304  

 فصل تربیت بدنی 305   

 اعتبارات امور اجتماعی 3  

  ریزي استانداري.معاونت برنامه مأخذ: 
اعتبــارات مصــوب بــراي امــور اقتصــادي شهرســتان در واقــع میــزان اعتبــارات بــراي امــور تولیــدي و  

ــی  ــدوده را مشــخص م ــد. خــدماتی مح ــابع   کن ــدي؛ کشــاورزي و من ــن بخــش در فصــول تولی ــارات ای اعتب
ــرژي، ارتباطــات و     ــل، ان ــانی، حمــل و نق ــابع آب، بازرگ ــدن و فصــول خــدماتی؛ من طبیعــی و صــنعت و مع

ــهري  ــران ش ــی عم ــیص م ــتایی تخص ــد. و روس ــه فصــل    یاب ــارات ب ــزان اعتب ــترین می ــن اســاس بیش ــر ای ب
درصــد)  4/25درصــد) و فصــل حمــل و نقــل و عمــران شــهري و روســتایی (هــر کــدام    8/33کشــاورزي (
  )210-4(جدول شماره تعلق دارد. 

  
  1389اعتبارات مصوب امور اقتصادي شهرستان به تفکیک فصول، سال  :210- 4جدول شماره 
 ترکیب اعتبار عنوان کد

 فصل کشاورزي و منابع طبیعی 401  

 فصل منابع آب 402  

 فصل صنعت و معدن 403  

 فصل بازرگانی و تعاون 405  

 فصل انرژي 406   

 فصل حمل و نقل 407 

 فصل ارتباطات و فناوري اطالعات 408  

 فصل مسکن و عمران شهري، روستایی 409  

 اعتبارات امور اقتصادي 4  

 ریزي استانداري.معاونت برنامه مأخذ: 
 


