


  

 

  

  اربه نام خالق انديشه و گفت



  فهرست مطالب

  صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

  

  د  ................................................................................................................................................... فهرست جداول 

  ز  .......................................................................................................... فهرست اشكال (نقشه، نمودار، تصوير) 

  ط  ............................................................................................................................................................. پيشگفتار 

  

 نفوذ جلد اول : مطالعات منطقه و حوزه

 أ ـــــــــــــــ ــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

 

 1 .................................................................................. منطقه  موجود وضع شناخت :اول بخش

 3 .............................................................................................................. منطقه  كل بررسي -1

 6 ................................................................ مطالعاتي منطقه ييايجغراف تيموقع و ياسيس ماتيتقس -1-1

 11 ................................................................................ )بيش و ارتفاعات( محدوده يتوپوگراف يبررس -1-2

 11 ....................................................................................................................... يشناس نيزم يهايژگيو -1-3

 14 ................................................................................................................................. يشناس هوا ليمسا -1-4

 20 ..................................................... هيناح در هاليمس تيموقع و يسطح يهاآب حركت ستميس -1-5

 25 ...................................................................................................................... شهرستان گياهي پوشش -1-6

 27 .............................................................................................................. منطقه يجانور جامعه يبررس -1-7

 29 ..................................................... منطقه  تاريخي و اجتماعي فرهنگي احوال و اوضاع -2

 33 ........................................................................................................................... شهرستان هيتسم وجه -2-1

 33 ......................................................................................... مختلف قرون در مهيم ياسيس تقسيمات -2-2

 36 ......................................................................................................................... شهرستان مذهب و نيد -2-3

 36 ............................................................................................ ستانشهر در التيتحص و سواد وضعيت -2-4

 40 ............................................................. شهرستان آيين و رسوم و آداب و اجتماعي رفتار و عقايد -2-5

 40 ...................................................................................................................................................... زبان -2-5-1

 40 .................................................................................... شهرستان مردم اخالقي و روحي وضعيت -2-5-2

 41 .............................................................. شهرستان ياجتماع و يفرهنگ يهاتيقابل و هايتوانمند -2-6

 43 .............................................................. ميمه و برخوار شهرستان يتيجمع يها يژگيو -3

 45 .................................................................................. برخوار شهرستان در تيجمع عيتوز يچگونگ -3-1

 46 ...................................... مهيم و برخوار شهرستان ييروستا مناطق در يتيجمع تحوالت زانيم -3-2

 47 .................................................................................................... حال و گذشته در تيجمع تيوضع -3-3

 48 ......................................................................................................................... ييروستا و يشهر نقاط -3-4

 49 ...........................................................................................................................  جنسي و  سني  تركيب -3-5

 49 .......................................................................................................................................  سني  تركيب -3-5-1



  فهرست مطالب

  صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 

 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــ

 51 .....................................................................................................................................  جنسي  نسبت -3-5-2

 53 .....................................................................ميمه و برخوار  شهرستان  جنسي و سني  هرم  بررسي -3-6

 54 ................................................................. ميمه و برخوار  شهرستان در  مهاجران  وضعيت و  ميزان -3-8

 55.............................................................................. برخوار شهرستان در ارتباطات وضع -4

 57 ....................................................................................................................................... يارتباط يها راه -4-1

  63 .................................................................................. برخوار شهرستان ياقتصاد اوضاع -5

 65 .......................................................................................................................... اشتغال تيوضع يبررس -5-1

 66 .......................................................................................... منطقه در يكشاورز بخش هايويژگي -5-1-1

 69 ............................................................................................... يمطالعات منطقه در معدن و صنعت -5-1-2

 70 .................................................................................................................. منطقه در خدمات بخش -5-1-3

  71 .................................................... منطقه در تأسيسات و ييربنايز خدمات عيتوز نحوه -6

 73 .................................................................................................................................................. تأسيسات -6-1

 83 ................................................................................................................................................... زاتيتجه -6-2

 89 ........................ آباد دولت شهر ستقيمم نفوذ حوزه در واقع مناطق و هاآبادي :دوم بخش

 91 ..................................................................................................... دآبا دولت شهر نفوذ حوزه يبررس -1

 93 ..................................................................................................................................... نفوذ حوزه فيتعر -1-1

 94 ................................................................................................. آباددولت شهر ميرمستقيغ نفوذ حوزه -1-2

 95 ....................................................................................................... آباد دولت شهر ميمستق نفوذ حوزه -1-3

 95 .................................................................... آباددولت شهر ياسيس -يادارا ميمستق نفوذ حوزه -1-3-1

 96 .............................................................. آباد دولت شهر يخدمات -يعملكرد ميمستق نفوذ حوزه -1-3-2

 96 ........................................................................................................... يمياقل و ييايجغراف يها يژگيو -1-4

 97 ...................................................................................... ييايجغراف تيموقع و ياسيس ماتيتقس -1-4-1

 97 ............................................................................................................................. يمياقل يها يژگيو -1-4-2

 97 .................................................................................... يمياقل عناصر -1-4-2-1

 011 ........................................................................................................ يعيطب منابع يبررس -2

 103 .............................................................. نفوذ حوزه محدوده در يجانور و ياهيگ اتيح تيوضع -2-1

 103 ................................................................................................................................. ياهيگ پوشش -2-1-1

 104 ........................................................................ نفوذ حوزه سطح در آن پراكنش و معادن تيوضع -2-2

 105 .......................................................... ذنفوحوزه در ها يآباد استقرار يچگونگ و تعداد -3

 108 .......................................................................................................................... يتيجمع مراكز تعداد -3-1

 108 ....................................................................... 1385 تا 1345 سال از يتيجمع تحوالت يبررس -3-2



  فهرست مطالب

  صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 

 ج ـــــــــــــــ ــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

 108 ................................................................. آباد محسن روستاي در خانوار بعد و جنسي نسبت -3-2-1

 111 .................................................. يرفاه خدمات ،ييبنا ريز زاتيتجه و تأسيسات وضع -4

 113 .......................................................................... آبادمحسن ياسيس و يادار خدمات عيتوز نحوه -4-1

 113 .......................................................... آبادمحسن روستاي در زاتيتجه و تأسيسات عيتوز نحوه -4-2

 114 ........................................................................................ نفوذ حوزه در يرفاه خدمات عيتوز نحوه -4-3

 115 ...................................................................................... نفوذ حوزه ياقتصاد يها يژگيو -5

 117 ........................................... برخوار شهر ميمستق نفوذ حوزه در تيجمع ياقتصاد يها شاخص -5-1

 117 ............................................................. نفوذ حوزه در يكاريب نرخ و اشتغال نرخ ت،يفعال نرخ -5-1-1

 119 ......................................................................................................................... مĤخذ و منابع



  جداولفهرست 

 صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 د ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــ

 7 ..................................................................................... شهرستان ييايجغراف مختصات و تيموقع: 1 جدول

 7 ................................................................................. برخوار و ميمه شهرستان يكشور ماتيتقس: 2 جدول

 12 ....................................................................................... مهيم و برخوار شهرستان معادن ستيل: 3 جدول

 15 ..................................................................................................... مهيم يمياقل ستگاهيا مختصات: 4 جدول

 16 ........................................................................................................ دما حداقل و كثرحدا متوسط،: 5 جدول

 16 ................................................................................................. مهيم ستگاهيا در دما يفصل عيتوز: 6 جدول

 16 ............................................................................................... ماهانه حرارت درجه متوسط عيتوز: 7 جدول

 17 ................................................................................................ مهيم ستگاهيدرا بارش يهايژگيو: 8 جدول

 17 ....................................................................................... مهيم ستگاهيا در يبارندگ يفصل عيتوز: 9 جدول

 17 ..................................................................................................... ماهانه يبارندگ متوسط عيتوز: 10 لجدو

 17 .............................................................. مهيم ستگاهيا در هوا ينسب رطوبت ماهانه نيانگيم: 11 جدول

 18 ............................................................... مهيم ستگاهيا در واه ينسب رطوبت يفصل نيانگيم: 12 جدول

 18 ............................................................................................................... ليپتانس ريتبخ تيوضع: 13 جدول

 19 ................................................................................... مهيم ستگاهيا در يفصل ليپتانس ريتبخ: 14 جدول

 21 ..................................................................... مهيم و برخوار حوزه يدروژئولوژيه يهايژگيو: 15 جدول

 23 .......................................................... )1361تا1360( برخوار منطقه آب منابع آمار خالصه: 16 جدول

 24 ............................................................................... ينيرزميز يهاآب منابع از برداشت زانيم: 17 جدول

 25 ......................................................................................................................شهرستان آبي منابع: 18 جدول

 36 ...................................... رساكنيغ و ساكن كيتفك به نيد رحسبب تيجمع ينسب عيتوز: 19 جدول

 38 ..................................... پرورش و آموزش پوشش تحت يليتحص يهادوره ليالتحص فارغ: 20 جدول

 38 .................... يسن عمده يهاگروه برحسب شتريب و ساله 6 تيعدرجم سوادان با درصد: 21 جدول

 39 ................ ينسب عمده يهاگروه برحسب ليتحص درحال ساله 24 تا 6 تيجمع درصد: 22 جدول

 39 ......................... يليتحص رشته برحسب يدانشگاهشيپ و متوسطه دوره التحصالن فارغ: 23 جدول

 39 .............................................................................................. شهرستان سطح در سواد تيوضع: 24 جدول

 46 ............ 85 تا 45 ييروستا و يشهر نقاط كيتفك به ميمه و ربرخوا شهرستان تيجمع: 25 جدول

 47 ............................ آن ساالنه رشد نرخ و ميمه و برخوار شهرستان يتيجمع تحوالت ريس: 26 جدول

 47 ............. 85 سال در ييروستا و يشهر نقاط كيتفك به تيجمع عيتوز يقيتطب يبررس: 27 جدول

 49 ........................... 85 تا 65  فرادست سطوح با شهرستان يشهر تيجمع زانيم سهيمقا: 28 جدول

 49 ......................... 85 تا 65 فرادست سطوح با شهرستان ييروستا تيجمع زانيم سهيمقا: 29 جدول

 50 ..................85  سال در  روستايي و  شهري  نقاط تفكيك  به  سني  تركيب  تطبيقي بررسي: 30 جدول

 51 ................. 85  سني  هاي گروه  برحسب شهرستان در  روستايي  نقاط در  جمعيت  بررسي: 31 جدول

 51 ........... 85 يسن يها گروه برحسب شهرستان ييروستا و يشهر نقاط تيجمع يبررس: 32 جدول



  جداولفهرست 

  صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 

 ه ـــــــــــــــ ــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

 51 .............85 يسن عمده يها گروه كيتفك به ميمه و برخوار شهرستان تيجمع سهيمقا: 33 جدول

 52 .................... 1385  روستايي و  شهري  نقاط  تفكيك  به شهرستان  جنسي  نسبت  بررسي: 34  جدول

 52 .................... 1385 سني  عمده هاي گروه  تفكيك  به شهرستان در  جنسي  نسبت  بررسي: 35 جدول

 52 .............. 1385 ييروستا و يشهر نقاط كيتفك به شهرستان در يجنس نسبت يبررس: 36 جدول

 52 ............ 85 ييروستا و يشهر نقاط كيتفك به اصفهان استان در يجنس نسبت يبررس: 37 جدول

 53 ............... 1385  روستايي و  شهري  نقاط  تفكيك  به خانوار بعد و تعداد  تطبيقي  بررسي: 38 جدول

 54 ...................................... 1385 دهه در برخوار شهرستان مهاجرت تعداد يقيتطب يبررس: 39 جدول

 58 ............ )1386( اصفهان استان ترابري و راه اداراه استحفاظي حوزه تحت هاي راه انواع: 40 جدول

 59 ............. يعموم هينقل ليوسا - )1372( مهيم و برخوار شهرستان در سفر ديتول زانيم: 41 جدول

 59 ....................... )1375( شهرستان در موجود ييروستا يها راه تراكم و طول مشخصات: 42 جدول

 59 .......................... 75 شهرستان در موجود ييروستا ريغ يهاراه تراكم و طول مشخصات: 43 جدول

 60 ............................. سال انيپا در فعال حمل و نقل يتعاون يهاشركت يعموم مشخصات: 44 جدول

 60 .......................................................... يتاناس برون شده جابجا مسافر و سفر ها، انهيپا تعداد: 45 جدول

 66 ..................................... 1385 سال يشغل يها گروه در شتريب و ساله 10 تيجمع عيتوز: 46 جدول

 68 ......................... 80 تا 75 شهرستان ساليانه بارندگي توليد، ميزان كاشت، سطح مقايسه: 47 جدول

 69 ................................. 84 سال در شتريب و كاركن نفر ده يدارا يصنعت يها كارگاه تعداد: 48 جدول

 70 ................................................................................. ميمه و اربرخو شهرستان در فعال معادن: 49 جدول

 73 ............................................................................................................ برق مشتركين انواع تعداد: 50 جدول

  74 ....................................................... )ساعت مگاوات( مصرف نوع برحسب برق فروش مقدار: 51 جدول

 74 .................. برق امكانات و تأسيسات از مهيم و برخوار شهرستان يبرخوردار مشخصات: 52 جدول

 74 ...................... 82 استان كل و شهرستان سطح در برق مشتركان تعداد و مصرف زانيم: 53 جدول

 75 .......................... 84 سال انيپا در شده يرسانبرق يروستاها برق يهاشبكه مشخصات: 54 جدول

 75 ................................................................................ شده گازرساني روستاهاي و شهرها تعداد: 55 جدول

 75 ...................................................... سوختي مواد فروش هاي جايگاه تعداد و مخازن ظرفيت  :56 جدول

 76 ........................................................................................ شهرستان اريس و ثابت يهاتلفن آمار: 57 جدول

 76 ............................. تلفني ارتباط داراي روستايي نقاط و كار به مشغول همگاني هاي تلفن: 58 جدول

 76 ........................................... مهيم و برخوار درشهرستان كار به مشغول يهاتلفن رشد نرخ: 59 جدول

 77 ....................................................... برخوار و ميمه درشهرستان منصوبه يهاتلفن رشد نرخ: 60 جدول

 77 ............. مهيم و برخوار درشهرستان يتلفن ارتباط يدارا ييروستا نقاط تعداد رشد نرخ: 61 جدول

 77 ................................  برخوار و ميمه درشهرستان همراه و منصوبه يهاتلفن نفوذ بيضرا: 62 جدول

 78 .............. شهرستان در يكپزش به وابسته حرف و هامطب و يدرمان مراكز اطالعات آمار: 63 جدول



  جداولفهرست 

 صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 و ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــ

 78 ............................. 1384 سال كار، زمان و اداره نحوه برحسب يدرمان و يبهداشت مراكز: 64 جدول

 79 ............................................ آنها پوشش تحت جمعيت و روستاها فعال بهداشت هاي خانه: 65 جدول

 79 ........................................................ 1378 شهرستان در يبهداشت و يدرمان مراكز پراكنش: 66 جدول

 79 ......................................................................... 1378 مارستانيب يهاتخت از استفاده شدت: 67 جدول

 79 ...............................................  شهري نقاط در آب فروش مقدار و مشتركين انشعاب تعداد: 68 جدول

 80 ............................. ميمه و ربرخوا شهرستان شهرهاي برخي در آب توزيع و تأمين منابع: 69 جدول

 80 ........................ 82 سال پايان تا شهرستان شهرهاي در برخي شده واگذار انشعابات كل: 70 جدول

 81 .......................................................................خواربر آبياري شبكه در سطحي هاي آب حجم: 71 جدول

 81 ................................ 82 شهرستان يدرشهرها آب ديتول شرب آب فروش و ديتول زانيم: 72 جدول

 81 ........................ 82 درسال شهرستاندر واقع يروستاها يدنيآشام آب يدارا يخانوارها: 73 جدول

 82 ............... 82 سال انيپا تا يدنيآشام ازآب يبرخوردار از شهرستان يروستاها تيوضع: 74 جدول

 83 ............................................................. مهيم و برخوار شهرستاندر آب انتقال خطوط طول: 75 جدول

 84 ............ 82سال انيپا تا مهيم و برخوار شهرستان در يبرداربهره مورد يپست يواحدها: 76 جدول

 84 ...................... 82 سال تا مهيم و برخوار شهرستان به شده وارد يداخل يپست مرسوالت: 77 جدول

 84 ................................. 82 سال تا مهيم و برخوار شهرستان از شده صادر يپست مرسوالت: 78 جدول

 84 ................... 82 سال تا ازشهرستان كشور از خارج مقصد به صادرشده يپست مرسوالت: 79 جدول

 84 ................. 82 سال تا شهرستان به كشور از خارج يمباد از شده وارد يپست مرسوالت: 80 جدول

 84 ................................... )1382( يپست مبادالت از مهيم و برخوار شهرستان سهم و تعداد: 81 جدول

 86 ................................................................................................................... شهرستان فعال معادن: 82 جدول

 87 .............................................................................................................................. رفعاليغ عادنم: 83 جدول

 97 .................................................................... رازيش يهواشناس ستگاهيا ييايجغراف مشخصات: 84 جدول

 98 ........................................... 1385 تا 1340 يهاسال يط اصفهان ستگاهيا يدما تيوضع: 85 جدول

 99 ............................................................................. برخوار شهرستان در ساالنه يبارندگ زانيم: 86 جدول

 108 ............................ 1385 تا 1345 هايسال طي آباد محسن روستاي جمعيتي تحوالت: 87 جدول

 109 ............................ 1385 تا 1375 هايسال طي آباد محسن روستاي در جنسي نسبت: 88 جدول

 109 ................................... 1385 تا 1345 هايسال طي آباد محسن روستاي در خانوار بعد: 89 جدول

 110 ........................................... )1385( آبادمحسن روستاي شاغل تيجمع عيتوز يچگونگ: 90 جدول

 110 ......................... دسوا نظر از مستقيم نفوذ حوزه در واقع يها دهستان تيجمع تيوضع: 91 جدول



  فهرست اشكال (نقشه، نمودار، تصوير)

  صفحه  ............................................................................................................................. عنوان 

 

 ز ـــــــــــــــ ــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

 

 9 ..................................................آن در منطقه جايگاه و اصفهان استان سياسي تقسيمات نقشه: 1 شكل

 61 ....................................................... كشور يارتباط يها راه در برخوار ستانشهر تيموقع نقشه: 2 شكل

  



 

 ح ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــ



 

 ط ـــــــــــــــ ــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پيشگفتار

و به شماره  08/11/1386آباد در تاريخ  نفوذ شهر دولت قرارداد طرح توسعه وعمران و حوزه

بين سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و مهندسان مشاور ايوان نقش جهان  41318/9/105

اور تهيه و آغاز ـط اين مهندسان مشـرح، توسـبندي تهيه ط رديد و متعاقب آن برنامه زمانـقد گمنع

منظور معرفي مهندسان مشاور به ادارات و نهادها جهت هاي الزم به گرديد. درخواست كاربه

 هاي مورد نياز صورت گرفت. آوري آمار و اطالعات و تهيه نقشه جمع

ها، در سطح  دليل نياز به تدقيق نقشه هاي پايه به از تهيه نقشهعمليات برداشت ميداني پس   

هاي وضع موجود در جلسات متعدد با شركت  برداشت تفصيلي صورت گرفت و متعاقب آن نقشه

طور كلي  به آباد مورد تأييد قرار گرفت. نماينده اين مهندسان مشاور و نماينده شهرداري دولت

آباد كه دربرگيرنده  جود، گزارش طرح جامع شهر دولترغم تمامي مشكالت و مسائل مو علي

  گردد. مطالعات وضع موجود منطقه و شهر است، ارايه مي
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اي،  ريزي شهري و منطقه هاي مطالعاتي شهرسازي، برنامه در تهيه اين طرح همكاران گروه

، شناسي، جغرافيا، جمعيت شناسي شهري، ترافيك، زمين شناسي طراحي شهري، اقتصاد، جامعه

اين، مسئولين و كارشناسان محترم  براند. عالوه هاي ميداني مشاركت داشته كامپيوتر و برداشت

ها و ادارات گوناگون در سطح كشوري، استان اصفهان، شهرستان برخوار و شهر دولت آباد،  سازمان

 صيـروه تخصـاي محترم كارگــروندان دولت آبادي، اعضـشهر، شه ميـالوراي اسـشهرداري، ش

ريزي و توسعه شهرسازي استان اصفهان و كميته فني شوراي عالي امورزيربنايي و شوراي برنامه

وسيله از همه آنها  اند كه بدين معماري و شهرسازي ايران ياريگر اين مهندسان مشاور بوده

  شود. سپاسگزاري مي

  به شرح زير است: بخش 5چهار جلد و اين طرح شامل 

  و حوزه نفوذجلد اول: مطالعات منطقه 

  بخش اول: بررسي كلي منطقه

  نفوذ مستقيم شهر دولت آبادها و مناطق واقع در حوزه بخش دوم: آبادي

  جلد دوم: بررسي و شناخت وضع موجود شهر

  بخش سوم: بررسي و شناخت شهر

  جلد سوم: تجزيه و تحليل طرح پيشنهادي

  ها بخش چهارم: تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي

  نفوذ شهر هاي مربوط به شهر و حوزه م : تهيه طرح و برنامهبخش پنج

                                                                   جلد چهارم: ضوابط و مقررات

  ناصر مشهديزاده دهاقاني                                                                                     

  مدير عامل مهندسان مشاور ايوان نقش جهان                                                                   
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  بخش اول :

  منطقه شناخت وضع موجود
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  بررسي كل منطقه -1
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1  

  مسايل جغرافيايي و اقليمي منطقه

اي كه شهر در آن قرار گرفته از اين نظر اهميت دارد كه موقعيت و نقش شهر را  قهبررسي منط

ثيراتي كه اين أشهر اصفهان و ت در نزديكي شمال آباد دولتتوان روشن كرد. با توجه به استقرار شهر  مي

طرح  اي مربوطه به تواند از شهر اصفهان بپذيرد باعث گرديده است كه مشاور، مطالعات منطقه شهر مي

عنوان منطقه مورد  هايي از مجموعه شهري اصفهان به تر در نظر بگيرد لذا قسمت را وسيع آباد دولتجامع 

  طرح مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه در اين

بـه دو شهرسـتان برخـوار و     1387ذكـر اسـت كـه شهرسـتان برخـوار و ميمـه در سـال          الزم به

بـا توجـه بـه نبـود      برخـوار اسـت.  آباد مركـز شهرسـتان    ر دولتشهشهر و ميمه تجزيه شده است.  شاهين

هاي مختلف و عدم تفكيك بخش از شهرستان در بيشتر آمار و ارقام اين مشاور  اطالعات مستند در زمينه

مطالعات پايه را شهرستان سابق برخوار و ميمه قرار داده و در هر زمان نياز به تفكيك مطالعـات بخـش و   

  باشد تفكيك الزم انجام شده است.ار و ميمه شهرستان سابق برخو
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  تقسيمات سياسي و موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي -1- 1

عنوان شهرستاني مستقل  به 1369شهر در سال  شهرستان برخوار و ميمه به مركزيت شاهين

 درصد مساحت استان را به خود 6/9كيلومترمربع معادل  7705شناخته شد. اين شهرستان با وسعت 

هاي اصفهان،  اختصاص داده و مكان پنجم مساحت را از نظر وسعت در سطح استان پس از شهرستان

دقيقه و حداكثر طول  34درجه و  50  نايين و اردستان دارد. حداقل طول شرقي اين شهرستان،  كاشان،

عرض  دقيقه و حداكثر 45درجه و  32حداقل عرض شمالي   باشد، دقيقه مي 50درجه و  53شرقي آن 

باشد.  متر مي 1662باشد. متوسط ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا  دقيقه مي 45درجه و  33شمالي آن 

شهرستان برخوار و ميمه در شمال مركزي استان اصفهان واقع شده و داراي موقعيت خاص اقتصادي و 

  . )1: 85 فرهنگي و اجتماعي است (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 

از  شهر، هاي اصفهان و خميني از جنوب به شهرستان  اين شهرستان از شمال به استان مركزي،

باشد و  آباد و گلپايگان محدود مي هاي نجف هاي نطنز و اردستان و از غرب به شهرستان شرق به شهرستان

رق به غرب از كيلومتر طول جاده استراتژيك شمال به جنوب و ش 150نفوذ قرار دادن بيش از  با تحت

  .اهميت خاصي برخوردار است

  آباد، دولت  ميمه،  وزروان،  شهر، شهر (شاهين 9  اين شهرستان از سه بخش برخوار، مركزي و ميمه،

باشند) به  آبادي داراي سكنه مي 23روستا ( 29دهستان و  6، كمشچه)  آباد، حبيب  دستگرد،  خورزوق،  گز،

  تشكيل شده است.مزرعه و مكان مستقل  240همراه 
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  : موقعيت و مختصات جغرافيايي شهرستان1جدول 

  مساحت  شهرستان

  موفعيت نسبي جغرافيايي  مختصات جغرافيايي

عرض 

  جغرافيايي

طول 

  جغرافيايي
  شرقي مرز  جنوبي مرز  مرز غربي  شمالي مرز

  75/7372  برخوار و ميمه
  32و ْ 43َ

  33و َْ 45َ

  50ْو 34َ

  53و ْ 50َ

استان 

  مركزي

لپايگان گ

  آباد نجف
  اصفهان

كاشان 

  نطنز

  اردستان

  1384ريزي، ماخذ: سازمان مديريت و برنامه

  

  برخوار و ميمه: تقسيمات كشوري شهرستان 2جدول 

  نام شهر  نام دهستان  نام بخش  نام شهرستان
  تعداد آبادي

  خالي از سكنه  داراي سكنه  جمع

  برخوار و ميمه

  برخوار
  برخوار شرقي

  زيبرخوار مرك

  آباد حبيب

  برخوار شرقي

  خورزوق

  دستگرد

  آباد دولت 

  كمشچه

113  

125  

26  

20  

87  

105  

  مركزي
  برخوار غربي

  مورچه خورت

  شاهين شهر

  گز

141  

228  

64  

48  

77  

180  

  ميمه
  ميمه

  وزوان

  رزكان

  ونداده

67  

82  

7  

12  

60  

70  

  1384،  ريزي ماخذ: سازمان و مديريت برنامه
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  بررسي توپوگرافي محدوده (ارتفاعات و شيب) - 2- 1

شوند كه  اي قلمداد مي ها، منابع طبيعي بالقوه ها ودشت ها، بيابان وجود ارتفاعات، پستي و بلندي  

  شوند. ها به جاذبه تبديل مي در صورت ايجاد دسترسي و فراهم كردن زيرساخت

اي  هاي غربي و مركزي استان قرارگرفته است ناحيه جلگه اي درحد فاصل رشته كوه جلگهناحيه   

رود به وجود آمده و با شيب  هاي زاينده آبرفت دهد كه از رود تشكيل مي طورعمده، جلگه زاينده استان را به

 رستان برخوارگردد و شه اصفهان واقع شده، منتهي مي شرقي شهر جنوب ماليم به باتالق گاوخوني كه در

  هاي شهرستان شامل: ناهمواري ميمه دراين ناحيه قرارگرفته است. و

شرقي شهرستان از جمله بخش ميمه را  شمال و شمال  بيشتر در مناطق غرب،  مناطق كوهستاني: -1

  دربرگرفته است.

ه سمت جنوب دشتي وسيع با شيبي ماليم ب باشد. برخوار شامل دشت برخوار مي  مناطق بياباني دشتي: -2

  شود. شرقي است و از مراكز محكم استقرار جمعيت و كشاورزي محسوب مي و جنوب

غربي شهرستان كه موته در آن قرار دارد و در  اين طيف شامل قسمت شمال :2000 تا  1500طيف ارتفاع  -3

  .شود شهر و گز قرار دارند، مي شاهين  خورت، شرق و جنوب شهرستان كه شهرهايي مثل مورچه

  آن قرار دارد.  و ميمه در اند غرب و شمال شهرستان را در بر گرفته :2500 تا  2000طيف ارتفاعي  -4

  

  شناسي هاي زمين ويژگي -3- 1

طور عمده از  برگرفته و بهيعي از سطح استان اصفهان را دررسوبات دوره دوم بخش وس

  مه نيز در اين منطقه قرار گرفته)غرب و غرب تا جنوب استان اصفهان (كه شهرستان برخوار و مي شمال

  ).1381باشند (مهندسان مشاورشهروخانه،  وجود دارند و بيشتر شامل ارتفاعات و برونزهاي سنگي مي

از نظر معادن استان اصفهان با داشتن منابع متعدد و فراوان كه نتيجه عملكرد ساختار 

هاي كشور از نظر وجود  ترين استان نيباعث شده كه اصفهان يكي از غ  باشند، شناسي استان مي زمين

  . )1381  مهندسان مشاور شهر و خانه،معادن و مواد معدني محسوب گردد (
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به تبع اين موضوع شهرستان برخوار و ميمه نيز به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي در بخش 

با ذخيره باشد. همچون مجموعه معدني طالي موته واقع در ضلع شمالي شهرستان و  معدن فعال مي

برداري بوده و سنگ  در حال بهره  كيلو شمش طال در سال، 500اي  تن طال و ظرفيت كارخانه 9تقريبي 

همچنين مجموعه  باشد. گرم در تن از جمله معادن منحصر به فرد كشور مي 5الي  3معدني آن با عيار 

وده و با ظرفيت توليد روزانه برداري ب سينه كار جهت بهره 30سنگ ساختماني الي بيد كه داراي بيش از 

  باشد. زايي در شهرستان مي تن سنگ ساختماني از جمله صنايع جنبي معادن با اشتغال 800

  : ليست معادن شهرستان برخوار و ميمه3جدول 

  ماده معدني  بردار نام بهره  نام معدن

  شهسنگ ال  شركت تعاوني معدني سنگ آهك جعفرآباد  جعفرآباد سفيدگچ

  تراورتن  فالمرزي  كمشجه

  سنگ الشه آهكي  مرتضي صادقي  اميرآباد

  دولوميت  شركت تعاوني حسن رباط  حسن رباط

  گچ خاكي  شركت تعاوني معدني انتشقاق  كمشجه

  مرمر  شركت تعاوني معدني، آرمان تخت سرخ  آرمان تخت سرخ

  طال  سازمان توسعه ونوسازي معاون وصنايع  نجدهس

  سنگ جيني  سازمان توسعه ونوسازي معاون و صنايع  الي بيد

  سنگ چيني  رضا رستمي شاپورآبادي  ازان ميمه

  سنگ الشه آهكي  ا... مص موسسه تحقيقاتي عالمه شهيد آيت  سلطان رباط

  گچ  محمدرضا حاتمي  د كمشجهآبا عباس

  تراورتن  ــــ  سرميمه

  ــــ  ــــ  جمع
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  الف) تكنونيك و زلزله

وضعيت تكتونيكي و زمين ساختي و همچنين وضعيت   استان اصفهان به دليل گستردگي،

  شود. توپوگرافي و اقليمي از جمله نواحي پرخطر ايران محسوب مي

هاي بنيادي و فعال تأثير  خيز ايران است، وجود گسل ستان از نواحي به نسبت لرزهگسترده اين ا

زون ايران مركزي و  بسزايي در ايجاد خطر زمين لرزه دارند. از ديدگاه زمين ساختي استان اصفهان در دو

هاي شمالي و مركزي اين استان در زون ايران مركزي و زاگرس قرار  گيرد كه بخش زاگرس قرار مي

خيز  ترين نواحي لرزه زون مركزي قرار دارند. عمده هاي شمالي و مركزي اين استان در گيردكه بخش مي

شرق، شرق و نواحي غربي مشاهده نمود. شهرستان برخوار و ميمه  توان در شمال، شمال استان را مي

  ).69:  1381تأثير گسل زفره و گسل كاشان قرار دارد (مهندسان مشاور شهر و خانه،  تحت

هاي بنيادي  كيلومتر يكي از گسل 250گسل كلهرود نيز با راستاي عمودي و درازاي نزديك به 

هاي برخوار و ميمه و  باشد و در شهرستان شرقي مي غربي به جنوب ايران مركزي است كه جهت آن شمال

  . )70 : 1381نطنز واقع شده است (مهندسان مشاور شهر و خانه، 

  ب) خاك شناسي منطقه

باشد. ساختمان فيزيكي  با مقدار نمك زياد مي Zonalو  Azonalهاي  هاي برخوار جزء خاك اكخ  

طبقات خاك  ذرات خاك منشوري و مكعبي شكل است و تمركز كريستال گچ و آهك به صورت لكه در

ا ه هاي اين زمين ها اراضي نامرغوب را تشكيل داده و اغلب قابليت نفوذ آب در خاك است. اين سري خاك

هاي باير و  بسيار كم و تبخير زياد سبب شده كه امالح موجود خاك در سطح زمين تراكم يافته و زمين

  وجود آورند. يزرع را بهلم

تدريج از  اين منطقه نشان داده كه ميزان امالح موجود در خاك به شناسي در مطالعات خاك  

باشد و ميزان  مي 8ها در حدود  ين خاكيابد. خاصيت قليايي ا شرق افزايش مي غرب به طرف جنوب شمال

خورد. از نظر بافت خاك با توجه به تغذيه و جابجايي ذرات،  چشم مي شوري و قليايي در طبقات فوقاني به

گردد كه اين امر موجب  بندي تغيير كرده و باعث باقي گذاشتن رسوبات در منافذ خاك مي وضعيت دانه
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هاي گچي  گردد. در بعضي از نقاط اليه كاهش نفوذپذيري مي پايين آمدن خلل و فرج خاك و در نهايت

  هاي گچي منظور نمود. توان جزء زمين شود كه مي فراوان ديده مي

هاي نازكي از شن و ماسه با  شناسي منطقه بيشتر مخلوطي از زمين با رگه طوركلي خاك به  

در پروفيل خاك وجود دارد. در كل باشد و آهك پراكنده و ناظاهر  قابليت نفوذپذيري خيلي كم همراه مي

  باشد. مي 5و  3هاي اين منطقه بيشتر  كالس خاك

ها بيشتر  طورعمده فاقد تكامل پروفيلي بوده و خاك اي، به هاي آبرفتي دامنه اراضي واقع بر دشت  

باشند و به لحاظ جزيي بودن و يا عدم محدوديت، داراي شرايط مناسبي براي كشت و آبياري  جوان مي

باشند و  هاي كوهستاني و غرب محدوده، فاقد مشكل شوري و قليائيت مي باشند. اين اراضي در قسمت مي

ها  گردد. در بيشتر قسمت هر چه به سمت شرق محدوده پيش رويم، در ميزان اين محدوديت افزوده مي

رز اين اراضي را هاي با باشد. نمونه هاي مزبور مي افزايش شوري خاك به همراه افزايش ميزان گچ در خاك

  توان مشاهده كرد. آباد مي شهر، حبيب آباد، گز، برخوار، خورزوق، شاهين دردولت

  

  مسايل هوا شناسي -4- 1

هاي جوي) آن منطقه را در بردارد.  بحث اقليم يك منطقه اغلب جريانات كلي (تغيير و موقعيت  

گيرد،  مي  ر تغييرات دما و رطوبت هوا شكلهاي جوي در اث ها و بيشتر پديده ها، طوفان هاي هوا، جبهه توده

اي متأثر از شرايط اقليمي است. اين  هاي حيات از جمله انسان در سطح گسترده تمام مظاهر و پديده

اي شامل جريانات  ثير از عوامل جغرافيايي محل و غير محلي نيست، عوامل منطقهتحت تاعامل مهم خود 

توان گفت اساس  تر مي باشد. به بيان كلي ار و پرفشار جو ميهاي كم فش اي هوا و حركت سيستم سياره

هاي هوا در  هاي اصلي جريان هاي جوي، اختالف درجه حرارت بين قطبين و استوا است. محرك گردش

  شوند. ايران، مراكز كم فشار و پر فشاري هستند كه در نيم كره شمالي و بر روي فالت ايران تشكيل مي

نوع اقليم متفاوت است  10براي ايران، استان اصفهان داراي  اقليميبندي  با توجه به روش طبقه  

گيرد  هاي گرم قرار مي هاي شهرستان برخوار و ميمه در اقليم خشك و بسيار گرم با تابستان  كه اكثر بخش
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جز  طوركلي آب و هواي شهرستان نيمه كويري بوده و به به ).20: 1381(مهندسان مشاور شهر و خانه، 

هاي خشك كشور  ميمه كه از فراواني نزوالت آسماني برخوردار است، بقيه شهرستان جزء سرزمين بخش

  اي جريان ندارد. جز چند رود كم عرض و فصلي رودخانه آيد. در اين منطقه به به شمار مي

  : مختصات ايستگاه اقليمي ميمه4جدول 

  گاهنوع ايست  ارتفاع  ول جغرافياييط  عرض جغرافيايي  نام ايستگاه

  كليماتولوژي  1910  51و ْ 11َ  33و ْ 26َ  ميمه

مطالعات آب و هواشناسي به جهت ارايه وضعيت اقليمي منطقه و چگونگي رخدادهاي اقليمي   

هاي آبخيز چه در بررسي وضعيت منابع آب و هيدرولوژي حوزه و  تواند نقش مهمي در مديريت حوزه مي

شناسي و آب و هواي هر  اي داشته باشد. بافت زمين ي و علوفههاي توليد گياهان زراع نيز در بخش پتاسيل

باشد. ميزان و توزيع بارش، اثرات باد بر روي  كننده مشخصات هيدرولوژيكي آن مي منطقه از عوامل تعيين

  گونه مطالعات الزم و ضروري است. ها در اين دما،رطوبت هوا، تبخير و ذوب برف

  الف) دما

گراد و ميانگين حداكثر درجه  درجه سانتي 8/11ميمه  و ن برخوارمتوسط دماي روزانه شهرستا

گراد  درجه سانتي -6/1درجه (مربوط به تيرماه) و حداقل ميانگين دما در دي ماه  2/24حرارت ماهانه، 

  باشد. مي

باشد كه اختالف دماي بسيار  درجه مي -29درجه و حداقل مطلق نيز  39حداكثر مطلق دما   

باشد. متوسط دماي  گراد مي درجه سانتي 50د. تفاوت درجه حرارت ساليانه شهرستان باش گيري مي چشم

گراد در فصل زمستان، سردترين ماه،  درجه سانتي 29هاي تير و مرداد در مركز شهرستان به  هواي ماه

  رسد. گراد مي ـ درجه سانتي6/1دي و بهمن به 
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  : متوسط، حداكثر و حداقل دما5جدول 

  حداقل مطلق  حداكثر مطلق  توسط روزانهم  نام ايستگاه

  -29  39  8/11  ميمه

نشان مي دهند كه ايستگاه ميمه به دليل ارتفاع بيشتر داراي حداكثر   5جدول  اعداد و ارقام

  باشد. كمتر و حداقل بيشتر مي

  : توزيع فصلي دما در ايستگاه ميمه6جدول 

  تابستان  بهار  زمستان  پاييز  نام ايستگاه

  22  17  9/1  2/6  ميمه

 رسد. ميزان بارندگي در اين فصول كمتر از درجه مي 20در فصل تابستان متوسط دما به بيش از   

حداكثر  باشد، درصد مي 10كه در فصل زمستان كه دماي متوسط هوا كمتر از  حالي متر است. در ميلي 5

  شود. بارندگي در اين فصل انجام مي

  : توزيع متوسط درجه حرارت ماهانه7 جدول

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ايستگاه

    2/23  2/24  3/22  1/17  6/11  1/6  2/1  -6/1  7/0  5/5  4/12  ميمه

تر بودن اين ايستگاه  ها كم است كه علت آن مرتفع تمام ماه دماي متوسط ايستگاه ميمه در  

  باشد. مي

  ب) بارش

متر و كم  ميلي 4/30ها آذر و دي با ميانگين  ترين ماه ار ناچيز و پربارانبارندگي در منطقه بسي  

هاي  (سازمان خدمات طراحي شهرداري متر بوده است ميلي 2/0ها شهريور و مهر با ميانگين  ترين ماه باران

  ).1385استان اصفهان: 

درصد از  5/68ن با باشد كه فصل زمستا متر مي ميلي 9/42متوسط بارش ساالنه در ايستگاه ميمه   

صل فترين  بارش درصد از بارش كل، كم 5/3ترين فصل سال و فصل تابستان با  مجموع بارندگي پربارش

متر  ميلي 9/87باشد كه حداكثر بارش  متر مي ميلي 7/162باشد. مجموع بارش ساالنه در ايستگاه ميمه  مي

  باشد. ستان ميمتر در فصل تاب ميلي 7/5در فصل زمستان و حداقل بارش نيز 
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  هاي بارش درايستگاه ميمه : ويژگي8جدول 

  حداقل  حداكثر  ميانگين  نام ايستگاه

  4/86  7/313  7/162  ميمه

  : توزيع فصلي بارندگي در ايستگاه ميمه9جدول 

  نام ايستگاه
  تابستان  بهار  رمستان  پاييز

  درصد  ميليمتر  درصد  ميليمتر  درصد  ميليمتر  درصد  ميليمتر

  5/3  7/5  21  1/34  5/48  9/87  27  44  ميمه

درصد بارندگي در پاييز  25گردد كه در ايستگاه ميمه  از اعداد و ارقام فوق چنين استنباط مي  

هاي زراعي  گردد و فصل تابستان كه فصل فعاليت درصد در بهار انجام مي 25درصد در زمستان و  50

هاي زراعي  ل زمستان كه فعاليتطوركامل خشك است و برعكس در فص منطقه است. اين منطقه به

در اين شهرستان عدم  گيرد. درصد بارندگي در اين فصل صورت مي 50پذيرد،  محدود و يا انجام نمي

  خورد. چشم مي هاي مختلف سال بيشتر به تعادل نسبي ميزان بارندگي در ماه

  : توزيع متوسط بارندگي ماهانه10جدول 

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ايستگاه

  3/0  5/1  9/3  8/2  4/15  9/15  2/37  4/29  3/22  6/22  6/11  8/9  ميمه
  1381و خانه،  مهندسان مشاور شهر ماخذ:

 باشد. در متر مي دهد كه مقدار ريزش جوي در ايستگاه ميمه زير يك ميلي جدول فوق نشان مي  

  متر است. ميلي 5از  ر ميزان متوسط بارندگي كمترهاي خرداد، تير، مرداد و شهريو ماه

  پ) رطوبت

درصد گزارش شده است  9/44ميانگين رطوبت نسبي ساالنه در شهرستان برخوار و ميمه 

 5/25ترين آن در تيرماه با  و كم 9/67ماه با ميانگين ماهانه رطوبت نسبي  بيشترين رطوبت مربوط به دي

  باشد. درصد مي

  ماهانه رطوبت نسبي هوا در ايستگاه ميمه: ميانگين 11جدول 

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آدر  آبان  مهر  ايستگاه

  9/32  7/26  5/25  5/27  3/37  2/45  7/55  5/24  9/67  2/63  1/54  1/39  ميمه

رطوبت  طوركلي بيشترين مقدار هاي نسبي در ايستگاه ميمه گوياي آن است كه به بررسي داده  

  باشد. هاي زمستان و حداقل آن درفصل تابستان و تيرماه مي نسبي در فصل سرد و ماه
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دهد كه شهرستان  نتايج حاصل از تعيين شرايط آسايش حرارتي در ايستگاه ميمه نشان مي  

ط آبان) در شراي 8مهرماه تا  9خرداد) و مهر ( 10ارديبهشت تا  11هاي ارديبهشت ( ماه برخوار و ميمه در

  ).33: 1381آسايش حرارتي قراردارد (مهندسان مشاور شهرو خانه، 

  ايستگاه ميمه : ميانگين فصلي رطوبت نسبي هوا در12جدول 

  تابستان  بهار  زمستان  پاييز  

  4/28  7/36  7/62  1/52  ميمه

  ت) تبخير

ف از ميزان تبخير در يك منطقه ارتباط مستقيمي با وجود و يا فقدان آب در منطقه دارد. هد  

تواند طي سال در  تعيين ميزان تبخير، بيشتر هدف تعيين تبخير پتانسيل است. يعني ميزان آبي كه مي

منطقه دراثر حرارت، تبخير گردد. اين تبخير كلي شامل مقدار آبي است كه از منابع آب و يا گياهان 

  گيرد. صورت مي

  : وضعيت تبخير پتانسيل13جدول 

  شهريود  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  يد  آذر  ابان  مهر  نام ايستگاه

  146  171  186  177  149  119  82  64  49  58  76  107  ميمه

در ايستگاه ميمه ميزان  متر نيست. در شهريورماه در حالي كه ميزان بارندگي بيش از يك ميلي  

ست كه در اين ماه بيشترين متر است. كمترين ميزان تبخير متعلق به ماه دي ا ميلي 140تبخير بيش از 

هاي  گيرد. ميزان كم بارندگي، تبخير زياد و هم چنين فاصله زياد بين ريزش مقدار نزوالت جوي انجام مي

هاي جوي و تبخير عالوه بر اينكه تأثيرات  جوي عامل اصلي شوري زمين نيزاست. يعني ميزان دما، ريزش

يم باعث شوري خاك و منابع آب زير زميني نيز طور غيرمستق مستقيم را در منطقه دارا هستند به

  كاهند. گردند و از ارزش آنها مي مي
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  : تبخير پتانسيل فصلي در ايستگاه ميمه14جدول 

  فصل

  ايستگاه
  جمع  تابستان  بهار  زمستان  پاييز

  1384  503  445  195  241  ميمه

  ث) باد

اين بادها  گيرد. زند، قرار ميو شرقي مي تأثير بادهاي پاسات كه از طرف شمال اين منطقه تحت  

اند. درحالي كه در زمستان كه كمربند بادهاي غربي  ها آسياي مركزي است، گرم و خشك چون منشأ آن

اي كه منشأ  هاي مديترانه تأثير بادهاي غربي و سيكلون شوند. اين منطقه تحت به طرف جنوب كشيده مي

هاي  همين دليل ريزش گيرد. به س هستند، قرار مياي و اقيانوس اطل رطوبت زيادي از درياي مديترانه

پذيرد و در فصل تابستان منطقه خشك و   جوي اين منطقه در اواخر پاييز و زمستان و اوايل بهار انجام مي

هاي جوي و به خصوص فقدان آن در تابستان و باال بودن ميزان  بدون بارندگي است. محدوديت ريزش

هاي خاص اين منطقه است. دوري از  ال بودن پتانسيل تبخير از ويژگيتابش نور خورشيد و هم چنين با

دريا و قرارگرفتن منطقه در شرق زاگرس و غرب كوير مركزي از جمله عواملي هستند كه به خصوص 

توان در ارتباط مستقيم  دهند. تأثيرات مستقيم باد را مي الشعاع خويش قرار مي اقليم منطقه را تحت

  هاي محيطي دانست. طور جنبي در ارتباط با انتقال آلودگي مده و بهطورع ها به سيكلون

هاي غربي است. به  منطقه برخوار مكان برخورد هواي گرم و خشك كويري و هواي سرد كوه  

وزد، بسيار سرد و در  همين مناسبت پيوسته بادهايي در حال وزش است. بادهايي كه از سوي غرب مي

وزد و فاقد رطوبت و سرعت آن  اي شرقي در تابستان و از جانب كوير ميدهد. باده فصل زمستان روي مي

 836كيلومتر در ساعت است. فشار هواي منطقه با توجه به بلندي آن ازسطح دريا حدود  48تا  5بين 

(سازمان خدمات طراحي  باشد ترين فشار تيرماه و بيشترين آن در دي ماه مي ميلي بار است. كم

  ).4: 1380اصفهان، هاي استان  شهرداري
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  ج) يخبندان

هاي دي و بهمن  هواي زمستان منطقه به نسبت سرد است. بيشترين يخبندان متعلق به ماه  

روز بوده است.  4ترين آن مربوط به اسفند ماه و معادل  روز هر ماه يخبندان و كم 24است. حدود 

هاي سال بوده  در سردترين ماه 85/50 هاي سال و ترين ماه درگرم 60/16نسبي منطقه در نيم روز بين  نم

  است.

  ها در ناحيه هاي سطحي و موقعيت مسيل سيستم حركت آب -5- 1

شود و تأثيرات خود را  ترين و اولين نيازهاي بشر محسوب مي مبرم  ترين، آب از جمله حياتي

جا هيان و ... بآبز پرورش  باغداري،  هاي اين فعاليت همچون زراعت، طور مستقيم بر ساير زير بخش به

  گذارد. مي

آبي گرديده، بيشتر  هاي اخير به دليل خشكسالي وكمي بارندگي دچار كم سال اين منطقه در

هاي زيرزميني پايين رفته است. هم چنين وجود  هاي اين منطقه خشك شده و سطح آب ها و چاه قنات

  .علت شده و موجب شوري آب شده است طبقات منعكس و شدت تبخير مزيد بر

توان به چشمه و رودخانه موجود در كلهرود، آب گرم زمزم  از منابع آبي محدود اين شهرستان مي

آبي بسياري  ذكر است دراين شهرستان كه با مشكالت كم آباد و قنات مزدآباد ميمه نام برد. الزم به حبيب

ها نيز  ها و كاريز قنات ي آبي رويه از آنها، ذخيره هاي عميق و برداشت بي علت حفر چاه مواجه است، به

مورد تهديد قرار گرفته و اين منابع در صورت ادامه يافتن همين رويه در معرض خشكي و نابودي قرار 

در شهرستان برخوار و ميمه آب مصرفي كشاورزي از طريق كاريز، چاه ژرف و نيمه ژرف تأمين  گيرند. مي

ر اصفهان واقع شده است (ميراث فرهنگي، شرقي شه متري شمال كيلو 95شود و چشمه كلهرود در  مي

  ).85صنايع دستي و گردشگري، بهار 

رشته،  80حلقه، قنوات  760هاي عميق  طور عمده توسط چاهمنابع آبي شهرستان به  

  گردد. آباد و شمال پل تأمين مي هاي فصلي و دو رشته كانال آبرساني حاجي   رودخانه
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 1346شروع شده است. از سال  1343برخوار در سال  هاي زيرزميني بر روي دشت مطالعات آب  

رويه، ازنظر حفر چاه ممنوعه اعالم گرديده و  علت پايين رفتن آب زيرزميني و برداشت بي اين منطقه به

ساله در حال افت بوده است. الزم است  هاي غيرمجاز سطح آب هر علت كمي باران و همچنين حفر چاه به

طوركلي دو نوع منبع آب دراين منطقه وجود دارد كه به شرح زير  د و بهاين وضع مورد توجه قرارگير

  باشد: مي

  قنات -1 

ي برخوار حدود يكصد رشته قنات (كه از نظر كيفيت به نسبت خوب و قابل  در گذشته منطقه

شرقي  غرب به طرف جنوب اند) داشته است. امتداد عمومي آنها از شمال قبول جهت شرب و كشاورزي بوده

تدريج با كم شدن نزوالت آسماني در  باشد و مادر چاه بعضي از آنها خارج از منطقه قرار گرفته و به مي

 1351طوري كه تا سال  منطقه و در نتيجه پايين رفتن سطح آب، تعدادي از آنها خشك شده است. به

رشته اعالم  14 ، تعداد قنوات موجود1361تعداد آنها به پنجاه رشته رسيده است و براساس آمار سال 

ليتر در ثانيه و كم  300كيلومتر طول و آبدهي  12ها، قنات اميرآباد با ترين قنات گرديده است. پرآب

ليتر در ثانيه است. متوسط آبدهي قنوات موجود در منطقه حدود  2نظير با آبدهي  ترين آنها، قنات بي آب

داشت آب غيرمجاز از منطقه و بارندگي كم، ليتر در ثانيه بوده است. در چند سال اخير به علت بر 35

هاي زيرزميني به طورمحسوس پايين رفته و باعث خشك شدن تعداد زيادي از قنوات گرديده و  سطح آب

و  04/1افت سطح آب  59تا58طوري كه در مابين سال  طور چشمگيري كاهش يافته است به آبدهي به

  متر بوده است. 02/2 حدود 61 تا 60 درسال

  هاي هيدروژئولوژي حوزه برخوار و ميمه ويژگي: 15جدول 

  نام دشت
وسعت   هدايت الكتريكي  سطح برخورد به آب  ضخامت آبرفت

  دشت

وسعت 

  حداكثر  حداقل  متوسط  حداكثر  حداقل  حداقل  حداكثر  لبريز

  3337  1714  9917  480  31  90  10  130  230  ميمه

  3760  3035  10000  354  32  70  4  128  300  برخوار

  1856  1027  6863  5/6  32  70  9  96  160  خورت رچهمو

  1380هاي استان اصفهان، مأخذ: سازمان خدمات طراحي شهرداري
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  چاه -2

  شوند: عمق و عميق تقسيم مي هاي كم چاه در منطقه برخوار به چاه

  الف) چاه كم عمق

متر  50 تر از هاي اين منطقه كم ق چاهيحلقه چاه وجود دارد. عم 329در منطقه برخوار تعداد "

ي آبياري قرار گرفته  ها بيشتر در نزديكي رودخانه و در محدوده شبكه است. با توجه به اينكه اين چاه

 95حداكثر آبدهي آنها، ليتر،  2هاي كم عمق،  ل آبدهي چاهباشند. حداق است، داراي آبرفتي متغير مي

هايي است كه به اين وسيله بر ميزان  نلثانيه است. بعضي از آنها داراي تو ليتر در 29ليتر و متوسط، 

چنين  علت پايين افتادن سطح آب در منطقه و هم شود. الزم به توضيح است كه به آبدهي آنها افزوده مي

هاي عميق تبديل شده است. بنابراين  هاي كم عمق به چاه تدريج چاه هاي سطحي به شور بودن سفره

هاي  رداري(سازمان خدمات طراحي شه"ح پايين استهاي سطحي كمتر در سط برداري از سفره بهره

  .)60:1380استان اصفهان،

  ب) چاه عميق

ميليون مترمكعب در سال  4/606حلقه چاه عميق با آبدهي  891ي برخوار تعداد  در منطقه"

باشند و  ها بيشتر در مركز دشت متمركز گشته و بسياري از آنها فاقد لوله جدار مي وجود دارد. اين چاه

ها از حداكثر  هايي كه داراي لوله هستند در اصل تا سطح آب كور و بقيه مشبك است. آبدهي اين چاهآن

ليتر در ثانيه  27هاي عميق در حدود  متوسط آبدهي چاه ليتر در ثانيه متغير است. 4داقل ليتر تا ح 90

غربي  ي در قسمت جنوبطوركل ها به است. با توجه به پمپاژهاي انجام شده معلوم گرديده كه آبدهي چاه

(سازمان خدمات طراحي  "نسبت به ساير مناطق برخوار بيشتر و كيفيت بهتري را دارا هستند

  ).6:1380هاي استان اصفهان، شهرداري

 5/69آب اين منطقه از نظر شرب در رده متوسط قرار گرفته است. ميزان آب وارد شده به دشت 

ميلي متر معكب است كه يك بيالن متعادلي را نشان  5/69مكعب و ميزان آب خروجي نيز  ميليون متر

هاي زيرزميني در دشت ميمه در بعضي نقاط آنقدر سطحي و باال  دهد. در گذشته سطح ايستايي آب مي
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يافتند و در عالم  شد، چشمه مي بود كه كودكان با كندن خاك زمين كه براي تفريح و بازي انجام مي

  رفت. شمار مي هاي مرسوم و موجود اين منطقه به ين يكي از بازيشدند و ا كودكانه خود مالك مي

  )1361تا1360: خالصه آمار منابع آب منطقه برخوار (16جدول 

  نوع منبع آب
  عميق (متر)  آبدهي (مترمكعب به ساعت)

  جمع كل ساالنه (ميليون مترمكعب)
  متوسط  مينيمم  ماكزيمم  متوسط  مينيمم  ماكزيمم

  422/600  128  55  300  108  4/14  324  چاه عميق

  760/185  34  12  50  6/63  2/7  342  عميق چاه كم

  1080  8/1  2/114  65  7  36  673/11  
  6:1380هاي لستان اصفهان، مأخذ: سازمان خدمات طراحي شهرداري

  گردد. طوركل به دو حوزه آبخيز تقسيم مي بخش ميمه به

  الف) حوزه آبخيز دستكن

هاي غربي رشته  كيلومترمربع در قسمت 1700شيب به وسعت اي و كم  اين حوزه، دشتي جلگه

هاي كم ارتفاع و  رشته كوه  وسيله باشد كه از چهار طرف به هاي مركزي ايران مي كوه كركس و از بلندي

هاي قرقچي و  هاي شيخيه، دو سياه كلنگ ونداده، كوه كهدود، تخت چاه دنيار، كنك هم پيوسته كوه به

است. شهر ميمه، شهرورزان و اكثر روستاهاي بخش ميمه در اين حوزه آبخيز قرار  نارومان محدود گرديده

اي  عنوان بلندترين دشت جلگه متر ارتفاع دارد و به 1965طور متوسط  دارند. اين حوزه از سطح دريا به

  استان اصفهان شناخته شده است.

  ب) حوزه آبخيز سد پانزده خرداد

ذكر شده از   شود. حوزه لپايگان به سد پانزده خرداد ختم مياين حوزه همراه با حوزه آبخيز گ

رباط ترك،  گذار حسن رباط شروع و به سمت روستاهاي حسن رباط، لوشاب، الي بيد، دشت موته، شور

  شود. رودخانه رباط ترك و سرانجام به سد پانزده خرداد ختم مي

اي قلعه سياه، يوخلو، بيدوشيخ ه اين حوزه از شمال توسط ارتفاعات شمالي روستاي موته (كوه

از شرق توسط ارتفاعات چهل دختران، كوه بيد  احمد) و از جنوب توسط ارتفاعات كوه سوخته، پيسه كوه،

شود. روستاهاي  و ارتفاعات قرقچي و از مغرب توسط كوه سرخ، كوه گدار سرخ و كوه گرگ محدود مي

  ز قرار دارند.الي بيد، لوشاب، حسن رباط و موته در اين حوزه آبخي
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  هاي زيرزميني كيفيت آب -

هاي زيرزميني منطقه، داراي امالح به نسبت زياد بوده و در نقاط  از نظر كيفيت شيميايي آب"  

غرب به طرف مركز و شرق منطقه  غرب و شمال مختلف درصد امالح متغير است. ميزان آن از جنوب

ميلي گرم در ليتر و  6000ان كلر موجود در آب به اليه دشت ميز طوري كه در منتهي يابد. به افزايش مي

علت وجود سه محل تغذيه يعني دره  باشد و در ابتداي دشت به ميكروموس مي 10000هدايت الكتريكي 

كه  طوري هاي انشعابي، ميزان امالح آن پايين است، به رود و كانال زاينده  نجف، رودخانه  خورت، دره مورچه

برخوار   طوركلي در منطقه گردد و به ميلي گرم در ليتر مي 250آباد، حدود  نجف  ميزان كلر در حوالي دره

 باشد و منابع آبي كه در مي S1 C3 C4 C2 C4 C1هاي  هاي زيرزميني بيشتر در كالس كيفيت آب

هاي استان  (سازمان خدمات طراحي شهرداري "باشد هاي فوق مي كالس قسمت شرق واقع شده خارج از

  ).7:1380اصفهان،

  هاي زيرزميني : ميزان برداشت از منابع آب17 جدول

  هدايت الكتريكي
  6690  15808  20247  ماكزيمم

  695  1326  354  مينيمم

  +06/0  ـ04/1  ـ32/1  تغييرات سطح آب

  1/110  67/83  6/428  جمع تخليه

  ميزان تخليه (ميليون مترمكعب)

  898/33  244/1  ــ  چشمه ها

  160/63  538/13  430/3  قنوات

  010/3  020/0  192/85  عميق هاي نيمه چاه

  033/20  880/68  002/340  هاي عميق چاه

  5/135  93  5/111  متوسط بارندگي

  1569  2118  1863  وسعت دشت

  2923  2828  2740  وسعت كل حوزه

  ميمه  مورجه خورت  برخوار  حوزه آبخيز

  برخوار و ميمه  شهرستان
  1380ستان اصفهان،اي اه ماخذ: سازمان خدمات طراحي شهرداري

هايي از جمله برخوار و ميمه كه تنها قسمت اندكي از آن توسط رودخانه و بقيه  در شهرستان

  رود. درصد از كل سطح به زيركشت مي 6/2شود، حدود  هاي زيرزميني مشروب مي توسط آب
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شد. در  يشدند و باعث تغذيه قنوات متعدد منطقه م هاي فصلي در بعضي مواقع جاري مي روخانه

و پس از اينكه محصول  كردند كار خودشان استفاده مي هاي زيردست هم از اين آب براي كشت و ديه

آمد و برداشته  ساختند. تا وقتي كه محصول به بار مي هاي خود آن را شاداب مي شد با آب قنات كشت مي

علت  پايان رسيد و به هاي فصلي و موسمي نيز به شد. همين كه نزوالت آسماني كم شد و اين آب مي

شد يا آنقدر تحليل رفت كه براي آباداني محل كافي  ها هم يا خشك  هاي عميق آب اين قنات كندن چاه

اند و اراضي را با  هاي عميق دست زده آباد و غيره به حفر چاه دولت  هايي چون سين، نبود. اينك در محل

رود نهرهايي با اصول علمي ساخته شده و از  ه زايندهنيز از رودخان حاضر اند و در حال آب آن مشروب كرده

). 194؛1382(مهريار، "اند اند و ادامه حضارت و نظارت آن را تأمين كرده رود آب را به آنجا رسانده زاينده

شود. در اين شهرستان چشمه  ها تأمين مي آب و هوا است آب از قنات در ميمه نيز كه محلي خوش

  شرق شهر اصفهان واقع شده است. مالكيلومتري ش 95كلهرود در 

  : منابع آبي شهرستان18جدول 

  رودخانه  چشمه  چاه  رشته قنات  نام شهرستان

  و ميمه برخوار
  فصلي  دايمي  فصلي  دايمي  آرتزين  دستي  نيمه عميق  عميق  باير  داير

  2  ــ  5  26  ــ  10  71  609  77  86
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تأثير موقعيت جغرافيايي، اقليم، توپوگرافي و  طورعمده تحت به در استان اصفهان پوشش گياهي

جنس خاك و منابع آب قرار دارد. گستردگي استان اصفهان موجب تنوع بسيار اقليم و توپوگرافي شده 

  است.

ها وجود دارند،  هاي جاري مانند رودخانه و چشمه رسد در مناطقي از استان كه آب نظر مي به

گذران ايام فراغت و  انگيزي جهت توان مناظر دلپذير و طرب باشد و مي ن مهيا ميشرايط جهت رشد گياها

  ).47: 1380تفرج مشاهده نمود (مهندسان مشاور شهر و خانه،
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ها در استان اصفهان كمك بسيار زيادي در حفظ و انتقال منابع  البته وجود شبكه منسجم قنات

ان برخوار و ميمه بخش اعظم آب مورد نياز مصارف طوري كه در شهرست آبي اين استان نموده است. به

  شود. شده و مي ها تأمين مي گوناگون از طريق قنات

طوري كه نواحي شمال و  در شهرستان برخوار و ميمه دوگونه پوشش گياهي موجود است به

امل شرقي از استپ بياباني برخوردار است كه ش نواحي جنوب و جنوب  اي، شرقي از استپ كوهپايه شمال

ذكر  الزم به باشد. هاي گز و ... مي انواع مختلفي گياهان همچون درمنه، گندميان، گون، پسته، درختچه

ها و  آبي گرديده، بيشتر قنات هاي اخير و كمي بارندگي اين شهرستان دچار كم علت خشكسالي است به

  هاي زيرزميني پايين رفته است. هاي اين منطقه خشك شده و سطح آب چاه

ها شده است.  ين وجود طبقات نمكي و شدت تبخير مزيد علت گرديده و موجب شوري آبهمچن

طوري كه بعضي از  از طرف شرق هم بيم پيشروي كوير اردستان به قسمت اعظم اين منطقه وجود دارد، به

 اي متحرك، هاي ماسه ها از سكنه خالي گرديده و تپه آبي و خشك شدن قنات علت كم روستاهاي اطراف به

آباد و سفيد آب را نام برد كه  توان روستاي رحمت ها مي ها را احاطه كرده است. از جمله اين آبادي آبادي 

از نظر تأمين آب زراعي و آشاميدني و توسعه مراتع و درختكاري و ايجاد فضاي سبز براي مبارزه با 

  خواهد شد. هاي زراعتي فعلي نيز باير گسترش كوير، اقدامي صورت نگيرد، مختصر زمين

قرار   منطقه ميمه از نظر دارا بودن مراتع در استان اصفهان در زمره مراتع فقير (با بازدهي كم)

هاي گياهي  باشد كه در آن انواع گونه متوسط و فقير مي  گيرد. اين منطقه داراي سه نوع مرتع خوب، مي

   باشند درمنه موجود مي  گزانگبين،  ، گون (كتيرا)

دليل آب و هواي گرم و خشك خود، داراي شرايط نيمه كويري  ار و ميمه بهشهرستان برخو  

دليل كثرت  باشد. البته دراين شهرستان بخش ميمه به باشد كه داراي جنگل، پارك جنگلي خاصي نمي مي

تواند با توجه به شرايط آب و هوايي متمايز خود دراين شهرستان  نزوالت آسماني، استثناست كه مي

باشد و  طوركلي اين منطقه از نظر پوشش گياهي فقير مي ي ييالقي مطرح باشد.به ك منطقهعنوان ي به

  باشند. هاي پاكوتاه مي آنچه كه مسلم است گياهان اين منطقه از نوع درختچه و بوته
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باشد. چون اراضي اين واحد در حال شوره  تركيب گونه اصلي در شمال برخوار، شوره و درمنه مي

را اشغال كرده است. احياي اين واحد از طريق مطالعه  هاي ديگر . گونه شوره، جاي گونهو قليا شدن است

هاي بيولوژيك و در نهايت كشت  ها با فعاليت بيشتر، انجام عمليات اصالحي خاك و غني كردن خاك

تدريج افزايش خواهد  صورت مساحت اين واحدها به غير ايندر هاي مناسب و سازگار ميسر است  گونه

  ).42، 1381(مهندسان مشاور شهر و خانه،  افت.ي
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ي جانوري  هاي نادر و با ارزش است. در خصوص جامعه جامعه جانوري اين منطقه شامل گونه  

مهر تا پايان  15توان به حيواناتي مانند قوچ، ميش، كل، بز و آهو اشاره نمود كه شكار اين حيوانات از  مي

گيرد و در بيشه زارها اين منطقه ميسر  هاي شكاري انجام مي ي تفنگ وسيله من با مجوز شكار و بهبه

  باشد. مي
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فرهنگي، اجتماعي و 

  تاريخي منطقه
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  اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي و تاريخي منطقه

عنوان شهرستاني جداگانه از شهرستان اصفهان منتزع  به 1369 شهرستان برخوار و ميمه درسال  

شهر)، شهر نوبنيادي است كه هسته اوليه آن روستاي اميرآباد بوده كه در  گرديد. مركز شهرستان (شاهين

تعدادي از مالكين اراضي شمال  1350كيلومتري شمال شهر اصفهان واقع گرديده و در سال  20فاصله 

هدف توليد مسكن انبوه براي مهاجرين و اتباع بيگانه شاغل در صنايع نظامي و اصفهان در ظاهر با 

هاي مناسب در جهت  هاي اقتصادي و مشخص ايجاد زمينه هليكوپترسازي اصفهان و درحقيقت با انگيزه

افزايش بهاي اراضي تحت عملكرد خود و بازگشت چند برابر سرمايه نسبت به تأسيس سازمان عمران 

قدام نموده و شهر را در اراضي كشاورزي چند آبادي فاقد سكنه و يكي دو روستاي كوچك شهر ا شاهين

 ريزي نمودند. هزار نفر پايه 300تا  200هكتار براي اسكان جمعيتي بين  1200در وسعتي حدود 

شود (در فالت مركزي ايران، بين استان اصفهان و  اي كه اكنون ميمه ناميده مي در گذشته منطقه  

هاي زاگرس و دامنه غربي رشته كوه كركس قرار داشت ناحيه  مركزي) چون در دامنه شرقي كوه استان

ويژه در قسمت شرق آن رودها و  آبخيز و جلگه حاصلخيزي بوده و در بسياري از نقاط اين منطقه به
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ه اكنون نيز بعضي از آنها در مناطق كوهستاني نظير چشم هاي بسياري جاري بوده است كه هم چشمه

  كامو جاري است.

هاي  به هر صورت از يك طرف به لحاظ موقعيت به نسبت مسطح منطقه، حاصلخيزي دشت  

الجيشي بودن منطقه كه گذرگاهي   سارها و ازطرف ديگر به خاطر سوق گوناگون آن و وجود چشمه

را تأييد هاي موجود در سطح منطقه اين نكته  چهارسويه به سمت شمال، جنوب، شرق و غرب داشته (راه

  اند. اي از افراد قوم مذكور در اين منطقه سكنا گزيده كند) عده مي

هاي انجام يافته، نخستين فردي كه در اين منطقه نامي از وي به ما رسيده است  طبق بررسي  

نام بهمن بوده كه از سرداران سپاه هخامنشي است. ساكنان اوليه اين ناحيه همان سپاهيان  فردي به

عنوان پست  اين ناحيه به اند كه براي ارتباط بين جنوب و غرب (فارس و بيستون) از ههخامنشي بود

صورت يك اردوگاه بزرگ دولتي درآمده كه  اند. بعدها اين منطقه به كرده حفاظت دولتي استفاده مي

 اند، وجود سطح وسيعي از طور دايم اقامت يافته آن به در قسمتي از سپاهيان بهمن ابن اسفنديار

سارهاي منطقه و  سو عدم كفايت چشمه مرغوبيت خاك كشاورزي منطقه، از يك اي و هاي جلگه شتد

خاطر جبران كمبود آب و افزايش مقدار بازدهي  خشكسالي احتمالي، سپاهيان بهمن را برآن واداشته تا به

كه درنوع خود آب، متفكرانه قناتي به طول چندين كيلومتر در دامنه غربي رشته كوه كركس حفر نمايند 

نظير و كاريزهاي دوطبقه و درياچه سد آن درجهان منحصر به فرداست. هنوز هم بعد از گذشت دوهزار  بي

و پانصد واندي سال، آب آن همچنان جاري است. قنات ذكرشده به يمن و مباركي و بنا براعتقادات ديني 

همين  ت. هم اكنون نيز با اندكي تحريف بهزردشتيان آن زمان (مرزآباد) يا (اهورامزداآباد) ناميده شده اس

  شود. نام خوانده مي

 18باشد. اين شهر در  اين شهرستان نام برد شهر گز مي توان در ترين محلي كه مي قديمي  

مختلف تاريخي بر سر راه اصفهان بوده، از  ادوار دليل آنكه بر كيلومتري شمال اصفهان قرار گرفته و به

  گشته است. اي برخوردار اهميت ويژه
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مردم  -كشاورزي -تعابير زيادي آمده است كه ازجمله يكجا نشيني باب وجه تسميه برخوار در  

توان نام برد. واژه  هاي بزرگ گوسفندرا مي داراي گله -تن آسايي -بريده شده از ذلت -نان گندم خوار

درگذشته اين منطقه  فراوان است. هوم سرزميني با خاردانند كه به مف برخوار را گرفته شده از پرخار مي

محل نگهداري و چراي دام بوده و در اصل از اصطالح پرخوردن گرفته شده كه در مكالمات چوپانان و 

  شود. برده مي كار بانان به گله

نام هاي فراوان.  دانند، به معناي سرزميني با رتيل خار ميبعضي ديگر كلمه برخوار را از ريشه بل  

آباد بوده است. با وجود چنين  ي برخوار و ميمه، مزدآباد يا اهورامزدا ترين روستاي منطقه اوليه شمالي

نعمت عظيمي بالطبع كشاورزي رونق بيشتري يافته تا كفايت مواد غذايي اردوگاه را فراهم سازد. از جمله 

ه عالوه بر مصرف آن در نزد شراب بوده ك و "مي"موارد احتياج و شايد تاحدي الزم و ضروري وقت 

اي داشته است. از اين  صورت تفرج آميز، در مراسم ديني زردشتيان نيز اهميت ويژه سرداران و لشگريان به

هاي فراواني در منطقه ايجاد شده و  و حاصلخيز عجيب آن، تاكستان "مو"طريق با كاشتن درختان 

خاطر محصول انگور آن، در اكثر نقاط  منطقه بهعمل آمده كه امروزه نيز  انگورهاي منحصربه فردي به

شد، به ذائقه  حاصله از انگور كه در مراسم مذهبي و عبادي مصرف مي "مي"كشور هنوز شهرت دارد. 

سرداران و لشگريان بهترين آمده و از آن پس منطقه و ميم راميمه (مركب از مي و مه) يعني بهترين 

هاي فارسي  صورت تركيبي در بسياري از واژه به "مه"مه ناميدند و اين عجيب نيست چون كل "مي"

كند، نظير مهاباد و مهيار.  هاي جغرافيايي نيز صدق مي شود و اين نكته در نام محل مشاهده مي

  رسد (عصرهخامنشي). سال مي 2550 صورت قدمت تاريخي آباداني در منطقه ميمه به بيش از بدين

 

  ختلفتقسيمات سياسي ميمه در قرون م - 2- 2

  تقسيم شده.قسمت يا كوره  5هاي قديم حوزه آبخيز ميمه از نظر سكونت و آباداني به  در زمان  

  كوره جوشقان قالي -الف
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  كوره وركان -ب

  كوره ميمه -ج

  كوره ازون -د

  كوره ونداده يا ونديداد -ه

  

  كوره ميمه

طوري كه علماي  هآمده، ب اين كوره در زمان ايران باستان جزء سرزمين مادها به حساب مي  

اند. منطقه ميمه از زمان هخامنشي تا  هاي بعد هم آن را جزيي از بالد جبل خوانده جغرافيايي دوره

علت آباداني و اهميتي كه از نظر باغات انگور و توليد (مي) مصرفي درباريان داشته، اغلب  ساسانيان به

است تا اينكه در زمان ساسانيان كوره ميمه شده  نظر نماينده سالطين وقت اداره مي طور مستقيم تحت به

  گيرد. در سيطره حكومت جوشقان قالي قرار مي

اوضاع تاريخي و تحوالت اجتماعي آن در قرون اوليه اسالمي به اقتضاي حوادث زمان و وضع   

درپي بوده است. از آغاز استيالي تازيان در قلمرو امير  متشنج عمومي ايران در حال تغيير و تحول پي

الرشيد، قم و كاشان از حوزه وسيع اصفهان جدا گشته (اين  نشين اصفهان درآمده و درزمان خالفت هارون

منطقه نيز چون در قلمرو قم و كاشان بود از سلطه اصفهان جدا شد). تا اينكه در دوره مغول مدتي اين دو 

شهر قم و كاشان فرمانرواي شهر زير فرمان حكمرانان واحدي قرار گرفته و گاه نيز براي هر يك از دو 

قمري نوشته  378مستقلي گماشته شده است. بر اساس آثار مستند از جمله كتاب تاريخ قم (كه در سال 

شده) قريه ميمه از جبال قم بوده تا اينكه با جدا شدن دو شهر قم و كاشان، شهر ميمه به خاطر نزديكي 

و سياسي شهر كاشان قرار گرفته است. از عهد  باشهر كاشان از شهر قم جدا و در محدوده جغرافيايي

صفويان به بعد در تقسيمات كشوري ايران، واليات كاشان يكي از مناطق مركزي ايالت عراق حجم (اراك 

  رفت و به دارالمومنين ملقب شده است. شمار مي فعلي) به
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  منطقه ميمه نيز در عهد صفويان يكي از دهات تابعه دارالمومنين است.

هاي مختلف تا زمان حكومت صفويان تقسيمات حوزه آبخيز تغييرات چنداني نداشته  اندر زم  

است. در زمان صفويان به خاطر نزديكي منطقه ميمه به مركز حكومت و پايتخت، مورد توجه وابستگان 

آمده، بين تعدادي از  هايي كه از طرف امراي وقت به عمل مي حكومت قرار گرفته و در مزايده بخش

  تگان دربار تقسيم گرديده است.وابس

از نظر  اند. بالتبع حوزه آبخيز مالكان در قبال مبلغي، بلوكات خود را به اشخاص واگذار نموده

آباد،  تري تقسيم گرديده است و روستاي خسروآباد، سعيدآباد، قاسم هاي كوچكسكونت و آباداني به واحد

  اند. وجود آمده سليمانيه و ... در اين زمان به

اين تغييرات در دوره قاجاريه و پهلوي بيشتر شده و اين منطقه گاهي ضميمه كاشان، گاهي   

با تالش و  1140سال  سالي چند تابع بلوك جوشقان قالي بود تا اينكه در ضميمه عراق عجم (اراك) و

قه اكبر جد، مرحوم قيصرخان گرانمايه، يكي از صاحب منصبان و بزرگان منط پيگيري مرحوم حاج علي

رعيت و كشاورزان اهل ميمه، منطقه ميمه از  ميمه، به خاطر اخذ ماليات زياد توسط حاكم جوشقان از

  گردد. بلوك جوشقان جدا و داراي حكومتي مستقل مي

بعد از گذشت زمان به خاطر رونق و آباداني منطقه ميمه، قريه جوشقان و روستاهاي تابعه   

پذيرند و منطقه ميمه و  وشقان واليت و حكومتي ميمه را ميگردد و اهالي ج ضميمه حكومتي ميمه مي

عنوان يكي از بلوك شهرستان كاشان باقي  عنوان بلوك جوشقان با مركزيت ميمه به منطقه جوشقان تحت

خصوص تني چند  هاي اهالي شهر ميمه به براثر اختالفات محلي و پيگيري 1336ماند تا اينكه درسال  مي

ق ميمه و جوشقان از يكديگر جدا شده، منطقه ميمه ضميمه استان اصفهان از صاحب منصبان، مناط

  ماند. نشين كاشان باقي مي قالي همچنان در سيطره حكومت شود و روستاي جوشقان مي

هاي  به هرحال اين تغيير و تبديالت از لحاظ ضميمه بودن منطقه ميمه به شهرستان و استان  

پيروزي انقالب اسالمي به پيشنهاد استاندار وقت استان اصفهان و  مجاور ادامه داشته تا اينكه بعد از
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بخش ميمه به انضمام  1368هاي تعدادي از اهالي شهر ميمه، درسال  تصويب وزارت كشور و پيگيري

  بخش گز و برخوار با كليه روستاهاي تابعه فرمانداري برخوار و ميمه تبديل گرديد.

  

  دين و مذهب شهرستان -3- 2

اند. اين نسبت  داده درصد از مسلمانان تشكيل مي 56/98، از جمعيت شهرستان، 1375 در آبان  

  درصد بوده است. 76/99درصد و در نقاط روستايي  28/98در نقاط شهري 

 39/0درصد مسيحي و  03/1زرتشتي،  02/0درصد مسلمانان،  56/98از كل جمعيت شهرستان  

نفر اقليت مذهبي  2500شهر به تنهايي حدود  شهر شاهين درصد نيز ساير و اظهار نشده بوده است و در

  اند. سكني گزيده

سال بسياري از  2550دين قبلي مردم اين منطقه زردشتي بوده است. هنوز بعد از گذشت   

  اعتقادات سنتي و مراسم بومي موجود در منطقه بر گرفته شده از عقايد زردشتيان است.

  غيرساكن ين به تفكيك ساكن و: توزيع نسبي جمعيت برحسب د19جدول 

  شهرستان  دين
  ساكن

  نقاط روستايي  نقاط شهري

  100  100  100  جمع

  76/99  28/98  56/98  مسلمان

  01/0  02/0  02/0  زردشتي

  00/0  26/1  03/1  مسيحي

  00/0  00/0  00/0  كليمي

  22/0  43/0  39/0  ساير و اظهارشده

  1375آمار ايران،  ماخذ: مركز

  و تحصيالت در شهرستانوضعيت سواد -4- 2

كه  طوري باشد. به هاي عام ساختار فرهنگي شهرستان برخوار و ميمه مي سوادي يكي از ويژگي با

ساله و بيشتر شهرستان برخوار و ميمه به  6دهد كه درصد باسوادان جمعيت  نشان مي 1385آمار سال 

باشد  درصد مي 2/85راي زنان درصد و ب 90رسد كه اين نسبت براي مردان شهرستان،  درصد مي 7/87

  .)1385(مركز آمار ايران، 
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نفر باسواد  223049نفر)،  277 783و ميمه ( كل جمعيت شهرستان برخوار از 1385در سال 

دادند  سواد را تشكيل مي نفر نيز جمعيت بي 31037نفرزن) و  105937نفرمرد و  1170112بودند (

  نفرزن). 18399نفرمرد و  12674(

نفر در بخش ميمه و  617/15نفر در بخش برخوار،  71289جمعيت باسواد،  نفر 223049 از  

  سواد را داراست.رند كه اين بخش بيشترين جمعيت بانفر در بخش مركزي قرار دا 136143

شجه (با مك نفر) از بيشترين جمعيت باسواد و شهر 24709آباد (با  در بخش برخوار، شهر دولت  

نفر و  4331عيت باسواد برخواردار هستند. در بخش ميمه نيز شهر ميمه با ترين جم نفر) از كم 3518

  باشند. ترين جمعيت باسواد مي نفر به ترتيب داراي بيشترين و كم 3244شهر وزوان با 

نفر) بيشترين جمعيت باسواد را در خود جاي  110292شهر (با  در بخش مركزي شهر شاهين  

  .)1385داده است (مركز آمار ايران، 

ساله و بيشتر شهرستان برخوار و  6سوادان در جمعيت دهد كه درصد با نشان مي 85آمار سال   

  باشد. % مي2/85% و براي زنان 90رسد كه اين نسبت براي مردان  درصد مي 7/87ميمه به 

واحد آموزشي  474كالس درس و در قالب  2657آموز در  نفر دانش 54540در اين شهرستان   

واحد دانشگاه آزاد، پيام نور و  8نفر دانشجو در  11207باشند.  ن شاغل به تحصيل ميدر سطح شهرستا

باشند و اين  ها و مقاطع مختلف كارداني و كارشناسي مشغول به كسب علم و دانش مي صنعتي در رشته

اند. وجود مدرسه ديني و حوزه علميه دراين  التحصيل داشته فارغ 6945واحدهاي دانشگاهي تا كنون 

(روابط عمومي  گردد طلبه خواهر و برادر از ديگر امتيازات شهرستان محسوب مي 372شهرستان با 

  ).7تا:  بي فرمانداري برخوار و ميمه، شهرستان برخوار و ميمه،
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  هاي تحصيلي تحت پوشش آموزش و پرورش برحسب پايه تحصيلي : فارغ التحصيل دوره20جدول 

  شهرستان
پنجم 

  ابتدايي

سوم 

  ييراهنما

متوسطه 

  عمومي

پيش 

  دانشگاهي

راهنمايي 

  شبانه

متوسطه 

  شبانه

پيش دانشگاهي 

  شبانه

  409  228  49  1566  3442  5032  4153  برخوار و ميمه
  1384آمار ايران،  ماخذ: مركز

اند.  سواد بودهدرصد با 07/85و بيشتر شهرستان،  ساله 6نفر جمعيت  197525، از 1375در آبان   

 88/79ساله و بيشتر  15درصد و در گروه سني  62/97ساله،  14 تا 6وه سني سوادي در گرنسبت با

درصد و در  92/97نقاط شهري،  ) نسبت باسوادي در14 تا 6التعليم ( درصد بوده است. در بين افراد الزم

درصد و  67/86سوادي در بين مردان وده است. در اين شهرستان نسبت بادرصد ب 25/96نقاط روستايي، 

و  94/89درصد بوده است. اين نسبت در نقاط شهري براي مردان و زنان به ترتيب  27/82ن زنان در بي

  درصد بوده است. 19/74و  14/78درصد و در نقاط روستايي  01/84

  

هاي عمده سني به تفكيك ساكن و ساله و بيشتر برحسب گروه 6: درصد با سوادان درجمعيت 21جدول 

  غيرساكن و جنس

  شهرستان  ده سنيهاي عم گروه

  ساكن
  غير ساكن

  نقاط روستايي  نقاط شهري

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  00/0  00/0  19/74  14/78  01/84  94/89  07/85  ساله و بيشتر 6جمعيت 

  00/0  00/0  26/95  76/94  11/97  75/96  57/96  ساله) 10تا6كودكان (

  00/0  00/0  84/97 72/97  05/99  03/99  82/98  ساله) 14تا11نوجوانان (

  00/0  00/0  36/96  38/86  02/98  73/97  31/96  ساله) 24تا15جوانان (

  00/0  00/0  46/56  47/68  48/75  81/85  82/77  ساله) 64تا25ميانساالن(

  00/0  00/0  35/2  25/21  39/9  28/41  66/22  ساله وبيشتر 65بزرگساالن (
  1375ماخذ: مركز آمارايران، 

اند. اين  درصد در حال تحصيل بوده 61/69ساله شهرستان،  24ا ت6، از جمعيت 1375در آبان   

درصد بوده است. در اين شهرستان،  94/55درصد و در نقاط روستايي  93/72نسبت در نقاط شهري 

درصد از جوانان به تحصيل اشتغال  29/39درصد از نوجوانان و  44/92درصد از كودكان،  85/95

  اند. داشته
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 3442التحصيالن دوره متوسطه اين شهرستان  دهد كه فارغ نشان مي 1384سالنامه آماري سال   

دهند. در  التحصيالن دختر تشكيل مي نفر را فارغ 2079التحصيالن پسر و  نفر فارغ 1363باشد كه  نفر مي

نفر، رشته فني و  610نفر، رشته علوم انساني،  693نفر، رشته علوم تجربي  632فيزيك،  -رشته رياضي

دانشگاهي  التحصيالن دوره پيش فارغ اند. التحصيل شده نفر فارغ 1018نفر، رشته كاردانش  462، اي حرفه

التحصيالن دختر تشكيل  نفر را فارغ 1114التحصيالن پسر و  نفر را فارغ 455باشند كه  نفر مي 1569نيز 

نفر، رشته هنر،  524ي، نفر، رشته علوم انسان 493نفر، رشته علوم تجربي،  535دهند. در رشته رياضي  مي

  اند. التحصيل شده نفر در اين دوره فارغ 17

  هاي عمده نسبي ساله درحال تحصيل برحسب گروه 24تا  6 : درصد جمعيت22جدول 

  شهرستان  هاي عمده سني گروه
  نقاط روستايي  نقاط شهري

  زن  مرد  زن  مرد

  64/58  70/53  30/71  49/74  61/69  ساله) 24تا 6جمعيت (

  10/94  99/93  46/96  07/96  85/95  ساله 10تا 6ن (كودكا

  29/82  79/89  60/93  87/93  44/93  ساله ) 14تا 11نوجوانان (

  63/22  83/18  42/41  44/47  29/39  ساله) 24تا 15جوانان (
  1375ماخذ: مركز آمار ايران، 

   دانشگاهي برحسب رشته تحصيلي و جنس : فارغ التحصالن دوره متوسطه و پيش23جدول 

  شهرستان برخوار و ميمه

  دوره
  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي

فني و 

  اي حرفه
  هنر  كارو دانش

علوم و 

معارف 

  اسالمي

  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر

  0  0  ـــ  ـــ  575  443  176  286  478  132  554  139  269  363  متوسطه

  0  0  17  0  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  414  110  400  93  382  252  دانشگاهي پيش

  

  سطح شهرستان : وضعيت سواد در24جدول 

  1375  1365  1355  نواحي  شهرستان

  برخوار و ميمه

  87  79  58  شهري

  3/76  74  41  روستايي

  85  76  44  كل
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  عقايد و رفتار اجتماعي و آداب و رسوم و آيين شهرستان -5- 2

ميمه آريايي هستند و به علت عدم دسترسي اقوام مختلف به اين همه اهالي شهرستان برخوار و 

  اند. طور تقريبي يك دست باقي مانده منطقه به

  

  زبان -1- 2-5

هاي خاص  به لحاظ قدمت باالي شهر و روستاهاي شهرستان، مناطق بسيار قديمي داراي گويش

خش برخوار و ميمه نيز از باشند كه در شهرهاي گز، خورزوق و برخي از روستاهاي ب پهلوي دري مي

  ).7:1385 فرهنگي،نمايند (ميراث  مذكور استفاده مي گويش

در برخوار وجود لهجه و زبان خاص مثل زباني كه در گز و خورزوق كه به يكديگر شبيه هستند، "

كردند و بقاياي زبانشان براي ما مانده  نشان اين است كه در اين ناحيه نژاد و طوايف كهني زندگي مي

در ميمه نيز لهجه خاص بين مردم رايج است كه بسيار با گزي و جوشقاني ").194:1382(مهريار، "ستا

هاي رايج  نزديك است و متأسفانه هنوز بر روي آن تحقيقات كافي به عمل نيامده است ولي دراصل زبان

ي شايسته نهايت جوشقاني، قهرودي است كه همگ  ميمه،  يارندي،  در دور و كنار اين محل شامل نطنزي،

  . )873:1382(مهريار،  "دقت و ثبت و ظبط است

  

  وضعيت روحي و اخالقي مردم شهرستان -2- 2-5

از اين باب بايستي به لحاظ متفاوت بودن بافت جمعيتي منطقه، آن را به دو بخش سنتي و 

  غيرسنتي تقسيم نماييم:

  تر مشهود است.هاي خاص محلي بيش در بافت سنتي منطقه، تعصبات و خصلت  الف)

، فرهنگ عمومي مردم، فرهنگ شهرنشيني با خلق و خوي مذهبي و  در بافت جديد (مركز شهرستان)  ب)

   گرايش به دينداري آميخته است.
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طور تقريبي درحال منسوخ شدن است، ساختار و بافت زمان هخامنشي و  لباس سنتي كه به  

  بيشتر هنوز آريايي غيرمختلط است.ساسانيان را حفظ كرده. هم چنين نژاد مردم منطقه 

  

  هاي فرهنگي و اجتماعي شهرستان ها و قابليت توانمندي -6- 2

هاي مردم  % و افزايش آگاهي مردمي، امكان باالي تأسيس سازمان86/7سطح سواد باال با نرخ   

جمعيت نهاد، ميراث و ابنيه فرهنگي قابل توجه، تفاوت فرهنگي مركز و شهرها و روستاهاي شهرستان، 

جوان و استعدادهاي درخشان و عالقمند امكان هرگونه فعاليت و رشد فرهنگي را فراهم ساخته و مردم به 

هاي ورزشي و حضور زنان و  هاي آزاد، فعاليت اي و آموزشگاه عالي، فني و حرفه آموزش و پرورش، آموزش

  دهند. ويژه در مركز شهرستان اهميت مي هاي مختلف به جوانان در عرصه

هاي سنتي و مذهبي و بافت اجتماعي مردم شهرها و روستاهاي تابعه و جمعيت جوان  ويژگي  

هاي  ها و صندوق هاي مردم نهاد، خيريه هاي مراكز و سازمان فعال و قابل توجه، مساجد، كانون

اي ه هاي اجتماعي است. لذا بايد تهيه برنامه هاي موجود اين شهرستان در زمينه الحسنه از ظرفيت قرض

اندازهاي  ريزي شهرستان توسط كارشناسان مربوطه و تعيين اصول كلي و چشم بلندمدت توسعه و برنامه

  فرهنگي و اجتماعي متناسب باشند. توسعه

باشگاه ورزشي  21مكان ورزشي و  21چنين يك مركز فرهنگي، اجتماعي، تفريحي بانوان و  هم  

واحد پذيرايي اعم از رستوران و مهمانپذير  60دهند،  در مجموع، امكانات ورزشي شهرستان را تشكيل مي

حساب  شهربازي از ديگر امكانات رفاهي و تفريحي به 2پارك،  47هكتار فضاي سبز شهري،  100و ...، 

عضو،  7000واحد كتابخانه عمومي با  10واحد چايخانه خصوصي،  9سالن سينما و نمايش،  20آيد،  مي

و كانون و مؤسسه اعم از فرهنگي، هنري، علمي، آموزشي به خودي خود مركز  10مركز هنري، ادبي،  25

هاي مختلف  تشكل غيردولتي فعال در زمينه 19بيانگر فرهنگ غني، پويا و فعال مردم شهرستان است. 

  نمايند. سياسي، اجتماعي، مذهبي و ... درارتقاي سطح تعامالت جامعه نقش خوبي را ايفا مي
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3  

  ميمه هاي جمعيتي شهرستان برخوار و ويژگي

  چگونگي توزيع جمعيت در شهرستان برخوار -3-1

از شهرستان برخوار و ميمه جدا  1387 سال آباد، در شهرستان برخوار به مركزيت شهر دولت

شهر  شاهين هاي شهرستان برخوار و ميمه به مركزيت شهر كي از بخشقبل از اين ي شد. اين شهرستان تا

همين دليل  بوده به 1385بوده است. باتوجه به اينكه آخرين دوره سرشماري عمومي كشور در سال 

هاي شهرستان برخوار و ميمه مطالعه شده است. چون  عنوان يكي از بخش شهرستان برخوار فعلي به

وجود آورد كه برخوار  هعنوان شهرستان مستقل ممكن است اين تصور را ب به ي آن تطبيق آمار و مطالعه

حاضر شامل دو بخش و سه دهستان به  شهرستان برخوار در حال  شهرستان بوده است. 1385در سال 

  باشد. سين و شاپورآباد مي  ،برخوار مركزي  هاي برخوار شرقي، نام
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  شهرستان برخوار و ميمه ميزان تحوالت جمعيتي در مناطق روستايي -3-2

برابر با  1355هاي صورت گرفته در سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  اساس بررسيبر

 نفر در نقاط شهري 49463اند كه از اين تعداد  نفر در شهرستان برخوار و ميمه سكونت داشته 79973

نفر در نقاط روستايي سكونت  30510شهر) و  آباد و شاهين حبيب  خورزوق،  دستگرد،  گز،  آباد، (دولت

 221017نفر و  157101جمعيت به ترتيب به  1375و  1365اند، اين در حالي است كه در سال  داشته

 46080هاي مذكور به ترتيب  نفر در سطح شهرستان رسيده است كه از كل جمعيت شهرستان در سال

ند. جمعيت شهرستان برخوار و ميمه با طي ميانگين ا نفر در مناطق روستايي سكونت داشته 71313نفر و 

رسيده است كه اين  1385نفر در سال  279778به  1385تا  1355درصدي از سال  26/4نرخ رشد 

  تعداد افراد در قالب خانوار سكونت دارند.

همواره با نرخ رشد  85تا  55جمعيت نقاط شهري در مقايسه با جمعيت نقاط روستايي از دهه 

درصدي شاهد هستيم  42/8با نرخ رشد  65تا  55مواجه بوده است كه بيشترين رشد را در دهه مثبتي 

توان  ترين علل اين نرخ رشد جمعيتي باال را مي باشد. از مهم كه اين نسبت در نقاط روستايي نيز صادق مي

معيت جنگ هاي مذكور پذيراي ج به جنگ و اثرات آن در شهر و نقاط روستايي نسبت داد كه طي سال

 9/4و  03/2، نقاط شهري به ترتيب با نرخ رشد 85تا  75و  75تا  65زده بوده است. ليكن از دهه 

هاي گذشته از ميزان رشد آن به شدت كاسته شده است.  درصدي مواجه بوده كه در مقايسه با دهه

نسبت در دهه  مواجه بوده ليكن اين 46/4با نرخ رشد  75-65جمعيت در نقاط روستايي نيز طي دهه 

  رسد. مي -05/6به  85 -75

  85تا  45هاي  : جمعيت شهرستان برخوار و ميمه به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال25جدول 

 شرح
 نرخ رشد (درصد) جمعبت در سال (نفر)

55 65 75 85 65 -55 75-65 85-75 85-55 

 26/4 39/2 47/3 99/6 279778 221017 157101 79973 جمعيت شهرستان

 43/5 9/4 03/3 42/8 241584 149704 111021 49463 برخوار(نقاط شهري)

 75/0 -05/6 46/4 21/4 38194 71313 46080 30510 نقاط روستايي
 1385تا  1355آمار ايران،  ماخذ: مركز
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  وضعيت جمعيت در گذشته و حال -3-3

  با نرخ  كه  است  نفر بوده 221017  ، معادل1375  در سالبرخوار و ميمه   شهرستان  جمعيت

  در نقاط  ارقام  . اينه استرسيد 1385  نفر در سال 279778  به،  درصد در سال 39/2برابر با   رشدي

  اين ليكنرسيد  1385  نفر در سال 241584  به 1375  نفر در سال 149704درصد رشد از  9/4با   شهري

 به1375  نفر درسال 71313درصد از تعداد  -05/6ر با براب  كاهنده  با رشدي  روستايي  در نقاط رقم

  توان را مي  جمعيتي  تحوالت  اثرگذار بر اين  عوامل  از مهمترين.  يافت  كاهش 1385  نفر در سال 38194 

  :موارد ذيل اشاره نمود

  الي از سكنه شدن برخي از روستاهاخ -1

  شهر  به  روستاييان  مهاجرت -2

   روستاها جمعيت  رصديد -05/6رشد   نرخ -3

: سير تحوالت جمعيتي شهرستان برخوار و ميمه و نرخ رشد ساالنه آن در مقايسه با كشور و استان 26جدول 

  )1385ماخذ: مركز آمار ايران، (  85ا ت 65هاي  طي سال

 شرح
 جمعيت

 نرخ رشد(به درصد)
1375 1385 

 6/1 70472846 60055488 كل كشور

 4/1 4499327 3923255 استان اصفهان

 39/2 279778 221017 شهرستان برخوار و ميمه

 9/4 241584 149704 نقاط شهري

 -05/6 38194 71313 نقاط روستايي

  

  1385: بررسي تطبيقي توزيع جمعيت به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال 27 جدول

  شرح
  شهرستان برخوار و ميمه  استان اصفهان  كشور

  درصد  تعداد  درصد  ادتعد  درصد  تعداد

 3/86 241584 83 3753922 68 48245075  شهرنشين

 7/13 38194 17 745405 32 22227771  روستا نشين و عشاير

 100 279778 100 4499327 100 70472846  كل جمعيت
  1385 آمار ايران، مركز ماخذ:
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  نقاط شهري و روستايي - 3-4

.  است  درصد بوده 4/1  معادل 1385تا  1375  هاي سال  در فاصله  اصفهان  استان  رشد شهري  نرخ

  روستايي  در مناطق . است  درصد بوده 43/5برابر و ميمه  برخوار  ها در شهرستان سال  همين  طي  رقم  اين

  روستايي  . در نقاط است  درصد بوده -8/2  معادل 1385تا  1375  هاي سال  در فاصله  استان  رشد كل  نرخ

  مهاجر فرست  دهنده نشان  كه  است  شده  اعالم درصد -05/6  معادل  نرخ  اين برخوار و ميمه  نشهرستا

 رشد بسيار كم نقاط روستايي استان اصفهان  و همچنين برخوار و ميمه  شهرستان  روستايي  نقاط  بودن

درصد از  3/86، 1385  در سال  دهد كه مي  نشان برخوار و ميمه  در شهرستان  جمعيت  توزيع باشد. مي

در   نسبت  اند. اين شده  توزيع  روستايي  در نقاط  از جمعيت 7/13و   شهري  در نقاط  شهرستان  اين  جمعيت

 كشور  و در سطحباشد  مي  روستايي  درصد درنقاط 17و   شهري  درصد در نقاط 83برابر   اصفهان  استان

  . درصد است 68كشور   در شهرهاي  جمعيت  توزيع درصد و 31ر كشو  در روستاهاي  جمعيت  توزيع

هاي  طي دوره برخوار  شهرستان  و روستايي  شهري  در نقاط  جمعيت  سهم  موجود بين  تفاوت  

  بيشتر از رشد روستانشيني برخوار  در شهرستان  رشد شهرنشيني  كه  است  نكته  اين مختلف آماري بيانگر

  : است  شده  اشاره  شهرستان  در اين  روستايي  جمعيت  كاهش  تچند عل  زير به . در است  بوده

  . شهري  مناطق  به  يانياز روستا  تعدادي  مهاجرت -1

  مواليد، رشدجمعيت  كنترل  هاي سياست  اجرا درآمدن  ، با به1385تا  1375  هاي سال  در فاصله -2

  . است  كندتر شده  اي مالحظه  تا حد قابل  روستايي

  .نقاط روستايي از محدوده شهرستان الي از سكنه شدن برخي ازخ -3

  سال ، در1385و  1375  هاي در سال  و مسكن  نفوس  عمومي  هاي سرشماري  نتايج  با استناد به  

درصد 36/0 واصفهان   استان  درصد از جمعيت 6/5،  نفر جمعيت 221017با   برخوار و ميمه  شهرستان 75

نفر  279778  جمعيت با  شهرستان  اين 1385  . در سال است  داده  را در خود جاي كشور  كل  از جمعيت

  . است  كشور را دارا بوده  كل  درصد از جمعيت 4/0
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  : مقايسه ميزان جمعيت شهري شهرستان برخوار و ميمه با سطوح فرادست 28جدول 

  1385تا  1365هاي  ل طي سا

 1385 1375 1365 موقعيت

 48245075 36817789 26952894 كشور

 3753922 2914874 2112061 استان

 241584 149704 111021 شهرستان
  1385 ،ماخذ: مركز آمار ايران

  : مقايسه ميزان جمعيت روستايي شهرستان برخوار وميمه با سطوح فرادست 29جدول 

  1385تا  1365هاي  طي سال

 1385 1375 1365 موقعيت

 48245075 36817789 26952894 كشور

 3753922 2914874 2112061 استان

 38194 71313 46080 شهرستان
  1385 آمار ايران، مركز ماخذ:

   و جنسي  سني  تركيب - 3-5

   سني  تركيب -5-1- 3

باشد، كه از اين  نفر مي 279778، جميعت كل شهرستان برخوار و ميمه 1385طبق آمار سال   

  باشد. نفر) زن مي 136186صد (در 49نفر) مرد و  143592درصد ( 51تعداد 

را   جمعيت  فراواني  ، بيشترين1385  در سالبرخوار و ميمه   شهرستان  سني  هاي گروه  از ميان  

كه به تفكيك نقاط   است  درصد) دارا بوده27/13نفر( 37136  تعداد جمعيت با  ساله 24 تا 20  سني  گروه

ترين فراواني جمعيت را در نقاط شهري با تعداد جمعيت بيش 24تا 20  سني  گروه  سهمشهري و روستايي 

درصد) دارا بوده  26/13نفر ( 5203درصد) و در نقاط روستايي با تعداد جمعيت 22/13نفر ( 31933

  شهرستان  ساختار جمعيتي  بودن  ، بيانگر جوان سني  هاي مذكور با ديگر گروه  سني  گروه  تركيب است.

  . استبرخوار و ميمه 

 42/72، ساله 64تا  15  سني  گروه  ، سهم1385  سال  و مسكن  نفوس  عمومي  سرشماري  اساسبر  

  . است  بوده  روستايي  درصد نقاط 86/69شهري و   نقاطدرصد  82/72 درصد كل جمعيت شهرستان،
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، بيشترين فراواني جمعيت به گروه سني 1385هاي سني استان اصفهان در سال  از ميان گروه  

درصد و در  12/13درصد كل جمعيت استان تعلق دارد، اين رقم در نقاط شهري  17/13با  24 تا 20

  ساله 24 تا 20  درصد جمعيتدرصد محاسبه شده است. با توجه به آمار موجود، 41/13نقاط روستايي 

 64تا  15  نيس  در گروه  همچنين اختالف اندكي وجود دارد،  با استان  در مقايسهبرخوار و ميمه   شهرستان

درصد  42/72(  است تر كمي پايين شهرستان برخوار  به  نسبت استان   نيز درصد جمعيت  ساله

  .) درصد استان 12/72، شهرستان

و   شهري  نقاط تفكيك  به - برخوار و ميمه  شهرستان  سني  هاي گروه - سني  تركيب  تطبيقي : بررسي30 جدول

  1385  در سال  روستايي

 گروه سني
 شهري روستايي استان اصفهان شهري روستايي ميمه  و شهرستان برخوار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

4-0 1956 6,99 2843 7,44 16719 6,92 313628 6,88 54182 7,14 259248 6,82 

9- 5 19496 6,97 2803 7,34 16693 6,91 321305 7,05 54049 7,12 267081 7,03 

14- 10 22654 8,10 3104 8,13 19550 8,09 372248 8,16 66371 8,75 305714 8,05 

19- 15 33127 11,84 4723 12,37 28404 11,76 537163 11,78 97068 12,79 439903 11,58 

24- 20 37136 13,27 5203 13,62 31933 13,22 600382 13,17 101748 13,41 498455 13,12 

29- 25 29949 10,70 4129 10,81 25820 10,69 475977 10,44 75697 9,97 400112 10,53 

34- 30 22617 8,08 3142 8,23 19475 8,06 372647 8,17 59466 7,84 313065 8,24 

39- 35 20015 7,15 2476 6,48 17539 7,26 337658 7,41 49639 6,54 287931 7,58 

44- 40 17908 6,40 2109 5,52 15799 6,54 288752 6,33 40458 5,33 248218 6,53 

49- 45 15103 5,40 1628 4,26 13475 5,58 241921 5,31 33671 4,44 208190 5,48 

54- 50 12151 4,34 1347 3,53 10804 4,47 194643 4,27 28515 3,76 166060 4,37 

59- 55 8155 2,91 941 2,46 7214 2,99 132906 2,92 21006 2,77 111861 2,94 

64- 60 6467 2,31 985 2,58 5482 2,27 106463 2,34 19319 2,55 87107 2,29 

69- 65 5196 1,86 829 2,17 4367 1,81 85247 1,87 16964 2,24 68253 1,80 

74- 70 4641 1,66 843 2,21 3798 1,57 80701 1,77 18247 2,40 62426 1,64 

 1,98 75104 2,96 22490 2,14 97615 1,87 4512 2,85 1089 2,00 5601 ساله و 75

 100 3798728 100 758890 100 4559256 100 241584 100 38194 100 279778 جمع كل

  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 
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  1385  سني  هاي گروه  برحسببرخوار و ميمه   در شهرستان  روستايي  در نقاط  جمعيت  بررسي :31 جدول

 يهاي سن گروه
 زن مرد كل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

14-0 8750 22,9  4400 21,5  4350 24,5  

64 -15 26683 69,9  14620 71,5  12063 68  

  7,5 1337  7 1424  7,2 2761 64باالي 

  100 17750  100 20444  100 38194 جمع
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  1385هاي سني  تايي شهرستان برخوار و ميمه برحسب گروه: بررسي جمعيت نقاط شهري و روس32 جدول

  شرح

 هاي سني گروه

 نقاط روستايي نقاط شهري شهرستان

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

14-0 61712 31514 30198 52962 27114 25848 8750 4400 4350 

64 -15 202628 104237 98391 175945 89617 86328 26683 14620 12063 

 1337 1424 2761 6260 6417 12677 7597 7841 15438 64باالي 

 17750 20444 38194 118436 123148 241584 136186 143592 279778 جمع
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  1385هاي عمده سني در سال : مقايسه جمعيت شهرستان برخوار و ميمه به تفكيك گروه33جدول 

  شرح

 هاي سني گروه

 شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

14-0 1007181 516067 491114 61712 31514 30198 

64 -15 3288512 1682241 1606271 202628 104237 98391 

 7597 7841 15438 126472 137091 263563 64باالي 

 136186 143592 279778 22238857 2335399 4559256 جمع
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

   جنسي  نسبت - 5-2- 3

  شهرستان  جنسي  ، نسبت1385  سال  و مسكن  نفوس  عمومي   سرشماري  نتايج  با استناد به  

 100هر   در مقابل 1385  ديگر در سال  عبارت  به . است  نفر بوده 4/105برابر با    سال  در اين برخوار و ميمه

نفر  105  معادل 1385  در سالنيز   اصفهان  در استان  نسبت  اين . است  نفر مرد وجود داشته 105،  ر زننف

نسبت جنسي به تفكيك نقاط شهري و روستايي در شهرستان برخوار و ميمه بر اساس ارقام   . است بوده

ت كه اين رقم در استان نفر در نقاط روستايي بوده اس 115نفر در نقاط شهري و  104، 1385سرشماري 

  بوده است. 107و در نقاط روستايي  105اصفهان در نقاط شهري 
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  1385   در سال و روستايي  شهري  نقاط  تفكيك  به برخوار و ميمه  شهرستان  جنسي  نسبت  : بررسي34  جدول

 شرح
 شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان

 زن مرد نسبت جنسي زن مرد نسبت جنسي

 136186 143592 105 2223857 2335399 105 كل

 118436 123148 104 1856873 1941855 105 نقاط شهري

 17750 20444 115 366149 392741 107 نقاط روستايي
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  

  1385  در سال  سني  عمده هاي گروه  تفكيك  بهبرخوار و ميمه  در شهرستان  جنسي  نسبت  : بررسي35 جدول

  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  

  1385: بررسي نسبت جنسي در شهرستان برخوار و ميمه به تفكيك نقاط شهري و روستايي ر سال 36جدول 

  شرح

 هاي سني گروه

 نقاط روستايي نقاط شهري

 زن مرد نسبت جنسي زن مرد نسبت جنسي

14-0 104 27114 25848 101 4400 4350 

64 -15 103 89617 86328 121 14620 12063 

 1337 14224 106 6260 6417 102 سال 65باالي 

 17750 20444 115 118436 123148 104 جمع
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  

  1385: بررسي نسبت جنسي در استان اصفهان به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال 37جدول 

 شرح گروه سني
 نقاط روستايي نقاط شهري

 زن مرد نسبت جنسي زن مرد نسبت جنسي

14-0 105 426233 405810 105 89565 85037 

64 -15 104 1408332 1352570 108 273417 253170 

 27942 29759 107 98493 107290 109 65باالي 

 366149 392741 107 1856873 1941855 105 جمع
  1385مأخذ: مركز آمار ايران، 

  شرح

 هاي سني گروه

 شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان

 زن مرد نسبت جنسي زن مرد نسبت جنسي

14-0 105 516067 491114 104 31514 30198 

64 -15 105 1682241 1606271 106 104237 98391 

 7597 7841 103 126472 137091 108 سال 65باالي 

 136186 143592 105 22238857 2335399 105 جمع
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  برخوار و ميمه  شهرستان  جنسي و  يسن  هرم  بررسي - 3-6

زاد و ولد   نرخ كنترل بيانگر  1385  در سالو ميمه  برخوار  شهرستان  جنسيو   سني  هرم  بررسي  

ديگر   به  نسبت سال  ) در اين سال 14تا  0  سني  (گروه  هرم  قاعده  كه  اي گونه  به  استشهرستان   در اين

كنترل زاد و ولد و اجراي   به  توان مي  آن  از داليل  كه  .برخوردار است  توجهي  قابل  كاهشاز   سني  هاي گروه

  دانست. 70هاي مربوط به كنترل جمعيتي بعد از دهه  سياست

، نمايانگر كاهش زاد و ولد در گروه 1385نمودار سني و جنسي شهرستان برخوار و ميمه در سال 

 9تا  5در همان گروه سني در مردان در مقايسه با گروه سني زنان و اندكي افزايش زاد ولد  4 تا 0سني 

  باشد. سال مي

  

  و بعد خانوار  خانوار، پراكندگي  نوع - 3-7

 74144  دارايو ميمه  برخوار  ، شهرستان1385  سال  و مسكن  نفوس  عمومي  سرشماري  طبق  

و   شهري  درصد) در نقاط 4/86ر (خانوا 64095،  شهرستان  اين  خانوارهاي  . از كل است  خانوار بوده

استان اصفهان و  در بعد خانوارمتوسط  اند. داشته  سكونت  روستايي  درصد) در نقاط6/13خانوار ( 10049

 و ورستايي  شهري  در نقاط  رقم  ايننفر بوده است.  7/3برابر با  1385  در سال برخوار و ميمه  شهرستان

  .محاسبه شده است 8/3و  7/3ابر با ان برخوار و ميمه به ترتيب براستان اصفهان و شهرست) 1385  (سال

  1385  در سال  و روستايي  شهري  نقاط  تفكيك  تعداد و بعد خانوار به  تطبيقي  بررسي :38 جدول

 شرح
 شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان

 بعد خانوار تعداد خانوار جمعيت بعد خانوار تعداد خانوار جمعيت

 7/3 74144 279778 7/3 1223676 4499327 كل

 7/3 64095 241584 7/3 1025223 3753922 شهري

 8/3 10049 38194 8/3 198453 745405 روستايي

  1385ماخذ : مركز آمار ايران ، سال 
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  برخوار و ميمه  در شهرستان  مهاجران  و وضعيت  ميزان - 3-8

نفر  80789  معادل 1385تا  1375  هاي سال  اصلهدر فبرخوار و ميمه   شهرستان  شمار مهاجران

  درصد از كل مهاجران استان را در اين دهه به خود اختصاص داده است. 2/10اين شهرستان   كه  است

دهد كه بخش عظيمي از  هاي سني در سطح شهرستان برخوار و ميمه نشان مي بررسي گره

ترين عوامل تأثيرگذار در باال بودن درصد  مهمسال اختصاص دارد. از  24تا20مهاجران به گروه سني 

  توان به داليلي چون اشتغال و آموزش اشاره نمود. مهاجرت گروه سني جوانان، مي

  1385: بررسي تطبيقي تعداد مهاجرت شهرستان برخوار به تفكيك گروه سني و جنسي در دهه 39جدول 

  سطوح

 گروه سني

 شهرستان

 زن مرد كل

 1347 1463 2810 ساله  0-  4

 2838 2970 5808 ساله  5-  9

 3322 3727 7049 ساله 14-10

 4387 4783 9170 ساله 19-15

 5867 7578 13445 ساله 24-20

 5275 5970 11245 ساله 29-25

 3640 4092 7732 ساله 34-30

 2973 3339 6312 ساله 39-35

 2305 2602 4907 ساله 44-40

 1847 1939 3786 ساله 49-45

 2840 3370 6210 ساله 50- 64

 1140 1175 2315 ساله و بيشتر 65

 37781  43008  80789  جمع
  1385 سال يران،ا آمار مركز ماخذ:
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وضع ارتباطات در   -4

  شهرستان برخوار
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  وضع ارتباطات در شهرستان برخوار

  هاي ارتباطي راه -1- 4

تر در توسعه  هاي زيستي و در قالبي كالن سزايي در توسعه مجتمع ها اهميت به شبكه راه

هاي  اند، رشد كرده و مجتمع ها شكل گرفته هاي زيستي كه در كنار راه اي دارند. چه بسا مجتمع منطقه

هاي مناسب در  اند. وجود راه هاي اقتصادي و اجتماعي شده ها دچار بحران زيستي به خاطر تغيير نقش راه

هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي  وجود آمدن انواع توسعه ا و روستاها بهترين عامل براي بهبين شهره

  است. با توجه به اهميت اين موضوع، شبكه ارتباطي منطقه مطالعاتي، مورد بررسي قرار گرفته است.

اي يكي از  اي و خرده ناحيه اي، ناحيه طور كه ذكر شد شبكه ارتباطات در سطح منطقه همان

طور مثال در  ترين عناصري است كه بر نحوه استقرار مراكز فعاليتي و جمعيتي تأثير داشته است. به همم

اي به معناي وسيع خود، از شبكه ارتباطي درجه يك كه نه تنها سطح ناحيه را پوشش  سطح منطقه

د مناطق كشور باشد، شهرستان برخوار از معدو استاني نيز مي دهنده فرا دهد بلكه محورهاي پيوند مي
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 ،اصفهان  طبق آمار اداراه راه و ترابري استان .اي برخوردار است است كه از موقعيت ارتباطي ويژه

 21 ،كيلومتر آن بزرگراه چهارخطه 29باشد كه  كيلومتر راه مي 97داراي  1386شهرستان برخوار در سال 

الزم به ذكر است شهرستان يرخوار  كيلومتر راه فرعي درجه يك است. 47كيلومتر راه اصلي معمولي و  

  كيلومتر راه روستايي با پوشش آسفالت است. 49داراي 

  )1386هاي تحت حوزه استحفاظي اداراه راه و ترابري استان اصفهان ( : انواع راه40 جدول

  آزاد راه  جمع  شهرستان

  راه فرعي  راه اصلي
هاي  ساير راه

  آسفالته
 بزرگراه

  چهارخطه
  درجه يك  يضعر  معمولي  عريض

  168  594  449  2209  234  1301  81  5036  استان اصفهان

  0  47  0  21  0  29  0  97  برخوار شهرستان

  1386  ماخذ: اداره كل راه و ترابري استان اصفهان،

از ساليان دور ارتباط يكي از عوامل و ابزارها در جهت توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...   

كس پوشيده  هيچ و تأثير حمل و نقل در توسعه و پيشرفت اقتصادي بر جوامع بشري بوده است. نقش

شود كه توليد و مصرف در تماس و ارتباط با هم بوده، همچنين مراكز  نقل موجب مي نيست. حمل و

  توليدي از امكانات پشتيباني مناسب برخوردار گردند.

ين شمال و جنوب، شرق و هاي دور و نزديك اين منطقه در حكم گلوگاه ارتباطي ب در گذشته  

منطقه باقي است. از جمله راه معروف  هاي موجود در گذشته هنوز هم در غرب فالت ايران بوده و آثار راه

گذشته، راه  كرده است، از شمال منطقه ميمه مي به درشكه كه شمال كشور را به جنوب متصل مي

شان و نواحي حاشيه كوير تا استان خراسان، فريدون به گلپايگان (از فارس تا همدان)، راه اصفهان به كا

هاي مالرو فراوان  چنين راه راه اصفهان به قم، شاهراه صفويه (راه ارتباطي بين شمال و جنوب كشور) هم

ترين آنها راهي بوده كه جاده معروف ابريشم را از طريق سمنان به كاشان، ميمه و به سمت  كه از مهم

  رده است و تا شهر كربال ادامه داشته است.ك غرب كشور تا مرز عراق وصل مي

در سطح شهرستاني، شهرستان برخوار و ميمه باالترين برخورداري از راه روستايي در واحد سطح   

شود. اين  شرايط در برخوار و ميمه مشاهده مي  را داراست و به لحاظ نسبت جمعيت راه، بهترين
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ست. مساحت زياد، كويري بودن و پراكندگي روستاها ترين سهم راه آسفالته برخوردارا شهرستان از كم

  عوامل اصلي اين وضعيت هستند.

ميمه است. شرايط محيطي خشن و  و منطقه پايكوهي شامل بخش ميمه از شهرستان برخوار  

هاي  صورت پراكنده، كم تعداد و مستقر بر جاده نبود منطقه فعال اقتصادي، پراكنش دراين قسمت را به

بياباني شامل شهرستان اصفهان و بخش  ن به تهران درآورده است. منطقه بياباني و نيمهارتباطي اصفها

هاي استقرار  باشد. نزديكي به كالن شهر بلوغ يافته اصفهان، گرايش برخوار شهرستان برخوار و ميمه مي

ر اصفهان به رود نيز پس از گذر از شه الشعاع خود قرار داده است. رودخانه زاينده نقاط جمعيتي را تحت

  شرقي ناحيه اصفهان، پراكنش خطي نقاط روستايي را سبب گشته است. سمت شرق و جنوب

  وسايل نقليه عمومي - )1372: ميزان توليد سفر در شهرستان برخوار و ميمه (41جدول 

  شهرستان

  تعداد سفر توليد شده
درصد سفرهاي توليد شده 

  از كل ناحيه
توليد 

سفر 

به ازاء 

هر 

كيلو 

  اهر متر

توليد 

سفر به 

ازاء هر 

100 

كيلو 

مترمربع 

  مساحت

وزن 

كاالي 

حمل 

شده 

(هزار 

  تن)

تعداد 

مسافر 

جا به 

  جا شده

نسبت وزن 

كاال بار 

شده  حمل

به ازا هر 

كيلو متر راه 

  روستاييغير

تعداد 

سفر به 

ازاء هر 

هزار 

نفر 

  جمعيت

باري 

  (كاميون)
  كل  مسافري  باري  كل  مسافري

  544  38/5  87535  1787  1631  2/362  24/7  78/0  84/9  120258  3740  116518  هبرخوار و ميم

  

  ) ارقام به كيلومتر1375هاي روستايي موجود در شهرستان (: مشخصات طول و تراكم راه42جدول 

  شهرستان

  نوع راه
كيلو  100تراكم درصد 

  مترمربع مساحت

 نفر 1000تراكم به ازاء هر 

  جمعيت روستايي

لته در كل سهم راه آسفا

  راه روستايي
آسفالته گرم 

  سرد و
  ساير  شوسه

جمع 

  كل

  8/53  28/5  90/2  212  56  42  114  برخوار و ميمه

  

  به كيلومتر -1375سال  هاي غير روستايي موجود در شهرستان در : مشخصات طول و تراكم راه43جدول 

  شهرستان

  هاي اصلي راه
راه 

  فرعي

جمع 

  كل

تراكم راه در 

متر كيلو  100

  مربع

تراكم راه به ازاء 

نفر  100هر

  جمعيت

ضريب مكاني تراكم 

راه درصد كيلو 

  مترمربع

ضريب مكاني تراكم راه 

نفر  1000به اندازه هر

  جمعيت

آزاد 

  راه

4 

  خط

2 

  خط

  73/2  11/0  50/1  50/4  332  177  0  127  28  ميمه برخوار و

  

شركت تعاوني حمل و نقل فعال با  6داد در شهرستان برخوار و ميمه تع 1384در پايان سال 

چنين تعداد سفر در اين  نفر بوده است. هم 117ها  عضو وجود داشت كه شاغالن اين شركت 787
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نفر با  3نفر با اتوبوس و  177هزار نفر بودند كه  180جا شده،  مورد بوده و مسافران جابه 9شهرستان 

  شدند. جا مي بوس جابه ميني

هاي در  هاي ارتباطي بين شهر و طرح شهري باتوجه به توسعه راه هري و بينوضعيت ارتباطات ش  

  دست اقدام وضعيت به نسبت مطلوبي دارد.

  فعال در پايان سال حمل و نقلهاي تعاوني  : مشخصات عمومي شركت44جدول 

  تعداد اتحاديه  سرمايه (هزار ريال)  شاغالن  عضو  تعداد  شهرستان

  0  708646  117  787  6  و ميمه برخوار
  1384ماخذ: مركز آمار ايران، 

  مسافر جابجا شده برون استاني و : تعداد پايانه ها، سفر45جدول 

  ها تعداد پايانه  شهرستان
  مسافر جابجا شده (هزار مورد)  تعداد سفر (هزاز مورد)

  جمع  سواري  بوس ميني  اتوبوس  جمع  سواري  بوس ميني  اتوبوس

  180  ـــ  3  177  9  ـــ  ـــ  9  ـــ  ميمه و برخوار
  1384ماخذ: مركز آمار ايران، 
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اوضاع اقتصادي   -5

  شهرستان برخوار
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5  

  اوضاع اقتصادي شهرستان برخوار و نقش شهر در آن

علت محدوديت آماري با مشكالت زيادي روبروست  بررسي وضعيت اقتصادي شهرستان برخوار به

ماري عمومي نفوس و مسكن سال شآوري آمار مربوط به شهرستان برخوار كه در سر خصوص جمع به

  جزء شهرستان برخوار و ميمه بوده است. 1385

  

  بررسي وضعيت اشتغال -5-1

د كه از اين تعداد باش نفر مي 82737ساله و بيشتر شهرستان برخوار و ميمه  10تعداد جمعيت 

درصد)، 9,9باشند ( ، جنگلداري و شيالت مشغول به فعاليت مي، شكاردر بخش كشاورزي رنف 8242

درصد) در بخش خدمات مشغول  42,6نفر ( 35273درصد) در بخش صنعت و  46,7نفر ( 38690

  باشند. مي



 

 66ــــــ ــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــ

  1385ساله و بيشتر در گروه هاي شغلي سال  10: توزيع جمعيت 46جدول 

  جمع كشاورزي صنعت خدمات ار نشدههظا
 برخوار و ميمه 82737 8242 38690 35273 532

 شهري 70079 4684 32851 32119 425

 روستايي 12685 3558 5839 5839 3154
  1385: مركز آمار ايران، ماخذ

  

  هاي بخش كشاورزي در منطقه ويژگي - 1- 5-1

د غذايي جامعه انساني و مواد اوليه صنايع بر كننده موا عنوان تأمين اهميت توليدات كشاورزي به

كننده در حيات انسان و اقتصاد  طوري كه برخي محصوالت كشاورزي نقش تعيين كسي پوشيده نيست به

  نمايد. جامعه ايفا مي

اري و شيالت تشكيل شده د هاي زراعت، باغداري، دامپروري، جنگل بخش كشاورزي از زير بخش

  جود به آن پرداخته شده است.اساس اطالعات مواست كه بر

 37648باشد كه حدود  كيلومترمربع مي 7624,9وسعت شهرستان برخوار و ميمه  1385در سال 

كشت محصوالت زراعي درصد سطح زير 64. از اين مقدار باشد هكتار از آن اراضي قابل كشت آبي مي

باشد. الزم  حصوالت باغي ميكشت مي شهرستان برخوار و ميمه نيز زيرهكتار از اراض 1868باشد.  مي

 638000ذكر است وسعت مراتع در اين شهرستان طي اطالعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي  به

  باشد. هكتار مي

باشد كه از  مي 435706,9 1385جمع كل محصوالت زراعي شهرستان برخوار و ميمه در سال 

صوالت زراعي، باغي و محصوالت دامي و تن به مح 78742,9و  15252،  341712اين مقدار به ترتيب 

مزراعه پرورش ماهي شهرستان برخوار و ميمه مشغول به 38بزيان اختصاص دارد .در اين سال تعداد آ

  اند. فعاليت بوده

عنوان عوامل اصلي در كيفيت اراضي كشاورزي، بر  ، بهيط اقليم و وجود آب قابل استحصالشرا

اي و اراضي ديم در  هاي كوهپايه شته است. اراضي آبي بيشتر در دشتثير گذاأتوزيع اراضي زراعي و ديم ت

بي ثابت و مطمئن بر افزايش آ اند. وجود منابع نقاط مركزي و متمايل به شرق شهرستان متمركز شده
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كه بين اراضي ديم و اراضي آيش همبستگي  طوري گذارد. به ثير ميأگذاري ت سطح زيركشت و كاهش آيش

  ابل توجهي وجود دارد.مثبت و به نسبت ق

باشد كه از نظر وسعت اراضي كشاورزي  هاي دهگانه منطقه اصفهان مي بلوك برخوار يكي از بلوك

 2صورت خرده مالكي يعني كمتر از  ليكن ماليكت زمين به .هكتار است70000رين بلوك با حدود ت بزرگ

مين نمايند و مجبور أزي به تنهايي تتوانند زندگي خود را از طريق كشاور نمي ترتيب هكتار است و بدين

ن عامل يتر همچنين كمبود آب مهم گذران زندگي بپردازند. هستد در مواقع بيكاري به ساير امور جهت

شده ولي در  ها اين كمبود جبران مي ركود كشاورزي در منطقه بوده كه در گذشته از طريق قنات و چاه

هاي زيرزميني  ها افت كرده و ظرفيت آب زيرزميني سطح آبهاي  رويه از آب هاي اخير با برداشت بي سال

  به حداقل رسيده است.
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  1380تا  1375هاي  طي سال ميمه و بارندگي ساليانه شهرستان برخوار ميزان توليد، مقايسه سطح كاشت،: 47جدول 

80-79 79-78 78-77 77-76 76-75 

 سطح كاشت ميزان توليد سطح كاشت ميزان توليد سطح كاشت ميزان توليد سطح كاشت ميزان توليد سطح برداشت ميزان توليد  رديف  نام محصول 

 هكتار تن هكتار تن هكتار تن هكتار تن هكتار تن

 آبي 9000 37980 9700 38538 10500 43050 9800 36750 8800 30800
 1 گندم

 ديم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 آبي 2700 11340 2700 12528 2700 11543 2400 9360 2110 8229
  2 جو

 ديم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3 سايرغالت 630 4032 700 4620 969 4315 690 4128 340 2074

 آبي 28 46 45 73 5 7 0 0 0 0
  4 حبوبات

 ديم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  5 محصوالت جاليزي 1140 24900 1075 23275 1075 22132 905 21450 750 17229

 6 سيب زميني 370 8140 350 8400 306 6931 310 6231 217 4340

 7 پياز 40 1200 40 1200 61 2464 35 910 35 980

  8 سايرسبزيجات 190 5230 160 1960 146 3206 101 3029 85 2660

 آبي 3032 599700 2810 58340 2877 53484 2512 62549 2510 79770
  9 اي گياهان علوفه

 مدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  10 گياهان صنعتي 2072 6/26774 1765 20213 1242 26794 1395 33351 1968 3/79460

 11 سايرمحصوالت 1020 2000 970 1900 1000 1764 921 1962 926 1980

 12 بارور) (نهال و محصوالت باغي 1768 10171 1775 12853 5/1790 14146 1825 10757 1814 13589

 13 گلستان 10 20 5 0 3 9 18 54 15 45

 14 ديم)-(آبى هاي آيش زمين 15254 0 15161 0 0 0 16406  16612 

  1 ديم)-(آبى هاي زراعي زمين 20222  20315  20608  19069  17741 

 باغي)- (زراعي كل اراضي زيركشت 22000  22095  5/22401  20912  19570 

 زي شهرستانكل اراضي كشاور 37254  37256  5/22401  37318  36182 

 كل توليدات كشاورزي شهرستان 189734  183900  189845  ÷19053  3/207775 

 mm بارندگي ساليانه      7/31  0  1/153

  1384ماخذ: وزارت جهاد كشاورزي استان اصفهان، 
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  صنعت و معدن در منطقه مطالعاتي -2- 5-1

رونق اقتصادي آن منطقه دارد. فعال هاي صنعتي در يك منطقه، حاكي از  باال بودن سهم فعاليت

باشد. تقويت بخش صنايع  هاي طبيعي و معدني منطقه مي بودن بخش صنعت در منطقه نشان از پتانسيل

  شود. شود كه باعث رونق اقتصادي مي باعث جذب نيروي كار سرگردان اين منطقه مي

هاي ديرينه  فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري كه از  حاضر بخش صنعت نسبت به بخش در حال

ي اقتصادي لدرصد از نيروي فع 46كه بيش از  طوري اين منطقه است از ميزان باالتري برخوردار است. به

هاي صنايع مستقر در  باشند. فعاليت شهرستان برخوار و ميمه در اين بخش مشغول به فعاليت مي

  است. شهرستن برخوار و ميمه بيشتر به صورت صنايع با مقياس كوچك موجود

  1384: تعداد كارگاه هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر و بر حسب نحوه مالكيت در سال 48جدول 

  شهرستان

  عمومي  خصوصي  ها كل كارگاه
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  2  2  1  5  44  39  266  349  46  41  267  354  برخوار و ميمه

  1385ماخذ: مركز آمار ايران، 

  

  ستانمعادن شهر -

گچ   مرمريت،  تراورتن،  عمده معادن فعال در سطح شهرستان برخوار و ميمه معادن سنگ چيني،

  دولوميت و طال است.  خاكي،
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  معادن فعال در شهرستان برخوار و ميمه :49جدول 

  ميزان ذخيره  تعداد كاركن  ماده معدني  نام محل

  200000  3  گچ خاكي  كمشچه

  215000  8  گچ خاكي  آباد چي آباد و علي مهدي

  120000  12  الشه آهكي  جعفر آباد سفيدچي

  50000  12  الشه آهكي  ياقوت آباد

  15000  17  مرمريت  حمزاده مركزي

  15000  5  تراورتن  كمشچه

  120000  62  سنگ چيني  اليبد لوشاب

  25000  9  سنگ چيني  ازان ميمه

  20000  6  سنگ چيني  كلبه كلي اليبد

  15000  7  سنگ چيني  دره سفيد اليبد

  11896  11  سنگ چيني  تحت شرقي ميمه غربي

  11876  8  سنگ چيني  تحت شرقي ميمه مركزي

  1222000  144  طال  موته

  7000  9  دولوميت  حس رباط
  (الف) 1382س، ماخذ: مهندسان مشاور نقش جهان پار

  

  بخش خدمات در منطقه -3- 5-1

، هايي چون حمل و نقل، انبارداري هاي خدماتي در شهرستان برخوار و ميمه شامل فعاليت فعاليت

ترين خدماتي كه  مهم شود. فروشي و ... مي فروشي و خرده داري، عمده ، رستوران و هتلاداره امور عمومي

فروشي،  فروشي و خرده گردد عبارتند از: عمده و ميمه عرضه مي و نيز شهرستان برخوار در شهر خورزوق

  هاي مالي و بيمه. گري آموزش و بهداشت و همچنين واسطه
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در  تأسيساتزيربنايي و 

  منطقه
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  در منطقه تأسيساتنحوه توزيع خدمات زيربنايي و 

  تأسيسات -1- 6

هاي  عميق، ساختمان هاي عميق و نيمه حدوده چاهم شهري شامل مخازن ذخيره آب و تتأسيسا  

  باشد. هاي سطحي مي مربوط به آب، برق، گاز و مسيرهاي هدايت فاضالب و آب

  تأمين و انتقال انرژي شامل برق، نفت و گاز تأسيسات -1

  الف) برق

رود بررسي وضع موجود  شمار مي وسعه بهترين ملزومات ت ا كه انرژي الكتريكي يكي از مهمجاز آن  

  رسد. نظر مي خطوط انتقال نيرو در شهرستان ضروري به

 مشترك بوده كه 90742، 1384تعداد كل مشتركين شركت برق شهرستان در پايان سال   

مشترك كشاورزي  648درصد)،  2/2مشترك عمومي ( 2074، درصد) 8/83مشترك خانگي ( 76085

  شوند. درصد) را شامل مي11مشترك تجاري ( 10057درصد) و 2رك صنعتي (مشت 1832درصد)، 7/0(

  : تعداد انواع مشتركين برق50جدول 

  تجاري  صنعتي  كشاورزي  عمومي  خانگي  جمع  شهرستان

  10057  1832  684  2074  76095  90742  برخوار و ميمه
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رين فروش در باشد. بيشت مگاوات مي 84/11107525در شهرستان برخواروميمه كل فروش برق   

  مگاوات است. 43/234207بخش كشاورزي با 

  : مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف (مگاوات ساعت)51جدول 

  كشاورزي  عمومي  خانگي  جمع  شهرستان

  43/234207  83/49434  25/190146  84/07525/111  برخوار و ميمه

  1384ماخذ: مركز آمار ايران،        

  1378 -و امكانات برق تأسيساتستان برخوار و ميمه از : مشخصات برخورداري شهر52جدول 

  شهرستان

  نيروگاه

  انواع پست برق

  نسبت مشتركان مصرف برق ومصرف آنها (ارقام به درصد)
درصد 

مشتركان 

از كل 

  استان

درصد 

مصرف 

شهرستان 

از كل 

  استان

درصد 

روستاهاي 

داراي 

  برق
  تعداد نام

ظرفيت 

توليد 

به 

  مگاوات

  ساير مصارف  كشاورزان  صنعتي  تجاري عمومي و  خانگي

درصد 

  تعداد

درصد 

  مصارف

درصد 

  تعداد

درصد 

  مصارف

درصد 

  تعداد

درصد 

  مصارف

درصد 

  تعداد

درصد 

  مصارف

درصد 

  تعداد

درصد 

  مصارف

  برخواروميمه
شهيد 

  منتظري
890  

  2كيلووات:230

  8كيلووات: 63
86  

8-

20  
6/11  5/7  8/1  3/48  6/0  6/20  0  8/2  7/5  8/6  100  

هاي فالورجان و برخوار  باالترين سهم مصرف برق صنعتي در استان اصفهان مربوط به شهرستان  

باشند و تعداد خانوار داراي  روستا داراي برق مي 35همچنين در اين شهرستان تعداد  .باشد و ميمه مي

  خانوار گزارش شده است. 11061برق، 

  1382سال  - در سطح شهرستان و كل استان : ميزان مصرف و تعداد مشتركان برق53جدول 

  جمع كل استان  شهرستان برخوار و ميمه    امور

  1113603  69730  تعداد  خانگي

  79/2362204  23/152632  مصرف

  30837  1472  تعداد  عمومي

  622721  8/38086  مصرف

  13477  641  تعداد  كشاورزي

  13/1692078  17/221629  مصرف

  16363  1574  تعداد  صنعتي

  55/2431527  52/456864  مصرف

  165204  4/86  تعداد  تجاري

  99/486276  63/26841  مصرف

  8008  482  تعداد  معابر

  325710  12600  مصرف

  09/10457  28/554  هاي موقت صرف برق

  1347492  82513  تعداد  جمع كل

  37/7980976  41/909208  مصرف  

  1384مأخذ: مركز آمار ايران،  



 

 75ــــــــــــــ ـــــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  84رساني شده در پايان سال  هاي برق روستاهاي برق شبكه : مشخصات54جدول 

  روستا  شهرستان
تعداد خانوار 

  داراي برق

شبكه فشار 

  )kmمتوسط (

شبكه فشار 

  )kmضعيف (

تعداد 

  ترانسفورماتورها

ظرفيت 

  ترانسفورماتورها

  23/15  92  6/222  7/155  11061  35  برخوار و ميمه

  84ماخذ: مركز آمار ايران، 

  

  ب) گاز

روستا در شهرستان برخوار و ميمه داراي شبكه گازرساني بودند  12شهر و  8، 1384تاپايان سال   

 - انشعاب، خانگي 1383شعبه بوده كه  1409، 1384و تعداد كل انشعاب گاز شهرستان نيز تا پايان سال 

  انشعاب، صنعتي بوده است. 26تجاري و 

  كننده، مقدار گاز مصرفي تعداد انشعاب، تعداد مصرف  ،: تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده55جدول 

  تعداد روستاهاي گازرساني شده  تعداد شهرهاي گازرساني شده  شهرستان
  تعداد انشعاب

  صنعتي  تجاري -خانگي  جمع

  26  1383  1409  12  8  برخوار و ميمه

  84ماخذ: مركز آمار ايران، 

جايگاه كه  14هاي فروش اين مواد سوختي  يگاهمخزن و تعداد جا 51تعداد مخازن مواد سوختي،   

  باشند. همگي خصوصي مي

  هاي فروش مواد سوختي ظرفيت مخازن و تعداد جايگاه  :56جدول 

  تعداد جايگاه  مخازن مواد سوختي  شهرستان

  برخوار و ميمه
  خصوصي  دولتي  جمع  ظرفيت  تعداد

51  2250  14  0  14  

  84، ماخذ: مركز آمار ايران

  

  مخابرات تتأسيسا -2

تلفن  86477تلفن منصوبه،  112854ميمه، تعداد  و در شهرستان برخوار 1384تا پايان سال  

خط مشتركين  74429خط تلفن ثابت شهرستان،  86477تلفن همراه وجود داشت. از  22710ثابت و 
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خط نيز مشتركين  3688خط مشتركين واحدهاي تجاري و صنعتي و  8360واحدهاي مسكوني، 

  ي دولتي را شامل مي شود.واحدها

  سيار شهرستان هاي ثابت و : آمار تلفن57جدول 

  تلفن منصوبه  شهرستان

  تلفن ثابت

  تلفن مشغول به كار (مشتركين)  تلفن همراه

  واحد دولتي  واحد تجاري صنعتي  واحد مسكوني  جمع

  22710  3688  8360  74429  86477  112854  و ميمه برخوار

  1384يران، ماخذ: مركز آمار ا

  

تلفن همگاني مشعول به كار بوده كه اين تعداد  581)، 1384همچنين تا پايان همين سال (سال   

نقطه روستايي  60شود و تعداد  تلفن همگاني راه دور را شامل مي 492تلفن همگاني شهري و  89

  اند. شهرستان داراي ارتباط تلفني بوده

  و نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني هاي همگاني مشغول به كار : تلفن58جدول 

 نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني
 تلفن همگاني و مشغول به كار

 شهرستان
 شهري راه دور

 برخوار و ميمه  89  492 60
  1384مأخذ: مركز آمار ايران ،

تلفن همگاني مشغول  123تلفن معمولي و  25105در شهرستان برخوار و ميمه،  1375در سال   

عدد رسيد. نرخ رشد شبكه تلفن در  345و  71367اين ارقام به ترتيب به  1382اند. درسال  كار بودهبه 

درصد رشد  9/15هاي همگاني  درصد و براي تلفن 1/16هاي معمولي  براي تلفن 82تا  75فاصله سال 

  داشته است.

  هاي مشغول به كار درشهرستان برخوار و ميمه: نرخ رشد تلفن59جدول 

  انشهرست

  شماره هاي مشغول به كار

  نرخ رشد  1382  1375

  همگاني  معمولي  همگاني  معمولي  همگاني  معمولي

  9/15  1/16  345  71367  123  25105  برخوار و ميمه
  (ج) -1383پارس  -ماخذ: مهندسين مشاور نقش جهان

ه (ك 75تلفن منصوبه وجود داشته است كه اين عدد نسبت به سال  76398، 1382در سال   

  دهد. درصد را نشان مي 14/14عدد بوده) رشدي معادل  30272رقمي معادل 
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  برخوار و ميمههاي منصوبه درشهرستان : نرخ رشد تلفن60جدول 

  نرخ رشد  75تلفن منصوبه   82تلفن منصوبه   شهرستان

  14/14  30272  76398  برخوار و ميمه
  (ج) 1383 پارس، -ماخذ: مهندسين مشاور نقش جهان

نسبت به سال  78نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني در شهرستان برخوار و ميمه درسال تعداد   

  درصد رشد داشته است. 5/0، 82

  برخوار و ميمه: نرخ رشد تعداد نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني درشهرستان 61جدول 

  شهرستان
  نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني

  نرخ رشد  82سال   78سال 

  5/0  31  30  و ميمه برخوار

هاي  نفر جمعيت) يكي از شاخص 100ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن نصب شده به ازاي هر   

باشد. اين ضريب در شهرستان برخوار و ميمه  وري افراد يك اجتماع از ارتباطات موجود مي ميزان بهره

  بوده است. 9/3هاي همراه  و براي تلفن 29هاي منصوبه،  براي تلفن

هاي منصوبه دراين شهرستان بعد از شهرستان اصفهان بيشترين مقدار بوده  نفوذ تلفنضريب   

آمده  1382هاي منصوبه و همراه براساس جمعيت سال  ) ضرايب نفوذ تلفن48است. در جدول شماره (

  است.

  1382سال  در برخوار و ميمههاي منصوبه و همراه درشهرستان  : ضرايب نفوذ تلفن62جدول 

  82معيت ج  شهرستان
  تلفن همراه  تلفن منصوبه

  ضريب نفوذ  تعداد  ضريب نفوذ  تعداد

  9/3  10298  0/29  76398  263340  برخوار و ميمه

  

  بهداشتي و درماني تأسيسات -3

باشد كه كل  خانه بهداشت مي 18شبكه بهداشت و درمان شهرستان برخوار و ميمه داراي   

مركز بهداشتي  42تحت پوشش دارد. در اين شهرستان نفر را  36856روستاهاي شهرستان با تعداد 

مركز پرتونگاري و  6داروخانه،  42آزمايشگاه،  16باشد. هم چنين  تخت مي 70موسسه با  2درماني فعال، 

  باشد. مركز توانبخشي موجود مي 10
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  1385شهرستان سال  ها و حرف وابسته به پزشكي دردرماني و مطب : آمار اطالعات مراكز63جدول 

  درمگاه شبانه روزي  آزمايشگاه  دندانپزشك  ماما  متخصص  پزشك عمومي  شهر  رديف

  7  5  23  6  38  38  شاهين شهر  1

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  3  گرگاب  2

  1  ـــ  2  1  1  13  گز  3

    ـــ  2  2  1  12  ولستگرد  4

  ـــ  ـــ  2  2  ـــ  11  خورزوق  5

  ـــ  ـــ  1  1  ــ  1  وليگان  6

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  1  كتايونچه  7

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  2  سين  8

  2  1  5  3  ـــ  16  دولت آباد  9

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  2  زمان آباد  10

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  2  محسن آباد  11

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  3  شاپورآباد  12

  1  ـــ  ـــ  2  ـــ  5  حبيب آباد  13

  ـــ  ـــ  1  ـــ  ـــ  3  كمشچه  14

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  1  علي آباد  15

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  3  وزوان  16

  ـــ  ـــ  3  1  ـــ  5  ميمه  17

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  2  موته  18

  12  6  39  18  40  123  جمع كل  19

  

مركز بهداشتي فعال بوده است كه از اين  40، تعداد 1384تا پايان سال  برخوار و ميمهدر شهرستان 

 8مركز خصوصي و  3انگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان، مركز وابسته به درم 29تعداد، 

  ها بوده است. مركز نيز وابسته به ساير ارگان

صورت غيرمستقل اداره  مركز به 6صورت مستقل و  مركز به 34، 1384همچنين تا پايان سال   

 77انه بهداشت فعال با خ 18تعداد  كردند. ساعت كار مي 8ساعت و شبانه  32شده است كه روزانه  مي

روستا و  58هاي بهداشت فعال،  نفر زن بودند، خانه 54نفر مرد و  23بهورز در شهرستان وجود داشت كه 

  نفر را تحت پوشش خود داشتند. 47364

  1384: مراكز بهداشتي و درماني برحسب نحوه اداره و زمان كار، سال 64جدول 

  شهرستان
  زمان كار  نحوه اداره

  شبانه روزي  روزانه  غيرمستقل  قلمست  جمع

  8  32  6  34  40  برخوار و ميمه
  1384ماخذ: مركز آمار ايران، 
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  هاي بهداشت فعال روستاها و جمعيت تحت پوشش آنها : خانه65جدول 

  هاي بهداشت  فعال تعداد خانه  شهرستان
  روستاهاي تحت پوشش   كاركنان (بهورز)

  جمعيت  تعداد  زن  مرد  جمع

  47364  58  54  23  77  18  يمهبرخوار و م

  1384مأخذ: مركز آمار ايران، 

  1378 - : پراكنش مراكز درماني و بهداشتي در شهرستان66جدول 

  عناصر
بيمارستان دولتي و 

  خصوصي
  داروخانه  درمانگاه

نمايشگاه كوچك 

 15با كمتر از 

  تخت

مركز بهداشتي و 

  درماني شهري

مركز بهداشتي و 

  درماني روستايي

پزشك تعداد كل 

  و دندانپزشك

  تعداد  شهرستان
تعداد 

  تخت

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

  تعداد

  جمعيت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

تعداد 

  تخت

برخوار و 

  ميمه
1  50  4420  37  5973  31  7130  1  221017  15  11985  8  5155  79  2798  

  

  1378 -هاي بيمارستان : شدت استفاده از تخت67جدول 

  تعداد بستري شدگان  نام شهرستان
  جمعيت

  متوسط روزهاي بستري  درصد اشغال تخت
  تعداد بستري شدگان

  1/1  3/15  60/445  496  برخوار و ميمه
  

  

  تأسيسات آب -4

شعبه است كه از اين تعداد،  63197ان، تعداد كل انشعاب آب شهرست 1384تا پايان سال   

هزار مترمكعب  17468باشد و مقدار فروش آب در شهرستان  شعبه مربوط به انشعاب خانگي مي 59707

  باشد. مي

   هزار مترمكعب)  (فروش:  : تعداد انشعاب مشتركين و مقدار فروش آب در نقاط شهري:68جدول 

  شهرستان
  خانگي  كل

  فروش  مشتركين جديد  انشعاب كل  فروش  دمشتركين جدي  انشعاب كل

  ـ   1708  59707  17468  2133  63197  برخوار و ميمه
  1384مركز آمار ايران،  :ماخذ

  

  باشد. اكثر منابع تأمين آب در شهرستان برخوار و ميمه از طريق طرح آبرساني اصفهان مي  
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  و ميمه: منابع تأمين و توزيع آب در برخي شهرهاي شهرستان برخوار 69جدول 

  نام شهر
(بي منبع آّب   نوع منابع آب و تعداد

   (ليتر بر ثانيه)

طول خطوط انتقال 

  (كيلومتر)

ظرفيت مخازن 

  (برمتر مكعب)

طول شبكه آب 

  تعداد  نوع  (كيلومتر)

  9/23  500  12  30  ـ  چاه  آباد حبيب

  خوزوق
آبرساني   طرح

  اصفهان
  9/43  250  5/7  50  ـ

  9/31  250  4  40  ـ  طرح آبرساني  گز

  3/23  250  5/1  30  ـ  طرح آبرساني  دستگرد

  3/57  25  3/1  70  ـ  طرح آبرساني  آباد دولت

  7/251  3500  15  250  ـ  طرح آبرساني  شهر شاهين

  23: 1382  مأخذ: مركز آمار ايران،

كه كل انشعابات آب در  باشد در صورتي شعبه مي 27477كل انشعابات آب در شهرشاهين شهر 

آباد، خورزوق، دستگرد،  شعبه است. كل انشعابات واگذارشده آب در شهرهاي حبيب 2724شهر ميمه 

(نقش جهان  .باشد شعبه مي 4788، 8556، 4514، 5647، 4857آباد و اگر به ترتيب  دولت

  )(ب)1383پارس،

  1382برخوار و ميمه تا پايان سال : كل انشعابات واگذار شده برخي در شهرهاي شهرستان 70جدول 

  كل انشعاب فاضالب  كل انشعاب آب  شهرنام 

  24849  27477  شهر شاهين

  300  4857  آباد حبيب

  814  5647  خورزوق

  353  4514  دستگرد

  3247  8556  آباد دولت

  866  4788  گز

  ـــ  2724  ميمه

  (ب)1382ماخذ: نقش جهان پارس، 
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  )ساله 9ك دوره آماري هاي سطحي در شبكه آبياري برخوار (عرصه كشاورزي در ي : حجم آب71جدول 

  سال
  شبكه برخوار

  حجم تحويلي  حجم ورود به شبكه

  ـ  ـ  1373

  ـ  ـ  1374

1375  16  15  

1376  22  21  

1377  37  32  

1378  24  21  

1379  9  8  

  ـ  ـ  1380

1381  15  12  

  109  123  جمع

  12  14  ساله 9ميانگين 
  ، (ب)1383نقش جهان پارس،  مأخذ:

  1382و ميمه  فروش آب شرب توليد آب درشهرهاي شهرستان برخوار : ميزان توليد و72جدول 

  فروش آب  توليد آب  نام شهر

  8158116  10713861  شهر شاهين

  1086222  1315783  خورزوق

  986840  1137938  دستگرد

  1706096  1947787  آباد دولت

  862946  1237084  گز
  (ج) 1382ماخذ: مهندسين مشاورنقش جهان پارس، 

  82خانوارهاي داراي آب آشاميدني روستاهاي واقع درشهرستان درسال  :73جدول 

  نام شهرستان

تعداد خانوار دارايي 

كشي آب آشاميدني  لوله

سالم در روستاهاي باالي 

  خانوار 20

تعداد خانوار داراي 

شبكه آب مستهلك در 

 20روستاهاي باالي 

  خانوار

تعداد خانوار داراي 

شبكه آب در 

 20روستاهاي باالي 

  خانوار

تعداد خانوار فاقد آب 

آشاميدني در 

 20روستاهاي باالي 

  خانوار

  84  2963  47  5283  برخوار و ميمه

  32/2  90036  4984  65339  جمع كل استان

  (ج)1382،  ماخذ: مهندسين مشاور نقش جهان پارس
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  82پايان سال  برخورداري ازآب آشاميدني تا از برخوار و ميمه: وضعيت روستاهاي شهرستان 74جدول 

نام 

  شهرستان

 20روستاهاي باالي 

  خانوار

روستاي برخواردار از آب 

  آشاميدني

روستاهاي غيربرخوردار 

  خانوار به باال 20فاقد

روستاهاي تحت پوشش 

  شهري

  جمعيت  تعداد  جمعيت  تعداد  جمعيت  تعداد  جمعيت  تعداد

برخوار و 

  ميمه
24  36859  20  36282  4  577  10  11918  

جمع كل 

  ستانا
919  740857  840  712153  79  28704  582  535157  

  (ج)1382،  ماخذ: مهندسين مشاور نقش جهان پارس

خانوار روستايي استان  65339از  1382مشخص گرديد. درسال  59گونه كه درجدول  همان  

رصد د 8كردند كه  خانوار آن در شهرستان مورد مطالعه زندگي مي 5283كشي شده سالم،  داراي آب لوله

گرفت. تعداد خانوارهاي داراي آب آشاميدني  مي برپوشش آب آشاميدني سالم را در از خانوارهاي تحت

ي  خانوار آنها محدوده 47باشد كه  خانوار مي 4984مستهلك كه نياز به بازسازي دارند، در كل استان 

  اند. مورد مطالعه واقع شده

خانوار استان كه فاقد آب آشاميدني  20ي خانوار روستايي ساكن در روستاهاي باال 2132از   

درصد استان را تشكيل  2/3باشند كه  خانوار آن در شهرستان برخوار و ميمه مستقر مي 84باشند،  مي

  دهد. مي

روستا با جمعيتي  919، معادل 1382خانوار در استان درسال  20تعداد كل روستاهاي باالي   

نفر جمعيت در شهرستان برخوار و ميمه  36859روستا و  24نفر بوده كه از اين مقدار  740857معال 

درصد از جمعيت روستاهاي  9/4خانوار به باال و  20درصد از روستاهاي  6/2ساكن بودند كه به ترتيب 

  استان را به خود اختصاص داده است.

ن، نفر در سطح استا 712153خانوار داراي آب آشاميدني با جمعيت  20روستاي باالي  840از   

 3/2نفر در شهرستان برخوار و ميمه قرار دارند كه به ترتيب  36282روستاي برخوردار باجمعيت  20

  گيرد. ميرصد جمعيت روستاهاي استان را دربرد 5درصد از روستاها و 
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نفر فاقد آب آشاميدني  28704خانوار استان با جمعيت  20روستاي باالي  79در همان سال   

باشد كه به ترتيب  نفر جمعيت مربوط به شهرستان برخوار و ميمه مي 577ا جمعيت روستا ب 4اند كه  بوده

  اند. درصد از جمعيت را به خود اختصاص داده 2درصد از روستاهاي فاقد آب و  5

  و ميمه : طول خطوط انتقال آب درشهرستان برخوار75جدول 

  مهم (درصد)  طول خطوط (كيلومتر)  شهرستان

  2/0  5/3  برخوار و ميمه

  100  6/1478  جمع كل خطوط انتقال كل استان

  (ج)1382پارس،  -ماخذ: مهندسين مشاور نقش جهان

  

باشد كه  كيلومتر مي 6/1478طول خطوط انتقال آب در استان اصفهان  61با توجه به جدول   

 كل خطوط استان را 2/0گيرند. يعني  كيلومتر از كل خطوط را دربرمي 5/3شهرستان برخوار و ميمه 

  شود. شامل مي

  اقامتي تأسيسات -5

شهر،  باشد كه در شاهين مي به نام مهمانپذير بهار شهرستان برخوار و ميمه داراي يك مهمانپذير  

  تخت است. 25اتاق و داراي  8باشد. تعداد اتاق آن  مي 3دارد و درجه  ابتداي بلوار امام قرار

  

  تجهيزات -2- 6

عمده دفع فاضالب  تأسيساتها، انبارهاي عمومي،  يشگاهتجهيزات شامل پست، صدا و سيما، پاال  

  گيرد. اي را دربرمي و زباله صنعتي و غيره و ساير تجهيزات با عملكرد ناحيه

  پست -1

 43دفتر پستي شهري،  9داراي يك اداره كل،  1382شهرستان برخوار و ميمه تا پايان سال   

ها  ست. در ميان انواع مرسوالت پستي، نامهصندوق پستي روستايي بوده ا 21صندوق پستي شهري و 

هاي بعدي قرار  هاي كوچك و امانات در رده اند. مطبوعات، بسته بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده

  دارند.
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درصد از مرسوالت پستي  5/2درصد از مرسوالت داخلي وارد شده،  7/4شهرستان برخوار و ميمه   

درصد از مرسوالت  8/5ت پستي صادر شده به خارج از كشور و درصد از مرسوال 7داخلي صادر شده، 

  پستي وارد شده از مبادي خارج كشور را به خود اختصاص داده است.

  1382برداري در شهرستان برخوار و ميمه تا پايان سال  : واحدهاي پستي مورد بهره76جدول 

  شهرستان

اداره 

كل 

و 

  اداره

  دفاتر روستايي  دفاتر شهري

  صندوق پستي  آژانس پستي  ستيدفتر پ
خدمات 

  ارتباطي
  نمايندگي  دفتر پستي

دفاتر مشترك 

پست و 

  مخابرات

  صندوق پستي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  6/20  21  3/13  10  4/14  14  0  0  7و0  3  9/9  430  0و0  0  8/13  9  1  وميمه برخوار

  (ب)1383ماخذ: مهندسين مشاورين نقش جهان پارس، 

  1382: مرسوالت پستي داخلي وارد شده به شهرستان برخوار و ميمه تا سال 77جدول 

  درصد  جمع  امانات  هاي كوچك بسته  مطبوعات  نامه  شهرستان

  7/4  934375  4589  5205  112199  812382  برخوار و ميمه
  (ب) 1383س، مأخذ: مهندسين مشاور نقش جهان پار

  1382: مرسوالت پستي صادر شده از شهرستان برخوار و ميمه تا سال 78جدول 

  درصد  جمع  هاي كوچك بسته  مطبوعات  نامه ها  امانات  شهرستان

  8/2  592447  8552  48951  933182  1762  ميمه و برخوار

  (ب) 1383 مأخذ:مهندسين مشاور نقش جهان پارس،

  

  1382ه به مقصد خارج از كشور ازشهرستان برخوار و ميمه تا سال : مرسوالت پستي صادرشد79جدول 

  درصد  جمع  بسته هاي كوچك  مطبوعات  نامه ها  امانات  شهرستان

  0/7  17082  311  1565  14662  544  برخوار و ميمه
  (ب) 1383 مهندسين مشاور نقش جهان پارس، مأخذ:

  1382ه شهرستان برخوار و ميمه تا سال : مرسوالت پستي وارد شده از مبادي خارج از كشور ب80جدول 

  درصد  جمع  هاي كوچك بسته  مطبوعات  نامه ها  امانات  شهرستان

  8/5  30253  0  9270  19363  1620  برخوار و ميمه
  (ب) 1383 مأخذ:مهندسين مشاور نقش جهان پارس،

  )1382: تعداد و سهم شهرستان برخوار و ميمه از مبادالت پستي (81جدول 

  شهرستان

ت پستي مرسوال

داخلي واردشده 

  به شهرستان

مرسوالت پستي 

داخلي صادر شده از 

  شهرستان

مرسوالت پستي 

صادرشده به 

  مقصد خارج

مرسوالت پستي 

وارد شده از 

  مبادي خارج

  مجموع
مهم 

  شهرستان

  6/3  1574157  30253  17082  592447  934375  و ميمه برخوار

  (ب) 1383 مأخذ:مهندسين مشاور نقش جهان پارس،
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  كشتارگاه -2

كشتارگاه در شهرستان برخوار و ميمه فعال بوده است. اين  1، تعداد 1384تا پايان سال   

دام و متوسط كشتار روزانه  300كمشچه قرارداشت. متوسط كشتار روزانه دام سبك،  كشتارگاه در شهر

  باشد. دام مي 100دام سنگين، 

  نشاني ايستگاه آتش -3

نشاني فعال بوده است كه اين  ، سه ايستگاه آتش1384ه، تا پايان سال در شهرستان برخوار و ميم  

  گز قرار داشتند. سه ايستگاه در شهرهاي خورزوق، دستگرد و

  دفع زباله -4

ي نزديكي باهم دارند، توسعه ناكافي به فقر و توسعه نامناسب به  بهداشت و توسعه پايدار رابطه  

زيست را به خطر  نها به همراه رشد جمعيت، سالمت محيطدوي آ شود كه هر رويه منجر مي مصرف بي

عنوان يكي از عوامل اصلي تهديدكننده اين  هاي گردشگري به اندازد. افزايش مواد زايد در كنار جاذبه مي

رويه در تشديد آلودگي آب، خاك و هوا نقش  باشد. توليد مواد زايد بي ها، در آينده مطرح مي جاذبه

، 1384هرستان برخوار و ميمه براساس اطالعات موجود در سالنامه آماري سال اي دارد. درش گسترده

 باشد. تن مي 13200خودرو حمل زباله وجود داشت كه زباله حمل شده توسط اين خودروها،  11حدود 

دهد كه حمل زباله در شهرهاي كمشچه، گز، وروان،  چنين سالنامه آماري اين شهرستان نشان مي هم

  گيرد. د و رزوه صورت ميخورزوق، دستگر

  هاي عمومي پارك -5

مترمربع. در سطح شهرهاي  158500پارك عمومي با وسعت  11، تعداد 1384تا پايان سال   

  باشد. ها در شهر وزوان بيشتر از شهرهاي ديگر مي شهرستان وجود داشته است. وسعت اين پارك

  گورستان -6

مترمربع  76100ت گورستان با وسع 8تعداد  ،1384در سطح شهرهاي شهرستان، تا پايان سال   

  وجود داشته است.
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  فضاهاي سبز -7

هكتار فضاي سبز شهري وجود داشته  8/58، 1384در شهرستان برخوار و ميمه تا پايان سال   

هكتار در  8/5هكتار در شهر وزوان،  22هكتار در شهر دستگرد،  14هكتار در شهرخورزوق،  11است. 

  در شهر كمشچه وجود داشته است.هكتار  2شهر گز و 

  معادن -8

اي برخوردار بوده و در  ي مواد اوليه صنايع از اهميت ويژه كننده عنوان تأمين بخش معدن به  

دهند. ذخاير معدني  زنجيره صنعتي شدن يك كشور و يا يك منطقه، معادن اولين ركن آن را تشكيل مي

در توسعه صنعتي يك منطقه ايفا نمايند و راهگشاي  توانند نقش مهمي را عنوان امكان بالقوه مي به

هاي غني معدني  بسياري از معضالت و در جهت خودكفايي صنعتي باشند. استان اصفهان يكي از استان

درصد معادن فعال  4/6برداري هستند كه  معدن در حال بهره 150كشور است. و در حال حاضر در آن 

درصد شاغلين اين بخش را در كل كشور به خود اختصاص  4/8، نفر شاغل در اين بخش 4617كشور و با 

  داده است.

  : معادن فعال شهرستان82جدول 

  ميزان ذخيره  مقدار كارگر  ماده معدني  محل

  000/200  8  گچ خاكي  كمشچه

  000/215  13  گچ خاكي  آباد سفيدچي مهري

  000/120  12  الشه آهكي  جعفرآباد سفيدچي

  000/50  12  الشه آهكي  آباد ياقوت

  000/150  17  مرمريت  حفراوه مركزي

  000/150  5  تراورتن  كمشچه

  000/120  64  سنگ چيني  الپيد لوشاب

  000/150  9  سنگ چيني  اذن ميمه

  000/20  6  سنگ چيني  كلبه گلي البيد

  000/150  7  سنگ چيني  تحت شرقي ميمه غربي

  11896  11  مرمر  تحت شرقي ميمه غربي

  11876  8  مرمر  ركزيتحت شرقي ميمه غربي و م

  000/222/1  144  طال  طالي موته

  000/7  9  دولوميت  حسن رباط
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  فعال: معادن غير83جدول 

  ناحيه  نوع

  صالح پيغمبر  چيني سنگ

  تپه استخر ميمه  مرمريت

  آباد همت - چاه سفيد  تراورتن

  تحت سرخ شرق ميمه  مرمر

  تحت سرخ مركزي شرق بيمه  مرمر

  حسن رباط  گرانيت

  آرندخا  يتمرمر

  بيشه كوي اليبيد  مرمريت

  حسن رباط  مرمريت

  نوآتش  مرمريت

  آشورميمه  مرمريت

  سياه و سفيدميمه  مرمريت

  كلگورد ميمه  مرمريت

  كلوخه ميمه  تراورتن

  قرمزدوگر شهرت  تراورتن قرمز

  خرپشته (فرقچي)  مرمر

  حمدآباد  الشه آهكي

  رباط ترك  چيني خاك

  



 

 88ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  



 

 89ــــــــــــــ ـــــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

 

 

 

 

 
 

 بخش دوم:

ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقيماديآب   

آبادشهر دولت   



 

 90ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  



 

 91ــــــــــــــ ـــــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

بررسي حوزه نفوذ شهر   -1

  دولت آباد
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  آباد دولتنفوذ شهر  بررسي حوزه

  نفوذ تعريف حوزه -1- 1

ارد. شهر عنصري پويا و زنده ها قرار د ها و واكنش شهر مانند هر پديده ديگري در نظامي از كنش

كند.  طور مداوم ايفا مي روست كه در تعامل با فضا و محيط اطراف، نقش قابل توجهي را به است از همين

  كنند. نفوذ آن شهر تلقي مي اين تعامالت با محيط طبيعي پيرامون شهر حوزه

ت شهري در سطوح ها در غالب گرفتن خدمات و امكانا ها و واكنش تعريف اين تعامالت و كنش

ترين و نخستين  روست كه رابطه شهر با محيط و بستر طبيعي اطرافش مهم از همين. گنجد مختلف مي

  شود. هاي جامع، توسعه و عمران شهر مطرح مي نفوذ شهر در طرح ي گام در شناسايي حوزه

اطات، هاي زيستي پيرامون، ارتب نفوذ عوامل ديگري همچون چگونگي مجتمع در شناسايي حوزه

  عيتي و اقتصادي داراي اهميت است.هاي جم و تجهيزات شهر و شاخص تأسيساتها و  كاربري

اي از قواعد و اصول كلي حاكم بر عوامل  آباد نيز مجموعه نفوذ شهر دولت در ارتباط با حوزه

يين كند و تع نفوذ شهري از يك جريان و قواعد كلي ساير شهرهاي كشور پيروي مي تأثيرگذار در حوزه
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آباد با لحاظ كردن تأثيرات خدمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي اين شهر  نفوذ شهر دولت حوزه

  دگاه مورد بررسي قرار گرفته است.بر نواحي اطراف، از دو دي

عنوان مركز  آباد به آباد در سطح شهرستان برخوار: شهر دولت نفوذ غيرمستقيم شهر دولت نخست حوزه -

ي شهرستان برخوار و موقعيت خاص جغرافيايي خود (كه توضيح داده شده است) از سياسي و ادار

وجود ادرات دولتي در شهر  قاط زيستي شهرستان برخوردار است.اي نسبت به ديگر ن موقعيت برجسته

عالي، اين شهر را پذيراي جمعيت از ديگر مناطق  عنوان مركز شهرستان و وجود مراكز آموزش به آباد دولت

  نفوذ غيرمستقيم شهر قرار دارد. كند كه در حوزه ستان ميشهر

آباد كه بيشتر خدمات  آباد: تمامي نقاط جمعيتي پيرامون شهر دولت نفوذ مستقيم شهر دولت دوم حوزه -

كنند جزو  آباد تأمين مي خود از قبيل آموزشي، تجاري، اداري، بهداشتي و درماني را از شهر دولت

هاي انجام شده با توجه به آمار و  گيرند. بايد ذكر شود كه بررسي برخوار قرار مينفوذ مستقيم شهر  حوزه

  اطالعات در دسترس انجام شده است.

آباد بنا به داليل  دست آمده شهر دولت طوركلي بر اساس بررسي هاي انجام شده و نتايج به به

كه ارتباطي و موقعيت سياسي هاي توپوگرافي، وضعيت شب مركزيت شهرستان، موقعيت جغرافيايي، ويژگي

  نفوذ است. داراي دو نوع حوزه

  

  آباد دولتنفوذ غيرمستقيم شهر  حوزه - 2- 1

دليل مركزيت سياسي شهرستان برخوار و مستقر  هاي انجام شده شهر برخوار به اساس بررسيبر

...) و شدن ادارات دولتي (در مقياس فرمانداري، اداره آموزش و پرورش، مركز خدمات روستايي و 

نفوذ وسيعي در حد  ترين نقطه شهري در سطح شهرستان، داراي حوزه عنوان بزرگ همچنين دانشگاه و به

و اندازه مرزهاي سياسي شهرستان است. اغلب مراجعات انجام شده در اين زمينه مربوط به نيازهاي 

رستان و هنرستان و ...) عالي (وجود واحد دانشگاهي، مدارس پيش دانشگاهي و دبي اداري، نيازهاي آموزش

شود كه بخش قابل توجهي از مراجعات جمعيت واقع در مرزهاي تقسيمات كشوري  است، لذا مشاهده مي
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هاي گوناگون به اين  صورت آباد، به گيري از امكانات مستقر در شهر دولت منظور بهره شهرستان برخوار به

خدماتي (همچون مراكز اداري، پستي و ...) و كنند. بنابراين استقرار مراكز اداري،  شهر مراجعه مي

صورت  آباد سبب شده است كه اين شهر به تخصصي (خدماتي چون آموزشي و درماني و ...) در شهر دولت

  نفوذ غيرمستقيمي باشد. عادي در سطح شهرستان داراي حوزه

  

  آباد نفوذ مستقيم شهر دولت حوزه -3- 1

داراي چهار دهستان است و 1388ن برخوار در سال از نظر تقسيمات سياسي و اداراي شهرستا

باشد. اين شهر  دستگرد و كمشجه جزو شهرهاي اين شهرستان مي آباد،  حبيب آباد، خورزوق،  دولت

عنوان مركز اداري و سياسي شهرستان اثر نفوذي بر روي كليه روستا و شهرهاي شهرستان دارد.  به

غيره در سطح باال و خدمات عمده ديگر شهرستان در اين شهر استقرار ادارات، خدمات آموزشي، تجاري و 

  امري بديهي است.

پوشش خدماتي در  مراكز جمعيتي همجوار را زير آباد مستقيم شهر دولت نفوذ ترتيب حوزه بدين

هاي اطراف كه هر  تري قرار دهد. اين حوزه با توجه به وجود مراكز دهستان سطح سلسله مراتب پايين

  گردد. باشند در دو قسمت ارايه مي ارايه خدمات سلسله مراتب رده پايين واجد اهميت مي كدام از لحاظ

  آباد سياسي شهر دولت - نفوذ مستقيم اداراي حوزه -1-3-1

عنوان مركز بخش، محل تجمع  عنوان مركز شهرستان برخوار و همچنين به آباد به شهر دولت

سي است، لذا تمامي جمعيت واقع در محدوده سياسي اي از قبيل اداري و سيا امكانات و خدمات عمده

كنند. بنابراين داراي  آباد مراجعه مي منظور انجام امور اداري و سياسي، به شهر دولت  شهرستان برخوار به

  نفوذ غيرمستقيم است. حوزه
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  آباد خدماتي شهر دولت -نفوذ مستقيم عملكردي حوزه -1-3-2

باشند و چنانچه در گذشته  ريم مصوب موزائيك ميكليه شهرهاي منطقه برخوار داراي ح

نفوذ هريك از مراكز  هاي مذكور بوده در مجموعه شهري ادغام شده لذا حوزه روستايي نيز در محدوده

آباد كه روستاي  به جز شهر دولت  گيرد شهري صرفاً خود شهر را در محدوده حريم مصوب دربرمي

ر حوزه نفوذ خود دارد. در ميان مراكز شهري برخوار (شامل آباد را در خارج از حريم مصوب و د محسن

عنوان مركز بخش برخوار  آباد است كه به آباد) صرفاً شهر دولت آباد و دولت حبيب گز،  خورزوق،  دستگرد، 

  تري نسبت به ساير شهرهاي منطقه دارد. نفوذ اداري قوي حوزه

حد حريم مصوب آن (حريم مصوب كه آباد در  نفوذگذاري مؤثر مستقيم شهر دولت لذا حوزه

آباد به آن  هادي شهر دولت  باشد و اين روستاها در طرح آباد) مي شامل روستاهاي گربكند و نرمي (زمان

نفوذ مستقيم شهر  هاي تحت آباد (آدرمناباد) نيز جزء آبادي روستاي محسن اند و همچنين،  الحاق شده

  باشد. آباد مي دولت

  آباد قرار دارد. نفوذ شهر دولت ع در منطقه برخوار شرقي و در حوزهآباد واق روستاي محسن

  

  هاي جغرافيايي و اقليمي ويژگي -4- 1

هاي  هدف از انجام مطالعات اقليمي بررسي و شناخت مشخصات كلي آب و هوايي و ميزان ريزش

اده در ويژگي مختلف هريك از عوامل و عناصر اقليمي، استف يابي بهتجوي در بخش برخوار و دس

هاي جغرافيايي و  با ويژگيو تجهيزات زيربنايي است كه تناسب  تأسيساتهاي عمراني و  ريزي پروژه برنامه

  هاي عمراني احداث يا توسعه يابند. و پروژه تأسيساتاقليمي سنجش، 
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  تقسيمات سياسي و موقعيت جغرافيايي - 1- 1-4

آبادي داراي  22ستان با تعداد ده 4 ،شهرستان برخوار 1387اساس تقسيمات كشوري سال بر

 باشهرستان اصفهان از شمال به  آبادي خالي از سكنه داشته است. اين شهرستان از جنوب 20سكنه و 

  شود. آباد و از شرق به شهرستان اردستان منتهي مي نجف هشهر از غرب ب ميمه و شاهين

  

  هاي اقليمي ويژگي - 2- 1-4

گرايي  شرايط جغرافيايي محيط خود پاگرفته است. بوم بيشتر روستاها و شهرهاي ايران براساس

گيري و گسترش شهر ايراني قابل مشاهده است. در ايجاد و توسعه  به شكل بارزي در چگونگي شكل

و امثال آن را از نظر دور  شهرها، نبايستي نقش عامل طبيعي مانند وجود آب، مساعدت زمين، خاك

  داشت.

سينوپتيك اصفهان و شرق اصفهان از لحاظ ارتفاع و عرض دو ايستگاه  در شهرستان برخوار

  مورد مطالعه انطباق بيشتري دارد.جغرافيايي با محدوده 

  مشخصات جغرافيايي ايستگاه هواشناسي شيراز :84جدول 

  نوع ايستگاه  سال هاي آماري  ارتفاع  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  نام ايستگاه

  سينوپتيك  سال 20  1590  32          27َ  51           40َ  اصفهان

  سينوپتيك  سال 20  1543  32          45َ  51          51َ  شرق اصفهان
  1385، مار ايرانماخذ: مركز آ

  عناصر اقليمي -1-4-2-1

  دما -1

توان گفت  گردد تا آنجا كه با اطمينان مي هاي اقليمي، دما از عناصر مهم محسوب مي در بررسي

محيطي ارتباط مستقيمي با اين دو  ي گياهي و جانوري در محدوده مطالعات زيستها كه پراكنش گونه

طوري كه تا حد  كند به هاي توسعه شهري نقش بسيار مهمي را ايفا مي ريزي عامل دارد همچنين در برنامه

  دهد. تأثير مستقيم قرار مي زيادي نوع معماري و مصالح ساختماني را تحت
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كنند شامل تركيبي از دماي تر، دماي  ك منطقه را مشخص ميعواملي كه وضعيت حرارتي ي

باشند. عوامل فوق تابع عرض  خشك، نقطه شبنم، دماي حداقل، دماي حداكثر متوسط دما و ... مي

هاي اقيانوسي و شيوه  هاي زمين، جريان جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، توزيع خشكي و دريا، ناهمواري

هاي  عبارت ديگر عوامل حرارتي توام با عوامل رطوبتي، مشخصه باشند. به مي هاي هوا حركت سيستم توده

  باشند. مياصلي ساختار اقليمي يك منطقه 

هاي رژيم حرارتي  در مطالعات حاضر تنها از اطالعات ايستگاه سينوپتيك اصفهان در بررسي

  از: منطقه استفاده شده است و دماي مشخصه مورد بررسي رژيم حرارتي عبارت است

  ميانگين حداقل دما -الف

  ميانگين حداكثر دما -ب

  ميانگين دماي روزانه -پ

  دماي حداقل مطلق و دماي حداكثر مطلق -ت

گراد و  درجه سانتي 4/23ميانگين معدل حداكثر دما در طول سال در منطقه مطالعاتي برابر با 

 گيري شده است. درجه اندازه2/16ا معدل حداقل دم

  1385تا  1340هاي  دماي ايستگاه اصفهان طي سال: وضعيت 85جدول 

 ماه معدل حداكثر معدل حداقل متوسط

 فروردين 7/22 3/9 9/15

 ارديبهشت 2/28 7/13 2/21

 خرداد 3/34 5/18 9/26

 تير 7/36 21 3/29

 مرداد 6/35 1/19 8/27

 شهريور 8/31 7/14 5/23

 مهر 25 9/8 9/16

 آبان 17 2/3 7/9

 ذرآ 11 -1 4/4

 دي 2/9 - 5/2 9/2

 بهمن 5/12 - 4/0 8/5

 اسفند 17 1/ 4 4/10

 ساالنه 4/23 2/16 2/16

  1385 تا 1340،: سازمان هواشناسي كشورماخذ
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  بارندگي -2

هاي مختلف سال، رژيم بارندگي هر منطقه را مشخص  بررسي توزيع نرمال زماني بارندگي در ماه

يز آغاز گشته و يبسياري از مناطق ديگر كشورمان بارندگي از پا سازد. در ناحيه مورد مطالعه همانند مي

يابد. ماكزيمم بارندگي ماهيانه در ايستگاه مورد مطالعه در  روند افزايش آن تا زمستان و بهار نيز ادامه مي

گردد و حداقل  افتد و پس از آن روند كاهش بارندگي ماهيانه آغاز مي هاي مهر تا فروردين اتفاق مي ماه

  گردد. هاي گرم سال مشاهده مي ماهارندگي در ب

هاي هوايي است كه از غرب و شمال  تأثير جريان هاي جوي در دشت برخوار تحت ميزان ريزش

  هاي مختلف سال در جدول زير منعكس شده است.  شود. ميزان بارش طي ماه وارد منطقه مي

  : ميزان بارندگي ساالنه در شهرستان برخوار86جدول 

  ساالنه  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  زمان

  7/122  7/19  5/12  9/3  1/0  3/0  7/1  2/1  7/8  9/18  7/21  2/14  9/19  بارندگي

  1385 تا 1340 : سازمان هواشناسي كشور،ماخذ     

  باد -3

ب در منطقه مطالعاتي بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي ايستگاه هواشناسي جهت باد غال

  غربي است. غربي و جنوب

  رطوبت هوا و پارامترهاي آن -4

گيري اين پارامتر در  گردد. اندازه ميزان رطوبت هوا توسط شاخص رطوبت نسبي گزارش مي

 انجامگيري از جدول مخصوص  هاي خشك و تر و بهره هاي آب و هواشناسي به كمك دماسنج ايستگاه

نم روزانه نسبي ميانگين حسابي سه  .گيرد سه نوبت در طول روز انجام ميسنجش نم نسبي  د.شو مي

باشد در شرايطي كه مقدار بخار آب در هواي مشخصي ثابت باشد هرچه دماي هوا  گيري مذكور مي اندازه

كند. بنابراين رطوبت نسبي قبل از طلوع خورشيد كه دماي  افزايش يابد رطوبت نسبي كاهش پيدا مي

افتد حداكثر مقدار را دارا بوده و حداقل رطوبت نسبي به هنگام  ر آن محدوده زماني اتفاق ميحداقل نيز د

.نسبت مقدار آب موجود در جو به حداكثر مقدار آب كه جو . دهد روزي رخ مي وقوع حداكثر دماي شبانه

شود. متوسط نم  درصد نشان داده مي كه با شود تواند دارا باشد نم نسبي ناميده مي در همان شرايط مي
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ها بيشتر مقادير متوسط نم  باشد. در كليه ايستگاه نسبي در واقع ميانگين حداقل و حداكثر نم نسبي مي

يابد. اين موضوع ارتباط مستقيمي  ماه ادامه مي اين روند تا ديافزايش نهاده،  نسبي روزانه از مهرماه رو به

شود، دارد.  طورمعمول از پاييز آغاز مي زا به ايران كه به هاي هواشناسي باران هاي هوا و سيستم با ورود توده

در آغاز فصل سرد با شروع فعاليت مراكز پرفشار سيبري و منطقه قطبي و كانادايي و آزورس و صدور 

اي كه موجب تشكيل  امواج سرمايي از اين مراكز به درون ايران و نيز فعال شدن مركز كم فشار مديترانه

آيد  هاي فصول سرد پديد مي گردد، بارندگي و ارسال آن به سوي منطقه مطالعاتي ميهاي پياپي  سيكلون

ها مربوط به  حداكثر رطوبت نسبي در كليه ايستگاه با افت دما و افزايش رطوبت در منطقه خواهد بود. و

در حقيقت ها به ثبت رسيده است و  باشد كه كمترين مقادير دما در اين ماه براي كليه ايستگاه دي مي ماه

ترين  افتد خشك بيشترين رقم رطوبت نسبي زماني رخ داده است كه كمترين رقم مربوط به دما اتفاق مي

ترين ارقام رطوبت نسبي در طول سال  هاي سال مربوط به خرداد، تير، مرداد و شهريور است كه پايين ماه

  باشد. وده در طول سال ميها رخ داده است كه همزمان با اوج افزايش دماي اين محد در اين ماه
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  بررسي منابع طبيعي

  نفوذ وضعيت حيات گياهي و جانوري در محدوده حوزه - 1- 2

وضعيت حيات گياهي و جانوري هر منطقه ارتباط مستقيمي با ديگر منابع طبيعي و زيستي 

الشعاع قرار  تواند ساير فاكتورهاي طبيعي را تحت يماي فيزيوگرافي زمين ميكه تغيير در س طوري دارد. به

هاي  بوم محدوده منجر گردد. به اين ترتيب تنوع، تركيب، توزيع و تراكم گونه داده و به تغيير زيست

هاي طبيعي از جمله عوامل اقليمي  گياهي و جانوري نيز دستخوش سيماي توپوگرافيكي و ديگر شاخص

  گيرد. قرار مي

  

  پوشش گياهي - 1- 2-1

علت برخورداري از آب و هواي معتدل تا گرم و خشك از پوشش گياهي متنوع و به  اين منطقه به

هاي  نسبت مطلوبي برخوردار است. تنوع زيستي گياهان حوزه نفوذ همانند شهرستان در غالب گونه
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هاي  ها و رويش علفچوبي ( غير هاي چوبي، درختچه و درختي) و گياهي داراي فرم رويشي چوبي (بوته

  باشد. كه داراي ارزش حفاظتي هستند. ) ميچوبي غير

  

  نفوذ: وضعيت معادن و پراكنش آن در سطح حوزه - 2- 2

شوند و از جمله منابع  ب ميهاي ملي و ذخاير ارزي در هر كشوري محسو معادن از جمله ثروت

شناسي، طبيعي،  كشيد تا بر اثر تغييرات زمين باشند زيرا مدت زمان زيادي طول خواهد ناپذير ميتجديد

همين دليل شناسايي و  هاي فلزي و غيرفلزي و تركيبات معدني و شيميايي در خاك تجزيه گردد. به كاني

 آباد، گچ كمشچه و معادن نمك حبيببايستي با دقت انجام گيرد.  برداري بهينه از اين منابع نيز مي بهره

  اي برخورداراست. اهميت ويژه ازاين منطقه  در شن باقرآباد
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تعداد و چگونگي   -3

ها در  استقرار آبادي

  نفوذ حوزه
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  نفوذ ها در حوزه تعداد و چگونگي استقرار آبادي

پديده استقرار جمعيت و چگونگي پيدايش نقاط زيستي در ناحيه، تابعي از نظام سكونتي و وجود 

هاي اقليمي محدوده و با توجه به  زم توسعه سكونت در محدوده است. با توجه به ويژگيهاي ال زمينه

ها و نحوه  رسد كه مكانيابي سكونتگاه نظر مي ثيرگذاري منابع آب در استقرار جمعيت بهأشدت نفوذ و ت

  ست.ثير منابع آب و شرايط محيطي اأت استقرار مراكز جمعيتي در محدوده، بيش از هز چيز ديگر تحت

  تعاريف -1

  مراكز جمعيتي بر اساس تعريف مركز آمار ايران به شرح زير است:

  هر يك از نقاطي كه داراي شهرداري باشد را شهر گويند. شهر:

هم پيوسته داراي محدوديت ثبتي و مستقل گفته  به مجموعه يك يا چند مكان و اراضي به آبادي:

  شود. مي

  كونت خانوار يا خانوارهايي باشد.سرشماري، محل س آبادي كه در زمان آبادي داراي سكنه:

  هايي كه در زمان سرشماري، خانوار يا خانوارهايي در آن سكونت نداشته باشند. آبادي آبادي خالي از سكنه:
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  تعداد مراكز جمعيتي -3-1

آباد فقط  نفوذ مستقيم شهر دولت ، حوزه1388بر اساس مطالعات اين مهندسان مشاور در سال 

نفوذ مستقيم  خانوار تحت781نفر و 3074  آباد با جمعيت آباد است. روستاي محسن روستاي محسنشامل 

اشتي به اين شهر مراجعه مين خدمات اداري، تجاري، آموزشي و بهدأجهت ت باشد كه آباد مي شهر دولت

  كنند. مي

  

  1385تا  1345بررسي تحوالت جمعيتي از سال  -3-2

نفر  1867داراي  1345آباد در سال  روستاي محسن  و مسكن،براساس سرشماري عمومي نفوس 

رسيده است. جمعيت  1355نفر در سال  2071درصد به  04/1جمعيت بوده كه اين تعداد با نرخ رشد 

نفر رسيده  3081و  2806به  93/0و  08/3با نرخ رشد 1375و  1365هاي  اين روستا به ترتيب طي سال

  است. 3074 آباد ي محسنجمعيت روستا 1385است. در سال 

  1385تا  1345هاي  آباد طي سال تحوالت جمعيتي روستاي محسن :87 جدول

  نرخ رشد  جمعيت  سال

1345  1867  -  

1355  2071  04/1  

1365  2806  08/3  

1375  3081  93/0  

1385  3074  02/0 -  

  1385تا  1345، ماخذ: مركز آمار ايران

  آباد اي محسننسبت جنسي و بعد خانوار در روست -2-1- 3

. بر اساس دهد آباد نشان مي در روستاي محسنجداول ذيل وضعيت نسبت جنسي و بعد خانوار را 

 108به  1385نفر بوده كه اين رقم در سال  105برابر  1375نسبت جنسي در سال  88ه جدول شمار

  نفر زن رسيده است. 100نفر در مقابل 

هم متفاوت است بلكه اين تفاوت بين  و روستايي بانه تنها نوع و تركيب خانوار در نقاط شهري 

 ،تعلق قومي و نژادي  اشتغال،  نوع فعاليت،  مناطق مختلف نيز وجود دارد. در مواردي اندازه جمعيتي شهر،



 

 109ــــــــــــــ ـــــــــــــــ نفوذ . مطالعات منطقه و حوزهآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

مهاجرت و عوامل متعددي از اين نوع بر روي بعد خانوار و   ،ماعي و فرهنگي حاكم بر جامعههاي اجت ارزش 

يك از آنها در  ثير اين عوامل و تعيين اهميت و نقش هرأگذارد. بررسي چگونگي ت ثير ميأت» تركيب

  شناسي خانوادگي و شهري است. شرايط و اوضاع و احوال گوناگون موضوع جامعه

معموالً بعد خانوارهاي معمولي در نقاط شهري كمتر از نقاط روستايي است و نتايج سرشماري 

نفر  93/3كند. در اين روستا بعد خانوار معادل  د ميييأطلب را تآباد اين م روستاي محسن 1385سال 

  باشد. مي

  1385تا  1375هاي  آباد طي سال نسبت جنسي در روستاي محسن :88جدول 

  نسبت جنسي  سال

1375  105  

1385  108  

  1385تا  1345ماخذ: مركز آمار ايران، 

  

  1385تا  1345هاي  آباد طي سال بعد خانوار در روستاي محسن: 89جدول 

  بعد خانوار  تعداد خانوار  جمعيت  سال

1345  1867  475  9/3  

1355  2071  446  6/4  

1365  2806  592  7/4  

1375  3081  708  3/4  

1385  3074  781  9/3  
  1385تا  1345ماخذ: مركز آمار ايران، 

ر جمعيت سال قرا 64تا  15نفوذ مستقيم در گروه سني  درصد از كل جمعيت حوزه 2/69حدود 

نفوذ است.  گر ساخت جوان جمعيت و باال بودن تعداد جمعيت نيروي فعال در حوزه دارد اين موضوع بيان

ي كنترل ها ها و سياست آميز بودن برنامه سال حاكي از موفقيت 14 تا 0درصدي گروه سني  27نرخ 

  مواليد در دهه اخير است.
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  )1385(آباد  : چگونگي توزيع جمعيت شاغل روستاي محسن90جدول 

  ساله 64تا 15جمعيت   ساله و بيشتر 10جمعيت   جمعيت
  جمعيت فعال

  بيكار  شاغل  جمع

3074  2601  2129  1672  919  753  

  1385ماخذ: مركز آمار ايران، سال 

نفوذ، از سطح پاييني برخوردار  هاي حوزه با توجه به جدول فوق ميزان جمعيت بيكار در دهستان

  است.

  نفوذ مستقيم شهر برخوار از نظر سواد هاي واقع در حوزه ت دهستان: وضعيت جمعي91جدول 

 روستا جمعيت ساله و بيشتر 6 درصد باسواد درصد بي سواد درصد

 آباد محسن 3074 2793 8/90 2371 8/84 422 2/15
  1385ماخذ: مركز آمار ايران، سال 

  

بوده است. از اين  1385نفر در سال  2793نفوذ  ساله و بيشتر حوزه 6جمعيت  1385در سال 

 6 درصد جمعيت15,2و  84,8سواد هستند. كه به ترتيب  نفر بي 422نفر با سواد هستند و  2371تعداد 

  شود. ساله و بيشتر را شامل مي
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  تجهيزات زير بنايي، 

  خدمات رفاهي
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  نفوذ ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها در حوزهو تجهيزات زير بنايي تأسيساتوضع 

  آباد محسننحوه توزيع خدمات اداري و سياسي  -1- 4

آباد از خدمات مربوط به شوراي  روستاي محسن 1385سال  بر اساس سرشماري نفوس و مسكن

  اسالمي و نيز شركت تعاوني روستايي بهره مند است.

گاه نيروي انتظامي وجود ندارد و تنها مركز انتظامي هاي دهستان برخوار پاس يك از آبادي در هيچ

موجود در محدوده اردوگاه شهيد بهشتي قرار گرفته است و در دهستان كوهنجان تنها پاسگاه نيروي 

  انتظامي موجود در روستاي كوهنجان قرار گرفته است.

   

  آباد روستاي محسنو تجهيزات در  تأسيساتنحوه توزيع  -2- 4

مند است. ليكن اين روستا  كشي شهري بهره كشي و گاز لوله د از برق، آب لولهآبا روستاي محسن

  از سيستم تصفيه آب محروم است.
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  صندوق پست و نمايندگي پست: -

آبادي داراي سكنه كوهنجان  12آبادي داراي سكنه دهستان برخوار و  18، از 1375در سال 

مانده فاقد اين امكان هستند. طبق آمار  باقي فقط آبادي اعالالدوله داراي صندوق پست بوده است و

واحد  5عالوه بر امكانات فوق در حال حاضر  1385دريافتي از اداره پست شهرستان برخوار در سال 

نمايندگي پست مشغول به  3خدمات ارتباطي در روستاهاي پر جمعيت از جمله برخوار و كوهنجان و 

  ارايه خدمات در نقاط روستايي هستند.

  ابرات و ارتباطاتمخ -

باشد. ليكن مردم دسترسي به  آباد هيچ دفتر پستي يا مخابراتي موجود نمي در روستاي محسن

  وسايل نقليه عمومي و اينرنت براي مردم روستا ميسر است.

  

  نفوذ نحوه توزيع خدمات رفاهي در حوزه - 3- 4

  بهداشتي و درماني مركز -

جمله يك مركز  داشتي درماني داراي خدماتي ازآباد از نظر به روستاي محسن 1385در سال 

  ، داروخانه، خانه بهداشت و يك دامپزشك بوده است.بهداشتي درماني

  آموزشي، فرهنگي و ورزشي -

آباد از لحاظ بهرمندي از خدمات آموزشي و فرهنگي در وضعيت نسبتاً مناسبي  روستاي محسن

اهنمايي دخترانه و پسرانه و نيز يك واحد آموزشي در كه داراي يك بستان، دو مدرسه ر طوري قرار دارد به

  مقطع دبيرستان (دخترانه) است. از لحاظ خدمات فرهنگي اين روستا داراي يك كتابخانه عمومي است.
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هاي اقتصادي  ويژگي  -5

  نفوذ حوزه
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  نفوذ مستقيم شهر برخوار هاي اقتصادي حوزه ويژگي

  نفوذ مستقيم شهر برخوار هاي اقتصادي جمعيت در حوزه شاخص -5-1

  نفوذ نرخ فعاليت، نرخ اشتغال و نرخ بيكاري در حوزه - 1- 5-1

باشند كه  ساله مي 64تا 15نفر  2129، آباد روستاي محسن، از كل جمعيت 1385در سال 

را شامل  اين روستادرصد كل جمعيت  2/69شوند اين تعداد حدود  عنوان جمعيت فعال شناخته مي به

آيد و بر حسب درصد  دست مي شود. از تقسيم جمعيت فعال بر كل جمعيت ميزان فعاليت عمومي به مي

  درصد است. 69حدود  آباد دولتنفوذ شهر  شود كه در حوزه بيان مي

تكفل ناخالص است كه ر رابطه با ساخت جمعيت فعال، بار هاي مهم د يكي ديگر از شاخص

  جمعيت فعال وابسته و متكي هستند.معيتي است كه از نظر اقتصادي به يك نفر از نشانگر تعداد ج

دست آورد. بار تكفل در  توان از تقسيم كل جمعيت بر جمعيت فعال به بار تكفل ناخالص را مي

  است. 44/1نفوذ شهر برخوار برابر  حوزه
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ز تقسيم تعداد جمعيت ترين شاخص ارزيابي وضعيت اشتغال جامعه ميزان اشتغال است كه ا مهم

روستاي شود. اين شاخص براي  آيد و بر حسب درصد بيان مي دست مي شاغل بر جمعيت فعال به

  درصد است. 54برابر آباد محسن

  ساله و بيشتر آبادي 10نفر جمعيت  2601دهد كه از  هاي مربوط به اشتغال نشان مي بررسي

رقام مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال اند. براساس ا نفر مشغول به كار بوده 919تعداد 

  شود. را شامل مي فعالدرصد جمعيت  46نفر بوده كه  753نفوذ مستقيم  تعداد بيكاران حوزه 1385

دهد  هاي مربوط به اشتغال نشان مي بررسي  ،1385در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 اند. بر نفر مشغول به كار بوده 919تعداد  آباد نروستاي محسساله و بيشتر  10نفر جمعيت  2601كه از 

باشد.  نفر مي 31نفر و تعداد زنان شاغل  888اساس اين ارقام تعداد مردان شاغل در اين محدوده معادل 

  برابر است. 28,5ترتيب تعداد مردان شاغل نسبت به تعداد زنان شاغل  بدين
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  منابع و مĤخذ
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  منابع و مĤخذ

  آمار و اطالعات. ):1386 (اداره كل راه و ترابري استان اصفهان  -

طرح هادي شهرهاي شهرستان برخوار و  ):1380( هاي استان اصفهان سازمان خدمات طراحي شهرداري -

  .ميمه

 .ن، سالنامه آماري استان اصفهان): تهرا1384( ريزي سازمان مديريت و برنامه -

  .ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريسازمان ميرا -

طي  شهيد بهشتي)اصفهان (هاي هواشناسي ايستگاه اقليمي  داده  :)1388 ( سازمان هواشناسي كشور -

  )، معاونت آمار و اطالعات.1385تا  1345دوره آماري (

  ان،هاي كشور استان اصفه فرهنگ آبادي  ،1345سرشماري نفوس و مسكن   ):1348مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  هاي كشور استان اصفهان، فرهنگ آبادي ، 1355سرشماري نفوس و مسكن   ):1357مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.
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  استان اصفهان،  هاي كشور  فرهنگ آبادي  ،1365سرشماري نفوس و مسكن   ):1366مركز آمار ايران ( -

  ر ايران.انتشارات مركز آما

  .1381ها  سرشماري عمومي كارگاه :)1374مركز آمار ايران ( -

  استان اصفهان،  هاي كشور  فرهنگ آبادي  ،1375سرشماري نفوس و مسكن   ):1376مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  .1385تا  1335مركز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -

  ).1386( ،آباد درماني شهر دولت -مركز بهداشتي -

  هاي كهن اصفهان، نشر فرهنگ مردم ها و آبادي : فرهنگ جامع نام)1382(مهريار، محمد،  -

سازمان ميراث طرح جامع گردشگري استان اصفهان، : )1381( مهندسان مشاور شهر و خانه -

  .فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

جلد اول: مطالعات  -: (الف) طرح مجموعه شهري اصفهان)1383( ن پارسمهندسان مشاور نقش جها -

  .پايه محيط زيست

لد هفتم: مطالعات ج -طرح مجموعه شهري اصفهان : (ب))1383( مهندسان مشاور نقش جهان پارس -

  پايه حمل و نقل.

لعات زير جلد نهم: مطا -: (ج) طرح مجموعه شهري اصفهان)1383( مهندسان مشاور نقش جهان پارس -

  .ها ساخت

  .تا روابط عمومي فرمانداري برخوار و ميمه، شهرستان برخوار و ميمه، بي -

  .آمار و اطالعات :)1384( وزارت جهاد كشاورزي استان اصفهان -






