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  92شهریور ماه 25. تاریخ: 3  . نوبت ویرایش: نهایی2

  . کارفرما: معاونت استانداري و فرمانداري ویژه شهرستان طبس4

  فرمانداري شهرستان طبس ،خیابان امام خمینی(ره) ،شهرستان طبس. نشانی: 5

  هاي اقتصاد دانش بنیان. مجري پروژه: شرکت مطالعات و پژوهش6

  . مدیر پروژه: یونس میرجلیلی7

، حمیدرضا حسین پور، سیدمصطفی ، محمدجواد اخوهشهري احمد گلزارزاده، . نویسندگان: سمیه نوري8

  فر، محسن اخوان مهدويفر، سیاوش ملکیل ملکیمیرجلیلی، محمدهادي محمدزاده، عقی

 اندیشکده صنعت و فناوري دکتر حسین مهرابی، . مشاوران: دکتر سیدحسین میرجلیلی، دکتر کاظم یاوري،9

  (آصف)

  . ناظرین پروژه: سیدمجتبی حسینی پور، داوود احمدي، علیرضا خلیلی10

داري یزد و معاونت استانداري و فرمانداري ویژه شهرستان استانکلیه حقوق مادي و معنوي این پروژه متعلق به 

  باشد.باشد. هرگونه تکثیر و  نشر تمام یا بخشی از این پروژه منوط به اجازه کتبی میمیطبس 
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  سخن فرماندار

 بسمه تعالی

ز ابالغ آن توسط مقام معظم ي کشور را (که اکنون بیش از هشت سال ا ساله انداز بیست چشم

ي عطفی در تاریخ توسعه و تعالی کشور و ملت بزرگ،  گذرد باید نقطه العالی) می رهبري (مدظله

  ساز ما به شمار آورد. مسلمان، انقالبی، و تمدن

رسد  نظر می  بوده، اما به "منظوره چندین"ي کشور، اقدامی  ساله انداز بیست هرچند تدوین چشم

  آن باید اهمیت و حساسیت بیشتري داشته باشند، که عبارتند از:که دو منظور 

ي  . ما با مطالعه1404توسعه و تعالی کشور در افق  "مسیر"ي مطلوب، و نیز تبیین  ترسیم آینده .1

بشناسیم، و  1404هاي بزرگ و متعالی نظام اسالمی و کشور را در افق  توانیم آرمان انداز می سند چشم

  تالش کنیم. "ها جهت"ها باید در کدام  یابی به این آرمان بفهمیم که براي دست

ها، شهرها، و روستاها) و آحاد جامعه  ي کشور (استان دهنده هاي تشکیل کمک به مؤلفه .2

طوري که هرکدام بتوانند  ها، و دست آخر شهروندان)، به  ها، شرکت هاي اجرایی، سازمان (دستگاه

ي کشور مشارکت فعاالنه  ساله انداز بیست فرآیند تحقق چشمخواهند چگونه در  تصمیم بگیرند که می

هاي  آینده"است که باید به  "ي بزرگ جمعی آینده"انداز کشور، یک  داشته باشند. در حقیقت، چشم

  تواند یک استان، شهرستان، و روستا یا دستگاه جا می ترجمه شود. (فرد در این "تر فردي کوچک

 فرد حقیقی باشد). اجرایی، سازمانی، شرکت، و یا

انداز کشور، ایجاد یک نظام  توانیم بگوییم که یک هدف اساسی از تدوین چشم بیان دیگر، می به 

ي کشور و جامعه، از  دهنده هاي تشکیل ي الیه مراتب است، که در آن همه اندازي مبتنی بر سلسله چشم

ي این  طوري که همه ا دارند؛ به اندازهاي روشن و مدون خود ر صدر تا ذیل و از کالن تا خرد، چشم

وسوي  انداز کشور هستند، و سمت ي چشم ي طیبه سارهایی از شجره ها و شاخ اندازها، شاخه چشم

 کنند.  واحدي را تعقیب می

، که کلید تدوین آن در 1404ي راهبردي توسعه شهرستان طبس در افق  انداز و برنامه سند چشم

شده و پس از تقریباً دو سال پژوهش، مطالعه، و   ترم یزد زدهتوسط استانداري مح 1390آغاز سال 

چون تدوین  ي تصویب رسیده، هم اندیشی با مدیران و خبرگان شهرستان، اینک به مرحله هم

ها در موارد زیر خالصه  ترین آن ي کشور، اقدامی چندمنظوره است که مهم ساله انداز بیست چشم

  شوند:  می

انداز  ي شهرستان طبس در جهت تحقق چشم ي مشارکت فعاالنه دادن تعهد و نحوه نشان .1

اي با  یک قطب فرهنگی ـ صنعتی منطقه"شدن به  ي کشور. شهرستان طبس از طریق تبدیل ساله بیست

ي  هاي بالفعل و بالقوه ، که متضمن بازشناسی و شکوفاسازي تمامی استعداد"جایگاه کشوري برجسته
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ي مطلوب کشور  بخشیدن به آینده ، نقش متمایزي در فرآیند شکلخواهد بود 1404شهرستان در افق 

  ایفا خواهد کرد.

توسعه و تعالی آن. ما اکنون  "سوگیري"ي مطلوب شهرستان طبس، و تعیین  ترسیم آینده .2

ي ارزش  ي اول به گسترش و تضمین زنجیره ما در وهله  ي مطلوب شهرستان دانیم که تحقق آینده می

ي مواد کانی بستگی دارد، و از سوي  از استخراج محض به فرآوري پیشرفتهصنایع کانی و حرکت 

ي شهرستان است که تا امروز هرگز به  دیگر در گرو بازشناسی و بازیابی استعدادهاي فرهنگی بالقوه

 اند. عنوان یکی از محورهاي کلیدي توسعه و تعالی شهرستان در دستور کار نبوده

ي شهرستان (شامل شهر طبس،  دهنده ـ سیاسی تشکیلهاي جغرافیایی  کمک به مؤلفه .3

ها و صنایع فعال در سطح  ها، و روستاها) و آحاد شهروندان حقوقی (ادارات، نهادها، شرکت بخش

خواهند در فرآیند تحقق  ) و شهروندان حقیقی آن، تا بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه می شهرستان

 عال داشته باشند.انداز مطلوب شهرستان خود مشارکت ف چشم

اندازي  هاي توسعه تدوین شده باعث شود تا نوعی جنبش چشمانداز و برنامه رود چشم انتظار می

ها و سرانجام شهروندان  در سطح شهرستان شکل بگیرد و از شوراي اسالمی تا ادارات، نهادها، شرکت

 را به تحرك بیاندازد. 

انداز در هر سطح، ایجاد و تقویت  ي حیاتی چشمدانیم، یکی از کارکردها طور که اغلب می همان

، پدران و مادران طبسی اطمینان 1404انداز طبس در افق  شدن چشم فرهنگ امید است. با شفاف

اي سرشار  ها در شهرستانی پرورش خواهند یافت که آینده حاصل خواهند کرد که فرزندان دلبند آن

ي جغرافیایی، با امیدواري و  شاط متعلق به این منطقهطور قطع، جوانان پرشور و ن از امید دارد. به

هاي طالیی  فرصت"تري به آینده نگاه خواهند کرد. زندگی در شهر  دلگرمی به مراتب افزون

  گذارد.  ما باقی نمی  ي شهرستان ، جایی براي نگرانی از بابت اشتغال مولد جوانان در آینده"کارآفرینی

انداز شهرستان ما نیز خالی از لطف و  هاي ویژه و برتر چشم زیتدر این مجال، اشاراتی چند به م

  فایده نخواهد بود.

معیارهاي   کارگیري مشاوران خبره، با آخرین انداز شهرستان ما، از طریق به که، چشم این  نخست

 ي ساله انداز بیست اي است که تدوین چشم شده  ي شناخته علمی تطابق دارد و یکی از مشاوران، مؤسسه

  دار بوده است. عهده 1383ـ1385هاي  مصوب پایتخت کشور (تهران) را نیز در سال

ي مدیران و خبرگان شهرستان  اندیشی عمده کاري و هم انداز شهرستان، با هم که، چشم دوم این

انداز  ي این رویکرد مشارکتی، باید اجماع مسئوالن و اهل نظر در مورد چشم تدوین شده است. ثمره

  اشد.شهرستان ب

انداز  انداز شهرستان طبس، یک چشم توانیم ادعا کنیم که چشم که، با اطمینان می سوم آن
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انداز اثربخش است و به این  سازي یکی از معیارهاي کلیدي یک چشم ساز است. تفاوت تفاوت

نفعان  ي ذي بر آینده "گیر تاثیرات چشم"و داراي  "آفرین تحول"انداز باید  معناست که چشم

  ها را تا حد ممکن بهبود بخشد. ویژه مردم باشد و کیفیت زندگی آن تان، بهشهرس

منظور خلق  هایی انگشت نهاده است که به  انداز شهرستان، بر ایجاد تحول بنیادین در زمینه چشم

سازي شهرستان گرفته تا  ي بهتر در دنیاي فردا، اهمیت حیاتی دارند: از فرهنگی ـ صنعتی یک آینده

هاي مورد نیاز؛ از معماري و پیکربندي زیبا و مطبوع شهر گرفته تا سازگاري  نواع زیرساختي ا توسعه

هاي    بودن منطقه از انواع آسیب با محیط زیست؛ از انسجام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی گرفته تا منزه

به شهر  اجتماعی، و از تعهد به حفظ میراث معنوي، فرهنگی و تاریخی شهرستان گرفته، تا تبدیل آن

  هاي کارآفرینی.  فرصت

ي راهبردي در  انداز و برنامه توانیم به خودمان ببالیم که شهرستان ما از حیث چشم امروز می

تواند  ي راهبردي، تنها می انداز و برنامه شهرهاي پیشرو و متمایز کشور است. اما تدوین چشم  فهرست

انداز در میدان عمل است، که  دارد، تحقق چشمباشد. آنچه واقعاً اهمیت  "شروع مبارك"ي یک  نشانه

ي تمامی مسئوالن شهرستان و همشهریان ممکن  بدون شک، جز با همکاري و مشارکت فعاالنه

  ي محوري این کننده دارند. وظیفه شود. در این زمینه، نهادهاي فرهنگی شهرستان، نقشی تعیین نمی

ي گفتمان  ز شهرستان، از طریق ایجاد و توسعهاندا سازي هوشمندانه پیرامون چشم نهادها، فرهنگ

 "میثاق"انداز شهرستان به  کند که چشم سازي تضمین می انداز در سطح شهرستان است. فرهنگ چشم

صورت،   ي مطلوب شهرستان بدل شود. در غیر این دادن به آینده یکایک شهروندان طبسی براي شکل

  هاي جدي روبرو شود. از با موانع و چالشاند این نگرانی وجود دارد که تحقق اهداف چشم

گزاري از مقام عالی استاندار یزد و معاونان محترم  دانم ضمن سپاس ي خود می در پایان، وظیفه

ایشان، از یکایک مدیران محترم ادارات شهرستان و اندیشمندانی که با حضور گرم خود در جلسات 

انداز و راهکارهاي آن  خویش، بر غناي محتوایی چشمهاي راهگشاي  ي ایده اندیشی، با ارائه متعدد هم

  افزودند، صمیمانه قدردانی کنم.

از همکاران متعهد و کوشاي خود در فرمانداري شهرستان طبس نیز باید قدردانی کنم، که از هیچ 

و مشاور نیز سهم مؤثري   آمیز این پروژه کوتاهی نکردند.مدیر پروژه کوششی براي پیشرفت موفقیت

  اهللا التوفیق. اند. از آنان نیز سپاسگزاریم. و من انداز شهرستان ما داشته بخشی به چشم فیتدر کی

  

  احمد طالبیان مقدم

  فرماندار شهرستان طبسمعاون استاندار و 
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  پیشگفتار

 هاعکس العمل، آینده چیزي جز نتایج بزرگاندانند؛ اما به باور بسیاري از مردم آینده را جبري می

اقدامات  ماحصل نیز نتایج و حال ماطور که رویدادهاي نیست. همان کنونیاي ما در زمان هو تصمیم

 دانیم.قابل ساختن می ینده را بیش از پیشهستند. با پذیرش چنین دیدگاهی، آ ي ماو رفتارهاي گذشته

مراتب از ناامیدي اي است که به هاي فراوان و اقدام هاي دشوار و شجاعانهاما این آینده تابعی از مولفه

  تر است.پسندیده

باشد و اکنون نیم همان علم و هنر توامانی است که به کار کشف و شناسایی آینده می پژوهیآینده

- گذرد. آینده پژوهی دانشی است که ما را با فردا و چشمقرنی از حیات آن در جامعه بشري می

کند تا آن را ترسیم و جانی تازه عمار فردایمان میسازد و ما را ماندازهاي الهام دهنده آینده مرتبط می

امه دارند و این به کنند و براي آن برنیادمان باشدکه فردا از آن کسانی است که به آن فکر می دهیم.

انداز پرواز، برادران رایت موفق به ابداع هواپیما شدند؛ ي چشمبه واسطهمعنی داشتن چشم انداز است.

ي رومیزي، انداز رایانه در اندازهنور، المپ روشنایی را اختراع کرد؛ و چشم توماس ادیسون در پرتو

افزار یا ي همگانی از نرمانداز امکان استفادهي رومیزي شد. چشممحرك استفان جابز در ابداع رایانه

انداز، ي امپراطوري جهانی میکروسافت بود. چشمکاربري آسان، الهام بخش بیل گیتس در توسعه

  وي پیشرفت است.نیر

ترین نعمت بشر، نه نعمت بینایی که موهبت انداز، مبدأ و مایه امید زندگی است. بزرگچشم

توانند اندازهاي زیادي میانداز است. چشمي دل، چشمانداز است. عملکرد چشم، دیدن و میوهچشم

مندي در زمین بدون ارزشبیند. هیچ چیز نوین یا توان چشمی یافت که مینگاه کنند، اما به ندرت می

انداز محقق نشده است. هیچ ابداع، توسعه، یا فتح بزرگی بدون الهام منبع اسرارآمیزي به نام چشم

  انداز ممکن نبوده است.چشم

نگاهی گذرا به شرایط حاکم در دنیاي قرن انداز نیاز دارد. حتی نیمدنیاي امروز به شدت به چشم

هاي روحی و اجتماعی، افسردگی، قطعیت، عدم امنیت، آسیب بیست و یکم ترس، ناامیدي، عدم

اجتماعی،  کشد. تهدید فروپاشی اقتصادي، پراکندگیاوهام زدگی، یاس و استیصال را به تصویر می

سازي ر سراسر دنیا، پاكدهاي همگانی بی، عدم ثبات سیاسی، بیماريفساد اخالقی، تعارض مذه

بر ضرورت وجود رهبري است که مرزهاي روزمرگی را  ها، دالنژادي و برخورد تمدنقومی

ي مطلوب را به تصویر کشد، از رویا به واقعیت بدل کند و همگان را به پیروي از درنوردیده، آینده

  این رویا برانگیزد.

انداز نیست؛ بشر نابود جایی که چشم"نویسد: میسلیمان نبی، در کتاب امثال الحکم خود چنین 

ها به نقش بسیار مهم ها نفر به کرات نقل کردند و نوشتند، زیرا آنکلمات را میلیوناین  "شود.می
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انداز در زندگی شخصی، سازمانی و ملی خود پی برده بودند. جوهر اصلی این گفتار، آن است چشم

- داري را کنار میکه جایی که الهامی از آینده نیست، افراد خود کنترلی، نظم شخصی و خویشتن

  انداز مبدا نظم فردي و سازمانی است.. به بیان ساده چشمگذارند

ریزي استان را بر آن داشت تا با دوراندیشی و نگاه سازنده و ها، مسئوالن برنامهاین باورها و اندیشه

نمایند و این اقدام  توسعه با برش شهرستانی اندازچشمهاي تدوین برنامهامیدوارانه به فردا؛ اقدام به 

در دستور کار قرار  1389ها از سال تمام شهرستان کشور در استان یزد و براي ن بار دربراي اولی

انداز و چشمها در گستره یک شهرستان، تدوین گرفت. با توجه به ماهیت پیچیده و بسیار متنوع فعالیت

که احتیاج به  بودبر گیر و انرژيآن هم براي اولین بار، کاري سترك و بسیار وقت ايریزي ناحیهبرنامه

اي دانش نوپایی است که از عمر ریزي ناحیهبرنامهآن داشت زیرا شناخت و مشارکت کافی در تدوین 

  .گذردآن بیش از نیم قرن نمی

اي در هاي ناحیهاي، کاهش نابرابريیکپارچه و متوازن ناحیه توسعه اي؛ریز ناحیهاز وظایف برنامه

ریزي براي اي و برنامهشناسی ناحیههاي ملی و محلی و آسیبمهسطح کالن، پیوند منطقی مابین برنا

هاي اي به دهههاي ناحیهریزيان سابقه مطالعات و برنامهردر ای اي است.روند توسعه فراگیر ناحیه

ق چندانی به دست آورد، چرا که تعارض یگاه نتوانسته است توفگردد ولی در عمل هیچگذشته بر می

ریزي، همواره به اي و به عبارتی عدم سازگاري میان این دو نوع برنامهبخشی و ناحیههاي میان برنامه

اي را محدود به اسناد اداري کرده است و از هاي ناحیهریزيهاي بخشی تمام شده و برنامهنفع برنامه

  طلبد.این جهت رویکرد جدیدي را می

عی شده است از رویکردهاي آینده انداز توسعه شهرستان طبس که بیشتر سگزارش حاضر، چشم

پژوهشی، مشارکتی و مدل بومی شده برایسون استفاده گردد. مشخصه این گزارش عملیاتی بودن آن 

است به این معنی که براي استفاده عملی و اجرا در سطح شهرستان تدوین شده و سعی شده است با 

 رایی آن را تقویت نمائیم.هاي اجگیري کامل از اسناد فرادستی و فرابخشی، زمینهبهره

در تهیه قسمتی از این گزارش، از دانش و تخصص اندیشکده صنعت و فناوري (آصف) استفاده 

شایسته و صحیح براي این شهرستان بینانه، اندازي واقعاي برده و چشمشد تا از تجربه و علم آنها بهره

بگان شهرستان این هدف حاصل گردید. ترسیم شود که بحمداهللا و با حسن نظر مشاورین، ناظرین و نخ

اند ین پروژه نقش داشتههمه کسانی که در رشد، تدوین، نظارت و مشاوره ادر این جا الزم است از 

کمکی به توسعه شهرستان طبس نماید و موجبات ارتقاء  ،م این گام کوچکتشکر نمایم. امید دار

  رشد و آرامش در سطح شهرستان گردد. 

  یونس میرجلیلی

  روژهپ مدیریرعامل شرکت اقتصاد دانش بنیان و مد
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  مقدمه-1-1

آینده براي کارها و اقدامات کنونی انسان امري ضروري است. واکنش بدون  هاندیشیدن دربار

بینی  چرا که عمل نیاز به پیش پذیر نیست، پذیر است، اما کنش امکان اندیشیدن به آینده امکان

ها و آرزوها)  ها، اهداف، مقاصد، امیدها، نگرانی دارد. بدین ترتیب، تصویرهاي آینده (آرمان

توانند آن را با اقدامات  هاي اقدامات فعلی ما هستند. بنابراین آینده امري است که مردم می پیشران

خردمندانه عمل کنند، بایستی نسبت به  هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهند. مردم براي آنکه

هاي  پیامدهاي اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی داشته باشند. همچنین واکنش

هاست بررسی کنند. این پیامدها تنها در آینده خود را  دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آن

ور در حال رخ دادن را بفهمند، بلکه کوشند ام دهد. بدین ترتیب، افراد نه تنها می نشان می

کوشند اموري را که شاید رخ دهد یا بالقوه امکان رخ دادن دارد و یا در شرایط خاصی در آینده  می

اتفاق خواهد افتاد، نیز بشناسند. افراد با بهره بردن از این شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را 

 گذرند. ر زمان و فضاي مادي و اجتماعی میتشخیص داده، کارهایشان را دنبال کرده، از بست

هاي سنتی با آنها کنار آمد.  توان با روش آور است که دیگر نمی سرعت تغییرات آنچنان سرسام

اما آیا امکانی براي آگاهی ». اگر با تغییرات همگام نشوید، زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد«

ر مورد آینده هیچ چیز یقینی وجود ندارد و این از اصول یافتن از آینده براي ما وجود دارد؟ قطعاً د

تواند در سرنوشت آینده  شناسی است. اما اصل دیگري هم وجود دارد که: انسان می آغازین آینده

بینی عوامل اثرگذار در  کند با پیش شود که کوشش می تأثیرگذار باشد. در این میانه دانشی زاده می

نه، هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را براي این تغییرات آینده به صورتی دوگا

گویی هم ندارد.  بینی است و ادعاي پیش تغییرات آماده کند. آینده پژوهی فراتر از پیش

خواهیم. کسانی که این  است، به آن شکل که آینده را می پژوهی هنر شکل دادن به آینده آینده

دهند.  خود، شکل می به آینده جهان به دلخواه خواستهم اکنون ه دانش را در دست دارند هم

توان کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوالت سازگار کنند و از این جهت از  می

شناسی از این منظر دانش شناخت  هم فروپاشیدند. آنها ذات تغییر را درست نشناختند. آینده

 ترین علوم مورد نیاز هر انسانی است. تغییرات است. شناخت آینده از حیاتی
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 است:  د آیندههاي متعد هی اذعان به وجود گزینهپژو هاي آینده یکی از پیش فرض

  تواند در آینده رخ دهد. آینده امکانپذیر: هر چیزي اعم از خوب یا بد، محتمل یا بعید، می -

نده به وقوع خواهد پیوست هاي رخ دادنی یا محتمل: آنچه به احتمال بسیار زیاد در آی آینده -

  (مبتنی بر استمرار روندهاي کنونی در آینده).

  رود. هاي دلخواه: آنچه بهینه ترین و دلخواه ترین رویداد آینده به شمار می آینده -

هاي دلخواه یا ترجیح داده شده است. بدین منظور باید ازآنچه  هدف: محتمل ساختن آینده -

ي روشن و شفاف در ذهن داشته باشیم (به ویژه از خواهیم بیافرینیم تصویر که می

  خواهیم بر جوامع آینده حاکم باشند). هایی که می ارزش

رغم تردید در رخ دادنشان، تحقق برخی از آنها  هاي ممکنی است که علی ه به آیندههدف: توج -

  گذارد. اثر بزرگی بر زندگی مردم می

اي زندگی، افزایش روزافزون وابستگی متقابل ه فناوري و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبه

کشورها و ملل، تمرکززدایی جوامع و نهادهاي موجود که به دلیل گسترش فناوري اطالعات، شتاب 

هاي ملی، قومی و  شدن به همراه حفظ ویژگی است، تمایل روزافزون به جهانی بیشتري یافته

ها، کسب  را براي دولت“ آینده” و “ یراتتغی”فرهنگی و بسیاري عوامل دیگر، لزوم درك بهتر از 

  :عبارتند از پژوهیبرخی روش هاي مورد استفاده در آیندهکند. ها و مردم ایجاب می وکارها، سازمان

 بانی آیندهدیده 

 دلفی  

 واکاوي روندها  

 ها واکاوي پیشران  

 سناریو پردازي  

 چشم انداز سازي  

 نقشه راه  

 پس نگري  
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 سازي مدل  

 شبیه سازي  

  هاي باال روشترکیبی از 

  

  تشخیص و تبیین مسأله- 1-2

اي که به انسان داده شده است، نعمت انداز سرچشمه و امید زندگی است. بزرگترین هدیهچشم

بینایی نیست، بلکه هدیه بصیرت است. بینایی کارکرد چشم است، اما بصیرت کارکرد قلب است. 

هیچ کار بزرگ یا ». بینند، کمیابندچشمانی که نگاه می کنند، بسیارند؛ اما چشمهایی که می«

انداز صورت نگرفته است. هیچ اختراع، توسعه یا امر خطیري ارزشمندي بر روي زمین بدون چشم

  شود، محقق نشده است.انداز نامیده میبدون قدرت این سرچشمه اسرارآمیز که چشم

. صفحه تاریخ آراسته ها با قدرت یک رهبر بصیر تولد یافتند و رشد و توسعه پیدا کردندتمدن

هاي انداز است. دستاوردها و پیشرفتشکن چشمبه شواهد بسیاري از نیروي خالق و سنت

انداز اجتماعی، اقتصادي، معماري، پزشکی، علمی و سیاسی مفهوم خود را مدیون قدرت چشم

  هستند.

وده و در هاي تجربه پیشین بهر تمدنی که اسیر زمان گذشته خود شده است، مبتال به سنت

انداز کلید هاي گذشته مدفون گشته است؛ محکوم به نابودي است. چشمگور عظمت موفقیت

خود  ماوراءهاي اند و ما را از سرزمینهایی است که تاکنون به روي ما بسته بودهگشودن دروازه

کند و د میتوانند ببینند، آزاهاي آنچه چشمان میانداز ما را از محدودیتاند. چشممحروم ساخته

انداز تواند آن را احساس کند. چشمکه قلب ما می مدهد به قلمروي آزادي وارد شویبه ما امکان می

سازد. پذیر میها را امکانکند و شناختن ناشناختهها را براي ما قابل مشاهده میاست که نامرئی

 ؛انداز در میان ناامیدي. چشمنمایدپذیر میانداز این است که رنج و اندوه را تحملهنر دیگر چشم

-بخش افسردهالهام ،اندازکند. چشمظرفیت تحمل را ایجاد می ؛آورد و در آشفتگیامید را پدید می
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انداز، زندگی چرخه آورد. بدون چشمدالن است و ناامیدان را تشویق نموده و به حرکت در می

  عت و پایداري است.انداز بنیان شجاناامیدي در تندباد شکست خواهد بود. چشم

 "، انداز است که اولین تمدن مذکور در کتاب مقدس را توسط شکارچی بزرگاین چشم

هزار سال پیش بنیان نهاد و  انداز تمدن عظیم مصر را بیش از چهارگذاري کرد. چشمبنیان "نمرود

ها را داز، یونانیانکند. چشمگانه را بر پا ساخت که امروز نیز هنوز ما را شگفت زده میاهرام سه

-گذارند. چشمتشویق کرد که فلسفه و هنر را ابداع نمایند که بر تفکر ما پیرامون جهان تأثیر می

انداز، امپراطوري عظیم روم را برانگیخت که نفوذ خود را گسترش دهد و جهان را به استعمار 

  خویش درآورد.

و به بررسی خلقت بپردازند و توسعه  انداز کاشفان را الهام بخشید تا جهان را در نوردندچشم

انداز جهان کشاورزي را به عصر صنعتی شناسیم مطالعه کنند. چشمبسیاري از مللی را که امروز می

انداز هزاران اختراع را طی دو قرن اخیر پدید آورد که زندگی ما را متحول مبدل ساخت. چشم

  .)1385(مایلسمونرو،  ساختند

را تشویق کرد هواپیما را اختراع کنند. رؤیاي نور  1ز بود که برادران رایتانداز و رؤیاي پرواچشم

انداز یک کامپیوتر را بر آن داشت که چراغ برق را اختراع نماید. چشم 2بود که توماس ادیسون

افزار د. رؤیاي ارائه یک نرمکررا به اختراع کامپیوتر رومیزي رهنمون  3رومیزي بود که استفن جابز

را بر آن داشت که امپراطوري جهانی میکروسافت را ابداع نماید.  4د بود که بیل گیتسمردم پسن

  انداز، انرژي پیشرفت است. چشم

  

  فرضیات و سؤاالت ویژه طرح-1-3

  نفعان شهرستان طبس چگونه خواهد بود؟چشم انداز مناسب و مورد تأیید ذي- 1

  کدامند؟ شهرستان طبس اندازاهداف کالن شناسایی شده در راستاي تحقق چشم- 2

                                                             
1-Wright brothers. 

2-Thomas Edison. 

3-Steven Paul Jobs. 

4-William Henry Gates. 
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 چیست؟ شهرستان طبس اندازتحقق چشم راستاي در فرمانداري مأموریت و رسالت- 3

  نفعان شهرستان طبس چه اشخاص یا گروه، سازمان، ارگان و... هستند؟ذي- 4

  عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شهرستان طبس کدامند؟- 5

 خارجی (موقعیت استراتژیک) و لیداخ عوامل از منظر شهرستان طبس وضعیت و جایگاه- 6

 است؟ چگونه

  رگذار شهرستان طبس کدامند؟یمهمترین عوامل درونی و بیرونی تأث - 7

  هستند؟  کدام طبس شهرستان توسعه هاي بنیادینارزش مهمترین - 8

  کدامند؟ طبس مسائل و موضوعات استراتژیک شهرستان - 9

  مند؟کداطبس هاي کلیدي و خط دهنده شهرستان هسته -10

  ها و اقدامات مربوط به مسائل و موضوعات استراتژیک کدامند؟استراتژي -11

 چیست؟ توسعه هاي منتخبتحقق استراتژي راستاي در اجرایی ايهبرنامه ترینمهم -12

  هاي عملیاتی چیست؟نظام پایش و ارزیابی تحقق برنامه -13

  

  اهداف طرح-1-4

  هـ.ش. 1404در افق سال انداز مطلوب شهرستان طبس ترسیم چشم- 1

  .شناسایی اهداف کالن در راستاي تحقق چشم انداز شهرستان طبس- 2

  .طبس عوامل درونی و بیرونی مؤثر درشهرستان بندياولویت و شناسایی- 3

  .نفعان داخلی و خارجی شهرستان طبسترین ذيشناسایی اصلی- 4

  .تدوین بیانیه مأموریت و رسالت فرماندار شهرستان طبس- 5

  .طبس شهرستان توسعه کلیدي هايحوزه شناسایی- 6

  .طبس شهرستان توسعه استراتژیک شناسایی مسائل و موضوعات- 7

  .هاي مناسب با مسائل و موضوعات استراتژیکشناسایی راهبردها و استراتژي- 8

  .هاي منتخب شهرستان طبسهاي اجرایی در راستاي تحقق استراتژيشناسایی برنامه- 9
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  .هاي توسعه شهرستان طبس با برنامه هاي استان و کشوربرنامهسازي همسو-10

  .اجرایی اقدامات سازيپایش درپیاده و نظارت ساختار تدوین-11

  .ارتقاي جایگاه استانی و ملی شهرستان طبس-12

  

  ارزش و اهمیت طرح-1-5

رن انداز است. حتی یک نگاه گذرا به شرایط متالطم قجهان امروز ما بشدت نیازمند چشم

بیست و یکم کافی است که سبب ایجاد ترس، ناامیدي، عدم اطمینان، ناامنی، شوك عاطفی و 

اجتماعی، افسردگی، یأس و سرخوردگی شود. تهدید فروپاشی اقتصادي، ناهمگونی اجتماعی، فساد 

هاي هاي مسري در جهان، نسل کشیثباتی سیاسی، گسترش بیمارياخالقی، برخورد دینی، بی

اي مرجح ها نیازمند رهبري است که بتواند فراتر از زمان، حال را در آیندهخورد تمدنقومی و بر

انداز را به واقعیت مبدل نماید و از شجاعت الزم ببیند و توانایی آن را داشته باشد که این چشم

 ؛براي تشویق ما براي رسیدن به مقصد موردنظر برخوردار باشد. سلیمان در کتابش یعنی امثال

ها نفر و طی این کلمات توسط میلیون» شوندگردنکش می ؛قوم ،جایی که رؤیا نیست«ته است: گف

انداز زندگی فردي، سازمانی و ملی ما اند، زیرا نقش مهمی در چشمسالیان متمادي تکرار شده

اي از آینده وجود نداشته دارند. عصاره کامل سخنان او به مفهوم آن است که وقتی هیچ مکاشفه

- دهند. به بیان ساده چشمشد، مردم تسلط بر خود، انضباط فردي و اختیار خویش را از دست میبا

  .انداز سرچشمه انضباط فردي و سازمانی است

داند کدام استراتژي را مناسب و الزم، نمی” انداز چشم“ یا ” چشم انداز“ سازمان بدون داشتن 

هاي آینده خود را تدوین کند. باید اهد استراتژيتدوین کند؟ بنابراین هر سازمان قبل از آنکه بخو

  اندار روشنی داشته باشد. چشم

انداز میل  ها و اهداف سازمان است. چشم ها، آرمان ترین بیانیه ارزش بنایی انداز سازمان زیر چشم

انداز باید درك  باطنی اعضاء سازمان است که در مغز و قلب آنان جا گرفته است. پندار و چشم
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رود و نیز نقشه جاده حرکت به سوي آینده و ارائه دهد.  از اینکه سازمان امروز به کجا میروشنی 

  کند که اعضا بدانند که: نقش حیاتی سازمان در زندگی افراد ایجاب می

هاي  ارزش” هاي مشخص و اساسی که سازمان برپایه آنها استوار است. یعنی باور -

  چیستند؟”سازمان

  دارد؟“هایی  آرمان“ هایش براي افراد چیست؟ یعنی چه  ه است و آرمانامروز سازمان چه کار -

    چیست؟” اهداف سازمان“ رود: یعنی  سازمان نسبت به چه چیزي متعهد است و به کجا می -

- اندازي براي زندگی خود ندارند و متحیرند که چگونه میافراد بسیاري هستند که هیچ چشم

دانند که انداز دارند، اما نمیه باشند. افرادي نیز هستند که چشماندازي داشتتوانند براي خود چشم

انداز دارند، اما بر اثر ناامیدي، در گام بعدي چه کاري باید انجام دهند.  کسانی نیز هستند که چشم

  اند.آن را رها کرده ؛ها یا ناامیدي از آیندهسرخوردگی، برخی شکست

از رهبران ارشد بیست کشور مختلف از جمله ژاپن، تن  1500طی تحقیق میدانی که در میان 

ها و  آمریکا، اروپاي غربی و آمریکاي التین انجام شد. از آنان خواسته شده بود تا مهمترین ویژگی

را بیان  2000ئل دهه او در او 1990هاي مورد نیاز و مطلوب مدیران ارشد در اوائل دهه  مهارت

انداز آینده  استنباط عمیقی از چشم“ا؛ وب هر دو دهه رترین مطل کنند آنان بهترین و فراوان

  ذکر کردند.“زاندا توانایی تدوین استراتژي براي تحقق چشم“و "سازمان
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  فصل دوم: روش انجام طرح و نحوه

  ریزي استراتژیکتدوین برنامه 
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  مقدمه - 2-1

همگان بر این نکته اتفاق  بینی است.ترین کار آماده شدن براي امور غیرقابل پیشهوشمندانه

ها آماده شد؟ بینیر دارند که این کار هوشمندانه است، اما چگونه باید براي غیرقابل پیشنظ

آید که بتوان براي آن آماده شد چرا که چنانچه امري کامالً غیرمنتظره باشد، به نظر غیرممکن می

باشیم  داند آن ((امر)) چیست؟ ضمن اینکه براي چه چیزي باید آماده شد؟ آیا باید آمادهکسی نمی

تا کشتی را ترك کنیم؟ از آتش بگریزیم، به بیرون شهر نقل مکان کنیم، برف را بروبیم، در یک 

امتحان شیمی غیرمنتظره شرکت کنیم، با کامیون تصادف نکنیم، یا اموري دیگر؟ چنانچه در 

و چه  چه خوشایند –بینی است آماده شویم، احتماالت تالش باشیم براي آنچه واقعاً غیرقابل پیش

جستجویی  سا این تالش بهتوان همه را مدنظر داشت و چه بمیشمارند که نآنقدر بی –ناخوشایند 

  ثمر تبدیل شود.پایان و بیبی

بینی است، چرا که این امر ناموجود، همواره عنصري از عدم قطعیت آینده امري غیرقابل پیش

شیرین و یا تلخ برپا شود، حتی  دیدساز،ساز، تهتواند خوب، بد، فرصترا در بر دارد. آینده می

راي آینده آماده توان باي بوجود نیاید. پس سوال اینجاست که آیا میممکن است که براي ما آینده

اي براي آینده آماده شد که بتوان آن را کنترل نمود، به عبارت دیگر با ه گونهشد؟ البته باید ب

د داد، شرایطی فراهم آنچه محتمل است که رخ خواهخود با براي انطباق  ،آماده کردن)) خود((

  شود که رویدادهاي آینده آنچنان که مورد دلخواه است، اتفاق بیفتند.

ي آمادگی براي کنترل و برپایی هوشمندانه آینده چندان آگاهانه به تفکر در مورد نحوه

  خی فوري نداریم:هایی از این دست پاسشود و به همین دلیل است که براي پرسشپرداخته نمی

  کنیم؟هایی استفاده میي آینده از چه رویهبه هنگام تفکر درباره •

  شویم؟هاي خود آماده میها و برنامهچگونه براي انجام طرح •

  سازد؟ي پیش رو یا انطباق با آن موفق میچه عواملی ما را در شکل دادن به آینده •

یگزینی براي عمل کردن پیش روي ما قرار هاي جادر هر مقطع زمانی خاص، چه انتخاب •

  دارند؟

  ها عمل به آنچه خواهد بود؟ وپیامدهاي آتی انتخاب یکی از جایگزین •
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  اصالً باید بخواهیم که آینده چگونه باشد؟ •

کاو که به تفکر  و اي نو براي کندپژوهی هستند، حوزههاي اصلی آیندهاین سواالت، پرسش

- ي در حال رشد بر درونماها و پیشپردازد. این حوزههاي بدیل میآینده مند و صریح در موردنظام

بندد. این حوزه هاي بخصوصی را بکار میها و ارزشها، روشهاي خاصی مبتنی است و نظریهفرض

نترل ما آگاهی ما از آینده فراهم سازد و کقصد دارد ابهام آینده را بزداید، امکاناتی را براي افزایش 

د پژوهان (متخصصان آینده پژوهی) امیدوارنآیندهترین معنا، فزایش دهد. در گستردهینده ارا بر آ

هایشان براي شکل دادن گاهی یافته و به آنان کمک کنند که تالشکه از انتظارات مردم از آینده آ

، آینده خود، کارآمدترگردد. بنابراین، به یک معنا ها و مقاصد شایستهاي مطابق با ارزشبه آینده

- آور تغییرات آینده، به ما کمک میهاي سرسامپژوهی با جلوگیري از غافلگیر شدن در برابر هجمه

انسان  پژوهی ابزاري است که بهبینی آماده شویم. دانش آیندهکند که براي امور غیرقابل پیش

 پسندد، بنگارد.    النه آینده را چنان که میدهد با نگاهی فاعفرصت می
  

  

  انجام طرح روش -2-2

ها)ي ها (پنلفرآیند کاري در این پروژه عبارت است از انجام مطالعات میدانی، تشکیل کارگروه

گیري آوري و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات، و بهره هاي علمی جمع تخصصی و استفاده از روش

ط قوت و نقاط هاي مشارکتی بارش افکار با هدف مشخص شدن وضع موجود، تعیین نقااز تکنیک

 فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعیهاي مختلف  هاي شهرستان در حوزه ها و تهدید ضعف، فرصت

هاي  انداز و تعیین راهبردهاي توسعه شهرستان .... و نهایتاً تدوین برنامه و تکنولوژیکی ترسیم چشم

هاي زیر انجام  ب پودمانباشد. این پروژه در قالریزي استراتژیک می عملیاتی بر اساس مدل برنامه

  شده است:
  

 آوري اطالعات اولیه ضروري براي پروژه : آماده سازي و جمعپودمان یک  

 راهبردي پروژه. تشکیل شوراي مقدماتی با مسئوالن شهرستان و انجام مقدماتجلسات برگزاري  -
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 استان و کشورها و نهادهاي دولتی و غیر دولتی تأثیرگذار در سطح شهرستان،  شناسایی سازمان -

 (ذینفعان درونی و بیرونی).

 الملل قابل استناد. اي، استانی و ملی و در صورت نیاز بین شناسایی منابع  اطالعاتی منطقه -

  

 انداز شهرستان و رسالت فرمانداري ( بر اساس مدل برایسون و با : تدوین چشمپومان دو

  انداز)نگري و تدوین چشمهاي آیندهاستفاده از تکنیک

 

 :مطالعات شناخت شهرستان  پودمان سه 

  این پودمان شامل مراحل ذیل است:

 آوري اطالعات پایه در مورد شهرستان جمع 

  آوري شده است. اي شهرستان جمع در این بخش از مطالعات اطالعات پایه

  تحلیل و بررسی عوامل محیطی شهرستان 

شامل عوامل اقتصادي، اجتماعی،  ها و تهدیدهایمحیطی بررسی و تبیین فرصتاین بخش با هدف 

هاي پایه هاي ناشی از بررسی شاخصسیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی شهرستان با استفاده از یافته

هاي تخصصی و دیگر مطالعات موردي مرتبط، انجام گردید. ها و پنلو نیز نتایج منتج از نشست

ناد باالدست کشور در حال حاضر بر هایی که در راستاي اهداف استان بر اساس اس بررسی مسئولیت

  باشد، از اهداف دیگر این مطالعه بود. عهده شهرستان می

  تحلیل و بررسی عوامل درونی شهرستان 

نقاط قوت و ضعفی است که معطوف به عوامل بررسی و تبیین هدف از این بخش از مطالعات، 

هاي کلیدي شهرستان گردید.  نتایج این بخش مبنایی براي تعیین قابلیت درونی شهرستان است.

پروري، صنعت، خدمات،  عوامل درونی شهرستان در مواردي از قبیل منابع طبیعی، کشاورزي، دام

هاي ارتباطی، شبکه حمل و نقل، راه آهن، منابع انسانی، منابع مالی، سرمایه اجتماعی،  معادن، راه

  هاي طبیعی و تاریخی و ... بررسی و شناسایی شدند. جاذبه
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 خت کلی و تجزیه و تحلیل شناSWOT 

آوري اطالعات، یک گزارش شناخت کلی در مورد  تیم مطالعاتی پس از انجام مراحل مختلف جمع

ها  بندي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت شهرستان با ساختار تشریح شهرستان، فضاي توسعه و جمع

مبناي محورهاي بر  SWOT، ارائه نمود. تحلیل SWOTو تهدیدهاي شهرستان مطابق تحلیل 

و تکنولوژیکی صورت  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسیمحورهاي توسعه شهرستان یعنی 

  باشد. یکی از مؤثرترین روشها براي تجزیه و تحلیل اطالعات میSWOT تکنیک پذیرفت. 

 

 :دهش انداز ترسیمیک توسعه شهرستان بر اساس چشمژتدوین اهداف کالن و اهداف استرات پودمان چهار. 

 دهنده توسعه شهرستانهاي خط: تدوین برنامه استراتژیک هستهپودمان پنج. 

  :هاي اجرایی تدوین و تصویب برنامهپودمان شش. 

  :تهیه و تصویب نظام اجرایی برنامهپودمان هفت. 

 

  فرآیند اجراي برنامه ریزي استراتژیک در شهرستان-2-3

کلی با دو فرآیند مجزا تدوین شده است. فاز  2تدوین برنامه استراتژیک شهرستان طبس در 

ریزي استراتژیک شهرستان از آغاز توافق اولیه تا مرحله تدوین اجراي برنامهفرآیند اول فاز 

شود سپس به هاي کلیدي شهرستان پرداخته میباشد. در فاز دوم به استخراج هستهاستراتژي می

شود. هاي کلیدي شهرستان پرداخته میتهغایت نهایی هسانداز، اهداف، راهبردها و تدوین چشم

هاي هاي اجرایی هستهها و برنامههاي تعیین شده به استخراج سیاستسپس بر اساس استراتژي

  خط دهنده و نظام اجرایی آنها پرداخته شده است.

  

  سازي و توجیه طرح)ریزي (گزارش آمادهمرحله پیش برنامه- 1- 2-3

ریزي استراتژیک شهرستان، ابتدا شرکت مشاور اقدام به برنامهدر کسب توافق اولیه براي انجام 

تهیه و ارائه پروپوزال و شرح خدماتی براي انجام این پروژه نمود و پس از تعیین تیم اجرایی، 
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فروردین ریزي استانداري و نیز فرمانداري شهرستان طبس در مدارك و مستندات به معاونت برنامه

ماه همان سال جهت  ها و اقداماتی الزم، در خردادپس از بررسی ارسال گردید. 1389ماه سال 

توجیه اولیه، برگزاري جلسه ارائه گزارشی از تیم اجراي و شرح خدمات و فرآیندهاي انجام کار به 

شهرستان عزیمت و طی جلساتی با حضور فرماندار محترم، معاونین، مشاوران و سایر کارشناسان 

ارد فوق اقدام گردید. سپس بر طبق خواسته مسئولین محترم شهرستان تشکیل و نسبت به ارائه مو

در این جلسه مقرر گردید پس از بررسی پیشنهاد شرکت هاي مشاور دیگر مطابق با امتیاز و 

 5/3/1389صالحدید مسئولین فرمانداري، مشاور منتخب و به اطالع رسانیده شود که در تاریخ 

هاي قتصاد دانش بنیان صورت گرفت. پس از برگزاري نشستاین اقدام مبنی بر انتخاب شرکت ا

ریزي ریزي استانداري و مدیرکل محترم مطالعات اقتصادي و برنامهالزم با معاونت محترم برنامه

(جناب آقاي سیدمجتبی حسینی پور) و ارائه نسخه نهایی و متحدالشکل شرح خدمات تدوین این 

ها، اسناد کلید خورد. تیم مشاور پس از نهایی شدن مدل اجراي این 3/07/1389اسناد، در تاریخ 

به شهرستان سفر مراجعه و با ارائه  7/7/1389شرح خدمات و برنامه زمانی اجراي کار در تاریخ 

مدارك و مستندات الزم و عقد قرارداد، نسبت به زمینه سازي ایجاد دفتر طرح و توسعه و استقرار 

-برنامهریزي و مرحله پیشدر ابتداي فرآیند برنامهت گرفت. نیروي انسانی الزم اقداماتی صور

جلسه توجیهی با حضور فرماندار محترم و  26/07/1389ریزي،تیم مشاور اجرایی سند، در تاریخ 

جهت  ؛ها و نهادهاي شهرستانو روسا و مدیران و کارشناسان کلیه سازمان معاونین فرمانداري

و نیز پخش نامه کسب  د کار و اعالم درخواست همکاريتدوین سند و فرآینتاکید بر ضرورت 

  تشکیل شد. بین اعضاي جلسه؛ منویات

فی مابین  هاییعالوه بر تشکیل جلسه مذکور اقدام به تهیه و توزیع نامه 26/7/1389در تاریخ 

انداز تصویر شده براي آنها و کاربردي هاي شهرستان مبنی بر کسب چشمو سازمانکلیه نهادها 

  ن تکنیک بارش افکار و همچنین مشخصات نیروي انسانی آنها شد. ساخت

اندازي دفتر طرح و برنامه در فرمانداري شهرستان طبس نمود در ادامه تیم مشاور،اقدام به راه

تدوین هاي الزم براي اجراي فرآیند شهرستان و فرمانداري، هماهنگی ه درتا ضمن حضور فعاالن
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فراهم آوردن مکان دائمی اندازي این دفتر؛. هدف دیگر از راهشودم در محل این دفتر انجاگزارش 

ریزي استراتژیک هاي بعدي سند و ایجاد استمرار در فرآیند برنامهدر فرمانداري جهت پیگري

ها بود تا اتمام این طرح، توسعه شهرستان طبس به عنوان یکی از الزامات خلل ناپذیر این فرآیند

ریزي راهبردي توسعه شهرستان باشد و فرآیند به صورت مستمر و پویا انجام مهپایانی بر فرآیند برنا

  گیرد و این دفتر به حیات خود ادامه دهد.

آوري آمار و اطالعات موجود از جمله اقدامات نیروهاي مستقر در دفتر طرح و برنامه؛ جمع

جمع  و همچنین بط با سند توسعه شهرستانشهرستان و همچنین بررسی مقاالت و منابع مرت

ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی تاثیر گذار شهرستان، استان و کشور  آوري کامل اطالعات سازمان

  در سند توسعه بود.

پس از این گام؛ به کمک کارشناسان فرمانداري، به شناسایی نخبگان و رهبران قومی و محلی 

هایی نظارت این بزرگان علم را در گارينهو ذینفعان شهرستان پرداخته شد و سعی شد با انجام نام

  را بدست آوریم. باشد،ها جهت توسعه شهرستان چه مینظرات آنمورد شهرستان طبس و اینکه 

گیري از نظرات کارشناسان و نیز در راستاي بهره 25/08/1389و  24در طول دوره زمانی 

الزم شرکت اقدام به تعیین انداز و سایر اقدامات بررسی وضعیت موجود، تصویب و اصالح چشم

هاي مورد ها بر اساس نوع تخصصهاي تخصصی نمود و اعضاي این پنلها و کمیسیونتعداد پنل

  نیاز تعیین گردید.

ایی شرکت اقدام به اخذ وضعیت موجود اولیه شهرستان از نیز طی نامه 18/8/1389در مورخ 

نین بررسی منابع و مقاالت مرتبط، تهیه ها و نهادهاي اجرایی شهرستان نمود. همچکلیه سازمان

شناسنامه فرهنگی شهرستان، شناسایی کارشناسان همکار با اجراي سند، تهیه اسناد باالدستی و 

هاي ها و پرسشنامهتهیه کاربرگ ،بخشی و فرابخشی، تهیه اسناد و مدارك توسعه قبلی شهرستان

هاي شهرستان و نیز ل برایسون،تهیه نقشهریزي استراتژیک مطابق با مدالزم براي اجراي برنامه

  به طول انجامید.  3/09/1389تعیین ترکیب اعضاي شوراي راهبردي سند نمود که این اقدامات تا 
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هاي تبلیغاتی در زمینه اسناد توسعه از جمله اقدامات دیگر، تهیه و چاپ بنرها و تراکت

انداز شهرستان بود که طی آن عملیاتی ساخت رویکرد مشارکتی در تدوین چشمشهرستان و 

در بین  "چگونه باشد؟ 1404خواهید طبس شما می "برگه نظر سنجی با این سوال که  1000

ها و دانش جویان و ها، نهادها و بانکآموزان و معلملن مدارس، مراجعین به سازمانکلیه دانش

  د. ها و مراکز علمی و فرهنگی شهرستان توزیع گردیدانش پژوهان دانشگاه

  

  ها و جلسات)ها و کارگاهریزي (گزارش پنلمرحله برنامه- 2- 2-3

ها و منابع نامهطریق ریزي تیم مشاور پروژه؛ تمامی اطالعات اخذ شده از در مرحله برنامه

، وضعیت مورد بررسی قرار داد و با توجه به منویات شهرستان ؛دفتر طرح و برنامهاطالعاتی در 

به صورت ؛ به بررسی وضع موجود شهرستان و نهادهاي شهرستانها اخذ شده از ارگانموجود 

و کیفیت مناسب و تدوین محتواي باالي پروژه کسب از سوي دیگر جهت برداشت اولیه پرداخت. 

شرکت تخصصی اندیشکده انداز شهرستان به بخش تدوین چشمانداز بایسته براي شهرستان، چشم

انداز براي این شرکت بنا به تجربه باال در تدوین چشمتا  آوري (آصف) واگذار شدصنعت و فن

ها و نیز پتانسیل باالي خود در استفاده از تکنیک -هاي تهران، قم و مشهد و سایر بخشاستان

از جمله اقدامات این اندیشکده بدین شکل انداز شهرستان نماید. نگري، اقدام به تهیه چشمآینده

ورده شده اسم آن ها به ریز آکه -  ن و اشخاص خاص شهرستانبود که با تعیین جلساتی با خبرگا

هایی صورت داد و به صورت کامل از تمامی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و مصاحبه- است

 - تحلیلیتهیه و توزیع پرسشنامه اجتماعی جامعه طبس آگاهی پیدا نمود. سپس مشاور اقدام به 

نمود و اصحاب فکر و اندیشه در سطح شهرستان، فی مابین ذینفعان و کارشناسان و راهبردي 

نتایج را پس از دو هفته از طریق دفتر طرح و توسعه شهرستان دریافت نمود. مشاور در مطالعات 

خود اقدام به بررسی و مطالعه اسناد باالدستی و نیز اسناد مرتبط با شهرستان نمود. توسط تیم 

) نیز گزارشی اولیه از وضعیت موجود شهرستان اجرایی اصلی پروژه (شرکت اقتصاد دانش بنیان

تهیه و براي استفاده مشاور چشم انداز (شرکت آصف) در اختیار این گروه قرار گرفت. مشاور 

 60نویسی از چشم انداز (تهیه نسخه منبع اطالعاتی اقدام به پیش 4به کمک  (شرکت آصف)
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 –ي کشور و نیز گزارش تحلیلیانداز بیست سالهانداز) طبس در راستاي چشمدرصدي چشم

 20/10راهبردي شهرستان به همراه تعیین عوامل درونی و بیرونی با اهمیت شهرستان نمود. (

تیم مشاور ها نویس با هماهنگ کردن جلساتی با حضور مدیران سازمانپس از تهیه پیش )1390/

نویس د؛ با معرفی پیشاني مختلف که در جدول ذیل معرفی شدههاو پنل هابا تشکیل کارگروه

، اقدامات اصالحی الزم و انجامرکاري بر روي آن در کارگروه هاي متفاوت سانداز و چکشچشم

اي ها توسط تیم مشاور پرسشنامهها مشخص گردید. در این نشستدرخواست شده توسط این پنل

ها توزیع پنلاعضاء هاي هدف تهیه و فی مابین با عنوان تمرین میراث براي هر کدام از کارگروه

گردید. سپس با بررسی اسناد فرادست جدیدتر و بیشتر و با استفاده از نظرات و ایرادات کارشناسان 

نیمه چشم انداز هاي تمرین میراث، توسط مشاور نظران شهرستان و نیز نتایج پرسشنامهو صاحب

ها توزیع اعضاي پنل و براي بررسی توسط کارشناسان مجددا به کارشناسان و استخراجنهایی 

هاي تخصصی کارشناسان تشکیل گردید و در پایان گردید. سپس پس از دو هفته بعد از آن نشست

پس  )11/11/1390انداز شهرستان تصویب گردید. (با برگزاري نشست همگانی نسخه نهایی چشم

اصلی (شرکت  انداز شهرستان فعالیت مشاور (شرکت آصف) با تیم اجراییاز ارائه و تصویب چشم

  دانش بنیان) به اتمام رسید.  اقتصاد

انداز اقدام به تهیه شرکت مشاور (شرکت اقتصاد دانش بنیان) در طی زمان تدوین چشم

محیط داخلی و محیط خارجی عوامل  نهایتاًگزارشی کامل از وضعیت موجود شهرستان پرداخت و 

مشترك دوم توسط شرکت مشاور  هاي تخصصی وشهرستان تعیین گردید. در طی برگزاري پنل

اي با عنوان تعیین رتبه و اهمیت عوامل داخلی و خارجی شهرستان فی مابین پرسشنامه

آوري گردید. تیم مشاور بر اساس نتایج حاصل از این پرسشنامه و کارشناسان توزیع و جمع

ها به ا و مصاحبهههمچنین نتایج فراوانی عوامل بیرونی و درونی شهرستان که از طریق پرسشنامه

  دست آورده بود؛ موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان را استخراج نمود. 

هاي مذکور، تیم مشاور اقدام به تهیه سه گروه استراتژي نمود. بر اساس پس از انجام فعالیت

، هاي منویاتشنامهاال دستی تهیه گردید. بر اساس پرسمنطبق بر اسناد ب اسناد فرادست، استراتژي
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ها به دفتر طرح ها و پیامکها، درخواستنظرات به دست آمده توسط عموم مردم که در پرسشنامه

هاي الزم تدوین شد. گروه سوم و ... ، استراتژي 2و  1هاي و توسعه تحویل شده بود، نتایج پنل

توسط ها نیز از سنجش ناحیه استراتژیک شهرستان و نیز مسائل و موضوعات استراتژیک استراتژي

  ماتریس سوات به دست آمد.

به با اجراي فرآیند مذکور تا این مرحله فاز اول اجراي تدوین برنامه استراتژیک توسط مشاور 

اتمام رسید. پس از نهایی شدن گزارشات تا این مرحله، نتایج جهت بررسی و اعمال نظر به کمیته 

مشاور گزارش در شوراي راهبردي شهرستان ارجاع داده شد. همچنین طی دو دوره توسط 

قرار گرفت. نهایتا موارد پس از بررسی طی تحلیل راهبردي اسناد توسعه در استان مورد تجزیه و 

چند دور و ارائه به ناظر محترم علمی، گزارش کار انجام شده تا این مرحله به تائید نهایی رسید. 

هاي کلیدي شهرستان بر اساس هسته ریزي، اقدام به تهیه و انتخابمشاور در اجراي فاز دوم برنامه

ها پارامترها و عوامل موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان پرداخت. در انتخاب این هسته

اند که شرح جزئیات در فصل پنجم به صورت مبسوط درج شده است. با دیگري نیز دخیل بوده

سرعت اجرا گردید و با عمالً فاز دوم فعالیت به  يهاي کلیدشناسایی و انتخاب نهایی هسته

ها، غایت نهایی، انداز، اهداف، راهبردها، سیاستاستفاده از چشم انداز شهرستان، به تعیین چشم

ها به صورت مبسوط و در چارچوب توسعه پایدار پرداخته هاي کالن و خرد اجرایی این هستهبرنامه

یر مشخصات الزم براي اجراي این ها، نظام اجرایی و مجریان و ساشد و سپس با تدوین این برنامه

  انداز کشور و شهرستان شناسایی و تدوین گردید. ها منطبق بر اهداف عالیه چشمبرنامه

  

  هاي مورد استفادهها و مدلشرح تکنیک- 2-4

انداز، به صورت آشکار و پنهان در هاي مختلفی براي ساخت چشماز گذشته تاکنون، روش

 شودها به صورت خالصه ارائه میاست، که بعضی از این روش جوامع مختلف به کار برده شده

  :)1388فر، (ملکی
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. در ژاپن تا چند دهه گذشته، تکیه بر شهود فردي و در بستر یک حرکت هماهنگ فردي، 1

  خواستند به آن برسند، عامل اصلی نگاه آنان به آینده بود.باور به آنچه می

شده است. لیکن در سیر یی و امثال آن استفاده میبینی، پیشگو. در قرون گذشته از پیش2

هاي نوینی ها و افراد، از روشها، سازمانها، بنگاهسازي براي آینده جوامع، ملتتکاملی تصویر

هاي علمی ها (که در سراسر جهان کاربرد عام دارد) روشترین این روششود. از رایجاستفاده می

  سازي است.پژوهی و آیندهنگري، آیندهآینده

بایست انداز داشته باشد، می. زمانی که در نظر است تا یک جامعه، به صورت مشترك چشم3

-ها و گروهانداز شکل گیرد و مورد پذیرش کل جامعه، سازمانروش و مسیري انتخاب شود تا چشم

مومی، انداز عکنند که طراحی چشمها و تجارب علمی توصیه میها قرار گیرد. در این حالت روش

به ویژه در سطح ملی، باید از طریق رهبري جامعه و در فرآیندي از باال به پایین طراحی و اعالم 

هاي تخصصی و افراد داراي صالحیت، نظرات مشورتی را اخذ شود. بدیهی است که رهبران، از گروه

  نند.کانداز ملی را تهیه و ابالغ مینمایند، و در بستري قانونی و رسمی، سند چشممی

انداز آینده ویژه خویش را داشته باشند، اما در توانند چشمهمه افراد به صورت اختصاصی می

ترین سطح مدیریت (که رهبري جامعه انداز، از جانب باالترین و مقبولسطح عموم جامعه، چشم

  شود.است) تصویب و به اطالع عموم رسانده و به صورت رسمی به مجریان ابالغ می

سازي، توان با سازماندهی، خوشهر از کارشناسان و متخصصان عقیده دارند که میگروهی دیگ

انداز عمومی را ساخت. آنان بندي اجتماعی و به صورت امواج عمومی از پایین به باال، چشمشبکه

انداز را کنند، وچشمهاي فکري و غیر مشهود جامعه تکیه میدر این روش، صرفاً بر دریافت خواسته

مدت و هاي دیگر تحلیلی و تفکر بلندنمایند و فراینداس فرایند ذهنی جامعه طراحی میبر اس

اندازسازي، در جهان معمول دهند. این شیوه چشمهاي محیط را در آن دخالت نمیشناخت پویایی

هایی است که از این روش استفاده است و نمونه عملی آن وجود دارد. کشور شیلی از جمله کشور

 دهد.ست. اما این روش، زمان زیاد و هزینه فراوانی را به خود اختصاص میکرده ا
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هاي مورد ها و مدلمباحث فوق، در این قسمت سعی شده است به معرفی تکنیکبا توجه به 

  استفاده شده در این پروژه پرداخته شود:
  

  دهنده هاي کلیدي و خطتکنیک هسته - الف

سازي آن در آل است اما امکان اجرا و پیادهجذاب و ایده ریزي جامع به لحاظ تئوریک،برنامه

-عمل بنا به تجربیات کشورهاي مختلف و دالیل گوناگون وجود ندارد. همچنین در اجراي برنامه

اساس و پشتوانه الزم و ضروري است حال آنکه بسیاري از  ،ریزي جامع آمارها و اطالعات صحیح

قد آمار و اطالعات دقیق و قابل اتکا هستند و لذا اجراي هرگونه ها، فانیافتهکشورها از جمله توسعه

ریزي زاست. بنابراین در سطح عملیاتی به جاي برنامهاي بر مبناي آمار غیرقابل اتکا مشکلبرنامه

هاي کلیدي مطرح گردیده است. و مدافعان این نوع اي یا هستهریزي هستهجامع توسعه، برنامه

  دعا هستند که تهیه و اجراي آن، ساده تر و اثر بخشی آن نیز بیشتر است. ریزي بر این ابرنامه

هاي دهنده و برنامههاي خطریزي توسعه و متکی بر هستهاي قلب برنامهریزي هستهبرنامه

هاي مشخص، سازماندهی و تشکیالت اجرایی اجرایی است. برنامه اجرایی متشکل از هدف و پروژه

اي بدون وجود ه و یا براي ایجاد قطب توسعه است. هیچ برنامه توسعهبراي حذف یک مانع توسع

هاي اجرایی قابلیت اجرایی ندارد و در شرایط فقدان این بخش هاي مشخص در بطن برنامهپروژه

در برنامه توسعه، برنامه مزبور تبدیل به تصویرهاي کلی و هر چند مطلوب ولی غیراجرایی است. به 

هاي اجرایی هستند و بدیهی است که هیچ ات یک برنامه توسعه، برنامهعبارت دیگر ستون فقر

موجودي بدون ستون فقرات قدرت بلند شدن و حرکت ندارد هر چند که طراحی آن بسیار زیبا و 

اي به لحاظ اهداف جامع بوده ریزي هستهتوان ابراز داشت که برنامهخواستنی باشد. در حقیقت می

اي ریزي هستهباشد. در واقع در برنامههاي اصلی میه محدود به گلوگاهولی از نظر اجراي برنام

هاي اجرایی در هر بخش اقتصادي تعیین شده، و به عنوان موتور حرکت و جهش توسعه برنامه

از  گريدید توان به موارها و مزایاي این نوع برنامه میگیرد. از ویژگیتمرکز بر آنها صورت می

ي انسانی کمتر، نیاز به آمار و اطالعات کمتر، زمان کمتر، و قابلیت اجرایی بیشتر جمله: نیاز به نیرو

  اشاره کرد.
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ا ی هاها محدود به قسمتلحاظ اهداف جامع بوده ولی از لحاظ برنامه اي ازریزي هستهبرنامه

ن هاي کلیدي، روي اهداف جامع به عنواریزي هستهها یا تنگناهاي اصلی است. در برنامهبخش

هاي شود نه به عنوان اصل و اساس برنامه. اساس برنامه عبارت است از پروژهراهنما کار می

متخصصین بخش آموزش را  اند. مثالًمشخص که براي حل و فصل تنگناهاي ویژه طراحی شده

ها کنند. در کشورهاي در حال توسعه تعادلجمع کرده و مشکالت اصلی این بخش را مشخص می

ریزي، با اي وجود دارند ولی به جاي حل همه مشکالت در برنامهمشکالت گسترده بهم خورده و

را مشخص  هر بخش دهنده دو یا سه مشکل عمده و خطاستفاده از افراد متخصص هر بخش، 

هاي برنامه ) یا هستهCoreهایی مشخص می شود. این پروژه ها هسته (کرده و براي آنها پروژه

ریزي که برنامهریزي جامع سعی در حل همه مشکالت دارد، در صورتی شوند. برنامهقلمداد می

. این شیوه کندهاي کلیدي، مشکالت اصلی و خط دهنده را و نه همه مشکالت را حل میهسته

ریزي نیاز به بهترین متخصصان در هر بخش داشته تا مشکالت اصلی را یافته و براي آنها برنامه

فقط چند تا مشکل اصلی را حل   CorePlanningاي یاهسته ریزيپروژه تهیه نمایند. برنامه 

تا  50سه مشکل یا  مثالً ممکن است در سازمان تامین اجتماعی یک مشکل، دو مشکل،. کندمی

کنیم یا آنها را حل کنیم، اما  ریزي نتوانیم به آنها رسیدگیمشکل وجود داشته باشد که در برنامه

دیگر به آن وابسته است. یعنی در  مشکل 50ی را حل کنیم که ممکن است که بتوانیم یک مشکل

  این محدوده بیاییم و یکی را انتخاب کنیم.

  هاي خط دهنده دو قسمت عمده وجود دارد: ریزي هستهدر برنامه

  هاي حرکتهاي کالن براي نشان دادن جهتالف) اهداف جامع و تصویرسازي

- که بر اساس کار کارشناسانه در بخش لفهاي مختبخشدر  هاي مشخصپروژهب) یکسري 

  گیرد.هاي توسعه را در بر میو یا قطب و فقط مشکالت اساسیهاي گوناگون تهیه شده 

  مزیت این برنامه عبارت است از :

  نیاز به تعداد کمتري نیروي انسانی متخصص - 1

  نیاز به آمار و اطالعات نه چندان تفصیلی و جامع - 2
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  قابلیت اجرایی باال - 3

  نیاز به زمان کمتر براي تهیه و اجرا - 4

داند که چگونه عمل ریزي، چون پروژه تعریف می شود مسئول پروژه میدر این شیوه برنامه

نیست،  هاریزي توسعه حل بحرانکند. باید به این نکته توجه داشت که به هیچ وجه، هدف برنامه

هاي کلیدي ریزي هستهیسه، در برنامههاست. در مقام مقادهی صحیح فعالیتبلکه هدف آن جهت

  ریزي جامع، مشکالت بسیار محدودتر هستند.نسبت به برنامه

 یاساس مشکالت ي،اقتصاد مختلف يهابخش در که نستیا است الزم ییاجرا نظر از آنچه

 یطراح در پروژه عنوان به يزیربرنامه یاساس مشکالت نیا يبرا فقط و ردیگیم قرار توجه مورد

 .ردیگیم صورت ییاجرا

 و ابتدا همان از را بخش مسائل تمام که رندیپذیم را امر نیا یاصل يهاهسته يزیربرنامه در 

 تهاجم مورد و ییشناسا را یاصل مشکالت دیبا یول کرد حل و یشناسائ توانینم توسعه برنامه یط

 يبندبودجه مانند ابزار ریسا قیطر از برنامه يهاسال طول در را مسائل هیبق و قرارداد يزیربرنامه

  .قرارداد يگزاراستیس مورد ساالنه

 :از عبارتند مرحله نیا يهاتیمز و هایژگیوبا این وجود 

 .شودیم ییشناسا ياقتصاد بخش هر یاصل ای یاساس  مشکالت

 .شودیم مطرح ياپروژه بخش، هر شده شناخته یاصل و یاساس مشکالت حل منظور به- 1

 به را منابع از يمحدود نسبتاً درصد ها،بخش یاصل مشکالت يبرا يشنهادیپ و هابرنامه - 2

 هاپروژه نیا کشور، بودجه نوسان هنگام در که داشت نانیاطم توانیم لذا .دهدیم اختصاص خود

 ساالنه بودجه میتنظ ندیفرآ به مشکالت و خواهند يکمتر مشکل ریدرگ هاهسته و شوندیم اجرا

 راتییتغ و شود کار برنامه یتمام يرو ابتدا از سال هر ستین الزم بیترت نیا به. دشویم سپرده

 در که نستیا ياهسته يزیربرنامه يهاتیمز از گرید یکی صورت نیا به. شوند اجرا هاآن در الزم

 ينظرها دیتجد کنندهنیتام منابع ثبات عدم لیبدل) جامع يزیربرنامه برخالف( هابرنامه نیا

 .ندارد ضرورت یالمتو
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 يرو شوند، گمارده کار به اقتصاد کل يرو نکهیا يبجا محدود متخصص یانسان يروین - 3

 در اشخاص نیا قاتیتحق جهینت مسلماً و شوند یم گرفته کار به و متمرکز یاصل مشکل چند

 خواهندب و کنند مطالعه را اقتصاد کل کوتاه فرصت در نکهیا تا بود خواهد بهتر مشکالت نیا طهیح

 .کنند حل را اقتصاد کل مشکالت

 شوند اجرا هم یخصوص بخش دست به توانندیم هاپروژه ،یاصل يهاهسته يزیربرنامه در 

  .ستین لیدخ یعموم بخش فقط لزوماً یعنی
  

  تکنیک آینده نگري - ب

زیست، ي بلندمدت علم، فناوري، محیطمند براي نکاه به آینده، فرآیند تالش نظام1نگاريآینده

هاي مطالعات هاي عام نوظهور و توجه به حوزهاقتصاد و اجتماع است که هدف آن شناسایی فناوري

  ترین منافع اقتصادي و اجتماعی را به دنبال دارند. استراتژیکی است که احتماالً بیش

د بلکه با ابزارهاي مختلف خو بینی، به دنبال کشف دقیق آینده نیست؛نگري همانند پیشآینده

دهد؛ و با هاي مختلفی را ارایه میهاي مختلف جامعه، آیندهآفرینان حوزهآوري نقشو گردهم

  سازد.ي مواجه با آینده میها را آمادهي حوزه تفکري مردم، آنتوسعه

- نگاري، مزایاي فرآیند آن است. این مزایا پنجاي آیندهي افزایش کاربرد برنامهیک دلیل عمده

شود، نگاري نامیده میآینده 5CSشروع شد و اصطالحاً  Cن انگلیسی با حرفگانه که در زبا

  :)1388پژوهی علوم و فناوري دفاعی، (مرکز آینده عبارتند از

 هاي متفاوت در کنار یکدیگر در یک اجتماع عمومی جدید که : جمع کردن گروه2ارتباطات

 توانند آزادنه با هم تعامل داشته باشند.که می

 کنندگان به نگاه کردن به آیندهتر، با اجبار شرکتهاي بلندمدتکز بر زمان: تمر3تمرکز-

 دادند.چه که تاکنون در ذهن خود انجام میاي به غیر از آنهاي دور؛ به آینده

                                                             
1- Foresight. 

2-Communication. 

3- Concentration. 
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 هاي پرباري را توانند مشارکتنگاري، بازیگران مختلف می: در فرآیند آینده1هماهنگی

 شکل دهند.

 کنندگان در فرآیند تمایل پیدا نداز مشترك از آینده، که شرکتا: ایجاد یک چشم2اجماع

 کنند به آن دست یابند.می

 توانند و راغب هستند تا بر اساس راهنمایی که تمامی بازیگران، می: تضمین این3تعهد

 انداز مطلوب، تغییرات را اعمال کنند.نگاري، جهت نیل به چشمهاي آیندهیافته

  نگاري از نظر مفهومی شامل پنج مرحله است:ي آیندهیک برنامهسازي پیاده

تشخیص و پایش تغییر: این مرحله، شامل ارزیابی و بررسی الگوهاي تغییر درگذشته و  - 1

آورد اي را فراهم میاساسی در خصوص وضعیت فعلی است. این تالش، زمینههاي آوري دادهجمع

هاي نوآوريمدهاي نوظهور را جستجو کرد. مانند ظهور، روندها، و پیاهاي در حال چرخه که بتوان

  ها و یا تغییرات آب و هوایی.فناورانه، تغییر ارزش

مالحظه و نقد اثرات تغییر: این مرحله، اثراتی را که تغییرات مداوم بر محیط ما دارند،  - 2

ر جدید سود کند؟ چه کسی با ظهور تغییکند. این که چگونه زندگی روزمره ما تغییر میارزیابی می

  توان اثرات تعییر را خنثی کرد؟بیند؟ چگونه میو یا ضرر می

یابی هاي ممکن گوناگون: این مرحله، به طور طبیعی حاصل برونبه تصویر کشیدن آینده - 3

ي اثرات بلندمدت و تأثیرات پیامدهاي نوظهور تغییرات است. ساختن سناریو و به روندها و مالحظه

نگاري براي انجام این مرحله است. نخست، پیشنهادهاي آینده د از جملهکار بردن تحلیل رون

پذیري و عدم قطعیت رویدادها و دهد تا امکانهاي گوناگون، به ما اجازه میسناریوهاي آینده

هاي احتمالی را براي هاي این کاوش، برنامهروندهاي آینده را کاوش کنیم؛ و بر اساس یافته

هاي ممکن گوناگون، خالقیت و انگیز آینده بسازیم. دوم، کاوش آیندهي شگفترویارویی با رویدادها

                                                             
1- Co-Ordination. 

2- Consensus. 

3- Commitment. 
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هاي پنهان، برد: درك گزینهمان، باال میي مرجعپذیري ما را براي به تصویر کشیدن آیندهانعطاف

  کند.اندازهاي تواناتر کمک میبه خلق چشم

آلی که ما ي ایدهآینده هاي ذهنی ازهاي مرجع: ساختن مدلبه تصویر کشیدن آینده - 4

ریزي و رهبري تحوالنه است. این امر عالقمند به ساختن آن هستیم، نخستین مرحله در برنامه

هایی را که در تحقق این مان و همچنین ارزشها و اهداف بلندمدتآلنیازمند آن است که ایده

تشریح کنیم. فعالیت  کنند، به روشنی، با دقت، و با ذکر جزییات،اهداف همکاري و کمک می

  سازي و ساختن اجماع است.العاده براي تیمع فوقرواندازسازي یک شچشم

ي نخست، سازي و اجراي تغییر مورد عالقه: انجام این مرحله در وهلهریزي، تیمبرنامه - 5

 هايت؛ یک تعهد از سطوح باالي سازمان در راستاي تأمین فعالیتسانجام اي نیازمند یک تعهد برا

کنند، و تیم پروژه را در یافتن منابع براي اجراي انداز مشارکت میپشتیبانی که در ساختن چشم

  کنند.ي مرجع حمایت میي آیندههاي سازندهبرنامه

یابد؛ ها و فعالیت از یکی به دیگري جریان میاین پنج فعالیت جدا، وابسته به هم هستند. داده

رند که با هماهنگی با یکدیگر، و در یک فرآیند جلو رونده و و هنگامی بیشترین اثرگذاري را دا

انداز را هاي الزم براي خلق چشممداوم انجام شوند. هنگامی که تیم راهبردي برنامه، استراتژي

ها، نگاري به صورت پیوسته مورد پایش قرار گیرد، تا تغییر روشتدوین کرد، باید فرآیند آینده

  از پیامدهاي نوظهور در آن اعمال شود. و اثرات ناشیتغییر اهداف 

  

پایان به هم ي بیقالب یک چرخه دري برگشت، و نگاري با یک حلقهبنابراین پنج مرحله آینده

  ترسیم شده است.بدین شکل شوند. ارتباط این پنج گام مرتبط می
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  نگاريگانه تکنیک آیندهمراحل پنج

  

 فکارتکنیک مشارکتی بارش ا - پ

توفان مغزي از . یند تولید نظریات جدید در شرایط آزاد استآتوفان مغزي یا بارش افکار، فر

ها و کنند ایدههاست که افراد فرصت پیدا میهاي مورد استفاده در کنفرانس و جلسهتکنیک

قدر . این واژه به زبانی ساده به معناي تشویق ابتکار است.نظریات خودشان را به راحتی مطرح کنند

کارگیري چند فکر به مراتب مؤثرتر از یک فکر  مسلم، جهت به حرکت درآوردن قوه خالقیت به

لذا افراد یک گروه در یک نشست به بحث و تفحص پرداخته و افکار خویش را بازگو کرده و .است

و قبول  شود ادامه داشته این امر تا زمانی که تمامی افکار بیان.نشینندوگو می پیرامون آن به گفت

  .پذیردگیري نهایی انجام میهاي کافی با رايپیشنهادها بعد از ارایه دلیلدر و یا 

شود و افراد در پی یافتن ، یک دوره تفکر آغاز می»توفان مغزي«عموماً بعد از هر نشست  

ها توفان اندیشه. آیندبرمی» جواب شش سؤال چه چیز، چرا، کجا، چگونه، چه زمان و چه کسی«

  .له در گروه استأهاي مؤثر حل مسبه بیان دیگر توفان فکري، یکی از روشیا 

سازد که موانع ذهنی را برطرف و در فاصله زمانی کوتاه نظریات بیاین روش، افراد را قادر می 

استفاده از تکنیک توفان  Brainstorming Toolbox افزار تخصصیشماري ارایه کنند، نرم

  .نمایدمغزي را تسهیل می

  

به تصویر کشیدن 

 هاي گوناگونآینده

به تصویر کشیدن 

 مرجعهاي آینده
-ریزي، تیمبرنامه

 سازي و اجرا

 نقد اثرات تغییر

تشخصی و پایش 

 تغییر
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 :موارد استفاده توفان مغزي یا بارش افکار

 .اي را داشته باشیمهاي احتمالی مسألهحلقصد تعیین علل یا راه - 

 .هاي اجرایی یک طرح را تعیین کنیمتصمیم داشته باشیم گام - 

در  (.ایم که باید در مورد آن، اقدامی عملی صورت پذیرداي گرفتهتصمیم به انتخاب مسأله - 

توان آوري شود، از این روش میی که باید طی یک مدت کوتاه، بیشتر نظریات جمعشرایط

 ).استفاده کرد

 .قصد دریافت تمام عقاید را داشته باشیم - 

  بندي شده است:مراحل انجام تکنیک بارش افکار را به صورت ذیل دسته

 گیردلیستی از موضوعات در اختیار اعضاء گروه قرار می. 

 کندبندي را جداگانه روي یک برگ ثبت میهر یک، اولویت. 

 شودبدون هیچ اظهار نظري، تمام نظرات روي تخته ثبت می. 

 کندهر کدام از اعضاء درباره لیست نوشته شده روي تخته اظهار نظر می. 

 ترین اولویت اولویتی که بیشترین امتیاز را آورد با ذکر دالیل و ثبت دالیل به عنوان مهم

  شود.اعالم می

  .یابداینکار تا پایان یافتن موضوعات لیست اولیه ادامه می

 :ها، رعایت این موارد ضروري استریزي و اداره موفق جلسه توفان اندیشهبراي طراحی، برنامه

  شودجلسه توفان مغزي با انتخاب یک موضوع مشخص شروع می - 

 .کندا به نوبت نظرخواهی میبراي اطمینان از شرکت تمام افراد، رهبر گروه از همه اعض - .

 .شودگیري و سرزنش کردن داده نمیبه کسی اجازه خرده - 

چنانچه نظریات افراد به پایان رسید، سؤاالتی مانند چه کسی، چه، چه وقت، کجا، چرا و  - 

 .شودوگو مطرح میچگونه براي به جریان افتادن دوباره گفت

ان یا تخته نوشته یا یادداشت شود تا همه به آن نظرات باید به دقت روي یک نمودار جری - 

 .توجه داشته باشند
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اعضا باید نظریات مختلف را جدا کرده، چند نظر کلیدي را انتخاب کنند و به تفصیل مورد  - 

موارد یادداشت شده براي  .وگو قرار دهند و آنها را به ترتیب اهمیت، یادداشت کنند گفت

 .ري شوداستفاده در جلسات آینده نگهدا

 .کنندسپس اعضاء یک یا دو نظر را براي بررسی عمیق انتخاب می - 

-توفان مغزي ممکن است مقدم یا به دنبال و یا همزمان با استفاده از سایر ابزارها و تکنیک - 

  .هاي بهبود مورد استفاده قرار گیرد

  

  SWOTتکنیک ماتریس  - ت

ریزي باشد. و اگر چه نخستین بار براي برنامههاي گوناگون میریزي راهبردي داراي مدلبرنامه

ریـزي و  اي نیـز در برنامـه  در بخش خصوصی به کار گرفته شده است، اما بعـدها کـاربرد گسـترده   

ریزي شهري راهبردي به طور کلی از شش سیاستگزاري دولتی و همگانی یافته است. فرایند برنامه

. تدوین راهبـرد  4اندازسازي . چشم3نجش وضعیت . س2ریزي پروژه . برنامه1شود: گام تشکیل می

اندازسازي در فصل مشترك دو مرحله اساسی فرآیند، یعنی در حد . پایش. مرحله چشم6. اجرا و 5

بـا تـدوین   » انـداز چشـم «قرار گرفتـه اسـت.   » تدوین راهبرد«و » سنجش وضعیت«فاصل مراحل 

ریـزي  کـی از ابزارهـاي مهـم برنامـه    ی SWOTاي ضروري و قطعـی دارد. تکنیـک   رابطه» راهبرد«

راهبردي است که در فرایند تجزیه و تحلیل هاي محیطی و درونی و خلق راهبردهاي متناسـب بـا   

  ها به کار برده می شود. شرایط محیطی و درونی جهت هدایت و کنترل سیستم

 SWOTند یآها و تهدیدات است و در اصطالح فر ها، فرصت ها، ضعف در لغت به معنی قوت

 SWOTهاي موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل  شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر

  باشد: برگرفته از این لغات می SWOTگویند. واژه 

 S: strengthبه معنی قدرت  

W: Weakness به معنی ضعف  

o: opportunity به معنی فرصت  

T:Threat به معنی تهدید  
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ي عوامل (چه موثر و چه غیر موثر) بر  را براي شناسایی همهمحققان الگوهاي متفاوتی 

ها،  اند که در بیشتر متون با عناوین تجزیه و تحلیل قوت ه نمودهئهاي یک سازمان ارا فعالیت

  اند. ها به کار برده ها و تهدید ها، فرصت ضعف

بینی  پیش یند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراینآثر از فرأراهبرد هر سازمان مت

در این میان شناخت عوامل  یند موفقیت سازمان و کشور دارد.آنقشی اساسی در فر آیندهوضعیت 

  باشد. محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می

ها و  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت گو یک راهبرد است که قوتاز این دیدگاه این ال

ها و تهدیدات  رساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت تهدیدات را به حداقل ممکن می

شود و گزینه راهبرد بین آنها انتخاب  پیوند داده می SO و یا WT ،ST ،WOدر چهار چوب کلی

  شود. می

ها و نقاط قوت و ضعف مؤلفه تهدیدات و فرصت 4یک سیستم را با توجه به  مدیران با این ابزار

  دهند.دهند و راهبرد بهینه و کاربردي را پیشنهاد میمورد بررسی قرار می
  

  SWOTتجزیه و تحلیل 

  عوامل داخلی

  عوامل محیطی
  ) Wفهرست ضعفها (  ) Sفهرست قوتها (

  

  ) Oفهرست فرصتها ( 

  1ناحیه 

صتها با استفاده از نقاط قوت (راهبرد استفاده از فر

SO(  

  2ناحیه 

از مزیتهایی که در فرصت نهفته است استفاده 

  ) WOنماییم براي جبران نقاط ضعف (راهبرد 

  

  ) Tفهرست تهدیدها ( 

  3ناحیه 

استفاده از نقاط قوت براي جلوگیري از تهدیدها 

  ) ST(راهبرد 

  4ناحیه 

تهدیدها و به حداقل رساندن زیانهاي ناشی از 

  ) WTنقاط ضعف (راهبرد 

  

هنگام کاربرد تکنیک سوات در قلمرو مدیریت بازرگـانی بـه واسـطه سـهولت تفکیـک محـیط       

توان از یکدیگر تمیز مقوله قوت، ضعف، تهدید و فرصت را می 4درونی و بیرونی سازمان، به راحتی 

سازي اي نیاز به بازتعریف و مناسبهریزي شهري و منطقداد، اما براي کاربرد این مفاهیم در برنامه

اي مقـوالت چهارگانـه   ریزي شـهري و منطقـه  هاي برنامهباشد. با توجه به ویژگیمقوالت مزبور می

پدیده مورد بررسی قرار داد؛ بـه  » فعلیت«و » ماهیت«توان بر اساس دو فاکتور تحلیل سوات را می
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توانـد مثبـت   اي اوالَ از نظر ماهیت مـی قههاي سیستم شهري و منطعبارت دیگر هر یک از کیفیت

  تواند بالقوه و یا بالفعل باشد.(مطلوب) و یا منفی (نامطلوب) باشد و ثانیاَ از نظر فعلیت می
  

  ماهیت و فعلیت

  ماهیت                                                

  فعلیت
  منفی  مثبت

  ضعف  قوت  بالفعل

  تهدید  فرصت  بالقوه
  

اي منطقه هستند کـه  آن دسته از کیفیات ماهوي و رویه» هاقوت«ناي چنین چارچوبی بر مب 

اي منطقـه  آن دسته از کیفیات مـاهوي و رویـه  » هاضعف«از ماهیتی مطلوب و بالفعل برخوردارند. 

امکاناتی هستند کـه بـه صـورت    » هافرصت«هستند که از ماهیتی نامطلوب و بالفعل برخوردارند.  

» تهدیـدها «باشـد.  ریـزي مـی  ها نیازمند برنامـه محل وجود دارند و به فعلیت درآمدن آن در بالقوه

-در محل وجود دارند و در صورت عدم چـاره  ها و مخاطراتی هستند که به صورت بالقوهمحدودیت

در آینده به فعلیت درآمـده و باعـث   » تداوم روندهاي کنونی«جویی و اتخاذ تصمیمات الزم در اثر 

  ).1385یفیت خواهند شد (گلکار،تنزل ک
  

  »برایسون« ریزي استراتژیکبرنامهمدل -ث

مراحل فرایند برنامه ریزي استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش  نشان داده شده در ادامه،نمودار 

هاي قبلـی و رفـع نقـاط ضـعف آنهـا بـراي کـاربرد در        مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلاین  دهد.  می

ابق با تعریف برنامه ریزي) طاین مدل شامل یک فرایند پیوسته (م. باشد ي عمومی و غیرانتفاعی میسازمانها

  یابد. باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه می و تکرارپذیر می
  

راینـد ایـن اسـت    شود. از خصوصیات این ف این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می قسمتدر این 

ـ   که نتایج حاصل از هر مرحله می  د.تواند در بازنگري یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قـرار گیرن

  د:باش ریزي استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر میمراحل فرایند برنامه
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ریـزي بررسـی   امـه ریزي استراتژیک براي سازمان مـورد برن در این مرحله ضرورت برنامهتوافق اولیه:- 1

هـا یـا افـرادي کـه بایـد در      ها، واحدها، گروهشود. سازمان ریزي حاصل میشده و آشنایی با این نوع برنامه

ریزي بایـد انجـام شـوند    شوند. مراحلی که در برنامه ریزي درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه میبرنامه

 ههاي مورد نیاز براي جلسات و نحو نامه انجام، آیینبندي ریزي، زمانشوند. روش انجام برنامه شرح داده می

 .گردند گردند. منابع و امکانات الزم تعیین می دهی مشخص می گزارش

است که سازمان با آنهـا روبروسـت.   » باید هایی«وظایف رسمی و غیررسمی سازمان : تعیین وظایف- 2

صالح (دولت، مجلـس  طرف مراجع ذي در این مرحله هدف اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از

.) به آنها محول شده است شناسایی نمایند. شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این واقعیت  . و.

ها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سـازمانی را کـه در آن مشـغول بکارنـد     در بیشتر سازمان

اند. از طرف دیگر وظایف محول شده به سـازمان   یکبار مطالعه نکرده دانند و اساسنامه آن را حتی براي نمی

کند. بنابراین ضـروري   تواند در آن فعالیت کند تعریف نمی عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان می

است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با آن وظایف آشنا شد (که از این طریق بعضـی از  

گردند)، ثانیاً مواردي را که در حیطه اختیارات سـازمان قـرار    یارات و ذینفعان سازمان نیز شناسایی میاخت

 ت.اند، شناخ گیرند اما تا بحال کشف نشده می

هـاي   تواند بر نگـرش، منـابع یـا خروجـی     ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که میتحلیل ذینفعان: - 3

درآمد ارزشـمندي بـراي    هاي سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش یسازمان تأثیر گذارد و یا از خروج

تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار ضروري است، چرا که رمز موفقیـت در بخـش   

دولتی و غیرانتفاعی ارضاي ذینفعان کلیدي سازمان است. اگر سازمان ندانـد کـه ذینفعـانش چـه کسـانی      

برند، و وضعیت عملکردي سـازمان در قبـال    رهایی براي قضاوت درباره سازمان به کار میهستند، چه معیا

هایی را که باید براي ارضاي ذینفعـان کلیـدي    این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت

 د.خود انجام دهد، شناسایی کن
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برنامه عملیاتی  ایجنت

 یکساله

دورنماي موفقیت 

 سازمان

تعیین موضوعات  هاتعیین استراتژي

 استراتژیک

ها و شرح طرح

 اقدامات

 توافق اولیه تحلیل ذینفعان

تحلیل محیط 

یین وظایف عت خارجی

 سازمانی

  مراجعان، مشتریان

 کنندگان مالیتامین

  رقبا(نیروهاي رقابتی)

ي همکاران(نیروها

 همکاري)

  فشارها، روندها:

  سیاسی•

  اقتصادي •

  اجتماعی •

 تکنولوژیک •

تحلیل محیط 

 داخلی

 ماموریت/ارزشها

  استراتژي فعلی

  کلی•

  اي یا بخشیوظیفه•

  عملکرد

  نتایج•

  سابقه•

  منابع

  نیروي انسانی•

  اقتصادي•

  اطالعات•

 هاتوانایی•

 ها / تهدیدهافرصت

قوت/ نقاط  نقاط

 تدوین استراتژي           اجرا                                                            

  مدل برایسون.-1شکل شماره
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جمالت و عباراتی اسـت کـه اهـداف نهـایی     مأموریت سازمان  تنظیم بیانیه مأموریت سازمان:-4

پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص  ههاي حاکم بر سازمان و نحوسازمان، فلسفه وجودي، ارزش

هاي ها و فعالیت کند. عالوه بر این موارد، اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث می

سـازد   هاي آن را همسو میریت سازمان، تمام فعالیتکند. توافق بر مأمو سازنده و مؤثر را هموار می

 د.ده کارکنان آن را افزایش می یزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاًو انگ

اساس استراتژیک عمل کردن شـناخت شـرایط اسـت. یـک بـازیکن      شناخت محیط سازمان: -5

د آگـاهی دارد، سـعی   ها و وظایف هر یک از اعضاي تـیم خـو   موفق فوتبال عالوه بر اینکه از توانایی

کند شرایط تیم مقابل و نقاط قوت و ضـعف هـر یـک از افـراد آن را دریابـد و بـا داشـتن ایـن          می

مأموریت در ذهن یعنی پیروز شدن در بازي، در هر لحظه بهترین حرکت را انجام دهد. براي اینکه 

ود را بـه خـوبی   یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بـر خـ  

شناسایی نماید. در این مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی 

گردند. در  ها براي سازمان تعیین میو تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن

هـا،   هـا، خروجـی   راستاي شناخت محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودي

 د.گیرن سازمان مورد مطالعه قرار میفرایند و عملکرد 

ریزي استراتژیک این مرحله قلب فرایند برنامهتعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان:-6

-است. موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزش

ها، تأمین منابع مالی، سازمان  کنندگان، هزینه ه، مراجعان یا استفادهها، محصول یا خدمات ارائه شد

است کـه سـازمان بـا آنهـا مواجـه       هایی گذارد. هدف این مرحله تعیین انتخاب یا مدیریت تأثیر می

 ت.اس

به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان ها:تعیین استراتژي-7

شـوند. ایـن اقـدامات     بیـان مـی   ...ها وها، اهداف، طرح ت گیرد که در قالب برنامهباید اقداماتی صور

هـا،   هـا، برنامـه  شوند. در واقع استراتژي عبارتست از قالبی از اهـداف، سیاسـت   استراتژي نامیده می

کنند سازمان چیست، چه کاري انجـام   هاي منابع که مشخص می ها، تصمیمات یا تخصیصفعالیت
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محـدودة   توانند تحت سطوح سازمانی، وظایف و ها می دهد. استراتژي ا آن را انجام میدهد و چر می

 د.زمانی متفاوتی تعریف شون

هـا،  تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین استراتژي این مرحله میها و اقدامات:شرح طرح-8

رسـد و   ها بـه پایـان مـی   تژيریزي استراتژیک با تعیین استراانجام شود اما از آنجایی که کار برنامه

شـود   ها و اقدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام میاجراي آن در قالب تعریف طرح

این تفکیک صورت گرفته است. به عبارت دیگر از این مرحله به بعد از مـدل برایسـون مربـوط بـه     

-ظور اجراي هر یک از اسـتراتژي گردد. در این مرحله به من اجراي برنامه و مدیریت استراتژیک می

 د.گرد تعدادي طرح و اقدام تعریف میهاي انتخاب شده 

در ایـن مرحلـه، توصـیفی از شـرایط آینـده سـازمان در       تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده:-9

شـود.   هاي تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه مـی  صورت بکارگیري استراتژي

هاي  شود که در آن شرحی از مأموریت، استراتژي ف دورنماي موفقیت سازمان نامیده میاین توصی

گیري مهم و استانداردهاي اخالقی مد نظر همـۀ   اساسی، معیارهاي عملکرد، بعضی از قواعد تصمیم

شود. در صورت تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهنـد دانسـت کـه چـه      کارمندان ارائه می

رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروي افراد در رسیدن بـه اهـداف سـازمان بـه      ز آنها میانتظاري ا

  د.یاب نظارت مستقیم کاهش میوجود آمده و نیاز به 

در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشـتم و  برنامه عملیاتی یکساله:-10

ان، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن گیر هاي تعیین شده توسط تصمیم بر اساس اولویت

  .شود ها و اقدامات انجام میمدیریت و کنترل طرح

 
  بومی شده »برایسون« ریزي استراتژیکبرنامهمدل  - ج

بررسی تجربه توسعه در کشورهاي در حال توسعه در طی چند دهه اخیر و مطالعـات متعـدد در ایـن    

در اکثر کشورهاي جهان سوم بـراي دسـتیابی بـه توسـعه صـورت       هایی کهدهد که تالشزمینه نشان می

اند جلو فقر همه جانبه را گرفته و زمینـه هـاي اشـتغال کامـل را فـراهم      گرفته نه تنها تا کنون قادر نشده

هـایی از جمعیـت و تسـریع رونـد     سازند، بلکه در اکثر موارد به حاشیه نشینی و محرومیـت کامـل بخـش   
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هـاي مسـکونی اکثریـت    نزل کیفیت زندگی، تبدیل حومه شهرهاي بزرگ به محلـه مهاجرت از روستاها، ت

فقیر جامعه، گسترش فقر و نابودي محیط زیست انجامیده است. به منظور کـاهش ایـن قبیـل پیامـدهاي     

اي مورد توجه قرار گرفتـه  سازي مجدد توسعه سه فرایند مهم و شالودهدر مفهوم"آسیب شناختی توسعه، 

سازي. اگر به این واقعیت توجه شود  تند از: سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمنداست که عبار

که بسیاري از پیامدهاي ناگوار توسعه در جهان سوم نتیجه تقلیـد ناآگاهانـه از الگوهـاي توسـعه بیرونـی،      

اهش پیامـدهاي  تواند به کـ سازي میروش توسعه باال به پایین و جریان یک سویه قدرت بوده است، بومی

آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاري با مفاهیم مطرح شده در پـارادیم هـاي جدیـد توسـعه و     

تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمندسازي قشر ضعیف جامعه منجر شـود. بـه عبـارت    

رونی جامعـه محلـی و تقویـت    هاي بیرونی توسعه با شرایط دسازي را انطباق الگوها و روشدیگر اگر بومی

تواند به توانمندسـازي جامعـه محلـی جهـان     هاي بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، میالگوها و روش

سوم کمک نماید. بومی سازي پیوندي نهادینه بین دانش رسمی و دانش بومی در عرصه عمـل و نهادینـه   

د رویه غالب الگوهـاي مرسـوم توسـعه در جهـت     توانکردن آن در جریان توسعه خواهد بود. این انگاره می

 تمرکز، یکنواخت سازي و حذف تنـوع و تکثـر را تعـدیل نمایـد و پیامـدهاي منفـی آن را کـاهش دهـد.        

 )1390(قایاباشی، 

ها و فنون توسعه و تطابق آن با شرایط جامعه بـومی  سازي را استفاده آگاهانه از الگوها، روشاگر بومی

هاي بومی یا همان پیوند دانش رسمی با دانـش و شـرایط   ها و روشو تقویت تکنیکدر کنار به روز کردن 

گیـري  تواند به توانمند سازي و مشارکت مردم در جریان توسـعه و شـکل  بومی بدانیم، چنین راهبردي می

 هـا زا، متکی به خود و پایدار منجر شود. چنانکه ویسکاف با توجه به تجربه چینـی یک جریان توسعه درون

به عنوان یک خط مشی آگاهانه،  60ها بعد از دهه ینیتراتژي مناسب توسعه می نویسد؛ چدر ارتباط با اس

کنند تا از بدهی بلند مدت پرهیـز نماینـد. آنهـا منـابع و تـالش      از استراتژي توسعه خود متکی پیروي می

به تکنولوژي وارداتی که توسـط  هاي تکنولوژي بومی خود اختصاص داده اند تا بیشتري را به توسعه توانایی

شود، وابستگی نداشته باشند. لین در مورد استراتژي توسعه چـین  هاي خصوصی خارجی عرضه میشرکت

می نویسد: این استراتژي نافی روابط تجاري عادي و همکاري بین اللملی بـه عنـوان یـک محـرك فرعـی      
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کند، سعی دارد مطمئن شود سترده میتوسعه نیست. کشور چین در حالی که تجارت خود را به سرعت گ

) الگـوي  272 :11990لـین باشـد. ( که در حال تقویت الگوي توسعه مربوط به خود و نـه تحریـف آن مـی   

اي است که با استراتژي توسعه رشد همراه بـا توزیـع کـامال مـرتبط     توسعه متکی به خود استراتژي توسعه

مـیالدي بـه بعـد توسـط     1960. این استراتژي در دهـه  انگیزشی متفاوتی دارد است، اما الگوي سازمانی و

زا و جهـش اقتصـادي و صـنعتی در    چینی ها بطور آگاهانه پیروي شد و پایه هاي یک الگوي توسعه درون

  )20: 1370ریزي کرد. (هنریوت هاي بعد را پیدهه

شـرح نمـودار   بنابراین در طراحی برنامه توسعه شهرستان و تدوین گزارش پیش رو، مدل برایسون بـه  

گیـري شـده اسـت. ایـن     ذیل بومی شده و براي اجرا در بخش هاي مختلف به صورت جزءتـر، از آن بهـره  

  باشد.ها و مراحل تجربی طی شده در طول زمان اجراي این پروژه مینمودار چکیده مطالعات، پایش

  

                                                             

1 - Lin 
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  انداز% چشم60نسخه 

تعیین عوامل درونی و بیرونی با 

 اهمیت شهرستان

 1پانل 

 پرسشنامه تمرین میراث

  اسناد فرادست جدید

  اندازصالحات در چشما

 هاگیرياصالحات در جهت

 انداز نهاییچشم 2پانل  اندازنهایی چشمنسخه نیمه

 مطالعه شناختی شهرستان

 ارزیابی محیط داخلی

 ارزیابی محیط خارجی

 تعیین عوامل درونی و بیرونی

 پرسشنامه تعیین رتبه و اهمیت عوامل درونی و بیرونی

با اهمیت  شناسایی عوامل

 ناحیه استراتژیک شهرستان

 موضوعات استراتژیک

 استخراج استراتژي اسناد باالدستی

 اهداف کالن

 طراحی استراتژي

 اندیشی و نظر مشاوراز هم استراتژیحاصل

 ارزش هاي بنیادین

 مصاحبه با خبرگان

 مطالعه اسناد فرادست

 تهیه و تحلیل پرسشنامه

 لیه از وضع موجودبرداشت او

 پرسشنامه منویات

 نظرات عموم مردم

 سایر اسناد فرادستی و ملی 

 

 فرآیند طی شده در این پروژه -2 شماره شکل 
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فصل سوم: تدوین چشم انداز و 

 اهداف کالن شهرستان
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  داز شهرستانماهیت چشم ان-3-1

در عصر جهانی شدن هر مکانی براي به دست آوردن سهم خود از ثروت، استعدادهاي درخشان 

و سایر منابع ناگزیر باید با اماکن دیگر به رقابت برخیزد. در این میانه شهرهاي معروف دقیقاَ مانند 

ه سهولت به فروش هاي مشهور تجاري قادر خواهند بود کاال و خدمات خود را بها و ماركکمپانی

برسانند؛ نیروي انسانی بهتري به استخدام درآورند؛ بازدیدکنندگان بیشتري را به خود جلب نمایند؛ 

ها را به خود معطوف سازند، محل مناسبی براي برگزاري رویدادهاي مهم (علمی، گذاريسرمایه

هاي خصوصی ی، بنگاههنري، سیاسی، ورزشی) تلقی گردند. در حالی که در حوزه مدیریت بازرگان

- انداز و راهبرد میدر راستاي مأموریت ذاتی خود و کسب سهم بیشتري از بازار به تدوین چشم

اي نیز این گونه مفاهیم به ابزارهایی جهت ریزي شهري و منطقهپردازند، اینک در حوزه برنامه

ال که شهرهاي داراي اند. در همان حارتقاء کیفیت و توان رقابتی شهرها و مناطق بدل گردیده

انداز توسط روندهاي موجود به آینده انداز، آینده خود را خواهند آفرید، شهرهاي فاقد چشمچشم

هاي روز به روز و سازيرفت از محیط تصمیمداده خواهند شد. به عبارت دیگر تنها راه برون» هل«

دهند، هدایت و دید قرار میاي که بدون شک آینده شهرها و مناطق را مورد تههاي سلیقهسیاست

-هاي مشترك جامعه و طرفاندازي است که بر اساس ارزشمدیریت راهبردي شهر بر مبناي چشم

هاي جمع تواند محصول تفکر و ارزشاندازي نمیهاي ذینفع شکل گرفته باشد. چنین چشم

 شکل گرفته باشد ریزان باشد بلکه الزم است بر مبناي فرآیندي عقالیی و شفافکوچکی از برنامه

  ).1384گلکار، (
  

  اندازتعریف چشم

در لغت، یعنی منظره وسیع باصفا؛ مساحتی از دشت یا تپه و کوه که چشم آن را » اندازچشم«

انداز ارائه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است، که ببیند. اما در اصطالح، چشم

- هاي جامعجامعه و نظام حکومتی قرار دارد و داراي ویژگیمانند چراغی در افق بلندمدت، فراوري 

  گرایی است.گرایی و واقعارزشنگري، نگري، آینده
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انداز، تصویري مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلند مدت در تعریف دیگر، چشم

  گردد.هاي نظام و مردم تعیین میاست، که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان

  

  اندازیی چشمچرا- الف

شده نیست. این   در دنیاي پرتالطم امروز، موفقیت هیچ فرد، سازمان، شهر یا کشوري تضمین

شود و دنیا  ، عصر موفقیت نامیده می1رد براوندر شرایطی است که عصر ما، به روایت پرفسور ادوا

  ).1385(والتر،  عطش موفقیت دارد. اما موفقیت چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟

ها و هنجارهاي فرد یا گروه  بینی و ارزش موفقیت اساساً مفهومی شخصی است که با جهان

ي یک  رساندن شایسته به انجام"  اند: نسبت دارد. برخی منابع موفقیت را چنین تعریف کرده

. این تعریف به روشنی نشان "ماموریت، وظیفه، و یا دستیابی به یک هدف آرمانی معنادار و بایسته

  هاي دور. ي نزدیک و خواه آینده آید، خواه آینده د که موفقیت اصوالً در آینده به دست میده می

ها و یا شهرها،  ساز بود اما افراد، سازمان ، ناگزیر باید آینده بنابراین، براي دستیابی به موفقیت

وانایی کنند؟ منطقاً نخستین گام در این مسیر باید ت سازي را کسب می آینده  چگونه شایستگی

هاي ما با نگاهی مثبت و همراه با امید به آینده باشد. در غیاب  ها و یا آرمان تعریف ماموریت، هدف

اي را آغاز کرده، اما  چون مسافري خواهیم بود که سفر پرمخاطره ، ما هم"ها خواسته"تعریف این 

با تدوین یک  انداز، بیان روشن همین خواسته، در طول زمان است. مقصد روشنی ندارد. چشم

  داریم.  ي خواستنی خود را بر می انداز اثربخش، ما نخستین گام بلند در راه خلق آینده چشم

ي مطلوب شهر است که بلندترین آمال و  نواز از آینده انداز شهر، تصویري زیبا، جذاب و چشم چشم

نفعان شهر، اعم  ت که ذياي اس انداز، همان آینده کند. چشم نفعان شهر را در خود جمع می آرزوهاي ذي

کنند که آن را  وکارها و شهروندان، تعهد می ي شهر، کسب اندرکار توسعه ها و نهادهاي دست از سازمان

  رقم بزنند.

ها در مقطع  توان در ادیان الهی جستجو کرد، زیرا هر کدام از آن انداز را می ي چشم پیشینه

کردند. به  شان ترسیم می خاصی را در برابر پیروان انداز زمانی و بافت تاریخی ـ اجتماعی خود، چشم

                                                             
1- Edward Browne. 
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انداز زندگی  آییم، با دو چشم انداز به دنیا می خاطر داشته باشیم که ما شیعیان، بالفطره با دو چشم

که به  "ظهور"انداز  کنیم: نخست چشم آفرین تسلیم می انداز جان به جان کنیم، و با دو چشم می

که به آخرت  "بهشت"انداز  شود، و دیگري چشم ادي مربوط میکمال جامعه و فرد در دنیاي م

  پردازد. می

به مفهوم امروزي آن در ادبیات  "انداز چشم"دهد که پیدایش مفهوم  ها نشان می اما بررسی

این مؤسسه از بدو تأسیس  گردد. قع در ایاالت متحده باز میوا 1هاي بدیل مدیریت، به مؤسسه آینده

 ،2پژوهی به کار گرفته است. کلمنت بزولد انداز را در کنار سایر ابزارهاي آینده م، چش1977خود در سال 

به چاپ رسید، رویکرد  1978اي که سال  رئیس هیئت مدیره این مؤسسه، در کتاب ارزنده مؤسس و

را مرور کرد. اثر بزولد را باید نخستین مرجعی   هاي بهتر  آیندهگذاري و انتخاب  جوامع مختلف به هدف

  ها پیشنهاد کرد. انداز در سازمان یافته براي خلق چشم دانست که یک روش سامان

، مورخ 3انداز؛ مدیون اوست، فردریک پوالك ي مفهوم چشم یکی دیگر از اندیشمندانی که توسعه

را ارایه کرد. کتاب وي (انسان در  "تصویرهاي مثبت"شناس هلندي است که مفهوم  و جامعه

ین کتابی است که بر پژوهش و تفکر پیرامون آینده متمرکز شده است. وجوي معنا) نخست جست

ي  ایجاد کرد. پوالك اعتقاد داشت که همه بینی هنجاري پیشتالش وي یک مبناي عقالیی براي 

هاي ما معطوف به آینده هستند و از این رو، تصویري که از آینده در ذهن  تصمیم

(ها) است. به طور  آن "محور انتخاب"اساس رفتارهاي  بندد، پایه و (گان) نقش می گیرنده تصمیم

  شوند. خالصه، پوالك معتقد بود که تصویرهاي مثبت جدید از آینده، سبب ایجاد تحول می

انداز به ادبیات  بود که مفهوم چشم 1980ي  و اوایل دهه 1970ي  براي نخستین بار، اواخر دهه

در برخی از شهرهاي ایاالت فلوریداي آمریکا به  هاي بدیل مؤسسه آیندهمدیریت شهري راه پیدا کرد، زیرا 

  انداز شهري مشغول شد. طراحی چشم

آمیز  هاي موفقیت ساختن براي ماندن: عادت"به نام  4ي جیمز کالینز و جري پوراس اما کتاب ارزنده

                                                             
1-Institute for Alternative Futures. 

2-Clement bezold. 

3-Frederik Polak. 

4-Collins & Porras. 
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ثیر زیادي انداز تأ ي مفهوم چشم که به فارسی نیز ترجمه شده است، بر توسعه 1"هاي رویاپرداز شرکت

اندازهاي شهري  پردازد و به طور خاص به چشم اندازهاي سازمانی می گذاشت. این کتاب، گرچه به چشم

وکارهاي موفق و پایدار نشان داد.  و اهداف جسورانه را در خلق کسب انداز چشمکند، اما اهمیت  اشاره نمی

  انداز تبدیل شود. چشم هاي به یکی از مؤلفه "اهداف جسورانه"این کتاب بود که باعث شد 

هاي سرشناس  نیز نام برد. او که از تئوریسین 2پس از کالینز و همکارش پوراس، باید از پیتر سنگه

انداز  ي مفهوم چشم اي در توسعه است، نقش برجسته 3"پنجمین فرمان"یادگیري سازمانی و خالق کتاب 

  داشته است.

ریزي شهري و  از جاي خود را در ادبیات برنامهاند طور که اشاره شد، امروزه مفهوم چشم ن هما

هاي بلندمدت خود را تدوین  اندازها و برنامه ي شهرها و مناطق، چشم اي نیز باز کرده و تقریباً همه منطقه

اندازسازي در سطح شهرها چندسالی است  کرده یا در دست تدوین دارند. در کشور ما نیز، نهضت چشم

، دست کم تهران، مشهد مقدس، کرمان، اصفهان و حتی شهرهاي اکنون که آغاز شده است و هم

  اند. انداز شده چون دورود صاحب چشم کوچکتري هم

  

  انداز چشمچیستی -ب

نفعان یک شهر (یا سازمان) از صمیم قلب به  ي مطلوب است که ذي انداز تصویري از آینده چشم

آینده "یسی، سؤال اصلی این است که هاي اکتشافی مانند سناریونو دنبال تحقق آن هستند. در روش

آینده "انداز (رویکرد هنجاري) سؤال اصلی ما این است که  . اما در تدوین چشم"تواند باشد؟ چگونه می

از واقعیت ـ به معناي چیزي که وجود دارد ـ  انداز چشم. الزم است اشاره کنیم که "چگونه باید باشد؟

  ).3ندارد (شکلي خلق چیزي است که وجود  هانداز دربار آورد. چشم سخن به میان نمی

  

                                                             
1-Building your Company’s Vision. 

2-Peter Senge. 

3-The Fifth Discipline. 
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  انواع آینده ها.-3شماره شکل

  

اندازها توسط رهبران یا مدیران کافی نیست. کالینز و پوراس پس از  اما صرف تدوین چشم

نعکاس وقتی بیشترین قدرت را دارد که ا انداز چشمرسند که  هاي زیاد، به این نتیجه می بررسی

نفعان شهر (گروه یا سازمان) باشد. به بیان دیگر، ظرفیت اصلی  هاي عمیق ذي ها و ارزش آرمان

ها باشد. وقتی  سوسازي تالش شود که بتواند ضامن انگیزش و هم ها وقتی شکوفا میانداز چشم

ر از وکارها و شهروندان آن نسبت به یک تصوی  ي یک شهر و کسب اندرکار توسعه هاي دست سازمان

آورند تا آن را  هایشان فشار می ها و سازمان ي مطلوب شهر متعهد شوند، به خودشان و شرکت آینده

  تحقق ببخشند.

اي که  آینده"از  "تصویري بزرگ"انداز در شهرها این است که  یکی از کارکردهاي کلیدي چشم

هاي  دهد و فعالیت وکارها و شهروندان قرار می در اختیار کسب "قرار است به سمت آن برویم

انداز این است که وقتی همه؛ شناخت و درك  کند. پیامد دیگر چشم ها را معنادارتر می ي آن روزمره

را بشناسند، مدیران  انداز چشمباشند و نقش خودشان در تحقق  ي شهر داشته  روشنی از آینده

  تر عمل کنند. انهتر و خالق ها آزادي عمل بیشتري بدهند تا مستقل توانند به آن شهري می

  شهر زمانی منبع قدرت است که: انداز چشماما به طور خالصه، 

 و  شهر هرگز نباید به شهروندان، صاحبان کسب انداز چشممشروعیت داشته باشد؛- 1-ب

انداز  داشتن چشم ي شهر تحمیل شود. شرط قدرت اندرکار توسعه هاي دست کارها یا سازمان
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انداز  بخشیدن به چشم شود. براي مشروعیت  نفعان پذیرفته ي ذي این است که قلباً از سوي همه

نفعان در  هاي متفاوتی استفاده کرد. براي مثال، مشارکت عمیق ذي توان از روش شهر می

  تواند ضامن مشروعیت آن باشد.  شهر می انداز چشمفرایند خلق 

صلی خود را آشکار تنها زمانی قدرت ا انداز چشمنفعان مشترك باشد؛ ي ذي بین همه -2-ب

انداز، از وظایف کلیدي  باشد. تدوین چشم "مشترك"نفعان شهر  ي ذي کند که بین همه می

مدیران و رهبران است که اتفاقاً قابل تفویض هم نیست. اما به صرف این که مدیران شهر 

از سوي  که انداز است، مگر این توان واقعاً گفت که شهر داراي چشم انداز را بنویسند، نمی چشم

  اي اقناعی پذیرفته شود. وکارها) به گونه ها، شهروندان و کسب نفعان (سازمان عموم ذي

سخن به میان  "بودن رقابتی"هایی که صرفاً از انداز چشمهاي افراد را بیان کند؛ آرمان - 3-ب

از  آورند، از قدرت عاطفی الزم براي ایجاد کشش خالق برخوردار نیستند. گرچه اهداف برآمده می

وکارها و  اگر بخواهد شهروندان، کسب انداز چشمها معتبر و قابل اتکا است، اما انداز چشماین نوع 

ها باشد. این  ي شهر را نسبت به خود متعهد کند، باید فراتر از این اندرکار توسعه هاي دست سازمان

به صراحت نشان باید  انداز چشمکند.  همان چیزي است که پیتر سنگه به شدت بر آن تاکید می

توانند چه سهم  وکارها و نهادهاي شهري با همکاري یکدیگر می دهد که اهالی شهر، کسب

  شان یا کشورشان ایفا کنند. ارزشمندي در منطقه

ها  هایی که رویارویی با آن چالشهاي زمان حال باشد؛ ها و واقعیت فراتر از محدودیت - 4-ب

هاي انداز چشمکنند.  ترین تالش ممکن وادار نمیآسان است هرگز شهر یا سازمان را به بیش

اند.  جا کرده اند، جابه دانسته پذیر می نفعان امکان بخش، همیشه مرزهاي آنچه را که ذي الهام

وکارها یا مدیران را  اند که اهالی شهر، صاحبان کسب قدري جسورانه اندازها به گونه چشم این

وقتی پاسخ قلبی به  "اقعاً چنین چیزي ممکن است؟آیا و"کنند از خودشان بپرسند:  وادار می

شود. از آنجا  به منبع مهم قدرت آن تبدیل می انداز چشماین سؤال مثبت باشد، جسارت زیاد

کند، به افرادي که در  یک ماجراجویی جسورانه توأم با پیامدهاي مهم را بیان می انداز چشمکه 

  دهد. بودن دست می همخلق و تحقق آن شرکت دارند، حس ماجراجویی و م
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هاي  انداز چیزي فراتر از واقعیت گرچه چشمآن در افق مورد نظر باورپذیر باشد؛ تحقق  -5-ب

هاي فعال در شهر، واقعاً باید ایمان داشته  وکارها و سازمان اما شهروندان، کسب  موجود شهراست،

  ي عمل بپوشانند.  توانند آن را جامه باشند که می

  

  انداز یدي چشمکارکردهاي کل-پ

  کنیم: ها اشاره می ترین آن جا به کلیدي انداز، کارکردهاي متعددي دارد که در این چشم

  سازي وضع موجود برجسته- 1-پ

انداز  دهد. وقتی وضع موجود شهر را از عینک چشم ي مطلوب شهر را نشان می انداز، آینده چشم

در ادبیات  شود. به وضوح دیده می ها و تهدیدهاي آن کنیم، نقاط قوت، ضعف، فرصت نگاه می

انداز  شود. به بیان دیگر، چشم یاد می "سازي وضع موجود برجسته"پژوهی از این کارکرد به  آینده

سازي وضع موجود، نقد و  شهر، مبنا و مرجعی براي ارزیابی وضع موجود آن است. هدف از برجسته

در ایجاد وضع موجود شهرستان مؤثر تبارشناسی آن است؛ به این معنا که بدانیم چه عواملی 

المثل، چرا ضریب امنیت در  ها را تقویت نمود. فی ها غلبه کرد یا آن توان بر آن اند و چگونه می بوده

  بخش نیست؟ شهر باال است، و یا چرا اشتغال غیردولتی در شهر رضایت

  بخشی  انرژي-2-پ

ایجاد  1نی مثبت به نام کشش خالقانداز، نوعی انرژي هیجا دهد که چشم پیتر سنگه نشان می

انداز)  تواند وضع موجود را به سمت وضع مطلوب (چشم آمیز که می کند. این نیروي معجزه می

شود،  انداز) ناشی می برکشد، نیرویی است هیجانی که از مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب (چشم

  شود. انداز می سمت چشم اندرکاران براي ارتقاي وضع موجود به ي دست و باعث تالش همه

هاي قهرمانانه براي تحقق  ها را به تالش وکارها و سازمان کشش خالق نه تنها شهروندان، کسب

بینانه خود غلبه  هاي کوتاه خواستهکند تا بتوانند بر ها کمک می آن کند، بلکه به انداز وادار می چشم

بینند. البته کشش خالق زمانی  تجلی میاي چشم بدوزند که آرمان خود را در آن م کرده و به آینده

بودن،   ه مانند مشروع بخش اشاره شد هاي قدرت انداز از تمامی ویژگی شود که چشم پدیدار می

                                                             
1-Creative Tension. 
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  بودن و ... برخوردار باشد. مشترك

روبروست. این یک انرژي منفی  "کشش هیجانی"انرژي مثبت کشش خالق با دشمنی به نام 

شود.  انداز ایجاد می ر ناکامی و احساس شکست در دستیابی به چشمبازدارنده است که اغلب بر اث

نشده بر  بینی ممکن است یکی از عوامل ایجاد این احساس در شهروندان، وجود موانع جدي پیش

گیري از فرآیند  انداز با بهره افتد، به ویژه اگر چشم انداز باشد، اما این به ندرت اتفاق می سر راه چشم

ریزي راهبردي سنتی معماري شده باشد. عامل اصلی این احساس،  هی و نه برنامهپژو عمیق آینده

مفهوم کشش خالق را نشان  4شکل  است. "بودن بهترین"و نه  "بودن طمتوس"میل اجتماعی به 

  دهد. می

  

  
  آید. انداز) پدید می جود و وضع مطلوب (چشمکشش خالق از تقابل میان وضع مو-4شماره شکل

  

  اي کارکرد رسانه- 3-پ

وکارها  توانند مدام از این سو به آن سوي شهر بروند و با شهروندان، کسب مدیران ارشد شهر می

هاي شهر را با آنان  ها و اهداف و آرمان ها گفتگو کنند تا بتواند ارزش و مدیران و کارشناسان سازمان

انداز شفاف و  ي واقعی است. اما یک چشم وگوي چهره به چهره رند. این یک گفتدر میان بگذا

  انداز چشم

  (وضع مطلوب)

  وضع موجود

  کشش خالق
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  تواند همین نقش را ایفا کند.  شده نیز می خوب تصویر

ها انتقال  وکارها و سازمان انداز در نقش یک رسانه، منویات مدیران را به شهروندان، کسب چشم

وگوي حضوري داشته  ي کارکنانش گفت مهدهد. شاید در یک سازمان کوچک، مدیر بتواند با ه می

باشد، اما در سطح یک شهر بزرگ و پهناور، این کار تقریباً غیرممکن است، حتی اگر مدیران ارشد 

  شهر واقعاً خواهان آن باشند.

  

  انداز هاي چشم مؤلفه-ت

انداز اجزاي مختلفی شمرده شده است. اما به طور کلی،   هاي مختلف، براي چشم در مدل

  شود که عبارتند: مؤلفه کلیدي تشکیل می 5انداز از  چشم

 ماموریت  

 ها ارزش  

 هاي جسورانه (  هدفBHAG(1ها  

 دورنماي مطلوب  

 هاي راهبردي گیري جهت  

  دهد. ها را نشان می این مؤلفه 5شکل شماره 

ریزي سازمانی و  وکار و برنامه ي ماموریت به ادبیات مدیریت کسب واژه :2ماموریت- 1-ت

انداز  صاص دارد و در ادبیات مدیریت شهري چندان جایگاهی ندارد. در ادبیات چشمبنگاهی اخت

و  "چیستی"شود که داللت بر  استفاده می "غایت وجودي"به جاي ماموریت عمدتاً از   شهري،

غایت "شود.  به آن می"بخشیدن هویت"دارد و باعث  "وضعیت مطلوب"شهر در  "چگونگی"

بینند. به  می"چگونه"و "چه"دیران و ذینفعان، شهر مطلوب خود را مباید نشان دهد که  "وجودي

  عنوان مثال، استان قم عمدتاً هویت فرهنگی دارد. 

ها را مترادف با اصول اخالقی و  برخالف احساس عمومی که ارزش: هاي بنیادین ارزش -2-ت

                                                             
1-Big Hairy Audacious Goal. 

2-Mision . 
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گیري،  نظر تصمیم صاحب  ،1هاي بنیادین طبق تعریف رالف کینی داند، ارزش خطوط قرمز جامعه می

 شوند.مترادف می "ها و اقدامات ما باشد چه که براي ما اهمیت دارد و باید پیشران تصمیم آن"

شود که در  مورد) اطالق می 5تا  3ها (حداکثر  هاي بنیادین به شمار معدودي از ارزش ارزش

هاي  ارزشنند. ک کنند و یا به کندي و تحت شرایط بسیار خاص تغییر می طول زمان تغییر نمی

ها  ها و دستاوردهاي شهر هستند و لذا باید شمار آن ترین معیارهاي ارزیابی موفقیت بنیادین، اساسی

  ها را به خاطر بسپارند. ها بتوانند آن وکارها و سازمان کسب اندك باشد تا همه شهروندان،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انداز. ي چشم هگان هاي پنج مؤلفه-5شماره شکل

 

باکانه است که  و بی  هایی بزرگ، مهیج منظور؛ هدف): هاBHAG( هاي جسورانه هدف- 3-ت

تواند یک هدف  سال تالش نیاز دارد. یک شهر می 20تا  10ها دست کم به  تحقق هر کدام از آن

  ي بخشی داشته باشد. ي کالن و چند هدف جسورانه جسورانه

دورنماي مطلوب، همان چیزي است که اغلب اوقات در  منظور از دورنماي مطلوب:- 4-ت

دهد  شود. دورنماي مطلوب نشان می انداز یاد می ي چشم ادبیات مدیریت استراتژیک از آن به بیانیه

  آید. ي شهر تحقق پیدا کنند، سیماي شهر به چه صورت در می که اگر اهداف جسورانه

                                                             
1-Ralph Keeney. 
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ها و رویکردهاي کالنی که شهر باید در وسو عبارتاست از سمت: هاي راهبردي گیري جهت5-ت

ها، اهداف جسورانه و دورنماي مطلوب آن تضمین  هاي مختلف اتخاذ کند تا تحقق ارزش  حوزه

  شود.

  

 اندازسازيگام هاي فرایند چشم- ث

  تشکیل گروه اصلی- 1- ث

سازي، تشکیل گروه اصلی است. گروه اصلی باید متشکل از انداز چشماولین گام در فرایند 

انداز موظف خواهند بود  نفعان کلیدي شهر باشد. اعضاي گروه اصلی پس از تدوین چشم مایندگان ذين

  بنابراین انتخاب اعضاي این گروه کار بسیار مهمی است. که در سراسر شهر پذیرش ایجاد کنند،

، ایجاد فضایی امن و راحت براي اعضاي گروه اصلی است تا انداز چشمگام بعدي در خلق 

ممکن است طی یک  انداز چشمي شهر؛ آزادانه مطرح کنند.  هایشان در خصوص آینده ند ایدهبتوان

گر جلسات گروه اصلی باید بتواند یک  تر تدوین شود. تسهیل ي کوتاه نشست یا طی چند جلسه

  ها ایجاد کند.  فضاي ذهنی مثبت براي طرح ایده

  روش میراث-2-ث

ي گروه اصلی در یک فضاي بلندپروازي و طور که اشاره شد مهم است که اعضا همان

ي  وگو درباره پردازي قرار بگیرند. تمرین میراث یک روش آسان و سرراست براي بحث و گفت آرمان

شود تا هاي بنیادین است. در روش میراث، از اعضاي گروه اصلی درخواست می و ارزش انداز چشم

هاي خود یا جانشینان خود  اي به نوه در قالب نامهشان را در آینده بنویسند یا آن را  ساله  20 میراث

ي افتخارشان  هایی را که بیش از هر چیز دیگر مایه خواهیم موفقیت ها می توصیف کنند. از آن

  خواهد بود بنویسند. 

هاي میراث را  ي بیانیه هاي مشترك در همه گر؛ ارزش ي کاغذها، تسهیل آوري همه پس از جمع

  نویسد. ها را می ي ارزش ها، بیانیه حلیل آنکند و با ت شناسایی می
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  اندازي چشمخلق بیانیه- 3- ث

ها  توان آن ي میراث، می اند، مثل بیانیه شخصی خلق کرده انداز چشمهاي  کنندگان؛ بیانیه اگر شرکت

به ها خالصه کرد. یا اینکه، اگر گروه  هاي دو یا چند نفره به اشتراك گذاشت و توسط شنونده را در گروه

خودرا ارائه کند. سپس نظر همه   شخصی انداز چشمتواند  ي کافی کوچک است، هرکس می اندازه

کنیم که آیا با فهرست به  شود. از همه سؤال می پرسیده می هاي مشترك  ي مؤلفه اعضاي گروه درباره

و یا چند مورد بندي نظرخواهی کنیم  ي اولویت آمده موافقند یا خیر. ممکن است الزم باشد درباره دست

هاي تمرین میراث  کنیم که آیا از المان کنیم. از همه سؤال می ي نتایج صحبت می را حذف کنیم. درباره

  چیزي هست که به لیست اضافه شود یا خیر. 

کنندگان، گوش  هاي شرکت ها باید براي شنیدن ارزش انداز و ارزش ي چشم نویسندگان بیانه

برگردانند که منظور اصلی  انداز چشماي به  وانند عبارات را به گونهبسیار حساسی داشته باشند و بت

کنندگان  هاي شرکت تواند از میان نوشته ي آن را کامالً بیان کند. نویسنده می گروه پدیدآورنده

است   انداز را که قبالً نوشته نویس چشم تهیه کند یا پیش انداز چشمي تمرین میراث نیز یک  درباره

   بهبود بخشد.

کند.  درگیر می انداز چشمنویس  ي پیش ي افراد گروه اصلی را در تهیه رویکرد دیگر؛ همه

را از گروه بیرون  انداز چشمي  هاي کلیدي براي بیانیه سازي؛ المانانداز چشمي  گر در جلسه تسهیل

ک منتقل ي الکترونی ها را به تخته سفید یا سامانه تواند این المان گر خوب می کشد. یک تسهیل می

گر  زنند. تسهیل سازمان پیوند می انداز چشمها را به  کند. اعضاي گروه با همکاري یکدیگر این المان

ي خلق شود که از انداز چشمایفا کند تا  انداز چشمباید نقش مهمی را در بحث و ساخت و پرداخت 

ین رویکرد بیشتر است. به هرحال، معموالً ا  ظاهر آن احساس نشود توسط یک کمیته ابداع شده

  گیرد. کنندگان قرار می مورد پذیرش شرکت

  هاي جسورانهتعیین هدف- 4- ث

شود که  اي استفاده می انداز همراه با اهداف جسورانه طور که اشاره شد، چشم همان

کنند. این اهداف جسورانه هستند که به  مقصدهاي مشخص در طول سفر را شناسایی می
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بخشند. اهداف جسورانه که جیمز کالینز و جري پوراس در  یشهرستان واقعیت م انداز چشم

ها) BHAG( "باکانه اهداف بزرگ، متهورانه، بی"ها به عنوان  از آن "ساختن براي ماندن"کتاب 

را  انداز چشمهاي مهم و استوار شهر براي دستیابی به  هایی هستند که گام برند، هدف نام می

وکارها و  کسب  هاي شهروندان، ون تمرکز تالشدهند. یک هدف جسورانه، کان نشان می

ي جمعی را به سرعت افزایش دهد. اهداف جسورانه  کند تا روحیه هاي اداري را یکی می سازمان

باید داراي یک خط پایانی روشن باشد تا همه بتوانند بفهمد چه زمانی به اهداف دست 

  اند. یافته

است و شاید بیش از ده سال طول  العاده هاي خارق تحقق این اهداف مستلزم تالش

شان باید تقریباً  هاي جسورانه قابل دستیابی نیستند، اما احتماًل موفقیت ي هدف همهبیانجامد. 

، 1سفر انسان به ماه، یک هدف جسورانه بود که کنديدرصد باشد. براي مثال، 70تا  50بین 

  تعیین کرد. 1960جمهور وقت آمریکا در سال  رئیس

 انداز شهر کافی است؟ین چشمآیا تدو- 5- ث

را پایان  انداز چشمها این است که مدیران، تدوین  هاي شایع در شهرها و سازمان یکی از آسیب

هاي بزرگ به  گویند. خیلی اوقات آن را روي بیلبورد نباشید می پندارند و به خود خسته فرآیند می

کنند. این روش  اصلی شهر نصب می کنند و در میدان یا چهارراه زیباترین شکل ممکن طراحی می

انداز را ترویج کند و پذیرش ایجاد کند و حتی ممکن است برعکس، نوعی   تواند چشم به تنهایی نمی

وکارها در  ي شهروندان و کسب احساس بیگانگی به وجود بیاورد. بدون شک امکان درگیرکردن همه

وکارهایی که در فرایند تدوین  یا کسبانداز وجود ندارد. بنابراین شهروندان  فرایند خلق چشم

توانند  اند، به جاي آن که خود را عضو کوچکی از سیستمی ببینند که می دخالتی نداشته انداز چشم

کنند و کاري به  شان زندانی می ها و مقدورات ي توانایی تأثیري بر آن بگذارند، خود را در محدوده

 "تملک"وکارها نسبت به آن احساس  ان و کسبي که شهروندانداز چشمهیچ چیز دیگر ندارند. 

شود، نه تنها ابزاري براي توسعه شهرنیست، مانع دیگري است که  ندارند و به طور ناقص ترویج می

                                                             
1-John Fitzgerald Kennedy. 
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  کند.  از پیشرفت شهرجلوگیري می

انداز و پذیرش آن داشته باشد. معموالً  ي شفافی براي ترویج چشم مدیریت شهر؛ باید برنامه

شهر را براي  انداز چشمها،  کارها یا سازمان و  انداز، هر کدام از شهروندان، کسب مپس از ابالغ چش

  کنند و این لزوماً مطلوب نیست. خودشان تفسیر می
  

  انداز الزامات تحقق چشم- ج

باشند؛ از الزامات قانونی گرفته   توانند بسیار گسترده انداز اجتماعی، می الزامات تحقق یک چشم

ري، اجتماعی، اقتصادي، فناورانه و نیز الزامات فرهنگی. از این همه، تمرکز ما بر ادا -تا مدیریتی

شوند. هدف این الزامات،  انداز نامیده می بخشی از الزاماتفرهنگی است که الزامات ترویج چشم

  انداز و تبدیل آن به یک گفتمان زنده، پویا و فراگیر است. سازي چشم سازي و نهادینه مشترك

هاي پیش ندارد  شده در بخش اي بر کاغذ باشد، کارکردهاي تعریف ز شهر، مادام که نوشتهاندا چشم

انداز، اغلب در پاسخ به این پرسش  شود. الزامات ترویجی چشم انداز تشریفاتی تبدیل می و به یک چشم

زمان شدن آن در سا انداز، و جاري و ساري بخشیدن به چشم شوند که چه عواملی سبب قدرت پدیدار می

  شود؟ یا جامعه می

  انداز اجتماعی الزاماتی دارد که عبارتند از: چشم
  

  بودن جامعه اندیش آینده- 1- ج

اي با روزمرگی و  اندیش، میانه ي آینده شود. جامعه سازي معنا می اندیشی؛ امروزه مترادف با آینده آینده

اي، به  گوست. چنین جامعه ها پاسخ آن ها)ي خود و پیامد ها (تصمیم برنامگی ندارد و در برابر انتخاب بی

اندیش، تفکر قضا و قدري و  ي آینده ي خود متعهد است. در یک جامعه هاي آینده مصالحِ نسل

  گرایی، که ویژگی جوامع در عصر کشاورزي است، جایی ندارد. سرنوشت

ري از ي بسیا ریزي براي پنج سال آینده، که مشخصه باید یادآوري کنیم که امروزه، برنامه

اندیشی  رود. امروزه افق آینده اندیشی به شمار نمی ها یا شهرهاي کشور است، مصداق آینده سازمان

گونه دوراندیشی، اینک به یکی از  صد سال و بیشتر کشیده شده است. این جوامع پیشرفته به یک

  اي و شهري تبدیل شده است. هاي ملی، منطقه الزامات پابرجایی سیاست
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  ایی جامعهگر آرمان- 2- ج

گرایی میل به بلندپروازي  کاري جامعه دارد، آرمان گرایی داللت بر محافظه در حالی که واقعیت

کند. مشکل جوامع در حال  ي یک ارزش تحسین می را به مثابه شمارد، بلکه آن  را مذموم نمی

. گفته ها مرده و یا به کلی تضعیف شده است گرایی در آن ي آرمان توسعه این است که روحیه

هاي  آورترین پیامدهاي حضور استعمار در این کشورها است. یکی از شاخص شود که این از شرم می

  گرایی در یک جامعه، تمایل مشهود افراد به کارآفرینی است. آرمان

ي آرمانگرایی و  به خاطر داشته باشیم که ما در شرایطی باید از ضرورت تقویت روحیه

پژوهی، دنیا پس از  بینی برخی از مراکز آینده رف بزنیم که به پیشمان ح رویاپردازي در جامعه

 1ي نزدیک، وارد عصر رویا و جوامع رویایی کردن عصر اطالعات و دانایی در آینده سپري

ي  هاي بهتري درباره ي رویایی، برندگان کسانی هستند که بتوانند داستان شود. در جامعه می

  آینده بگویند.

  انداز ي چشم هاي اداري شهر بر پایه و سایر دستگاه عملکرد مدیریت- 3- ج

هاي اداري باید  اندازمحور، قبل از هر چیز مدیریتکالن شهر و سایر دستگاه در یک شهر چشم

در پایان هر سال به شهروندان گزارش بدهند که در سالی که گذشت، چه اقداماتی را در راستاي 

هاي ارزیابی مدون و کامالً روشنی  ین منظور، باید شاخصاند. به ا انداز شهر انجام داده تحقق چشم

وکارها نیز با در اختیار داشتن اطالعات  طوري که شهروندان و صاحبان کسب وجود داشته باشد، به

ها را ـ در صورتی که بخواهند ـ انجام  ها، بتوانند خودشان نیز این ارزیابی کافی از عملکرد دستگاه

ها مدیریت کالن، باید مردم را مطمئن کنند که به طور  و در راس آنهاي دولتی  دهند. دستگاه

  کنند. انداز عمل می هماهنگ و در راستاي چشم

  وجود یک نظام ارزیابی راهبردي- 4- ج

نظام ارزیابی راهبردي، نظام هوشمندي است که براي پایش و ارزیابی مداوم پیشرفت 

هایی که شهر به  ها باید با پاداش ارزیابی گیرد. این هاي مختلف شکل می انداز در عرصه چشم

  دهد، پیوند تنگاتنگ داشته باشد. انداز می قهرمانان حقیقی و حقوقی چشم

                                                             
1- Dream Societies. 
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  انداز بودن پیشرفت شهر در مسیر چشم مشهود -5- ج

اي از پیشرفت شهر ارایه کند،  کننده تواند آمارهاي متفاوت و بعضاً خیره مدیریت کالن شهر؛ می

کنند. اگر شهروندان به این  باره داوري می ي خود در این ز وفق احساس روزمرهاما شهروندان نی

انداز  انداز عالی، چیزي تغییر نکرده است، نسبت به چشم احساس برسند که با وجود یک چشم

  شوند. تفاوت می بی
  

  ) شهرستانVisionانداز (چشم-3-2

به ترسیم  1ست و با ایجاد یک تصویر ذهنیها اها و برنامهانداز به مثابه روح در کالبد طرحچشم

انداز را به مثابه قطب مغناطیسی توان چشمدر تمثیلی دیگر می. پردازدها میها و برنامهآینده طرح

نمایدبدون شمال زمین و یا ستاره قطبی فرض نمود که کلیه حرکات را در همه جهات هدایت می

 "تحت عنوان 3و جري پوراس 2توسط جیمز کولیناي که که خود هدف باشد.همچنین در مقالهآن

  نوشته شده چنین آمده است. "انداز تشکیالت خود را بنا نهیدچشم

شود. مؤلفه  نخست، جهان است از دو مؤلفه تشکیل میاندازي که به خوبی تصویر شدهچشم

باشد. است و معرف آن است که بر چه چیزي تکیه داریم و علت وجودي ما چه می 4بینی محوري

خواهیم به پذیرد و مکمل آینده تصویر شده؛ آن آمالی است که میبینی محوري تغییر نمیجهان

طلبد اي را میآن برسیم یا خلق کنیم چیزي که نیل به آن، تغییرات و پیشرفت قابل مالحظه

  ).1388(افشار، 

- ز رهبر و راهبرد میاي است که برخی توانمندي آن را بسیار فراتر اانداز به گونهقدرت چشم

  پردازیم.انداز میهاي چشمترین ویژگیانگارند. با این مقدمه به تشریح برخی از مهم

  جامعه تأکید نماید. 5هاي اساسیانداز باید بسیار ارزشمند بوده و بر ارزشچشم - 1

  انداز به خوبی تبیین شده باشد (شفاف باشد).جزئیات چشم - 2

                                                             
1-Mental Pictures. 

2-James Collins. 

3-Jerry Porras. 

4-Core Ideology. 

5-Core Values. 
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  ذاري مناسب باشد.گقادر به هدایت و هدف - 3

  تصور آن براي اکثریت اعضاي جامعه یکسان باشد. - 4

  قدرت انگیزش نیرو در اعضا را داشته باشد. - 5

  انداز بدانند.افراد جامعه رسیدن به آمال و آرزوهایشان را در گرو تحقق چشم - 6

  اندازي که منجر به عمل و تحرك و پویایی نشود رؤیایی بیش نیست.چشم - 7

  آل گرایانه به نظر برسد.واقعی و ایدهاي که غیراقعیت دور نباشد به گونهاز و - 8

رود این است انداز به شمار مینکته بسیار مهم دیگري که به عنوان یک ویژگی اساسی چشم

آینده. به عبارت دیگر ترسیم  "بینیپیش"است و نه  "خلق آینده"انداز که، هدف از ترسیم چشم

عالنه نیست بلکه ناممکن را ممکن ساختن است و جامه عمل پوشاندن به آمال انداز عملی منفچشم

نگاري به شمار هاي آیندهانداز پردازي یکی از روشو آرزوها و حتی رویاها است. بدین ترتیب چشم

  رود.می
  

  انداز نویسی در جوامعتاریخچه سند چشم- 1- 3-2

دهد که این موضوع بسیار جوان، ن میانداز در جهان، نشاتحقیق و پژوهش در پیشینه چشم

نوظهور و قدمت آن حدود سی سال است(به ویژه در دو دهه اخیر). بسیاري از کشورهاي بزرگ و 

برداري از رویکرد علمی نگري و آینده پژوهی و بهرهدر حال توسعه، با تکیه بر مباحث علمی آینده

آنها تکیه دارد) تصویر مطلوب همراه با  مدیریت راهبردي(که بر شناخت محیط و تحوالت و پویایی

هاي روشنی را براي جامعه خویش طراحی کرده و سپس با تدوین راهبردهاي اهداف و افق

- هاي الزم را براي اجرا، نظارت و کنترل آن برداشتهانداز)،گاممتناسب با آن تصویر مطلوب (چشم

  اند.

در ابتدا توسط انبیاي الهی(ع) با تأکید  نگريدهد که آیندهمطالعات سیر تمدن بشري نشان می

-بینان از سوي دیگر صورت میگویان، کاهنان و فالهاي دینی از یک سو و غیببر معارف و آموزه

  گرفته است.
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انداز وارد نگري  و ترسیم چشمشناسی و رواج نگرش علمی، آیندههاي معرفتبا گسترش حوزه

  لمی جدید و جوان است.نگري، عدوران طالیی خود گردید. آینده

پژوهی شده و مؤسساتی همچون دانشمندان این رشته در اروپا و آمریکا، وارد میدان آینده 

اند. جوامع مختلف در سطح جهان، با ، در این زمینه بسیار تالش کرده2و استنفرد 1هادسون

دازهاي مطلوبی براي اناند چشمپژوهی توانستهنگري و آیندهشناسی، آیندهاستفاده از علم آینده

توان کشورهایی مانند ژاپن، مالزي، هندوستان، تانزانیا، آینده خویش، تصویر کنند. در این میان می

انداز براي دو دهه تا یک قرن آمریکا و کشورهاي اتحادیه اروپا و غیره را نام برد که به تدوین چشم

  اند.آینده خود توجه کرده

گیرد اي و ملی شکل میهاي جهانی، منطقهآفرینی قدرتتو نقشانداز آینده جهان، در پرچشم

و هر کشور یا اتحادیه جهانی در تالش است، تا بیشترین اثر را در آینده جهان داشته باشد. ارزیابی 

  اي را در اختیار ما قرار دهد.تواند تجارب ارزندهسندهاي ملی و مصوب آینده کشورها، می

هاي جهانی، است که دیدگاهو مناطق جهان، همچنین سعی شدهدر بررسی تجربیات کشورها 

اي و ملی کشورهایی مورد مطالعه قرار گیرد که اسناد آنان در دسترس بوده و از سابقه منطقه

  اند.انداز ملی برخوردارند و یا شرایط محیطی مشابهی با کشور ما داشتهبیشتري در طراحی چشم

  

  . ژاپن1

هاي اقتصادي ژاپن، طرحی را براي خلق ژاپن نوین، با عنوان فعالیت ، فدراسیون1970در سال 

- و هم اکنون چشم 2020انداز و سپس چشم 2010انداز فعالیت پیشنهاد کرد. در ابتدا  چشم 21

  هاي اقتصادي ژاپن ارائه شده است.توسط فدراسیون فعالیت 2025انداز 

ن بیستم، ژاپن رنجور؛ بعد از به پایان رساندن است: در پایان قر ژاپن آمده 2025انداز در چشم

؛ در حال نگریستن به قوت رو به زوال اقتصادي خود و اعتماد رو به افول خود، چه »دهه تباه شده«

راهی براي تغییر  21و  20بایست در صده در بعد ملی و چه در صحنه بین المللی است. کشور می

اندازي را چنین چشم 2025قتصادي ژاپن، براي ژاپن هاي ااین وضعیت بیابد. فدراسیون فعالیت

                                                             
1-HudsonInstitute. 

2-Stanford Institute. 
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است؛ کشوري که قدرت خود را مجدداً بدست آورده و تبدیل به سرزمینی جذاب براي آماده کرده

  باشد. مردم سراسر دنیا شده
  

  . مالزي2

است. این سند  2020- 1990انداز کشور مالزي براي دوره عنوان سند چشم» مالزي، راه آینده«

است. در توان به چند بخش تقسیم کرد: ابتدا مقدمه، که در آن هدف غایی مالزي ترسیم شدهرا می

هاي راهبردي اساسی مالزي، در نه بند بیان شده است. معرفی و تعریف دو هدف بخش بعد، چالش

است. سرانجام، حیاتی مالزي، یعنی توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی، در بخش بعد آمده

قتصادي کلیدي بخش عمومی براي آینده و آنچه بخش خصوصی باید در آن هاي اسیاست

  است. باشد، ترسیم شدهمشارکت داشته

  انداز مالزي، شامل این موارد است:مقدمه سند چشم

(توسعه مالزي به صورت  سند، راه آینده کشور ماست و اینکه براي تحقق هدفمان - الف

  بگیریم.کشوري صنعتی) چه مسیري را باید در پیش 

اي باشد، باید به سبک و سیاق خود، یافتهمالزي، بدون اینکه نسخه بدل هیچ کشور توسعه -ب

  کشوري توسعه یافته شود.

  ، کشوري کامالً توسعه یافته است.2020هدف غایی مالزي در سال  -ج

نظر شناختی و فرهنگی و از هاي اقتصادي، سیاسی، معنوي، روانمالزي باید از تمام جنبه - د

وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اقتصادي، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت 

  هاي اجتماعی و معنوي، غرور و اعتماد ملی، توسعه یافته باشد.زندگی، ارزش

  

  . هندوستان3

ریزي دولت هند (که نشات گرفته از حدود سی سند پشتیبان در گزارش کمیسیون برنامه

-انداز میبایست جامع و متوازن باشد. این چشمانداز ما از آینده هند میت: چشماست) آمده اس

- هاي گوناگونی باشد که سازنده حیات مردم و کشورند. این چشمبایست در برگیرنده تمامی جنبه

اي بپردازد که براي رسیدن به هاي پراکندهانداز باید به ادغام و متعادل ساختن کلیه نظرات و نیرو
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گرایانه در هاي واقعانداز باید بر اساس ارزیابی واقعی و برآوردکنند. این چشمفع خود رقابت میمنا

هاي نهفته، باید بر هاي طالیی و قابلیتمورد امکانات باشد ودر همان حال براي درك فرصت

جود هاي به وهاي مصرانه فائق آید تا فرصتهاي زودگذر و چالشهاي زودگذر، نگرانیمحدودیت

  شوند.هاي نهان؛ شناختهآمده و قابلیت

تر از هر زمان تر و مرفهتر، با تحصیالت بهتر، سالم، مردم کشور هند، افزون2020سال  تا 

  دیگري در تاریخ کهن ما خواهند بود.

  

  . اتحادیه اروپا4

سط اروپا، معرف نخستین پروژه اروپایی منسجم و کامل است که تو 2020انداز سال سند چشم

ریزي شده که به اروپائیان ریزي شده است. سند مذکور با این هدف طرحنسل زیر چهل سال؛ طرح

بخش را انتخاب اي پر مسئولیت و نویداي به سمت آیندهاین امکان را بدهد تا حرکت در جاده

  کنند.

 ،2003و ژانویه  1999سال کار مشخص و استادانه است که بین آوریل  4این سند، حاصل  

توسط گروه متفکران، با مشارکت نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه چکسلواکی، هلند، فرانسه و...و 

، مرکز 1کمیسیون اروپایی، جامعه اروپایی، شوراي اقتصاد سازمان بین المللی مطالعات راهبردي

 4..، در قالب هاي پاریس، الهه، فرانکفورت و.، بنیاد اروپایی بوداپست، شهر2مطالعات جامعه اروپایی

 2020چگونه اروپا را در سال «هایی دربارهبینی شد: مجموعه سمینارهاي زیر پیشسري از همایش

جلسه)؛  4»( 2020بینی حکومت اروپایی مجموعه سمینارهاي پیش«جلسه)؛  4» (اداره کنیم؟

هاي هاي سمینارمجموعه حلقه«جلسه) و  4» ( 2020اروپایی  C.E.EC مجموعه سمینارهاي «

  جلسه). 3( »اروپایی

جا که این سند حاوي فرم این سند در مقیاس اروپایی، آزمایش و بررسی شده است. از آن

است، به » چهارده طرح پیشنهادي براي اتحادیه اروپایی توسعه یافته دموکراتیک و کارآمد«ترکیبی

                                                             
1-InternationalInstitute for Strategic Studies (IISS). 

2-Central European Initiative (CEI). 
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سنجی و بحث نظر صورت چارچوبی از تور فراگیر اروپایی، شامل جلسات مباحثات اروپایی، به

  عمومی گذاشته شده است.

  

  . عربستان5

ریزان آن، به عنوان نمادي از عربستان سعودیاز سوي طراحان و برنامه 2025مدت راهبرد بلند

تعالی در یک فرایند مشورت، تجزیه و تحلیل و تفکر یاد شده است. تدوین این راهبرد، با حکم 

مبنی بر اعطاي مسئولیت به وزارت اقتصاد و  1998الي جو 2پادشاهی عربستان سعودي، در تاریخ 

آغاز » انداز آینده براي اقتصاد سعوديچشم« ریزي، براي سازماندهی همایشی ملی در مورد برنامه

شده است. انتظار بر این بود که این همایش، عملکرد گذشته اقتصاد عربستان سعودي را بررسی 

روي اقتصاد این کشور، هاي کنونی و پیشاجهه با چالشهاي راهبردي را براي موکند و گزینه

هاي الزم براي طراحی راهبردي رفت که بنیادتوسعه دهد. از این رو در مرحله بعد انتظار می

  انداز آینده عربستان سعودي، ایجاد شود.بلندمدت، به منظور نائل شدن به چشم

، در ریاض تشکیل شد و 2003سال  همایش موردنظر در تاریخ نوزدهم تا بیست و سوم اکتبر

  بنابر اظهار گردانندگان آن، این انتظار را برآورده کرد.

-؛ متنوع2025عربستان چنین است: با خواست اهللا، اقتصاد سعودي در سال  2025انداز چشم

هاي شغلی با ارزش، آموزش با تر، شکوفا و با محوریت بخش خصوصی بوده، ایجادکننده فرصت

هاي الزم براي تضمین رفاه براي تمام شهروندان، هاي بهداشتی عالی و مهارتبتکیفیت، مراق

  هاي اسالمی و میراث فرهنگی پادشاهی خواهد بود.ضمن پاسداشت ارزش

در ادامه سند و حصول اطمینان از حرکت اقتصاد در مسیر صحیح و ایجاد تغییرات مناسب در  

ها انداز به شاخصانداز، اعالمیه چشماد به سوي چشمراهبرد، به منظور حفظ پیشرفت پیوسته اقتص

  و ره شمارهاي قابل سنجش ترجمه شده است.

  

  . اردن6

هاي تأثیرگذار بر چگونگی توسعه، همچون اردن، پس از بررسی نیرو 2020انداز در چشم

یروي کار، ها در الگوهاي بین المللی توسعه اقتصادي و تجاري، ساختار و سازماندهی نفناوري، روند
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هایی همچون تونس، ترکیه، کاستاریکا و شناختی، به مطالعه وضعیت کشورتغییر الگوي جمعیت

هاي ذکر شده، در بیست سال گذشته، با آزادسازي مالزي پرداخته و چنین بیان شده که: کشور

هاي اقتصادي خود، سطح تجارت خارجی و جریان سرمایه را به طور چشمگیري افزایش سیاست

  اند.ادهد

آمیز، مشارکت کنندگان است که: در پرتو این روایات موفقیتانداز بیان شدهدر این سند چشم

-بایست این عبارت را به عنوان یکی از اصلیاند که ملت میاردن، متقاعد شده 2020انداز در چشم

  .2020ر تا سال ترین اهداف راهبردي در بیست سال آینده بپذیرد: دو برابر کردن سرانه واقعیکشو

  

  انداز ایرانسند چشم- 2- 3-2

ملت ایران به عنوان یک ملت و یک مجموعه تا قبل از پیروزي انقالب اسالمی؛ فرصت و «

انداز را انتخاب کند، براي آن انداز تعریف کند. آن چشممهلت این را نیافت که براي خود چشم

انداز را براي خود تعریف حرکت کند. تا چشمانداز ریزي کند و به سوي آن چشمانداز، برنامهچشم

... ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که 1نکنیم هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت

ها را از لحاظ نیاز مادي و معنوي تواند با اجراي قوانین خود و با حاکمیت خود، انساناسالم می

مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را در این کشور به  توانیم توسعه نمونه و... ما می2اشباع کند

ساله، حقیقتاً جاده بسیار مستحکمی به سمت یک آینده روشن، انداز بیست... چشم3وجود بیاوریم

... این یک آینده مطلوب و یک گام بلند در راه رسیدن به .4کندزیر پاي ملت و مسئوالن باز می

ر آن پیشرفت مادي، پیشرفت اقتصادي، پیشرفت فرهنگی، هاي واالي اسالمی است که دآرمان

... مایلم صادقانه مطلب براي شما روشن شود؛ 5تعالی معنوي و اخالقی و هویت اسالمی وجود دارد

ریزي و راه حرکت را پیدا کرد. اینکه انداز، تحقق یافتنی است، اما باید برنامهما معتقدیم این چشم

                                                             
 .17/04/1383. مقام معظم رهبري در دیدار با جوانان، اساتید و معلمان استان همدان 1

 .16/04/1383. مقام معظم رهبري در دیدار با اعضاي بسیج استان همدان 2

 .15/04/1383با مردم همدان . مقام معظم رهبري در دیدار 3

  .24/11/1382. مقام معظم رهبري خطبه نماز جمعه تهران 4

 .23/08/1382هاي نماز جمعه تهران . خطبه5
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انداز ام، سند چشم... من مکرر گفته1ک تحلیل اسالمی قرآنی دقیق داردی» توانیمما می« گوییممی

اي نبوده که کسی بنشیند و بنویسد؛ یک آرزوي محض و آرزوي خام هم نبوده، یک انشاي مدرسه

هایی است که که با مالحظه و محاسبه همه جهات روي کاغذ آمده و معنایش این است این چیز

انداز مسئله مهمی است. نباید هم تصور شود این سند یا ند چشم... این س2که این شدنی است

کنند؛ نه؛ درست است که این فرآیند دارد و از اند و دارند تنظیم میهاي کلی را نشستهسیاست

گیرد، کند و تصمیم میشود، لیکن آن کسی که در این زمینه کار و فکر مییک جاهایی شروع می

هایی است که با توجه به هاي رهبري است. اینها چیزا، سیاستهخود رهبري است، این سیاست

اي که هاي کلیبر اساس سیاست انداز در آمده است وو این سند چشم حظه شدههمه جوانب مال

انداز بر پایه اسالم است؛ همه وقت و شغل را ... چشم3شده استاین مدت وجود داشته اعالم

  .»4ب در این اهداف شدمصروف همین اهداف کرد و در واقع ذو

  

  انداز جمهوري اسالمیمتن سند چشم

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و  هجري شمسی 1404ایران، در افق 

ها و اصول قانون اساسی، در ریزي شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانکوشش برنامه

  ساله:انداز بیستچشم

یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت وسعهکشوري است ت"

  ."بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللاسالمی و انقالبی، الهام

  هایی خواهد داشت:انداز، چنین ویژگیجامعه ایرانی در افق این چشم

هنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی به اصول توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فر -

هاي اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر: مردم ساالري دینی، عدالت اجتماعی، اخالقی و ارزش

  مند از امنیت اجتماعی و قضایی.ها و بهرههاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانآزادي

                                                             
 .29/10/1384. مقام معظم رهبی در دیدار با جوانان، اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) 1

 .03/07/1384ن،. مقام معظم رهبري در دیدار با دانشجویان و نخبگا2

 .06/06/1385جمهوري و اعضاي هیئت دولت . مقام معظم رهبري در دیدار با رئیس3

 .27/03/1383مقام معظم رهبري در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس  4
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و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم -

  سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر، با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و  -

  حکومت.

-هاي برابر، توزیع مناسب دربرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت -

  مند از محیط زیست مطلوب.اد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهآمد، نه

پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه فعال، مسئولیت -

اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام

  بودن.

یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی دست -

افزاري و تولید هاي همسایه) با تأکید بر جنبش نرم(شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور

  علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

بخش، فعال و مؤثر در جان اسالم، با تحکیم الگوي مردم ساالري دینی، توسعه کارآمد، الهام -

اي بر جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

  هاي امام خمینی(ره).اساس تعالیم اسالمی و اندیشه

  ان بر اساس عزت، حکمت و مصلحت.داراي تعامل سازنده و مؤثر با جه -

  مالحظه

هاي سالیانه، این نکته مورد توجه قرار هاي توسعه و بودجهدر تهیه، تدوین و تصویب برنامه

گذاري، درآمد سرانه، تولید ناخالص هاي کمی کالن آنها از قبیل: نرخ سرمایهگیرد که؛ شاخص

هاي باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک

هاي توسعه و اهداف و هاي دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاستو توانایی آموزش و پژوهش

ها به صورت کامل مراعات شود. ها و هدفانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستالزامات چشم

اي کلی چهار برنامه پنج ساله آینده خواهد هانداز مبناي تنظیم سیاستشایان ذکر است این چشم
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-هاي کشور را در ابعاد مختلف در بیست سال آینده مشخص میگیري کلی فعالیتبود و افق جهت

  نماید.

  

  انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایرانهاي سند چشمویژگی

قالب، خأل و انداز جمهوري اسالمی ایران و ابالغ آن توسط رهبر معظم انبا تدوین سند چشم

هاي کلی نظام بر طرف شد و گام بلندي در جهت فاصله محسوس بین قانون اساسی و سیاست

  گذاران کشور برداشته شد.تکامل نظام سیاست

هاي اسالمی، ملی در این سند، مفاهیم بنیادي فراوانی همچون توسعه، عدالت اجتماعی، ارزش

دهنده به جامعه به هاي اصلی جهتها از مؤلفهز آنو انقالبی و امثال آن مندرج است، که هر یک ا

  دهد.آید و اهداف اصلی کشور را نشان میحساب می

انداز ایران از آنها برخوردار است و هایی است که سند چشماین مفاهیم بنیادي، بیانگر ویژگی

  سازي جایگاه سند خواهد انجامید.ها، به یقین، به برجستهتبیین آن ویژگی

  

  روش تدوین چشم انداز- 3- 3-2

نویس اولیه از الزم بود تا پیش» سند چشم انداز توسعه شهرستان طبس«به منظور تدوین متن 

آن تنظیم گردد تا در جلسات بحث و بررسی با مسئولین شهرستان، مورد ارزیابی و اصالحات قرار 

در ادامه  مینه پرداخته شد.بنظران در این زگیرد.  بر این اساس اقدام به مصاحبه با مسئولین و صاح

با تنظیم پرسشنامه و برگزاري جلساتی، نظرات مسئولین گردآوري شد.  با مطالعات اولیه و شناخت 

نویس اولیه سند (جهت اقدام به تهیه پیش ،اي موجوداز وضع موجود و بررسی اسناد ملی و منطقه

مرحله اول) گردید.  در نهایت پس از اندیشی با مسئولین با عنوان پانل بحث و اصالح در جلسه هم

متن سند تظیم گردید.  شکل شماتیک زیر، سیر مراحل  ،جام اصالحات و برگزاري پانل مرحله دومنا

طی مورد هریک از این موارد ضیل در دهد و در ادامه به تفطی شده در تنظیم این سند را نشان می

  شود.میارائه توضیحاتی شده، 
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  مراحل تکمیل شده پانل مرحله دوم.-6شماره شکل

  

  تحلیل اسناد فرادست-3-1- 2- 3

اي مرتبط با  ي اسناد قانونی و برنامه این گام شامل شناسایی، گردآوري، گزینش و مطالعه

چنین سوابق  و هم توسعه طبسچنین سوابق  شهرستان طبس بود. در این گام همانداز  چشم

الزامات "ریزي شهري و بخشی در شهرستان مرور شد. خروجی این گام، گزارشی با عنوان  برنامه

انجام شد، به  "1تحلیل محتوا"که با روش  بود. این مطالعه "ي شهرستان طبس فرادست توسعه

ر سه اسناد فرادست د  کمک کرد.در این گام، 1404هاي شهرستان طبس در افق  گیري تدوین جهت

  سطح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت:

  

                                                             
1- Content Alanysis. 

حله پانل مر

 یک

  نهایی  نسخه

  چشم انداز

تدوین 

 نویس پیش

 آنالیز پرسشنامه مصاحبه با خبرگان

برداشت اولیه از وضع 

 موجود

 تحلیل اسناد فرادست

 پانل مرحله دو

  سند فرادست 3شدن  اضافه-

  انداز چشم اصالحات در-

  ها گیري در جهت اصالحات-
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 سطح ملی 

 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  •

 ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنج •

 هاي کالن و ملی مختلف.سندهاي توسعه بخش •

 اي سطح استانی و منطقه 

 مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان یزد •

 ور اول سفر هیئت دولت به استان یزدمصوبات د •

 مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد •

 مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان یزد •

 سند آمایش استان یزد •

 ي بخش کشاورزي استان یزد انداز و استراتژي توسعه سند چشم •

 سطح شهرستانی و شهري 

 سند توسعه اشتغال شهرستان طبس •

 شهرستان طبس سند جامع سالمت •

 سند توسعه تربیت بدنی و ورزش شهرستان طبس •

 سند کاهش فقر مبتنی بر توانمندسازي مددجویان •

گردید که مشروح آن تحلیل اسناد فرادست شهرستان طبس پس از استخراج، تجزیه و تحلیل 

  گزارش، ارائه شده است. 1در پیوست 

  

  "تصویر کالن"  نامه پرسش - 3-2- 2- 3

در بین جمع کثیري از مدیران و   "تصویر کالن"اي با عنوان  نامه شدر این گام، پرس

آوري شد. محورهاي (سؤاالت اصلی)  هاي مختلف شهرستان توزیع و جمع کارشناسان دستگاه

  نامه عبارت بود از: پرسش

 طبسشهرستان  هویت و هسته اصلی اقتصاد فعلی •
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 طبسشهرستان  هویت و هسته اصلی اقتصاد بایسته •

 راهبردي شهرستان طبسهاي  قوت •

 راهبردهاي موفق گذشته شهرستان طبس •

 هاي گذشته شهرستان طبس ها و کم و کسري ضعف •

 شهرستان طبسچالش برانگیز گذشته  راهبردهاي •

 مستعدترین صنایع شهرستان طبس •

 هاي راهبردي فرآروي شهرستان طبس فرصت •

 تهدیدهاي راهبردي فرآروي شهرستان طبس •

 اي بایسته شهرستان طبسه گیري راهکارها و جهت •

آوري شد.  نامه جمع پرسش 70بحمداهللا با مشارکت مدیران و کارشناسان شهرستان، بیش از 

انداز  ي تیم مشاور براي طراحی چشم هاي ارزنده هاي دریافتی تحلیل شد و یکی از ورودي پاسخ  کلیه

  شهرستان را فراهم ساخت.

ه هویت فعلی شهرستان طبس را چگونه نامه این بود ک براي مثال، سؤال نخست پرسش

  دهد. نشان می هاي دریافتی را ، پاسخ1؟ نمودار بینید می
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  هویت کنونی طبس بر اساس پرسشنامه هاي تکمیل شده.- 1شماره نمودار

  

نید؟ بی را چه می 1404ي شهرستان در افق  نامه این بود که هویت بایسته و سؤال دوم پرسش

  دهد. شده به این سؤال را نشان می هاي ارایه ، پاسخ2نمودار 

و  2- 2- 4ها، در بخش جزئیات شناخت محیط داخلی و خارجی اشاره شده در این پرسشنامه

  درج شده است. 2ها در پیوست نامهمشروح کامل پرسش
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  پرسشنامه هاي تکمیل شده.هویت کنونی طبس بر اساس  - 2شماره نمودار

  

  نظران شهرستان مصاحبه با برخی از مدیران و صاحب - 3-3- 2- 3

هاي برجسته، مدیران ارشد،  هاي حضوري با شماري از شخصیت این گام عبارت بود از مصاحبه

هاي استراتژیک طبس.  گیري انداز و جهت نظران شهرستان، پیرامون چشم و صاحب

  د از:شوندگان عبارت بودن مصاحبه

 االسالم مهاجریان، امام جمعه محترم شهرستان طبس جناب حجه •

 جناب آقاي برکاتی، رئیس محترم شوراي اسالمی شهر طبس •

 جناب آقاي بورنگ، شهردار محترم طبس •

 جناب آقاي اسدي، مدیر جهاد کشاورزي شهرستان طبس •

 جناب آقاي مهندس کریتی، مدیرعامل شرکت ذغال سنگ طبس •

 ان مقدم، بخشدار مرکزي شهرستان طبسجناب آقاي طالبی •

 جناب آقاي زارع، مدیریت امور منابع آب شهرستان طبس •

 جناب آقاي امینیان، رئیس محترم دانشگاه امام علی طبس •
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 جناب آقاي حیدري، عضو محترم هیئت علمی پیام نور طبس •

  گرفت. ها به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار ها ضبط شده، و مشروح آن کلیه مصاحبه

  ارائه شده است. پیوستجزئیات کامل بررسی مذکور در 
  

  برداشت اولیه از وضع موجود- 3-4- 2- 3

سند توسعه ( شده مشاور تالش کرد با تکیه بر مستندات و مطالعات قبلی انجام  در این گام،

، تصویر جامع و شفافی از وضع موجود شهرستان )، شرکت بوم آراي میهن1388شهرستان طبس، 

هاي آن به دست آورد. این مطالعه، ابعاد مختلف شهرستان از جمله؛ مدیریت و نظام ي بخش کلیه در

اداري، اقتصاد شهري، صنعت، معدن و کشاورزي، تجارت و بازرگانی، گردشگري، فرهنگی و اجتماعی، 

هاي شهري و روستایی، معماري و بافت شهري و روستایی، امنیت،  بهداشت و سالمت، زیرساخت

  گرفت. مل و نقل و انرژي را در بر میح

بر اساس نتایج به دست آمده در این مرحله، شهرستان طبس از نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

تهدیدات فراوانی برخوردار است که نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر، به منظور بهبود نقاط 

  شود.یدات احساس میها و مقابله با تهدضعف، تقویت نقاط قوت، استفاده از فرصت

  

  هاي استراتژیک طبس گیري انداز و جهت درصد چشم 60ي  تدوین نسخه-3-5- 2- 3

ي مطالعات  پایه انداز است که بر نویس چشم انداز، سند پیش درصد سند چشم 60مراد از نسخه 

ده و و ...) تدوین ش ستانها، بررسی اسناد و وضع موجود شهر مشاور (تحلیل اسناد فرادست، مصاحبه

، اما محتواي آن اشداسکلت آن از قوام و اعتبار نهایی برخوردار بو  اصول، رود که کلیت انتظار می

  .، بهبود یابد و تکمیل شودستانمدیران شهرو  ممکن است با توجه به بازخورد پانل خبرگان

ها،  نامه شآمده از تحلیل اسناد فرادست، پرس دست هاي به مشاور با تکیه بر خروجی  در این گام،

انداز  چنین با اتکا به تجربیات موفق جهانی تدوین چشم ي وضع موجود و هم ها و مطالعه مصاحبه

اي از  ي اولیه ، نسخهجنوبی و...شهري، مانند ملبورن و راید در استرالیا، ژوهانسبورگ در آفریقاي 

  شهرستان را تدوین کرد.هاي استراتژیک  گیري انداز و جهت چشم

ي متفاوت طراحی  هاي کلیدي شهرستان باید در چندین حوزهیدي آن است که حوزهي کل نکته
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  دهد. ها را نشان می آن 7شد که شکل  می

  
  انداز شهرستان طبس هاي کلیدي چشم حوزه-7شماره شکل

  

  (گروه اصلی) مرحله اول پانل -3-6- 2- 3

هاي کلیدي شهرستان طبس انداز و حوزه چشمدرصد  60ي  موضوع این گام، نقد و بررسی نسخه

درصد  60ي  ها، نسخه روز قبل از تشکیل نشست 10ر جلسات گروه اصلی بود. به این منظور، حدود د

انداز شهرستان براي اعضاي گروه اصلی (ترکیبی مشابه شوراي اداري شهرستان) ارسال شد.  چشم

اعضاي گروه اصلی خواسته شد ضمن استماع گزارش  ي نشست دو ساعته، از کلیه 3سپس، در قالب 

  عملکرد مجري و نقد و بررسی آن، تمرین میراث را انجام دهند.

ها، مشاور با استفاده از دستاوردهاي تمرین میراث و نیز با توجه  ي کمی بعد از نشست در فاصله

شهرستان را تدوین  انداز ي نهایی چشم به اصالحاتی که در طی جلسات؛ شناسایی شده بود، نسخه

  کرد.

  پانل مرحله دوم- 3-7- 2- 3

قبل از برگزاري پانل مرحله دوم، با استفاده از نتایج تحلیلی اسناد فرادست معرفی شده در پانل 

بندي مشاور، اقدام به تهیه نسخه نیمه نهایی تخصصی مرحله اول، ماحصل طوفان فکري آن و جمع

اسناد معرفی شده  ناسانه مجدد در قالب پانل دومشد.انداز جهت نهایی شدن و بررسی کارشچشم
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ي بخش کشاورزي استان یزد، سند توسعه تربیت  انداز و استراتژي توسعه جدید شامل؛ سند چشم

 بدنی و ورزش شهرستان طبس و سند کاهش فقر مبتنی بر توانمندسازي مددجویان بوده است.

انداز پیشنهادي؛ از نظرات، نهایی چشم در پانل مرحله دوم مجدداً پس از ارائه نسخه نیمه

انداز تدوین و به تصویب پیشنهادات و انتقادات خبرگان و مدیران شهرستان، نسخه نهایی چشم

  انداز غایی شهرستان معرفی گردید.اعضاي محترم پانل رسید و این نسخه به عنوان چشم

  

  ارزش هاي بنیادین شهرستان-3-8- 2- 3

هاي بنیادین انداز شهرستان طبس، ارزشدر تدوین سند چشم با توجه به مراحل طی شده

  باشد، به شرح زیر است:شهرستان که از موارد مهم در تدوین این افق می

  هویت اسالمی •

 قناعت و ساده زیستی •

  نوازایثارگر و مهمان •

  منظم و با آرامش •

 باهوش و مستعد •
 
  

  چند مالحظه اساسی

ي اداري شهرستان، شوراي اسالمی شهرستان طبس نظران ارجمند در شورا مسئوالن و صاحب

ي بررسی، نقادي، تکمیل، تایید و تصویب این بیانیه را بر عهده دارند،  و استانداري یزد که وظیفه

 انداز عنایت فرمایند: خوب است در وهله اول به مضامین کلیدي این چشم

گویی، نشان دهد که  ام و یا کلیانداز شهرستان، باید به صراحت و به دور از هر نوع ابه چشم - 1

را  "اي قطب فرهنگی ـ صنعتی منطقه"شدن به  خواهد چه باشد؟ ما تبدیل شهرستان در آینده می

اند، کشاورزي را در اولویت سوم توسعه  ایم (خبرگانی که مورد پرسش قرار گرفته پیشنهاد کرده

که شهرستان باید بر یک یا دو زمینه ي مهم این است  اند). در این میان، نکته شهرستان قرار داده
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ریزي راهبردي براي شهرستان  اندازپردازي و برنامه کلیدي تمرکز کند، وگرنه، اساساً مفهوم چشم

  شود. معنا می بی

انداز باید موقعیت و جایگاه مطلوب شهرستان را در آینده نشان دهد. بیانیه حاضر،  چشم - 2

ینده از یک موقعیت کشوري ممتاز برخوردار گردد. تاکید دارد که شهرستان طبس باید در آ

توان آن را به سطح خاورمیانه و  توان این موقعیت را به سطح استان و منطقه تنزل داد و می می

 گردد. حتی جهان ارتقا داد. این به نظر مدیران و مسئوالن باز می

شهرستان در آینده ارائه انداز، باید توصیف کامل و روشنی از وجوه کلیدي  سایر موارد چشم - 3

ترین نکاتی که در این  ي حاضر کوشیده تا این توصیف را ارائه کند. یکی از برجسته دهد. بیانیه

هاي کارآفرینی  بیانیه گنجانیده شده است، تبدیل شهرستان طبس در آینده به مرکز فرصت

  ینده باشد. ي شهرستان در آ تواند موتور و پیشران توسعه صنعتی و فرهنگی است که می

  

  ویرایش نهایی کمیته راهبردي- چشم انداز توسعه شهرستان-4- 3-2

انداز شهرستان استخراج گردید. هاي الزم، چشمو انجام فعالیت ذکر شدهپس از طی مراحل 

  متن چشم انداز استخراج شده بدین شرح است: 

فته، برخوردار از شهرستانی توسعه یا«؛ 1404ي الهی، شهرستان طبس در افق  به حول و قوه

اي با  صنعتی منطقه-قطب فرهنگی هویت اسالمی و جذاب براي زندگی، کار و سرمایه گذاري،

  هاي پیشرفته، مفتخر به انسجام فرهنگی، اجتماعی، جایگاه کشوري برجسته، برخوردار از زیرساخت

معنوي، فرهنگی و هاي اجتماعی، متعهد به حوزه میراث  سیاسی باال، سالم و منزه از انواع آسیب

  »هاي طالیی کارآفرینی است. کشیده و فرصتبه فلک سر تاریخی خویش، شهرستان نخیالت

ي چشمگیر مردم با مدیران و مسئوالن شهرستان و استان،  در این افق زمانی، وحدت کلمه 

هاي همسایه و مشارکت باالي شهروندان طبسی در توسعه و حسن همجواري با دیگر شهرستان

  ی استان و کشور، الگوي منطقه و کشور خواهد بود. تعال
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 به صورت ذیل خواهد بود: 1404هاي شهرستان طبس در افق ویژگی

هاي توسعه در ابعاد یافته به جایگاه برتر در کشور بر اساس شاخصشهرستانی دست •

 مختلف، متناسب با مقتضیات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی خود.

  هاي بنیادین خود.زشمتکی بر ار •

هاي نسبی و رقابتی در راستاي داراي رشد پرشتاب و پایدار اقتصادي مبتنی بر مزیت •

هاي مردمی محورهاي توسعه شهرستان همراه با عدالت اجتماعی و توزیع مناسب درآمد و مشارکت

  و مدنی. 

داخلی خود در ي سطح اول خدمات برتر (دانش بنیان) به منطقه و محیط توانمند در ارائه •

 حد مطلوب. 

هاي سازگار با محیط الگو در همزیستی با کویر و داراي سازمان فضایی متعادل و فعالیت •

  کالبدي و پیرامونی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین.

  نشاط و متحد.جو، باپذیر، مشارکتبا مردمانی مؤمن، تالشگر، کارآفرین، مسئولیت •

 گذاري و گردشگري.دگی، کار، سرمایهمند از محیطی جذاب براي زنبهره •

 اي بی نظیر.ها و زیربناهاي توسعهبرخوردار از زیرساخت •

 زبانزد سالمت، رفاه و امنیت و به دور از فقر، فساد و تبعیض. •

 پوشیده شده در انبوه نخیالت باکشاورزي مدرن و پربرکت. •

 پردازي.هاي کارآفرینی و ایدهمرکز فرصت •

 .شهرستان غرق در آرامش •

  

  طبسشهرستان انداز  ي چشم تشریح مفاهیم کلیدي بیانیه - 5- 3-2

صنعتی -قطب فرهنگی ؛اندازي اصلی این چشمهاهمانطور که در این افق مشخص است جنبه

  باشد که سعی شده به تشریح و توضیح این موارد پرداخته شود.ي کشوري میوجایگاه ویژه
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  صنعتی-قطب فرهنگی- الف

ید، بسیار خاص و کلیدي است که در این بیانیه گنجانیده شده است. این یک مفهوم جد

گرایی در یک یا حداکثر دو زمینه استوار  بر تخصص  موضوع از این قرار است که امروزه مدار توسعه

منظوره دور شده و به  شده است. در واقع با گذشت زمان، ما از مفهوم سنتی شهرهاي همه

تر شویم. از دیدگاه  نزدیک و نزدیک "گرا شهرهاي ماموریت" شهرهاي تخصصی و یا اصطالحاً

شوند؛ و می "برندمحور"هاي تجاري،  چون بنگاه تجاري، به این معناست که شهرها هم -اقتصادي

اي براي خود اختیار کرده و در جهت توسعه و ترویج آن  هر شهر خواهان توسعه، باید برند ویژه

  شوند:  گرا / برندمحور) امروز به انواع زیر تقسیم می (ماموریتبکوشد. از این رو شهرهاي تخصصی 

  که مفهوم آنها کامالً آشناست.  شهرهاي صنعتی: .1

گردد، مانند  ي اول بر مدار تجارت می ها در وهله ي آن شهرهایی که توسعه شهرهاي تجاري: .2

  ي مشهور است. کنگ در آسیاي دور که یک قطب تجار شهر دوبی در امارات متحده و یا بندر هنگ

ژنو، هلسینکی، نیویورك، که پایگاه   مانند شهرهاي الهه،  شهرهاي سیاسی ـ دیپلماتیک: .3

المللی  دیپلماتیک معروف دنیا و مرکز رویدادها و اخبار سیاسی/ دیپلماتیک بین  نهادهاي سیاسی ـ

  شوند.  محسوب می

لی و اعتباري از قبیل : که محل استقرار نهادها و مؤسسات ماشهرهاي مالی و اعتباري .4

  ها و غیره هستند. بانک

ترین مفهوم در این حوزه به شمار  مفهوم شهرهاي فرهنگی که تازه شهرهاي فرهنگی: .5

چرخد. صنایع  می "صنایع فرهنگی"ها بر مدار  ي آن آید، به شهرهایی اشاره دارد که توسعه می

هنري، اقتصادي و اجتماعی را هاي سه وجهی فرهنگی  فرهنگی طیف وسیعی از صنایع و فعالیت

ها، صنعت گردشگري است. صنعت نشر، صنعت سینما،  ترین آن گیرد که یکی از مهم در بر می

ها، صنعت ورزش و  صنایع دستی، صنعت رسانه، صنعت تبلیغات، صنعت برگزاري انواع جشنواره

هاي صنایع  شاخهاي از دیگر  داري، پاره تفریحات سالم، صنعت مد لباس و پوشاك، صنعت موزه

ها در جهان و حتی کشور خودمان رو به  شوند. شهرهاي فرهنگی که شمار آن فرهنگی محسوب می
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شوند. توضیح  شهرهاي کلیدي و راهبردي دنیاي آینده در موج چهارم محسوب می ،افزایش دارد

ر موج هاي اول (عصر کشاورزي) و دوم (عصر صنعتی) د این که جهان هم اکنون با گذار از موج

و موج چهارم که عصر فرهنگ و صنایع فرهنگی  کند اطالعات و دانایی) زندگی می سوم ( عصر

ي دیگر بر جهان مستولی خواهد شد. بنابراین شهرهاي  شود، حداکثر تا یک دهه نامیده می

شوند. بنابراین، در دنیاي آینده، صنایع  ترین شهرهاي جهان شناخته می آتیه فرهنگی خوش

و  ثروت اجتماعی (اشتغال)، ثروت فرهنگی،  ترین عوامل ایجاد ثروت اقتصادي،  ه مهمفرهنگی ب

  حتی ثروت سیاسی/ امنیتی تبدیل خواهند شد.

شدن به شهرهاي فرهنگی  اندازهاي خود قصد تبدیل مشهورترین شهرهاي جهان که طبق چشم

شوند، عبارتند از:  ده میدی "ي شهرهاي فرهنگی یونسکو شبکه"ها در فهرست  را دارند و نام آن

سئول (کره جنوبی) و  لندن، پاریس، سنگاپور، نیویورك، تورنتو (کانادا)، کن (آلمان)، واشنگتن، 

  قاره جهان.  5ها شهر بزرگ و کوچک دیگر در انواع کشورها در  ده

ي خود تصمیم  اندازهاي بیست ساله در ایران تاکنون دو شهر تهران و قم رسماً و طی چشم

و شیراز  شوند. شهرهاي مشهد مقدس، اصفهان اند به شهرهاي فرهنگی ـ با این مفهوم ـ بدل تهگرف

  نیز در کشور ما اساساً شهرهاي فرهنگی هستند؛ حتی اگر چنین عنوانی را بر خود ننهاده باشند.

شود؛  روشن می  با این مقدمه، منظور از تبدیل شهر طبس به یک شهر فرهنگی در آینده کامالً

هاي مربوط) از استعدادهاي  نامه ي مسئوالن و مردم شهر (طبق بررسی پرسش هري که به گفتهش

زاده حسین (ع)) و  ي گردشگري معنوي (به دلیل وجود آستان مقدس امام چشمگیري در حوزه

  گردشگري طبیعی و تاریخی برخوردار است.

رستان طبس به سطح یک از جنبه صنعتی، منظور از قطب صنعتی در این بیانیه، ارتقاي شه

ي صنایع کانی است. این موقعیت، زمانی براي شهرستان طبس  شهر صنعتی توانمند در حوزه

صنایع کانی در این شهر تکمیل شود. یعنی عالوه بر  "زنجیره ارزش"حاصل می شود که 

سترش یابد. برداري از مواد کانی نیز در این شهر گ هاي فرآوري و بهره هاي استخراج، قابلیت قابلیت

دستی در طبس نیز باشد. این  ي صنایع کانی پایین تواند به معناي پاگیري و توسعه این امر می
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بدیل وضع موجود طبس در صنایع معدنی است که حاصل مطالعات  هاي بی مفهوم، ناشی از مزیت

ارها مورد ها نیز ب ها و مصاحبه  نامه گروه مشاور است و در مطالعات وضع موجود، پرسش  گسترده

  اشاره قرار گرفته است.

معناست که: شهرستانی که  نصنعتی به شهرستان طبس بدی - انتخاب عنوان قطب فرهنگی

ي گردشگري، و  ویژه در شاخه ي صنایع فرهنگی به ي آن دو وجهی و استوار بر توسعه مدار توسعه

ت و جایگاه این حکایت از اهمی "اي منطقه"ي صنایع معدنی خواهد بود. صفت  نیز توسعه

  ي استان و منطقه دارد. شهرستان در جغرافیاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی آینده

  ي کشوريجایگاه برجسته -ب

دهد. یکی از  نشان می 1404این عبارت در واقع جایگاه و موقعیت مطلوب طبس را در افق 

آینده است که با این  انداز، تعیین جایگاه مطلوب شهرستان در کارکردها و وظایف کلیدي چشم

  عبارت بیان شده است. 

ها و  ي نقاط قوت و ضعف، و فرصت گیري از مطالعه سایر مفاهیم این بیانیه که با بهره

اند،  تهدیدهاي پیش روي شهرستان در آینده (مبتنی بر نظرات خبرگان و مردم) انتخاب شده

ند محل بحث باشد، جامعیت مفاهیم از توا مفاهیم روشنی هستند و نیاز به توضیح ندارند. آنچه می

  ها از سوي دیگر است. ي نگارش آن یک سو، و نحوه

شدن  العاده راهبردي وجود دارد که آن، تبدیل ي فوق البته در پایان این بیانیه، یک نکته

جواري و مشارکت باالي مردم در توسعه و تعالی  شهرستان طبس به الگوي وحدت کلمه، حسن هم

ها در سطح شهرستان، توسط خبرگان و مردم مورد  ها نکاتی بوده که فقدان آن ایناستان است و 

  ها تاکید شده است. انداز شهرستان بر آن ي چشم تاکید قرارگرفته بنابراین در بیانیه

  

  انداز ارائه شدهشناخت شکاف بین وضع موجود و چشم- 6- 3-2

خورد شامل؛ قطب صنعتی، شم میانداز به چهمانطور که اشاره شد نکات اصلی که در چشم

باشد.  در این قسمت با توجه به وضع موجود ارائه قطب فرهنگی و جایگاه برجسته کشوري می
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انداز مطلوب در جهت شناخت این شکاف شده، به صورت اجمالی به مقایسه شرایط موجود و چشم

از مطلوب مورد بررسی و اندتر شرایط موجود و چشمپرداخته شده است و در ادامه به صورت مفصل

  اند.تجزیه و تحلیل قرار گرفته

  انداز ارائه شدهبررسی وضعیت صنعتی شهرستان با چشم- 1- 6- 2- 3

انداز ارائه شده تبدیل شدن شهرستان به قطب صنعتی منطقه به چشم از موارد مهم در چشم

الت مطلوب آنها به متغیرهاي اصلی که باید حخورد.  در راستاي تبدیل شدن به قطب صنعتی، می

تعیین شوند عبارتند از: جمعیت، تولید، صادرات، واردات، اشتغال  بخش صنعتعنوان اهداف اصلی 

 نیلهاي جانبی براي و درآمد مردم. عالوه بر اینها، کارایی، پایداري، خود سازماندهی و سایر ارزش

اي مؤثر در تبدیل شدن شهرستان در ادامه به بررسی پارامترهباید مورد توجه باشند. چشم انداز به

اي و کشوري از دو نظر صنعت و صنعت کشاورزي و دامداري مورد بررسی به قطب صنعتی منطقه

  قرار گرفته خواهد شد.

  صنعت و معدن- الف

واقع شدن در هاي شرقی و شمالی کشور(موقعیت مطلوب مکانی شهرستان با استان علیرغم

است از یزد) تاکنون این شهرستان نتوانسته- هاي خراساناستانو ملی اي ریزي منطقهراشل برنامه

شرایط مناسب در راه توسعه صنعتی مطلوب استفاده ببرد. حتی انتزاع این شهرستان از استان 

) به علت بعد مسافت با مرکز استان تاثیر بسیار 1380خراسان و الحاق آن به استان یزد( بهمن 

  ته و گذارده است.منفی بر اقتصاد شهر بر جاي گذاش

است از توسعه صنعتی شک تاکنون شهرستان طبس نتوانستهنظر به مطالب یاد شده، بی

اي در ها و موقعیت خود بهره ببرد و از جایگاه مناسبی در تقسیم کار منطقهمتناسب با قابلیت

دم گرایش هاي صنعتی برخوردار شود، بنابراین شاهد رشد بسیار کند صنایع در گذشته و عفعالیت

  هستیم. به توسعه صنعتی

یجاد توسعه این بخش بعنوان بخشی با پتانسیل و قابلیلت فراوان در زمینه رونق اقتصادي و ا

توسعه صنعتی، توسعه  دیگرف اهدازاروري است. اشتغال، جذب سرمایه و... امري حیاتی و ض
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کرده و فنی، توسعه تحصیل ها، نیرويزیر ساخت تأمینباشد که خود مستلزم تهیه و شهرستان می

تواند محرك صنایع زیر دست و باشد که خود میبخش خدمات، افزایش سرمایه و مواد اولیه می

کننده) باشد، با این اهداف در نگرش جدید توسعه صنعتی شهرستان اهداف باال دست ( مصرف

  ذیل را در بر خواهد گرفت:

 کشاورزي) جایگزینی بزرگترین بخش اقتصادي سنتی منطقه ( - 1

 ایجاد اشتغال - 2

 هاي فرهنگی و اجتماعیتوسعه در سایر بخش - 3

 طریق ایجاد و توسعه صنایع تبدیلیحمایت از بخش کشاورزي از  - 4

 هاي سرگردان مردم بومیجذب سرمایه - 5

 لقوه( بخش معدن)ابرداري از پتانسیل ببهره - 6

معدنی غنی در سطح هاي نکته مثبت و حائز اهمیت در این باره وجود معادن غنی و پتانسیل

گیري باشد و امید است با بهرهباشد که به الزمه تبدیل شهرستان به قطب صنعتی میشهرستان می

مناسب از این نعمات خدادادي، شهرستان به غایت نهایی در این زمینه دست یابد.  وجود این 

-با ایجاد حالت همساز اشتغال و احداث واحدهاي صنعتی مربوطه باشد و تواند زمینهمعادن، می

  هاي شهرستان سبب ارتقاي وضعیت کنونی شهرستان شود.افزایی بین سایر بخش

در کنار وجود معادن و منابع غنی در شهرستان، مشکالتی چون؛ فقدان واحدهاي بزرگ و مادر 

صنعتی، شکاف بین صنعت و دانشگاه، فاصله زیاد مراکز جمعیتی و بازار مصرف، عدم تمایل 

گذاري در این بخش، عدم وجود ناوگان حمل و نقل مناسب در جهت اران به سرمایهگذسرمایه

عرضه کاالهاي تولیدي بخش صنعت و معدن (با توجه به فاصله زیاد مراکز صنعتی از مراکز 

اهداف چشم جمعیتی و مصرف محصوالت صنعتی) و... از جمله عواملی هستند که مانع رسیدن به 

باشد که امید است با ارائه تمهیداتی (که در ادامه در صنعتی) می (مبدل شدن به قطب انداز

تر سخن به میان خواهد امد) در جهت کاهش اثرات ها و فصول آتی مفصلقسمت ارائه استراتژي

  منفی این پارامترها وضعیت صنعتی و معدنی شهرستان ارتقا یابد.
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گر مشکالت این بخش است به برداري اصولی و مناسب از معادن شهرستان از دیعدم بهره

سنگ ایران را دارا می باشد که تا  ذغالدرصد از معادن  76شهرستان طبس نزدیک به اي که گونه

سنگ این به حال تنها در حدود یک درصد این معادن به بهره برداري رسیده است.  عالوه بر ذغال

برداري از این معادن بهرهشهرستان از معادن شناخته شده و شناخته نشده برخوردار است که 

پذیرد و بدون خلق ارزش افزوده و به صورت خام به بازار مصرف ارائه آنگونه که باید صورت نمی

 چشم اندازشود و این خود از مهمترین عواملی است که موجب شده شکافی بین وضع موجود و می

بخش قبل به تفضیل مورد  (الزم به ذکر است معادن شناخته شده مهم شهرستان در به وجود آید.

 اند).بررسی قرار گرفته

واحدهاي صنعتی مادر و همانطور که در بخش قبل بدان اشاره شد در شهرستان طبس، نبود 

ط ضعف مهم بخش صنعت (و معدن) شهرستان قلمداد شده است.  نبود واحد صنعتی بزرگ از نقا

احداث واحدهاي صنعتی مادر و نفر کارکن در سطح شهرستان گواه این مطلب است.   100با 

تواند تغذیه بسیاري از صنایع شهرستان را بر عهده داشته و زایی فراوان میبزرگ عالوه بر اشتغال

  ساز احداث واحدهاي صنعتی وابسته باشد.شرایط صنعتی شهرستان را ارتقا بخشد و نیز زمینه

  کشاورزي و دامداري-ب

ر تولید محصوالت کشاورزي و گیاهان داروئی شرایط اقلیمی شهرستان که موجب تنوع د

 کشاورزيرشد بخش بسیاري شده است موجب پیشرفت صنعت کشاورزي شهرستان خواهد شد.  

شود. در میان اهداف مورد  ضروري قلمداد می به عنوان بستري براي کسب اهداف توسعه امري

و حفظ منابع طبیعی از  امنیت غذاییو کاهش فقر، بهبود  رشد اقتصادينظر، بهبود و تقویت 

یک برنامه کشاورزي موفق در بر گیرنده هفت شود.انداز این بخش از شهرستان محسوب میچشم

  د:باشهدف زیر می

و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیازهاي  فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی 

  .هاي بعدينسل

  .حفاظت از منابع آب،خاك و منابع طبیعی 



80 

 

  .ي در داخل و خارج از مزرعهژحفاظت از منابع انر 

  .آوري کشاورزانحفظ و بهبود سود 

  .حفظ نیروي حیات جامعه روستایی 

  .حفظ تنوع زیستی 

  .قابلیت پذیرش از سوي جامعه 

هاي ضمن اینکه ایجاد زیر ساخت اند،ا براي کشاورزي پایدار قائل شدهالبته اهداف مشابهی ر

 اجتماعی و اقتصادي پویا براي جوامع روستایی را نیز به این فهرست اضافه می نمایند

 منابع شدید اي چون؛ محدودیتدر مورد صنعت کشاورزي شهرستان نیز عوامل محدودکننده

چک بودن قطعات کشاورزي، تمکن مالی ضعیف به لحاظ کمی و کیفی درشهرستان، کو آبی

برداران و کشاورزان، پایین بودن درجه مکانیزاسیون، سطح پایین سواد و میانگین سنی باالي بهره

هاي سنتی در تولید، عدم اطالع از اهمیت محصوالت گیاهان دارویی در شهرستان، استفاده از روش

تولید گیاهان دارویی در شهرستان و... از جمله مداران به پتانسیل مربوط به عدم توجه سیاست

موانع رسیدن به هدف و غایت نهایی در این بخش از صنعت خواهد بود.  از دیگر مسائلی که 

توان به موارد ذیل خورد میانداز مطلوب به چشم میموجب ایجاد فاصله بین وضع موجود و چشم

  اشاره نمود:

 هاي در زراعت و باغداري.اريدبرغیر اقتصادي بودن بسیاري از بهره - 1

کمبود و افت شدید منابع آب که باعث شور شدن آب زیرزمینی و بعضاً خشک شدن  - 2

 است.باغات شده

 هاس سنتی آبیاري, عدم رعایت و تناسب میزان آبیاري.روش - 3

 برداران شهرستان در این زمینه.گذاري و ضعف مفرط بهرهکمبود سرمایه - 4

 روستاها به سایر مراکز. مهاجرت نیروي فعال و جوان - 5

تعمیر و استفاده مفید از  ،، نگهداريتأمینمشکالت مکانیزاسیون از جمله ضعف مالی در  - 6

 آنها.
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 هاي مختلف.مخلوط بودن باغات شهرستان از ارقام و گونه - 7

 فقدان و یا کمبود صنایع تبدیلی. - 8

 ها.سرما و گرما زدگی و تاثیر پذیري زیاد از خشکسالی - 9

 هاي زراعی و درختی محصوالت در شهرستان.ترین گونهومترین و حساسعدم تعیین مقا -10

 شیوع آفات و امراض متعدد. -11

 ها.و توزیع به موقع نهاد تأمینهاي کشاورزي و عدم توزیع نامتعادل نهاد -12

 عدم رعایت مقادیر متناسب بذر و کود. -13

 استفاده گسترده از بذور اصالح و ضد عفونی نشده. -14

اي از شهرستان و تسلط هاي عمدهنتی بودن زراعت در قسمتعدم تسطیح اراضی و س -15

 برداري خرده مالکی و دهقانی.نظام بهره

 بافت ناهمگن و نامرغوب خاکی. -16

 شرایط اقلیمی و جبر جغرافیایی و محیطی. -17

 تابش شدید خورشید و تبخبر باال. -18

 نوسان زیاد درجه حرارت در فصول سال. -19

 کمبود منابع آب و خشکیدن قنوات. -20

 ییرات کمی و کیفی آب و مشکل استحصال.تغ -21

 سالیها پی در پی.خشک -22

 هاي آن.مخاطرات طبیعی و رویداد -23

 بهم خوردن تعادل آکولوژیکی. -24

برداران در بخش باال بودن میانگین سنی و پایین بودن سطح سواد و تخصص بهره -25

 .کشاورزي

 ع آب و خاك.برداري مناسب از منابوجود نظام خرد مالکی و عدم وجود نظام بهره -26

 نارسایی در سیستم خرید تصمینی محصوالت دامی و کشاورزي. -27
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کمبود انبار، سردخانه و امکانات ذخیره سازي و نگهداري محصوالت کشاورزي، دامی و  -28

 ها در سطح شهرستان.نهاده

آوري هاي جمعپایین بودن کارمزد خرید محصول در مراکز خرید و باال بودن هزینه -29

 به موقع اعتبار خرید محصوالت کشاورزي توسط دولت. تأمینو عدم محصوالت کشاورزي 

 استفاده محدود از پتانسیل بالقوه پرورش ماهی در شهرستان. -30

هاي بز، شتر و ...) و در نهایت هاي دامی شهرستان به مراتع( گلهاتکاي بسیاري از واحد -31

 تخریب و فقر بیشتر پوشش گیاهی.

 .کل گاو و گوساله شهرستان هاي اصیل ازناچیز بودن سهم گاو -32

 تولیدات دامی شهرستان از استانناچیز بودن سهم  -33

هاي پرورش دام شهرستان ناشی از شیوه خرده پا و روستایی سنتی بودن اکثر فعالیت -34

 ها.بودن اکثر دامداران و مسن بودن بیشتر آنها و نداشتن توان مالی تجهیز دامداري

یل( داشتی) با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و سازگار بر گاو و گوساله دو رگ و اص تاکید -35

 هاي مذکور.بودن دام

  انداز ارائه شدهضعیت فرهنگی شهرستان با چشمبررسی و- 2- 6- 2- 3

(در راستاي ارتقاي شرایط موجود به قطب  هاي فرهنگی و هنريفعالیتدر حالت کلی 

هایی از  نگی و هنري را با گنجینههاي عالی فرهیابد که سازمان در شهرهایی تجلی می فرهنگی)

هاي ملی فرهنگی و در این شهرها وجود سازمان  آثار ارزشمند هنري در خود جاي داده باشند.

-هنري، ادبی و مراکز تحقیقاتی و مدارس عالی، آزمایشگاه هنري، موزه، کتابخانه، اجتماعات علمی،

  کند. فرهنگی فراهم میها و مؤسسات پژوهشی، زمینه را براي فعالیتهاي علمی و 

 منظور به افراد براي مناسب معنوي و مادي امکانات و شرایط ایجاد فرهنگی، توسعه از منظور

 و تحول براي آمادگی و هاانسان معرفت و دانش و علم افزایش و رشد و جایگاه آنان شناخت

 روابط بهبود انضباط، و نظم پذیري، قانون ،نظیر پایدار توسعه کلی اصول پذیرش و پیشرفت

باشد.  می جامعه همه افراد براي معنوي و اخالقی و علمی هاي تواناي افزایش و انسانی و اجتماعی
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 کیفی و کمی رشد و فرهنگی شرایط سازيبهینه فرهنگی، هویت بر تأکید با فرهنگی توسعه

 رونق بر و خشدب می بهبود جامعه سنن و آداب اخالق، به و دهد می نوید را خود به مسائل مربوط

 .آیدمی تکنیک و دانش و فنون بازار

هاي متعدد و منحصر به فرد در جهت رونق صنعت شهرستان طبس با توجه به وجود پتانسیل

تواند در این زمینه به صورت قدرتمند ظاهر شده و به جایگاه هاي فرهنگی، میگردشگري و فعالیت

هاي متنوع جانوري و گیاهی، وجود آداب سنن با همنحصر به فرد در منطقه تبدیل شود.  وجود گون

 محمد، رباط ده هایی چون؛ رباطقدمت تاریخی (مراسم سنتی موجود در شهرستان)، وجود جاذبه

طبس، امامزاده حسین ابن موسی  جامع طبس، مسجد کلمرد، ارگ خان، کاروانسراي جوخواه، رباط

طبس،  اسماعیلیان هاي طبس، قلعهه سپهساالر، منارهاي، آرامگاایراوه ابونصر شیخ الکاظم (ع)، مزار

هاي گردشگري رستم و بسیاري از جاذبه دیگ هايعلی، آبگرم مرتضی گلشن، آبگرم هودر، باغ قلعه

هاي فرهنگی در شهرستان طبس توانند موجب افزایش فعالیتدر شهرتان از عواملی هستند که می

  شود.

هاي مختلف هنري (آموزشگاه، مکانات مورد نیاز در زمینهوجود عواملی چون؛ فقدان و کمبود ا

هاي کثیراالنتشار در اساتید مجرب و ...)، عدم وجود نشریات محلی و تأخیر در توزیع روزنامه

ها، کمبود اماکن اقامتی و عدم کیفیت هاي خانوادگی در داخل شهرشهرستان، کمبود تفرجگاه

-دم ارائه خدمات گردشگري مطلوب و مناسب، شکار بیشرایط موجود در جهت اسکان مسافران، ع

ها و آثار رویه و غیرمجاز وحوش، عدم وجود فرهنگ مشارکت مردم در جهت حفظ پتانسیل

انداز فرهنگی و طبیعی موجود و... از جمله عواملی هستند که موجب ایجاد شکافی وسیع بین چشم

  مطلوب و وضع موجود شده است.

  انداز ارائه شدهشخصات شهرستان با چشمبررسی سایر م-3- 6- 2- 3

انداز و وضع موجود بررسی شده به شکاف عظیم میان این دو مورد پی نگاهی به چشم با

هاي بهداشتی در شهرستان، نبود پزشک خواهیم برد.  کمبود و حتی نبود بسیاري از زیرساخت

ود مراکز آموزش عالی متخصص کافی در سطح شهرستان، کمبود ارائه خدمات بهداشتی، عدم وج
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معتبر در شهرستان، کمبود امکانات آموزشی، عدم توجه الزم و کافی به بخش عمران و شهرسازي 

و وجود مشکالتی از قبیل نبود آب در جهت بهبود فضاي شهري، کمبود امکانات ورزشی و تفریحی 

- شهرستان و چشمو بسیاري از عوامل دیگر موجب شده تا فصله زیادي بین وضع موجود حاکم بر 

انداز مورد نظر چالشی بزرگ براي سیاستمداران انداز مطلوب وجود داشته باشد و رسیدن به چشم

  باشد.

رود در مرحله اول با کاهش اثرات منفی حاکم بر شهرستان (استفاده از راهبردهاي انتظار می

بعدي در جهت رسیدن به تدافعی) این اثرات منفی تا حد زیادي کاهش یافته تا راه براي اقدامات 

رود با اجراي انداز مطلوب فراهم آید.  انتظار مییابی به چشمارتقاي شرایط شهرستان و دست

تمهیدات الزم و ضروري شکاف میان وضع موجود و هدف مطلوب هرچه بیشتر کاهش یابد و 

  شهرستان به غایت نهایی خود نزدیک شود.

  

  اهداف کالن شهرستان-3-3
  

  تدوین اهداف کالن ضرورت- 1- 3-3

-باشد. هدفمهمترین عامل در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می

ها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردي هدف.  گذاري مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است

تالشی .  اي براي آینده استگذاري به مثابه ترسیم جادهکنند.هدفو سازمانی را روشن می

رزشمند است که معطوف به هدف باشد، تالش بی هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع ا

آنهایی که .  باشدها در تدوین اهداف میبسیار مهم موفقیت و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمان

یکی از .  رویایی در ذهن و هدفی بر روي کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود

گذاري است.اهداف هایی که مدیران و کارکنان باید در خود تقویت نمایند، مهارت هدفهارتم

  .گیري و اثربخشی نخواهد داشتکلی، کیفی و مبهم قابلیت اندازه

 باشد که می تواناي از مراحل فرآیند مدیریت استراتژیک میتعیین اهداف بلند مدت، مرحله

بی عوامل بیرونی و درونی و با نگاهی به چشم انداز سازمان تعیین ها را پس از انجام مراحل ارزیاآن
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 ،بایستیهاها و سپس انجام ارزیابی براي انتخاب تعدادي از آندر مرحله ایجاد استراتژي مود. ن

  تعیین شوند.اهداف کالن و بلندمدت سازمان 
  

  اي سازمانکارکردها و مزیت هاي تعیین اهداف کالن و هدفگذري بلندمدت بر-3-3-1- 3

نمایند، باعث هاي سازمان را مشخص میحرکت و سمت و سوي فعالیتبلند مدت، مسیر فاهدا

  آیتمی مناسب و موثر براي به کارگیري در فرآیندهاي گوناگون ارزیابی می باشند. شده وافزایی هم

پرسنل در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد، مدیران میانی و تمامی  از اهداف بلندمدت می توان

ها را به کار حتی براي سنجش سطح عملکرد کلی سازمان نیز می توان آن نمودسازمان استفاده 

  گرفت. میزان تحقق اهداف کالن سازمان، معیاري مناسب براي ارزیابی هاي مختلف می باشد.

و ها ها در اولویت بندي پروژه ها، فعالیتیکی از کارکردهاي مهم اهداف کالن به کار بردن آن

 ،هاي مختلفگیري در مورد انتخاب پروژهباشد. معموال هنگام تصمیماقدامات در سطوح مختلف می

قدري پیچیدگی و ابهام وجود دارد اما در صورتی که اهداف عمده سازمان به صورتی شفاف تعیین 

و گیري بهتر و موثرتر انجام شود زیرا که مالك که تصمیم شودو تدوین گردیده باشد کمک می

  معیار جدي و مناسبی براي انتخاب وجود دارد.

ها با مدنظر قراردادن اهداف بلند مدت سازمان تعیین و تدوین می شوند یا بهتر است استراتژي

- هاي کالن سازمان و دستیابی به آنها تدوین میها براي محقق ساختن هدفبگویم که استراتژي

 گردند.

تنگاتنگی وجود دارد. برنامه بدون هدف اثربخشی نداشته ریزي ارتباط گذاري و برنامهبین هدف

ریزي است و گذاري جزء الینفک برنامههدف.  و هدف بدون برنامه، خیال و رویایی بیش نیست

) را چسم اندازریزي فرایندي است که چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب (برنامه

  .که وسیله و ابزاري براي تحق اهداف استریزي خود هدف نیست بلنماید. برنامهمشخص می
  

  گذاري محاسن و مزایاي هدف-3-3-2- 3

 نماید. گیري پیشرفت و بهبود را فراهم میگذاري؛امکان اندازههدف  

 گذاري؛انگیزه و روحیه تالش را بهبود می بخشد.هدف  
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 گردد. گذاري؛ باعث ایجاد هماهنگی و وحدت میهدف  

 معنی است. ریزي است، برنامه بدون هدف بیگذاري؛ شرط الزم برنامههدف  

 شود. ها میگذاري ؛باعث تمرکز بر فعالیتهدف  

 نماید. ها و معیارها و ارزیابی عملکرد را فراهم میگذاري؛ امکان تدوین شاخصهدف  

 کند. گذاري؛ امکان مقایسه نتایج و پیامدها را فراهم میهدف  

 کند.ها را مشخص میامهگذاري؛ انحراف در عملکردها و برنهدف  

 کند. گذاري؛ میزان کارایی و اثر بخشی سازمان را معین میهدف  

 کند. گذاري؛ فعالیتهاي زاید را شناسایی و مشخص میهدف  

 کند.گذاري ؛احتمال موفقیت را بیشتر میهدف  

 شود.گذاري؛ باعث افزایش اعتماد به نفس میهدف  

 د. گردگذاري؛ باعث رشد و تعالی میهدف 

  

  خصوصیات اهداف کالن- 2- 3-3

مشخص نشود، مسیر حرکت روشن نخواهد شد و انداز، مناسب و متناسب با چشم فاهدااگر 

به وجود آمده و منجر  نباشد، ابهام و سر در گمی صمشخ زمانی که مسیر حرکت و جهت فعالیت

 ه گرفته و باید حائزانداز نهایی شده سرچشماهداف کالن از چشم خواهد شد. اثر بخشی  به کاهش

  زیر باشد: خصوصیات

 ) حتی المقدور به صورت کمی بیان شودmeasurable (  

 ) در تمام بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعریف شودrelevant (  

 ) هدف کالن حتی االمکان بایستی به صورت خاص بیان شودspecific (  

 ) با خط مشی سازگار باشدconsistent (  

 باشد ( داراي شاخص مناسبیsuitableindicator (  

 ) منطقی و قابل دستیابی و بر اساس توانایی هاي سازمان باشدachievable (  
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  در صورتیکه براي یک هدف کالن، اهداف خرد تعریف شده باشد، بایستی با هدف کالن

    سازگار باشند.

  توان برشمرد موارد ذیل است:از دیگر خصوصیاتی که براي اهداف می

 وشن، واضح و مشخص باشد. هدف باید ر  

  .هدف باید واقع بینانه باشد  

  .هدف باید تهییج کننده باشد  

  .هدف باید قابلیت اجرا و دست یافتنی باشد  

 ها تدوین شوند.ها و ارزشهدف باید در راستاي ماموریت  

 .هدف باید براي تمام اعضاء قابل فهم و قابل قبول باشد  

 د باشند. هدف باید براي همه ذینفعان سودمن  

 .هدف بایدمورد تائید باشد  

 باشد. و نظارت گیري هدف باید قابل اندازه  

  .هدف باید مقید به زمان باشد  

  .هدف باید انعطاف پذیر باشند  

  .هدف باید متناسب با منابع و امکانات تدوین گردد 

 

  روش تدوین اهداف کالن- 3- 3-3

آن  توانباشد که میمدیریت استراتژیک میاي از مراحل فرآیند تعیین اهداف بلندمدت، مرحله

ها را پس از انجام مراحل ارزیابی عوامل بیرونی و درونی و با نگاهی به چشم انداز سازمان تعیین 

ها بایستی که ها و سپس انجام ارزیابی براي انتخاب تعدادي از آننمایید. در مرحله ایجاد استراتژي

  .شود اهداف کالن و بلند مدت سازمان تعیین

  گیرند و بستگی به جواب سه سئوال ذیل دارد:ت میأنش ها و چشم اندازاهداف از ماموریت

  در حال حاضر،کجا هستیم ؟

  خواهیم برویم ؟به کجا می
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  براي رسیدن به هدف چه باید بکنیم؟

چشم انداز و وظایف الزم و ضروري است. اهداف باید در  ،هاگذاري اطالع ازماموریتبراي هدف

وقتی که اهداف مشخص شدند براي چگونگی رسیدن به باشد. تحقق ماموریت و وظایفستاي را

هایی که منجر به تحقق اهداف هایی تدوین گردیده ولیست کلیه فعالیتها و برنامهاهداف باید طرح

ها باید نتایج و دستاوردها با اهداف ها و فعالیتشوند را مشخص نمود و پس از اجراي برنامهمی

  ها به عمل آید.قایسه شوند تا اصالحات الزم در اهداف، برنامه ها و فعالیتم

  

  اهداف کالن شهرستان-4- 3-3

- ها، استراتژيهرگونه فعالیت اهداف،این که است  اهداف کالنیداراي اي و مجموعهسازمان  هر

بوده ز چشم انداز ا دهد. اهداف کالن متأثرالشعاع قرار میهاي انجام شده را تحتگیريها وتصمیم

  انداز هموار شود.شوند که مسیر رسیدن به چشماي انتخاب میو به گونه

انداز در این بخش به تعیین اهداف کالن و اهداف استراتژیک توسعه شهرستان بر اساس چشم

ارائه شده و وضع موجود، پرداخته شده است.  اهداف کالن شناسایی شده از چهار مسیر به دست 

انداز، اهداف، انداز، اهداف مستتر در بیانیه چشمکه شامل؛ اهداف بمب و متهورانه چشم آمده است

انداز و اهداف کمی و کیفی حاصل هاي بایسته شهرستان در طی فرایند تدوین چشمهویت و آرمان

بر این اساس اهداف کالن شناسایی شده شهرستان عبارتند  از تحلیل وضع موجود شهرستان است.

  از:

  جامعه به ویژه روستایی بهبود شرایط معیشتی واجتماعی  و امنیت سعه رفاهتو .1

  شهرستان نظام آموزشی و پژوهشی حول درت ارتقا و توسعه علم و فناوري و .2

هاي بنیادین به و انتقال ارزش هویت بخشی بومی و محیط رشد فکري و علمی جوانان .3

  هاي آتینسل

  سیاسی شهروندان  ی وي انسجام فرهنگی، اجتماعتحکیم و ارتقا .4

  شهرستان صنعتیپایدار  توسعه جهت معادن در برداري بهینه ازبهره .5
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هاي ) مبتنی بر مزیتبه ویژه در حوزه صنایع فرهنگی( اقتصادي مستمر و پایداررشد  .6

هاي نسبی و رقابتی همراه با عدالت اجتماعی و توزیع مناسب درآمد و مشارکت

  مردمی و مدنی

  عنوي، فرهنگی و تاریخی شهرستانحوزه میراث محفظ  .7

توسعه پایدار منابع طبیعی  و منابع پایه به ویژه آببرداري بهینه از احیاي بهره و حفظ .8

  و محیط زیست

  هاي دامداري و کشاورزيوري در فعالیتتوسعه کیفی و ارتقاي بهره .9

  هویت بخشى به سیماى شهر و روستا .10

  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار  .11

هاي سازگار با یستی با کویر و داراي سازمان فضایی متعادل و فعالیتالگو در همز .12

  محیط کالبدي و پیرامونی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین
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فصل چهارم: مطالعات شناخت 
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  مطالعات شناخت شهرستان-4-1
  

  معرفی اجمالی شهرستان طبس-1-1- 4

  موقعیت - 1- 4-1-1

 58 تا دقیقه 25 و درجه 55 فاصل حد در و یزد استان شرقی شمال در طبس شهرستان

 قرار شمالی عرض دقیقه 7 و درجه 35 تا دقیقه 41 و درجه 31و  شرقی دقیقه طول 16 و درجه

 در موقعیت، شهرستان طبس .  از نظرمتر می باشد 690 دریا از سطح آن ارتفاع متوسط و داشته

 نمک، شهرستان کویر به شمال از و گرفته قرار نمک یرکو حاشیه کوه شتري در رشته غربی دامنه

از  سمنان، استان توابع از شاهرود شهرستان و استان خراسان رضوي توابع از بردسکن و کاشمر

و  جنوبی خراسان استان به شهرستان بشرویه از توابع شرق از کرمان، استان و لوت کویر به جنوب

 و شهرستان هاي بافق به از غرب بع خراسان رضوي واز شمال شرق به شهرستان بجستان از توا

گردد و بدین ترتیب این شهرستان در  می محدود اصفهان استان در نایین و یزد استان در اردکان

میان شش استان بزرگ کشور یعنی یزد، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، سمنان و 

گردیده است که فاصله شهر طبس با هر اصفهان قرار گرفته است. کویرهاي بسیار گسترده سبب 

  باشد.کیلومتر  500تا  200یک از مراکز شهرستانی همسایه از 

  موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس.- 8شماره شکل  
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  وسعت-2- 4-1-1

 کشورمطرح شهرستان ترینوسیع عنوان به کیلومترمربع 55808وسعت  با طبس شهرستان

 خود به را ایران مساحت درصد کل 36/3 و یزد استان کل مساحت از درصد 6/43حدود که است

است. قسمت وسیعی از مساحت شهرستان طبس را اراضی کویري و شورزارها  داده اختصاص

حاوي اطالعاتی در مورد  1جدول شماره اً فاقد هر گونه آثار حیات است. دهند که تقریبتشکیل می

  باشد.مساحت و وسعت شهرستان می
  

  برحسب وضعیت اراضی(هکتار).مساحت شهرستان  - 1 شماره جدول

  شرح
اراضی 

  زراعی

  جنگل

  مرتع
اراضی 

  مسکونی
-دست  جمع  سایر

  کاشت
  حفاظتی

  5580800  3396962,64  451,56  2113653  52332  4597  12803,8  طبس

  13045800  6093591,14  6660,46  6518007  186721  72421  168399,4  کل استان

رتبه شهرستان در 

  استان
5  5  2  1  4  1  1  

  .1388-ماخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

از اراضی شهرستان زراعی هستند. در این میان،  درصد 3/0، تنها جدول فوقبه با توجه 

درصد  28دهند و بیش از درصد) تشکیل می 87/37بیشترین مقدار اراضی شهرستان را مراتع (

  شود.را شامل می هاي حفاظتی استانجنگل
  

  و تحوالت سیاسی تقسیمات - 3- 4-1-1

 از 1380 سال در که باشدمی یزد استان هايشهرستان از یکی نوناکهم طبس شهرستان

شهرستان  این سیاسی موقعیت نظر از .است گردیده ملحق یزد استان به و جدا خراسان استان

 دهستان 8دیهوك و  و دستگردان مرکزي، بخش 3دیهوك و  و آباد عشق طبس، شهر 3 داراي

 232روستا ( 507 کویر و و دیهوك یخاب،کوه دستگردان، پیرحاجات، نخلستان، منتظریه،گلشن، 

 درجه 36 مدار در که است طبس تاریخی شهر شهرستان، این باشد. مرکزسکنه) می داراي روستا

ها است.  وضعیت آبادي گرفته قرار شرقی دقیقه 55 و درجه 57 النهار نصف و شمالی دقیقه 26 و

  باشد.می 2رستان به صورت جدول در سطح شه
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  ها در سطح شهرستان طبس.وضعیت شهر، دهستان و آبادي -2 شماره جدول

  نام دهستان  نام شهر  نام بخش
  تعداد آبادي

  جمع  خالی از سکنه  داراي سکنه

  طبس  مرکزي

  27  22  5  پیرحاجات

  40  20  20  گلشن

  84  28  56  منتظریه

  23  20  3  نخلستان

  115  90  84  جمع

  دیهوك  دیهوك

  59  34  25  دیهوك

  56  33  23  کویر

  115  67  48  جمع

  عشق آباد  دستگردان

  111  48  63  دستگردان

  107  70  37  یخابکوه

  218  118  100  جمع

  .1388ذ: معاونت برنامه ریزي استان یزد، ماخ

  

-بوط به بخش دستگردان و دهستان دستگردان میبیشترین تعداد روستاهاي شهرستان مر

باشد. در این میان بیشترین درصد روستاي خالی از سکنه متعلق به بخش مرکزي و دهستان 

  نخلستان است.
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  مناطق مختلف شهرستان طبس.-9شماره شکل

  

  هواشناسی و اقلیم- 1-2- 4

ت تأثیر مستقیم عوامل و عناصر اقلیمی قرار دارد. با هاي انسان تحریزيبسیاري از برنامه

هاي سازگاري انسان در محیط را ارزیابی کرده و توان قابلیتهاي آب و هوایی میویژگیشناخت 

کند. هاي فضایی کمک میگزینی ساختهاي آب و هوایی به بهینهدیگر این که آشنایی با ویژگی

رستان طبس در مناطق آب و هوایی خشک و همانطور که مشخص است بیشترین وسعت شه

بارز اینگونه مناطق خشک وبیابانی به قرار زیر  هاي است، مهمترین ویژگی خشک واقع شده نیمه

  است:
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 هاي مختلف متفاوت است، به  میزان ریزش باران در اینگونه مناطق کم واین میزان در سال

 ن کم ببارد و دوره خشکی طوالنی گردد.طوري که امکان دارد که چندین سال به طور متوالی بارا

 ها در  در مناطق خشک، میزان تبخیر و تعرق ساالنه آب از مجموع آب حاصل از بارندگی

برابر میزان باران ساالنه  20تا  15طول سال بیشتر است و به طور کلی شاید بتوان گفت که به 

 زیاد است.تبخیرنیز خیلی  هاي گرم و بسیار خشک، شدت رسد. در بیابان می

 مناطق خشک به دلیل دوري این مناطق نسبت به منابع آبی  میزان رطوبت نسبی هوا در

 نظیر دریا کم است. در آب و هواي خشک بیابانی فصل مرطوب وجود ندارد.

 اغلب در سطوح کوچک به وقوع  ها گونه مناطق نامنظم است و بارشپراکندگی باران در این

ها  گردد که آب حاصل از این بارندگی اي باران به قدري شدید میه پیوندد. لیکن گاهی ریزش می

 رود. گردد و سرانجام به هدر می بدون استفاده در سطح زمین جاري می

  پوشش گیاهی مناطق خشک عمدتا فقیر و در شرایط بیایانی و کویري، اغلب پوشش

 شود. گیاهی مشاهده نمی

 شک، براي زراعت دیم کافی نیست و درمیزان ریزش باران در مناطق واجد آب و هواي خ 

 مناطق نیمه خشک تحت شرایط خاصی کافی است.

  پدیده فرسایش از نوع آبی و بادي در مناطق خشک اغلب به صورت شدید مشاهده

در اینگونه مناطق به دلیل خشک بودن خاك و یا فقر و عدم پوشش گیاهی، فرسایش  شود. می

بادهاي شدید، فرسایش بادي نیز در منطقه که نتیجه آن آبی غالب است، همچنین به دلیل وزش 

 شود. باشد به وفور مشاهده می اي میهاي ماسه تشکیل تپه

 .مناطق خشک، اغلب  فاقد رودهاي دائمی متعلق به خود سرزمین هستند 

 مناطق خشک از کیفیت خوبی برخوردار نیست، زیرا سطح قابل توجهی از این  آب در

شناسی پوشانیده که داراي امالح زیاد است و آب به هنگام  ران سوم زمینمناطق را تشکیالت دو

در ادامه به تحلیل و ارائه آمار مربوط دهد. ها، کیفیت مرغوب خود را از دست می عبور از این زمین

  به شرایط جوي شهرستان طبس پرداخته شده است.
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  میانگین بارش ساالنه -4-1-2-1

، طقه (شهرستان طبس و مناطق اطراف شهرستان و استان)منهاي  بخش اعظم بارندگی منشأ

ماه و به طور متوسط از اوائل آبان ماه تا اواخر  8تا  4هاي مرطوبی است که در مدت  جریان

تر  اردیبهشت به همراه مراکز کم فشار مستقیماً از سمت غرب پس از عبور از دریاي مدیترانه و غنی

  گردد. ن از بخار آب وارد کشور میشد

هاي مرطوبی است که به طور عمده وابسته به  جویدر وهله نخست معلول جریانهاي این ریزش

جنوب غرب به منطقه  هاي کم فشار مدیترانه است که از سمت غرب (عراق و ترکیه) و یا سیستم

هایی است که از شمال و شمال غرب از طریق دریاي  رسند و در مرحله دوم ناشی از سیستم می

  کنند. بایجان وحتی دریاي خزر به منطقه نفوذ میسیاه، آذر

ساله، تحت  5هاي هوایی که تمامی قلمرو کشور ایران را در طی یک دوره  بررسی سیستم

مرکز کم فشار باران زا وارد کشور شده و از  40اند، نشانگر آن است که ساالنه حدود  تاثیرقرار داده

ور د عبور کرده و از طریق کرمان و بلوچستان از کشمرکز کم فشار از تمامی استان یز 9آن میان، 

راه خود را ادامه  فشار از شمال استان یزد گذشته و ازطریق افغانستان مرکزکم 8شوند و  خارج می

مرکز کم فشار  17ساالنه به طور متوسط تحت تأثیر د. بدین ترتیب قلمرو استان یزد، دهن می

زا در حین عبور از هاي هواي باران ار دارد، لیکن این تودهزا از جهات غرب و یا شمال غرب قرباران

بارندگی استان چندان  طوبتی شده و به همین دلیل، میزانهاي وسیع، دچار فرسایش ر خشکی

  زا از آبان تا اوایل اردیبهشت ماه است. هاي باران قابل توجه نیست. اوج فعالیت این سیستم

نماید، به طوریکه حداکثر بارش عموما  اي تبعیت می انهرژیم بارندگی استان یزد از تیپ مدیتر

بارد. در  هاي تیر تا مرداد می هاي آبان تا اواخر فروردین و حداقل آن عموما در ماه در ماه

دي ماه به وقوع  خصوصاًدر فصل زمستان  ها عمدتاً اي و کم ارتفاع استان، بارش هاي جلگه ایستگاه

 و ها در فصل بهار اهاي کوهستانی و مرتفع استان بیشترین بارشد، در صورتی که در فضنپیوند می

  پیوندد. در فروردین ماه به وقوع می عمدتاً

موجب بروز  و بعضاً عالوه بر کم بودن، به شدت نامنظم است شهرستان طبس،بارندگی در 

ی کره براي این مناطق نظیر ایران که بر روي کمربند بیابانشود.  بی مخرب میهاي سیال جریان
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شود و مستقیماً بر روي رونق و یا اند بارش مهمترین عنصر اقلیمی محسوب میزمین واقع شده

در ایستگاه طبس متوسط بارندگی  1389تا  1370گذارد. در دوره زمانی رکود منطقه تأثیر می

است  میلی متر بوده است. توزیع زمانی بارش در منطقه طبس در زمستان و اوایل بهار 4/84ساالنه 

گردند که این خود علتی براي شستشو و فرسایش خاك و ها غالباً به صورت رگبار نازل میو بارش

ها بدون باشد. به علت رگباري بودن نزوالت، اغلب آبهمچنین تنزل قدرت حاصلخیزي خاك می

  شود.زارها ناپدید میاي از دسترس خارج و در شورههیچ گونه استفاده

در شهرستان طبس در جدول  1388زمینه بارش سالیانه مربوط به سال اطالعات موجود در 

 4در مدت نشان داده نشان داده شده است.  همانطور که در قبل بیان شد، حداکثر بارش  3شماره 

صورت پذیرفته است که مربوط به  ل آبان ماه تا اواخر اردیبهشتو به طور متوسط از اوایماه  8تا 

  گرم و خشک است.خصوصیات اقلیمی مناطق 
  

  شرایط بارش، رطوبت و وضعیت آب و هوایی شهرستان طبس. -3شماره جدول

  عنوان

  

  ماه

بارندگی 

  ماهیانه

  (میلیمتر)

حداکثر بارندگی در یک روز 

  (میلیمتر)

  رطوبت نسبی (درصد)
تعداد روزهاي 

  یخبندان

ساعات 

حداقل   آفتابی

  مطلق

حداکثر 

  مطلق

  243,3  0  93  5  8,5  41,3 فروردین

  287,1  0  88  6  9,4  10,7 اردیبهشت

  345  0  33  3  0  0 خرداد

  366,5  0  32  5  0  0 تیر

  349,1  0  31  3  0  0 مرداد

  326,1  0  39  4  0  0 شهریور

  305,4  0  39  5  0  0 مهر

  256,1  0  84  8  4,4  5,5 آبان

  178,7  0  97  21  7,6  22,2 آذر

  214,1  0  88  13  0,3  0,4 دي

  209,7  2  92  8  4,7  7,7 بهمن

  172,4  0  97  4  5,8  16,9  اسفند

  .1388-ماخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

تهیه  4هاي اخیر و مقایسه آن، جدول شماره هاي جوي در سالبه منظور مقایسه میزان ریزش

میزان بارندگی  توان فهمید متأسفانه در سالیان اخیرشده است که با تجزیه و تحلیل این جدول می
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کننده کاهش منبع تأمین آب از طریق ساله گذشته کاهش یافته است و بیان 30به نسبت میانگین 

هاي الزم (که در فصول بعدي بیان خواهند شد) بینیرود با پیشهاي جوي است. انتظار میریزش

  ان قرار گیرد.سالی در این شهرستان در دستور کار مسئوالن شهرستراهکارهاي مبارزه با خشک

  
میانگین درجه حرارت، رطوبت نسبی، تبخیر، بارندگی، روزهاي یخبندان و ساعات آفتابی ماهیانه در -4شماره جدول

  .1388تا 1370ایستگاه طبس دوره زمانی 

  ماه

درجه حرارت 

  (سلسیوس)
 رطوبت نسبی ( درصد )

بارندگی 

  (میلیمتر)

تبخیر 

  (میلیمتر)

روزهاي 

  یخبندان

ساعات 

  آفتابی

ط 
س

تو
م

نه
می

ک
ط   

س
تو

م

نه
شی

بی
ن 

گی
یان

م
ط  

س
تو

م

نه
می

ک
ط  

س
تو

م

نه
شی

بی
ن 

گی
یان

م
 

  7/262  0  2/232  7/14 34 6/48 4/19 8/20  27  6/14 فروردین

  6/304  0  4/356  6/7 28 1/39 1/16 4/27 8/33  9/20 اردیبهشت

  8/358  0  9/467  7/0 19 7/26 4/11 3/23 1/39  6/25 خرداد

  5/368  0  5/528  0 17 6/23 2/10 9/35 6/42  2/29 تیر

  4/364  0  6/508  0 17 4/23 8/10 6/34 2/41  1/28 مرداد

  8/340  0  4/396  0 18 25 3/11 3/31 6/38  24 شهریور

  4/293  0  9/277  1/0 23 2/32 3/14 4/25 6/32  1/18 مهر

  2/254  0  6/147  7/3 34 3/45 7/21 7/18 3/25  1/12 آبان

  6/201  2/1  57  8/13 49 64 4/34 4/11 8/16  9/5 آذر

  2/200  1/5  7/21  7/15 55 8/71 8/38 4/8 5/13  3/3 دي

  218  2/3  5/14  6/14 52 6/69 4/33 1/10 5/15  6/4 بهمن

  2/212  4/0  9/57  5/13 41 5/56 5/25 9/14 9/20  9 اسفند

  3/3379  9/9  6/3066  4/84 2/32 8/43 6/20 6/22 9/28  3/16 سالیانه

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

در مناطق مختلف شهرستان، جدول  1388به منظور مقایسه میزان بارندگی سالیانه در سال 

توان ذیل تهیه و تنظیم گردیده است.  با مطالعه این جدول و تجزیه و تحلیل آمار موجود می

را  1388هاي مختلف سال ان بارندگی در ماهجایگاه شهرستان طبس در سطح استان را از نظر میز

  شناسایی نمود.
  

  

  

  

  



99 

 

  میزان بارندگی ماهیانه مناطق مختلف استان در ماه هاي مختلف سال.-5شماره جدول

  منطقه

  ماه
  یزد  طبس

  11,8  41,3 فروردین

  4,5  10,7 اردیبهشت

  4,4  0 خرداد

  0  0 تیر

  0  0 مرداد

  0  0 شهریور

  0  0 مهر

  0,8  5,5 آبان

  21,3  22,2 آذر

  0,1  0,4 دي

  1,2  7,7 بهمن

  1  16,9  اسفند

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

اطالعات مشابهی در زمینه میانگین بارندگی در دوره سی ساله مناطق مختلف استان در 

مناطق  1388ه گذشته و سال بیان شده است. با مقایسه شرایط مربوط به سی سال 6جدول شماره 

  آید.مختلف استان به اطالعات مفیدي به دست می
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  (میلیمتر).1386تا  1356ساله  30میانگین بارندگی ماهانه طی دوره -6شماره جدول

  ماه

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

  کوه ابر

  30  20  31  5/50  4/7  5/2  0  2/0  4/2  5/3  13  2/10  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/0  0  حداقل

  2/10  4/9 13/1  8/16  7/3  4/0  0  0  6/0  5/0  4  7/7  متوسط

  اردکان

  5/20  23  23  5/28  13  1  0  5/0  0  5/2  5  14  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  4/8  7  17/6  7/11  3/2  1/0  0  0 0  4/0  9/3  9  متوسط

  اشکذر

  5/15  17  13  1/16  14  5  0  0  0/5  5/7  4  5/10  حداکثر

  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  5/7  4/7  6/12  8/9  7/3  5/0  0  0  0  1  1/2  1/6  متوسط

  بافق

  9/12  4/15  4/15  5/19  9/14  7  0  0  5/5  1/2  8/12  4/16  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  8  6/6  6/6  9/10  1/3  1/1  0  0  5/0  3/0  9/4  3/8  متوسط

  بهاباد

  19  18  20  5/9  7/10  0  0  0 /.22  1  2/5  20  حداکثر

  0  1/0  1/0  0  1/0  0  0  0  0  1/0  0  2/0  حداقل

  1/15  4/13 18/5  3/7  4  0  0  0  3/0  1/0  2  7/10  متوسط

  تفت

  5/98  67 59/3  60  45  29  5/0  5/0  14  21  38  66  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  6/27  25  25  2/17  7  2/3  0  0  8/0  9/0  8/7  6/19  متوسط

  طبس

  13  6/22  9/17  18  4/12  7/0  1/0  0  2/0  7/4  3/18  6/17  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3/0  حداقل

  4/16  1/17  1/18  4/12  3/3  1/0  0  0  0  8/0  4/8  13  متوسط

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد
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  (میلیمتر).1386تا  1356ساله  30میانگین بارندگی ماهانه طی دوره  6ادامه جدول شماره 

  ماه

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

  مروست

  3/21  9/30  4/24  8/22  9/6  5/1  0  5/3  1/1  8/3  3/5  9/15  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  5/8  2/9  2/17  6/12  3/2  3/0  0  3/0  2/0  6/0  6/3  8/13  متوسط

  مهریز

  8/15  4/16  7/9  8/13  7/21  0  0  0  3/1  5/0  1/2  1/13  حداکثر

  0  0  0  2/0  0  0  0  0  0  0  0  5/2  حداقل

  5/7  7  7/15  7/12  5/5  0  0  0  2/0  2/0  9/0  2/14  متوسط

  میبد

  1/5  5/9  8/14  7/28  7/12  4  0  3/0  5/3  7/1  3/6  9/4  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  9/2  3/3  1/16  7/11  4/4  5/0  0  0  4/0  3/0  6/2  7/2  متوسط

  ندوشن

  40  15  25  58  5/18  5/1  0  1  8  5/7  10  12  حداکثر

  0  0  1/0  7/0  0  0  0  0  1/0  0  2/0  1/4  حداقل

  4/18  5/9  5/20  20  3/6  2/0  0  1/0  3/1  1  5/6  5/14  متوسط

  هرات

  5/5  4/15  7/28  47  4/6  0  0  2  3/2  3/5  8/2  3/17  حداکثر

  0  2/0  1/0  1/0  0  0  0  0  0  1/1  2/0  0  حداقل

  8/6  9  1/27  2/28  9/2  0  0  6/0  5/0  2/2  7/1  4/19  متوسط

  یزد

  9/26  9/10  3/21  11  12  8/2  0  0  8/3  2  8/3  9/11  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حداقل

  1/10  2/6  1/14  5/8  2/3  3/0  0  0  5/0  3/0  7/1  5/5  متوسط

  نیر

  27  29  40  5/33  28  12  0  5/5  7  0  21  33  حداکثر

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/0  حداقل

  4/21  8/30  7/44  8/31  11  5/3  0  1  8/0  0  5/5  5/27  متوسط

  خضرآباد

  8/36  22  25  5/17  35  12  0  2  6/0  6  6/1  17  حداکثر

  0  2/0  0  4/0  1/0  0  0  0  0  5/0  0  7/1  حداقل

  9/17  8/12  4/22  5/12  8/8  2/1  0  2/0  1/0  1/1  5/0  4/13  متوسط

  1387-خذ: مطالعات آمایش استان یزدمأ
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  میانگین درجه حرارت ماهیانه- 4-1-2-2

عوامل حرارتی از قبیل دماي حداقل، دماي حداکثر، متوسط دما، دماي تر و دماي خشک تابع عرض 

هاي هوا  توزیع خشکی و دریا، ناهمواري زمین و شیوه حرکت سیستم تودهجغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، 

هاي اصلی ساختار اقلیمی یک منطقه  باشند. بدین ترتیب عوامل حرارتی توأم با عوامل رطوبتی، مشخصه می

  آیند. به شمار می

که هاي کلی وضعیت دماي شهرستان نشان دهنده باال بودن نسبی دماي هوا است. به طوري بررسی

ترین متوسط ماهیانه برابر  درجه سانتیگراد و پایین 44,3) 1388باالترین متوسط ماهیانه دماي هوا (در سال 

- در محدوده شهرستان طبس که داراي آب و هواي نیمه بیابانی و خشک می درجه سانتیگراد است. 6,1با 

العاده گرم و  وزها در تابستان فوقباشد، به علت فقر ابر و رطوبت هوا و وجود تابش شدید خورشید، هواي ر

رسد و در  درصد تشعشعات خورشید به زمین می 95گونه مناطق تا  ها بالنسبه خنک است. در این شب

، در طی شب  شده شود، از طرف دیگر همین مقدار گرمائی که در طی روز درخاك ذخیره خاك ذخیره می

ان و زمستان و حتی در شب و روز زیاد است. همچنین شود. نوسانات دما در تابست مجدداً از زمین خارج می

ترین  این شهرستان داراي دوفصل بلند گرم (از اسفند تا مهرماه) و کوتاه سرد (آبان تا بهمن ماه) است. گرم

هاي بیابانی و کویري  ها، دي و بهمن هستند. در فصل تابستان، هوا در کفه ماه سال تیرماه و سردترین ماه

که از اینگونه   ها، خنک و بسیار دلپذیر است، به طوري سا ولی در ارتفاعات و همچنین درهگرم و طاقت فر

  شود. فضاها اغلب به عنوان فضاهاي ییالقی استفاده می

نشان داده شده است) میانگین دماي ساالنه  7هاي موجود (که در جدول شماره بر اساس داده

باشد که حداکثر دماي مطلق مربوط به ماه انتیگراد میدرجه س 23,3برابر  1388شهرستان طبس در سال 

بوده است.   - 0,6ماه به میزان درجه سانتیگراد بوده و حداقل مطلق دما مربوط به بهمن 47,3مرداد به مقدار 

ها، میزان میانگین حداقل و میانگین حداکثر دماي ماهانه از دیگر پارامترهاي مهم در مورد دماي شهرستان

هاي باشد. با مطالعه این جدول و بررسی میزان متوسط دماي ماهیانه ماههاي مختلف سال میهدر طول ما

مختلف سال و میزان حداکثر و حداقل مطلق دماي سالیانه، تصویري از تغییرات دمایی در شهرستان در 

  به دست خواهد آمد. 1388طول سال 
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تري از جزئیات دماي هواي شهرستان ، شماي دقیقرود با مطالعه آمار ارائه شده در این جدولانتظار می

طبس در فصول مختلف سال، حاصل شود.  فهم این پارامتر از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تأثیر آن از 

هاي کشاورزي و اقتصادي در شهرستان مشهود است.  بر طبق این امار چگونگی زندگی شهروندان تا فعالیت

  ر حالت کلی از دماي هواي باالیی برخوردار است.مشخص است که شهرستان طبس د

  
  هاي سال. جزئیات دماي شهرستان در ماه-7شماره جدول

  عنوان

  ماه
  متوسط  حداقل مطلق  حداکثر مطلق  میانگین حداقل  میانگین حداکثر

  19  4,2  32,2  13,1  24,8 فروردین

  26,9  13,2  40,3  21,3  32,5 اردیبهشت

  31,9  20,2  43,8  25,7  38,1 خرداد

  35,6  26,4  45,8  28,9  42,2 تیر

  37,5  25,2  47,3  30,6  44,3 مرداد

  31,8  20  44  25,3  38,2 شهریور

  25,1  10,2  39,2  18  32,1 مهر

  19  7  32,5  12,4  25,6 آبان

  10,4  1,8  19,6  6,1  14,7 آذر

  11,9  0,2  22,3  6,3  17,5 دي

  11,8  -0,6  26,3  6,5  17 بهمن

  19,1  6,2  36,3  12,9  25,2 اسفند

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

در مورد سایر نقاط استان نیز نشان داده شده است.   7ر این قسمت اطالعات مشابه با جدول شماره د

هاي متفاوت سال در مناطق مختلف مقایسه میانگین حداقل و میانگین حداکثر دماي ماه 8جدول شماره 

اي بین دماهاي مناطق مختلف توان مقایسهدهد. با مطالعه و بررسی این جدول مین را نمایش میاستا

  شهرستان با شهرستان طبس داشت.

به  9شماره  سال گذشته در جدول 30همچنین درجه حرارت متوسط مناطق مختلف استان در طی 

ا درجه حرارت شهرستان طبس از هاز آمار موجود مسلم است که در طی این سالنمایش در آمده است. 

درجه حرارتی باالیی به نسبت بسیاري از نقاط استان برخوردار بوده است و مسائل مربوط به باال بودن درجه 

  تواند در این شهرستان مورد توجه قرار داده شود.حرارت (ازجمله تبخیر باال) می
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  . 1388و میانگین حداکثر دماي ماهیانه شهرستانها مختلف در سال  میانگین حداقل-8شماره جدول

  منطقه

  دما
  یزد  نیر  ندوشن  میبد  مهریز  مرست  طبس  خضر آباد  بهاباد  بافق  اشکذر  اردکان  ابرکوه

  10,7  2,4  4,3  8,2  9,3  7,2  13,1  9,5  9,6  11,9  7,8  8,4  7,7  میانگین حداقل فروردین

  23,1  10,6  17,0  23  21,4  20,8  24,8  19,1  21,9  25,2  24,1  23,9  21,4  میانگین حداکثر فروردین

  16,4  8,8  10,2  14,9  15,9  12,8  21,3  15,3  14,8  17,2  14  15,2  14,5  میانگین حداقل اردیبهشت

  30,7  19,8  24,9  30,1  28,5  29,9  32,5  26,7  29,5  33,5  31,3  30,9  29,8  میانگین حداکثر اردیبهشت

  21,9  10,8  14,0  19,9  21,1  16,6  25,7  20,1  18,8  21,2  18,9  20,4  19  میانگین حداقل خرداد

  35,8  25,7  29,6  33,1  33,8  34,4  38,1  32  33,9  38  36,3  36,5  34,1  میانگین حداکثر خرداد

  25,4  15,4  17,6  23,1  24,0  19,1  28,9  23,8  21,8  23,4  21,4  23,3  21,3  میانگین حداقل تیر

  40,3  29,2  33,8  40,3  38,1  38,1  42,2  36,3  37,7  42,3  40,8  41  38,1  میانگین حداکثر تیر

  26,5  18,5  19,4  24,5  25,3  20,6  30,6  26,2  23,4  25,3  22,8  24,1  23,1  میانگین حداقل مرداد

  41,7  30,6  35,1  41,4  39,2  39,6  44,3  37,9  39,6  43,8  42,1  42,4  39,4  میانگین حداکثر مرداد

  21,6  15,2  14,3  20  21,2  16,4  25,3  21,4  18,7  21,5  17,8  19,1  19  میانگین حداقل شهریور

  36,8  28,1  30,6  36,7  34,7  35,7  38,2  32,7  35,1  39,3  37,2  37,3  35,4  میانگین حداکثر شهریور

  14,7  7,1  7,5  11,7  14,0  10  18  15,1  11,3  13,5  10,4  10,4  13  میانگین حداقل مهر

  29,6  22,5  24,4  29,5  28,1  29  32,1  25,8  28,3  32,1  30,1  30,1  27,6  میانگین حداکثر مهر

  10  4,2  4,4  7,5  9,8  5,9  12,4  10,4  7,7  10,4  6,6  6,6  8,4  میانگین حداقل آبان

  24,1  14,5  17,9  23,6  22,4  23  25,6  19,9  23,8  26,2  24,2  24,3  22,2  میانگین حد اکثر آبان

  3,1  -3  -1,2  1  3,3  1,3  6,1  2,6  2,8  4,7  0,7  0,8  0,8  میانگین حداقل آذر

  13,7  6,8  9,7  13,1  12,3  14,5  14,7  9,6  13,9  15,5  13,9  13,5  13,1  میانگین حد اکثر آذر

  4,1  -2,4  -0,2  1,2  4,5  -0,4  6,3  5,5  2,3  5,8  1,5  1,2  0,9  میانگین حداقل دي

  18,5  8,7  13,0  17,7  16,9  16,7  17,5  14,3  17,7  20,2  18,5  18  14,9  میانگین حد اکثر دي

  4,3  -2,8  0,4  2,8  4,1  1,4  6,5  3,0  3  5,9  1,9  2,6  1,9  یانگین حداقل بهمنم

  17,3  7,6  12  16,9  16,0  17,2  17  12,0  16,4  20,4  17,3  17,2  16,3  میانگین حد اکثر بهمن 

  10,4  2,4  4,8  8,9  10,6  5,8  12,9  11,2  9  11,9  8  8,7  7,5  میانگین حداقل اسفند

  25,1  10,6  18,7  25  23,5  23,6  25,2  21,2  24,1  28,1  25,6  25,6  23,5  میانگین حد اکثر اسفند

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  سال) 30ساله (طول دوره آماري تا  30متوسط درجه حرارت استان طی دوره  -9 شماره جدول

  ماه

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

  ابر کوه

  7/18  5/14  7/12  2/16  24  2/30  9/35  1/38  2/39  3/35  6/30  9/24  حداکثر

  5/3  1/0  - 9/0  7/1  4/7  3/13  6/18  7/21  1/23  4/19  15  4/9  حداقل

  9/10  5/7  4/6  9/8  7/15  22  4/27  30  1/31  4/27  8/22  3/17  متوسط

  اردکان

  7/20  3/6  7/12  7/15 5/23  2/31  5/37  7/39  9/40  3/37  3/32  9/25  حداکثر

  5/3  7/0  - 7/1  5/0  8/5  7/11  7/17  5/21  1/24  4/19  5/15  4/9  حداقل

  1/12  5/8  5/5  1/8  6/14  5/21  6/27  6/30  5/32  4/28  9/23  7/17  متوسط

  اشکذر

  6/21  4/15  6/13  9/16  24  4/31  5/37  40  1/41  7/37  6/32  1/26  حداکثر

  3/3  1/0  9/5  1/0  7/5  6/11  8/16  2/20  6/22  7/18  2/14  3/8  حداقل

  5/12  8/7  7/6  5/8  9/14  5/21  2/27  1/30  9/31  2/28 4/23  2/17  متوسط

  بافق

  5/22  8/17  5/15  7/18  9/25  7/32  8/38  1/41  4/42  39  2/32  80/27  حداکثر

  7/6  3  9/1  9/3  6/9  4/14  9/18  3/22  6/24  21  3/17  2/12  حداقل

  6/14  4/10  7/8  3/11  7/17  5/32  9/28  7/31  5/33  30  8/25  20  متوسط

  بهاباد

  2/19  8/13  9/11  4/16  8/24  8/28  4/34  9/35  6/37  8/34  8/30  5/24  حداکثر

  5  1  - 8/0  2  4/8  2/12  4/17  9/19  6/22  6/18  4/15  3/10  حداقل

  1/12  4/7  6/5  2/9  6/16  5/20  9/25  9/27  1/30  7/26  1/23  4/17  متوسط

  خضرآباد

  7/16  3/11  3/9  9/12  9/19  5/26  3/34  8/34  1/36  8/32  4/28  9/21  رحداکث

  7/6  4/2  3/1  6/4  5/10  16  9/21  9/23  1/25  1/21  17  5/11  حداقل

  7/11  8/6  3/5  7/8  2/15  3/21  1/28  4/29  6/30  9/26  7/22  7/16  متوسط

  طبس

  4/20  5/15  2/13  7/16  5/25  7/32  7/38  2/41  6/42  9/38  7/33  27  حداکثر

  7/8  4/4  2/3  7/5  1/12  18  9/23  1/28  2/29  4/25  7/20  4/14  حداقل

  6/14  10  2/8  2/11  8/18  4/25  3/31  6/34  9/35  1/32  2/27  7/20  متوسط

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد
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  سال) 30ساله (طول دوره آماري تا  30طی دوره  متوسط درجه حرارت استان -9شماره ادامه جدول 

  ماه

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

  مروست

  8/21  7/13  3/8  1/18  5/24  8/27  2/34  7/36  3/39  9/35  5/30  9/22  حداکثر

  7/2  - 7/2  - 5/3  8/1  4/4  5/8  15  5/19  7/22  7/17  4/13  4/8  حداقل

  3/12  5/5  4/2  10  5/14  2/18  6/24  1/28  31  8/26  22  7/15  متوسط

  مهریز

  6/19  1/14  9/9  5/14  1/22  4/29  8/34  2/37  4/38  4/34  6/29  3/23  حداکثر

  4/6  3/2  - 1/0  3  9  15  4/20  5/23  2/24  4/20  2/16  8/8  حداقل

  13  2/8  9/4  7/8  5/15  2/22  6/27  3/30  3/31  4/27  9/22  16  متوسط

  میبد

  21  7/14  6/11  2/15  3/23  9/30  1/27  3/39  8/40  37  7/32  9/25  حداکثر

  8/3  - 5/0  - 5/1  6/0  5/6  1/12  1/18  8/21  4/24  8/19  7/15  5/9  حداقل

  4/12  4/7  3/6  9/7  9/14  5/21  6/27  6/30  6/32  4/28  2/24  7/17  متوسط

  ندوشن

  6/14  1/10  7/8  2/12  4/18  2/25  7/30  8/31  24  4/30  9/25  8/19  حداکثر

  1/1  -3  -4  -1  8/3  0/9  7/12  17  9/17  7/13  4/10  6/5  حداقل

  8/7  5/3  4/2  6/5  1/11  1/17  7/21  4/24  9/25  1/22  7/18  7/12  متوسط

  نیر

  3/10  3/5  6/5  4/9  15  4/22  5/27  5/28  3/29  7/25  21  1/14  حداکثر

  - 5/0  - 4/4  - 8/5  - 3/2  3/3  9/8  1/14  6/15  17  1/13  6/8  6/3  حداقل

  9/4  4/0  - 1/0  6/3  1/9  6/15  8/20  1/22  2/23  4/19  8/14    9/8  متوسط

  هرات

  7/19  5/14  7/10  4/15  6/22  1/29  6/34  1/37  4/38  3/34  7/29  23  حداکثر

  6  5/2  5/0  7/2  8  5/12  18  5/21  23  6/18  8/14  5/9  حداقل

  8/12  5/8  6/5  9  3/15  8/20  3/26  3/29  7/30  5/26  2/22  3/16  متوسط

  یزد

  1/20  8/14  9/12  1/16  2/23  6/30  8/36  9/38  1/40  5/36  6/31  3/25  حداکثر

  1/6  7/1  5/0  2/3  9/8  2/15  8/20  9/23  9/25  7/21  1/17  4/11  حداقل

  1/13  2/8  7/6  7/9  1/16  9/22  8/28  4/31  33  1/29  4/24  4/18  متوسط

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد
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  نوع اقلیم شهرستان- 4-1-2-3

آمده است. به  (BW) نیمه بیابانیبندي اقلیمی کوپن شهرستان طبس جزء منطقه در طبقه

طور کلی شرایط آب و هوایی طبس تابع سیستم کلی اوضاع اقلیمی فالت مرکزي ایران است، دور 

مناطق خشک بند خشک، طبس را به صورت یکی از هاي آبی و واقع شدن در کمربودن از گستره

هاي و بارندگی کم از ویژگی جهان درآورده است. نوسان زیاد دماي روزانه و ساالنه و تبخیر شدید

رسد اما به سمت ارتفاع این شرایط به حداکثر میبارز این منطقه است. در نقاط پست و کم

  شود.ط اقلیمی تعدیل میارتفاعات تا حدودي شرای

نیز حاوي اطالعاتی در زمینه تعداد ساعات آفتابی مناطق مختلف استان در  10جدول شماره 

هد. مسلماً بیشترین ساعات آفتابی مربوط به فصل تابستان و کمترین آنها درا نشان می 1388سال 

باشد. تعداد ساعات آفتابی از عواملی است که بیان کننده تعداد مربوط به فصول پاییز و زمستان می

  روزهاي ابري و نیمه ابري بوده و با میزان تبخیر منطقه، تأثیر مستقیم دارد.

  
  تعداد ساعات آفتابی مناطق مختلف استان در ماه هاي مختلف سال.-10شماره جدول

  منطقه

  ماه
  یزد  هرات  میبد  مهریز  مرست  247طبس  بهاباد  بافق  اردکان  ابرکوه

  262,7  238,4  250,9  259,5  259,3  243,3  222,2  249,5  231,5  253,3 فروردین

  281,1  286,3  251,2  279,1  292,6  287,1  282  265,7  255,4  259,7 اردیبهشت

  341,1  347,0  339,7  343,0  349,9  345  354,2  354,3  375,7  348,1 خرداد

  350,3  352,1  357,3  375,5  350,3  366,5  372,5  363,7  -  321,8 تیر

  249,9  325,9  350,4  366,6  339,9  349,1  345,1  348,1  -  326,7 مرداد

  328,7  311,8  334,3  324,9  318,9  326,1  325,3  331,6  -  320,6 شهریور

  305,8  297,7  308,8  304,8  303,5  305,4  296,7  306,5  302,2  304,9 مهر

  233  236,1  236,9  229,0  239,4  256,1  239  250,5  219,4  208,2 آبان

  173,4  190,1  172,3  160,0  186,9  178,7  159,2  161  169,2  190,3 آذر

  250  243,8  244,3  248,8  246,2  214,1  226,7  239,2  232,6  242 دي

  226,1  247,2  214  225,0  244,2  209,7  225,1  233,6  204,4  233,3 بهمن

  215,4  246,8  212,2  220,7  244  172,4  219,7  211,9  178,8  222,1  اسفند

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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در  ، اطالعات مربوط به ساعات آفتابی1388الزم به ذکر است که در سالنامه آماري سال 

هاي هواشناسی؛ خضرآباد، ندوشن و نیر موجود نبوده و از این رو در جدول فوق مطرح ایستگاه

  نشده است.

نیمم دماي هوا برابر صفر و  ساعتی است که طی آن می 24بر حسب تعریف، روز یخبندان فاصله 

ول تان طبس در جدروزهاي سرد در شهرسیا از آن کمتر شود. روزهاي یخبندان و یا به عبارتی فراوانی 

مختلف استان نشان داده مقایسه بین روزهاي یخبندان مناطق  ،بیان شده است و در جدول 11شماره 

بیشترین روزهاي  ؛توان چنین عنوان کرد که به لحاظ توزیع زمانی یخبندان در مجموع میشده است. 

  باشد.هاي آذر، دي و بهمن مییخبندان در شهرستان طبس مربوط به ماه

  
  80- 86هاي  هاي استان یزد طی سال هاي سرد سال در شهرستان میانگین روزهاي یخبندان در ماه- 11جدولشماره

  شرح

  منطقه

  میانگین تعداد روزهاي یخبندان

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي   آذر  آبان  مهر

  7/6  5  14  19  9  0  0  ابرکوه

  4/8  6  16  20  14  3  0  اردکان

  5/8  6  17  20  15  2  .  ذراشک

  7/3  9  8  13  6  0  0  بافق

  4/11  17  15  19  12  1  0  بهاباد

  2/5  10  9  13  5  0  0  خضرآباد

  4/1  0  3  8  1  0  0  طبس

  8  5  16  18  15  2  0  مروست

  1/8  4  17  20  14  2  0  میبد

  8/9  8  19  20  18  4  0  ندوشن

  7/13  14  24  25  27  5  0  نیر

  5/4  1  10  15  6  0  0  یزد

  .1388-نامه آماري استان یزدمأخذ: سال

  

  جریان بادها- 4-1-2-4

گذارد و هاي زیستی انسان تأثیر میاز جمله عوامل اقلیمی که بر ساختار کالبدي مجتمع

هاي دور مورد توجه بوده است و امروزه نیز در طراحی همواره جهت ایجاد آسایش، از گذشته

شود جهت وزش باد ضرورت بیشتري احساس می ها با آنریزيشهرها به انطباق مطالعات و برنامه

هاي هواي مرطوب بر روي هواي یک تواند ضمن انتقال تودهو به خصوص باد غالب است. باد می
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منطقه، شرایط اقلیمی مرطوب و پربارانی را ایجاد کند و یا با انتقال یک توده هواي گرم و خشک 

  ماید.اي شرایط خشکی را در منطقه ایجاد نبر روي منطقه

جهت بادهاي غالب در ایستگاه طبس  1389تا  1370دهد که در دوره نشان می 12جدول 

از جدول مشخص است که حداکثر سرعت  وده است.ب m/s 25درجه و حداکثر سرعت باد  330

سرعت بادها نیز از مشخصات آب و هوایی هر منطقه باشد. بادها مربوط به فصول زمستان و بهار می

  آید.به شمار می

  
  .1389تا  1370دوره زمانی  -وضعیت بادهاي شهرستان-12شماره جدول
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  (حداکثر)

سرعت 

)m/s(  
23  25  21  16  18  14  20  12  15  10  25  24  25  

  330  340  290  330  270  360  330  350  360  50  310  330  290  سمت

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  شناسیزمین- 1-3- 4

  شناسی و ژئومورفولوژي)کلیت ساختمان زمین شهرستان (زمین- 1- 4-1-3

-بخش از مرتبط و گسترده ايمجموعه را منطقه ژئومورفولوژي و شناسیزمین ساختمان کلیت

 رشته یک صورت به شتري ارتفاعات اي کهگونه به دهدتشکیل می رتفاعاتو ا دشت کویري، هاي

 دیواره صورت به کیلومتر 100طول  به آن شرق شمال تا طبس شرق جنوب از جنوبی شمالی کوه

 شرقی حد که ارتفاعات این کند.می جدا کویر دشت از را لوت کویر جنوب، به شمال روند با مرتفعی

 تا دونین به متعلق رسوبی هايسنگ متر 5000 شامل دهدمی یلتشک را طبس حوضه آبریز

 طبس شرقی بخش ارتفاعات است. گردیده تشکیل هاي دریاییمحیط در عمدتاً که باشدمی کرتاسه

 ماسه است. شتري هاي سازندآهک و هادولومیت و شیل سرخ سازند رنگ قرمز هايشیل شامل

 سازند مرجانی هايبادامو، آهک سازند دارونیتآم هايآهک شمشک، سازند هايشیل و سنگ

 شرقی شمال و شرقی هايبخش در عمده سازندهاي دیگر از بغمشا سبزرنگ هايدر شیل اسفندیار
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 رسوبات طبس دشت کف سنگ همچنین دشت، هاي مجاورقسمت در باشند.می طبس آبریز حوضه

 دشت غربی هايدر قسمت دارند. ارقر دارژیپس هايسنگ ماسه کنگلومرا شامل نئوژن ايقاره

با  همراه خاکستري هايشیل و هاسنگ ماسه دارند. توجهی قابل گسترش ژوراسیک رسوبات طبس

 طبس غرب جنوب قسمت در زیرین ژوراسیک باسن تحتانی، هايقسمت در بوکسیت هايعدسی

باشد. می اسیشنزمین سوم دوران جوان هايخوردگیچین از طبس ارتفاعات. شوندمی دیده

 2912 با شتري رود. قلهمی شماربه هاترین آنعمده از غرب در کلمرد و شرق در شتري ارتفاعات

به  خود شتري رود. ارتفاعاتمی شماربه شهرستان این نقطه بلندترین دریا سطح از ارتفاع متر

 نامبه یانیم قسمت در - شتري کوه به جنوبی قسمت در شود کهمی تقسیم کوچکتري تقسیمات

 ارتفاعات شتري هايکوه جنوبی امتداد شود. درمی اطالق کوه کوهک آن به شمال در و نیزار کوه

  دارد. دریا ارتفاع سطح از متر 2825 آن نقطه بلندترین که است شده واقع نایبند

 -هاي ایران مرکزي، نواحی خرد قاره شرقشناسی بلوكترین بخش از زمینمهمترین و پیچیده

گیرد. رکز ایران است که بخش وسیعی از خراسان (از گسل درونه به سمت جنوب) را در بر میم

شود که از غرب به شرق توسط هاي طبس، یزد و بلوك بوت تقسیم میاین ناحیه خود به بلوك

شوند. در این نواحی به لحاظ حضور کلمرد و گسل نهبندان از یکدیگر جدا می -هاي درونه گسل

هاي متعددي از انواع مواد معدنی صورت پذیرفته سازيتلف آتشفشانی و آذرین، کانهمراحل مخ

سنگ (حرارتی و کک شو)، سرب و روي، مس، پنبه نسوز، هایی نظیر ذغالاست. وجود کانی

 باارزش کانی باشد. وجودهاي معدنی این ناحیه میفلورین، منیزیت، گل سفید و غیره از ویژگی

  .است افزوده منطقه این اقتصادي شناسیزمین اهمیت بر منطقهاین  در سنگذغال

  هاي شهرستانگسل- 2- 4-1-3

حوضه  کنونی ریختار ایجاد بر عالوه که باشندمی ناحیه تکتونیکی ساختار مهمترین هاگسله

 کردن محصور و محدود موجب متفاوت آبرفتی و سنگی همجواري واحدهاي ارتفاعات) با و (دشت

 سريیک موجب کوهزایی فازهاي به مربوطه و فشاري کششی حرکات است که هشد هاآبخوان

 توجهی قابل که تأثیرات است شده منطقه در هاگسل و هاخوردگیچین نظیر تکنونیکی ساختارهاي
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در ادامه چند گسل معروف شهرستان معرفی است.  گذارده منطقه و شهرستان طبیعی ساختار بر را

 شده است.

 قرار طبس شهرستان جنوب در غربی -شرقی تقریبا روند با گسله اینرستم؛  چشمه گسله - 1

 آبگرم هايچشمه ظهور باعث عادي علمکرد و جنوب طرفبه درجه 60 حدود شیب با و داشته

 است. شده آباد ریگ چشمه و رستم چشمه همچون متعددي

 ايگسله واقع در ود،شمی شناخته نیز طبس و شتري هايبنام که گسله این اصفهک؛ گسله -2

 در شرقی، جنوب جنوب -غربی شمال شمال تقریبا با روند که است کیلومتر 70 حدود طولبه

 را محدود شتري ارتفاعات غربی حد داشته و قرار طبس شهرستان شرق کیلومتري 5 حدود فاصله

 شهرستان لشما روستاي سرآسیاب (در فاصل حد در که گسله طول از کیلومتر 30 نماید. حدودمی

 که فعالی است گسله دارد، قرار شهرستان) این جنوب آباد (در روستاي معظم حوالی طبس) تا

روانده (تراستی)  عملکرد و بوجود آمده 1357 سال ماه شهریور 25 لرزه زمین رخداد با همزمان

جنوب  کیلومتري 5 حدود در و است مترسانتی 30 حدود گسله از بخش این جابجایی دارد. حداکثر

 جاده حوالی در نیز افقی مکان تغییر میزان بیشترین و شودمی مشاهده آباد خسرو روستاي شرق

 باشد. می مترسانتی 5 که حدود شده مشاهده نو ده -خسروآباد

 از را کلمرد قدیمی برجستگی و داشته قرار طبس دشت غرب در که گسله این کلمرد؛ گسله - 3

 با که است مرکزي ایران ساختیزمین زون هاي اصلیگسله ملهج از کندمی جدا شیرگشت منطقه

 شمال شمال، روند گسله شمالی دارد. بخش طول کیلومتر 250 حدود N-Sعمودي  راستاي

 نیز سرب چاه گسله بنام شیرگشت روستاي حوالی در خصوصاً و دارد غرب جنوب جنوب، -شرقی

 شرق جنوب طرفبه کلمرد) روستاي جنوب گسله (از جنوبی هايولی قسمت شودمی شناخته

 شهرستان جنوب حوالی تا راستا با این و گرفته قرار شرق جنوب غرب، راستاي در و شده متمایل

 کلمرد شود. گسلهمی متصل نایین گسله به ناحیه این در احتماًالً و کندمی پیدا ادامه کرمان

 در قائم هايجابجایی ایجاد عثبا شیرگشت منطقه در و داشته گردراست لغز امتداد عملکرد
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 75 حدود گسله سطح باشد. شیبمی فعال هايگسله جمله از لذا و است آبرفتی شده رسوبات

 است. شده زده تخمین کیلومتر 25 حدود آن تغییر مکان وآخرین بوده غرب طرفبه درجه

 عنوانهب راندگی و سازکار E-Wکیلومتر با راستاي  85طول گسل طبس به طبس؛ گسله - 4

 کیلومتر 2 حدود و دارد قرار شتري رشته کوه غربی دامنه در که است هاییساخت مهمترین از یکی

شهریور  25شامگاه  در که گسل این لرزهدارد. زمین قرار فشاري گرابن رسوبات آبرفتی از باالتر

 و کوبید هم در را طبس شهر و طبس پیرامون منطقه پیوست وقوع به )1978 سپتامبر 16( 1357

 به مجموع در و گذاشت برجاي کشته نفر 1850 بیش از و ویران کلی به را شهرستان روستاي 30

  نمود.  وارد باال آسیب شهرستان روستاي 85

واقع  57/53این گسل با امتداد شمالی و جنوبی نزدیک عرض جغرافیایی  نایبند؛ گسله -5

 ارتفاعات راستاي بر لغز راست صورتبه کیلومتر 400و طول تقریبی  N-Sشده که با راستاي 

منطقه  فعال هايگسل کرده که جزء قطع را کواترنر پالیایی رسوبات و دارد قرار کرمان و طبس

  دانند.می گسل این فعالیت از ناشی را 1357 سال زلزله و گرددمی محسوب
  

  
  موقعیت گسل هاي شهرستان.-10شماره شکل
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  اهمیت ناحیه طبس ازدیدگاه زمین شناسی- 3- 1-3- 4

کشور عزیزمان ایران این سرزمین پهناور با توجه بهموقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی و نیز 

شناسی در ادوار گذشته زمین زمین یر تحوالتشناسی و تاریخچه بسیارپیچیده سشرایط ویژه زمین

یکی از معدود کشورهاي جهان استکه به عنوان کلکسیونی از انواع پدیده هاي نادر طبیعی و زمین 

شناسی دنیا خلی و خارجی و نیز گردشگران زمینگردان داتواند در جذب طبیعتشناسی بوده ومی

ارین رئیس مرکز میراث جهانی یونسکو که برایبررسی پیشنهاد عمده آقاي باند هایبلندي بردارد.گام

چند اثر فرهنگی و طبیعی به ایران آمده بود مبنی بر ثبت مناطقی از کویر لوت بهعنوان یک 

هاي بالقوه فراوان در این کشورپهناور در زمینه ژئوپارك نیز نشانه دیگري بر وجود پتانسیل

هاي منحصر بهفردي در دنیا دارد که وجود ات ویژگیباشد. کویر لوت از بسیاري جهژئوتوریسم می 

ترین مناطق دنیا در این کویر همراه گرم گیريشنی و ماسه بادي دنیا و نیز قرارهاي بلندترین تپه

 ت.هایی از آن اسکیلومتر نمونههایی(یاردانگ) با طول بیشت از یکصدبا کلوت

اي نمعرفی نموده که بتوان در برنامهاي محدود و کوچک را در ایراچنانچه بخواهیم ناحیه

برداري را در جهت که معموالً در صنعت توریسم مدنظر است) حداکثر بهره( فشرده و کوتاه

شناسی داشته و مناسب هاي طبیعی و زمینها وپدیدهف وسیعی از جاذبهمشاهده و مطالعه طی

به هزینه هاي زیاد این کار ه شناسی و بویژهجهانگردان خارجی (با توجاستفاده گردشگران زمین

طبس یکی از اولویت هاي اصلی این کار خواهد بود. تنوع  نها) باشد بدون شک منطقهآبراي 

هاي مختلف در فواصل نسبتاً متري سبب ایجاد اقلیم 2700شرایط آب و هوایی و اختالفارتفاع 

وریکه برخی از این نقاط هاي گیاهی و جانوري را پدید آورده بطگونه کوتاه مکانی شده و تنوع

پراکنده همانند نگینی زمردین بر سینه پهناور کویر خشک و سوزان نشسته و  هايکوچک و واحه

شناسی و سیر تکامل حوادث زمین کند. از سوي دیگر پیچیدگی و تنوع شرایط زمینگري میجلوه

ل سبب شده تا میلیون سال قب 600هاي مختلف زمین شناسی از حدود شناختیدر طول دوران

شناسی در این منطقه فراهم گردیده بطوري که بسیاري هاي مختلف زمیناز انواع جاذبه کلکسیونی

موزه  و ایران شناسیشناسی ایران و جهان آنرابهشت زمیننظران زمیناندیشمندان و صاحب از

  .نامندمی فسیل ایران
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ه و بسیار قدیمی درنجال متعلق به پراکند هاي نسبتاًمنطقه کلمرد و پیرحاجات مجموعه کوه

 د.میلیون سال قرار دار 600تا 300شناسی با قدمتی بین دوران اول زمین

هاي نسبتاً پراکنده و کم ارتفاع کوه ضلع جنوبی دشت فروافتاده یا همان چاله طبس توسط

ناسی شکه اغلب متعلق به دوران دوم زمین . شودغربی) پروده مشخص می-(بعضاً با روند شرقی

سنگ پروده را در خود جاي غالذمعادن عظیم  داري است کهغالذبوده و شامل مجموعه رسوبات 

 ت.داده اس

(با  هاي بسیار قدیمی وفرسایش یافته و نسبتاً پراکنده کلمردخش غربی چاله طبس را کوهب

و با روندي  مزین میلیون سالقبل) و رشته ارتفاعات نسبتاً کم ارتفاع 600تر از قدیمی هاییرخنمون

دهند. ادامه این شناسی تشکیل میدار دوران دوم زمینغالذرسوبات جنوبی متشکل از -  شمالی

ارتفاعات از سمتشمال با انحناي مالیمی به سمت شرق به دشت کویر رسیده و از سمت جنوب نیز 

 عات شمال شرق بهابادبند و دربند و ارتفادنباله جنوبی ارتفاعات منطقه نايمالیم به  با انحنایی

 د.رسمی

نسبتاً هموار دامنه اختالف ارتفاع  با وجود واقع شدن شهرستان طبس در یک منطقه کویري و

هاي مرکزي چاله جنوب طبس در بخش کیلومتري 70متر ( در فاصله حدود  310آن از حدود 

بند در قله کوه نايمتر ( در  3009تا  )باشدفصلی آب شوري بنام روح مرغوم می طبس که دریاچه

متري  2700کند. این اختالف ارتفاع می کیلومتري جنوب شرق طبس) تغییر 135فاصله حدود 

هاي مختلف شهرستان می باشد. بخش هاي بسیار متفاوت و کوچکدر بخشعلت اصلی وجود اقلیم

نواحی صاف وهموار و یا تپه ماهوري اشغال شده و  هاي نسبتاًاي از ناحیه توسط دشتعمده

شهر طبس در بخش  دهند.خود اختصاص می کوهستانی درصد اندکی ار مساحت منطقه را به

ها و ارتفاعات احاطه آن از اطراف توسط کوه اي قرارگرفته که با توجه بهشرقی دشت فروافتاده

گذاري شدهاست. ضلع شرقی این چاله را رشته کوه شتري (با نسبتاً مرتفع بنام چاله طبس نام

 ،کیلومتري شرق طبس) با روند شمال 26متر در قله شتریواقع در فاصله  2900فاع حداکثر ارت

روي یکی از بزرگترین جنوب شرق قرارگرفته و در واقع شهر طبس بر  و جنوب ،شمال غرب
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رشته تشکیل شده است. دنباله جنوبی این رشته در فاصله  هاي دامنه غربی اینمخروط افکنه

رسد. مجموع رشته کوه بند میاي از تپه ماهورها به کوه نايطبس با رشته کیلومتري 100حدود 

کیلومتري جنوب طبس در واقع ضلع غربی کویر بزرگ  300شتري و دنباله یادشده تافاصله حدود 

تر با رشته ارتفاعات لکرکوه و دربند به ارتفاعات کوه بیهاي جنودر بخش لوت را تشکیل داده که

رسد. بخش پیوسته و صعب العبور رشته کوه شتري با طول مال کرمان میش بنان در منطقه

روستاي نیستان شروع شده و با پهناي حداکثر  کیلومتر از منطقه آب گرم و سرد و150نزدیک به 

 د.یابهاي ازبک کوه در شمال شرقی طبس امتداد میکیلومتر تا کوه 30

مناطق ایران مرکزي وجود ندارد از این ناحیه دیگر  هاي مربوط به کربونیفر باالیی که درسنگ

هاي نواحی هایی از کربناتماسه سنگی همراه با بین الیه گزارش شده و شامل رسوبات شیل و

براي اولین بار در ایران به عنوان مقطع تیپ (برش الگو) در  باشد که(سازند سردر) می عمیق

هاي آتشفشانی مافیک و د فعالیتوجو مطالعه و معرفی شده است. منطقه کال سردر طبس

و مس در  سازي سرب و رويحدواسط هر چند با گسترشمحدود در پالئوزوئیک و نیز وقوع کانی

(معادن متروك مس گزو و سرب و روي چاه سرب و  و ژوراسیک منطقه هاي پرمین، تریاسسنگ

شدید کل بلوك طبس در قابل مقایسه با البرز نموده است. وقوع فرونشست  ازبکوه) این ناحیه را

هزار  7باشد بطوري که حدود هاي این ناحیه میمزوزوئیک تا کرتاسه از دیگر ویژگی پالئوزوئیک و

) هاي درنجال شمال طبسرسوبات پالئوزوئیک بدون ناپیوستگی قابل مالحظه (در منطقه کوه متر

اندکه اینحالت شین شدهنهزار متر روسبات مزوزوئیک (حوضه رسوبی شتري) در آن ته 10و حدود 

 ت.نظیر اسدرخاورمیانه بی

فرهنگی و تاریخی بسیار غنی داراي  ذکر شد منطقه طبس عالوه بر پیشینه طور که قبالًهمان

ترین ترین و پیوستهباشد. ضخیممی شناسیشناسی و بویژه فسیلهاي باالي زمینپتانسیل

ترین رسوبات پالئوزوئیک از ستبر یکیهاي رسوبی مقاطع مختلف زمین شناسی بخصوص سکانس

هاي پالئوزوئیک در این منطقه به نهشته ایران در این منطقه قرار دارد بطوري که مجموع ضخامت

ضخامت می توان رتبه اول را نه تنها در ایران بلکه در  رسد و با توجه به اینمتر می 7000بیش از 
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شناسی در این منطقه و در ي مختلف زمینهارسوبات دوران .خاورمیانه و جهان به طبس داد

 باشد برونزد دارد و لذا مقطع تیپشناسی میگردشگردي زمین آلهفواصل کم جغرافیایی که اید

 ها و سازندهاي رسوبی ایران در این منطقه انتخاب و مطالعه شده(برش الگو) بسیاري ازسکانس

منطقه طبس  یران براي اولین بار درشناسی ابیشتر از بیست مقطع تیپ سازندهاي زمین. است

شناسی معرفی شده است لذا نام طبس نه تنها در زمین شناسی ایران و جهانمطالعه و به زمین

- شناسی خاورمیانه و جهان نیز نامی آشنا بوده و بسیاري از اندیشمندان زمینزمین ایران بلکه در

  .شناسی جهان در ارزوي بازدید از این منطقه هستند

.  آذرین و دگرگونی رخنمون دارد- رسوبیهایاي از انواع سنگاین ناحیه طیف نسبتاً گستردهدر 

براي رشد گیاهان باعث عدم وجود پوشش گیاهی  گرماي بسیار شدید منطقه و شرایط نامناسب

هاي رسوبی در این منطقه شده است. همچنین متراکم و بکر و غیره هوازده بودن اکثرسکانس

- هاي مختلف زمینها و رسوبات دوراندر این منطقه باعث شدهکه اکثر سنگ شرایط یادشده

ها فراهم کرده آل ترین حالت را براي مطالعه سنگشناسی رخنمون قابل توجهی داشته و ایده

  ت.اس

  

  هیدرولوژي- 1-4- 4

  هاي آبریز شهرستانوضعیت عمومی حوضه-4-1-4-1

 حوضه در زیاد گستردگی با طبس شهرستان دهمحدو استان، آبریز ايحوضه تقسیمات بر اساس

 مطالعاتی محدوده این دارد. که قرار غرب شمال و غرب الیه قسمت منتهی و در اردکان -یزد آبریز

دهن  -4دره بید  -3ازمیغان  -2شور ده -1است:  بندي گردیدهتقسیم مستقل حوضه زیر 12 به

  نخلک. -12کلمرد  - 11قوري چاي  -10 پروده -9کالته  -8جمال  -7کریت  -6سردرب  -5چال 

 که اندشده واقع محدوده این در شتري ارتفاعات و طبس منطقه آبریز هايحوضه ترینعمده 

 هیدرومتري ایستگاه نمود. تنها اشاره ازمیغان و بید دره نهرین، کریت، آبریز هايحوضه به توانمی

در  موجود خوبی است. بر اساس آمار دبی با آماري سابقه داراي که بوده طبس نیاز ایستگاه موجود
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لیتر در ثانیه بوده که  312در محل سد نهرین حدود  سردرب رودخانه دبی ایستگاه مذکور متوسط

  باشد.میلیون متر مکعب در سال می 8/9داراي حجمی معادل 

 )شرقی هايآبریز (کوه پایه حوضه شرق ناحیه در طبس دشت زیرزمینی آب سفره کلی طور به

 که است مقاومی و درشت دانه رسوبات شامل شمالی و هاي شرقیبخش در است. سفره گرفته قرار

 غربی جنوب و جنوب به سمت کلی حالت در و است پلیوسن کنگلومراي یا قدیمی هايتراس عموماً

طرف  از سفره شود. اینمی افزوده نیز آنها در موجود امالح میزان اینکه ضمن شده ریزدانه رسوبات

 دامنه به نیز شرق از و طبس مرکز کویر تا غرب جنوب و جنوب از شمالی، ارتفاعات دامنه تا شمال

  گردد.می محدود شرقی ارتفاعات

 تا 10 از کمتر آبخوان (از خشک رسوبات در ظاهري مخصوص مقاومت آبرفتی آبخوان پهنه در

 و غرب جنوب طرف به شرق مالش سمت از مقاومت بوده است. این متر) متفاوت اهم 2000 حدود

 خشک الیه مثل عیناً نیز اشباع آبخوان الیه در تغییرات یابد. روندمی کاهش شدتبه کویر پهنه

کویر  حاشیه در متر اهم 15 از کمتر تا دامنه در متر اهم 300 از پارامتر این تغییرات بوده، حدود

  است. متغیر

است.  گردیده حفاري متر 626 کلی تراژم به اکتشافی چاه حلقه 5 طبس دشت آبرفت در

 132 کلی عمق با رشتخوان شرق چاه به مربوط هاي مذکورچاه بین در اکتشافی چاه ترینعمیق

 طبس دشت باشد. درمی متر 100 کلی عمق با آباد مهدي چاه به مربوط چاه ترینعمق کم و متر

-چاه است. این شده حفر آن شرقی نیمه در مناسب پراکندگی با ايمشاهده چاه حلقه 23 همچنین

-اندازه مورد مستمر طوربه ماهانه و اندشده ایجاد زیرزمینی آب سطح نوسانات منظور بررسیبه ها

 در میکروزیمنس 5000 معادل رقمی با هدایت الکتریکی هم منحنی گیرند. بیشترینقرار می گیري

 مخروط در میکروزیمنس 1000اقل حد منحنی که حالیست در است. این گرفته شکل کویر حاشیه

آب  الکتریکی هدایت میزان ترسیمی هايمنحنی به توجه است. با یافته استقرار شرقی هايافکنه

 میکروزیمنس، 2000 حدود جمز حوالی در میکروزیمنس، 1000 حدود طبس حوالی در زیرزمینی
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 میکروزیمنس 5000 بربرا آبادهادي حوالی در و میکروزیمنس 10000 حدود جوخواه حوالی در

 باشد.می

  هاي سطحیپتانسیل جریان- 4-1-4-2

 شده واقع لوت کویر و مرکزي کویر بین استان غرب در ايبسته حوضه صورت به طبس دشت

 از تلخاري، و سرب چاه ارتفاعات به شمال از هکتار میلیون یک حدود وسعت با است. این حوضه

 آتش سنگ هايکوه به غرب از و شتري کوه به رشته شرق از پرورده، معدن ارتفاعات به جنوب

 رشته هايو سیالب شده واقع آن شرق در عمده طور به حوضه، مهم هايباشد. رودخانهمی محدود

 همچون زیاد ارتفاع دلیل به ها،کوه رشته نمایند. اینمی تخلیه طبس کویر به را شتري هايکوه

 در بارندگی هنگام جهت همین نمایند. بهمی تخلیه را برهاا بار و نموده عمل مقابل باران در سپري

 دشت نقطه گودترین در که طبس کویر در و تشکیل شده باال دبی با فصلی هايسیالب ارتفاعات،

 به شمال از به ترتیب شوندمی تخلیه کویر به که مهمی هايشود. مسیلمی تخلیه است شده واقع

 به که باشندمی نیستان و اصفهک کریت، سردر، دهنچال، بید، دره ازمیغان، مسیل شامل جنوب

 دره و کریت سردر، رودخانه سه هامسیل این بین کنند. ازمی عمل دشت در هاییصورت زیرحوضه

کنند.  می هدایت را فصلی هايسیالب فقط دیگر هايو مسیل بوده دایمی آب جریان داراي بید

  باشد:یم زیر شرح به هاحوضه از یک هر مشخصات

 سردر رودخانه-

 ریزد. نقشمی کویر به دشت از عبور از وپس شده شروع طبس شرق ارتفاعات از رودخانه این

 رودخانه آبریز حوضه است. وسعت زیاد طبس دشت آب زیرزمینی سفره تغذیه در رودخانه این

 میلیون 10 دحدو آن جریان ساالنه حجم متوسط و مربع کیلومتر 187 نیاز ایستگاه محل تا سردر

 در مبدا در که رودخانه این دایمی آب فصلی، هايسیالب بر است. عالوه شده محاسبه مکعب متر

  شود.می منتقل طبس شهر به باشد،می ثانیه در لیتر 330حدود 
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  رودخانه کریت-

یابد. می جریان غرب به شرق از و گیردمی سرچشمه سرند و جمال ارتفاعات از رودخانه این

 این پایه کند. دبیمی تغذیه آن را و شده طبس دشت و رودخانه سردر وارد کریت رودخانه بسیال

 به منتهی هايرودخانه کیفیت آب بررسی است. براي شده برآورد ثانیه در لیتر 80حدود رودخانه

هدایت  داراي آب این که دهد می نشان نتایج و شده بردارينمونه سردر رودخانه از طبس، دشت

باشد. با توجه به می 10آن کمتر از  SARمیلی موس) بوده و مقدار  1ریکی کم (حداکثر الکت

 هاآب در شورشدن نوعی به که تشکیالتی از سیالب هاي عبورشناسی سایر حوضهساختار زمین

دهن چال، دره بید، ازمیغان و  ترتیب به دشت به منتهی هايرودخانه سایر سیالب کیفیت مؤثرند،

هاي مشرف به دشت در جدول ذیل نشان داده شده باشد. وسعت هر یک از زیرحوضهکریت می

  است.
  هاي مشرف به دشت طبس.مشخصات زیرحوضه- 13شماره جدول

مساحت (کیلومتر   زیرحوضه

  مربع)

  شیب آبراهه  شیب حوضه  طول آبراهه (کیلومتر)

  7/1  %14  30  199  ازمیغان

  8/3  %33  28  187  سردر

  7/2  %31  5/24  181  کریت

  7/2  %22  5/32  140  دره بید

  1/3  %25  23  92  دهن چال

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

  هاي آب زیرزمینیوضعیت سفره- 4-1-4-3

 باشدمی ایران مرکزي آبریز حوضه از جزیی کلی، بنديدسته یک در طبس شهرستان محدوده

 و نمک کویر و شمالی شور کال حوضه به شمالی در قسمت شهرستان سطحی هايآب جریانات و

 دریا، از شهرستان به دوري توجه شوند. بامی سرازیر لوت دشت آبریز حوضه به جنوبی قسمت در

 و ناچیز شهرستان بارندگی و ... میزان حاره جنب زیاد فشار تاثیر تحت شرقی، هايکوه رشته وجود

  باشد.می محدود نیز سطحی آب منابع آن به تبع

  گردد:می تقسیم زیرزمینی و سطحی منابع به شهرستان آب منابع کلی بنديدسته یک در
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 سطحی آب الف) منابع

 لوت کویر کویر (شمال) و دشت آبریز حوضه دو در طبس شهرستان سطحی هايآب منابع

 از: عبارتند شهرستان هايرودخانه دارد. مهمترین جریان (جنوب)

 به طبس دشت از عبور از پس و گرفته سرچشمه طبس شرق ارتفاعات از سردر: که رودخانه - 1

 کند. آبمی تغذیه را طبس دشت زیرزمینی آب مسیر حرکت، سفره در رودخانه ریزد. اینمی کویر

 طولبه بتونی نالکا وسیلهآن به آب و دارد بسزایی اهمیت کشاورزي توسعه رشد در سردر رودخانه

 شود.می طبس شهر وارد کیلومتر 18

 جهت در و گرفته سرچشمه شهرستان شرق در سوز و جمال ارتفاعات کریت: از رودخانه -2

 است. ثانیه در لیتر  80آن  پایه دبی دارد. جریان غرب به شرق

 سمت به و گیردمی سرچشمه منطقه شرقی شمال در نیزار ارتفاعات بید: از دره رودخانه - 3

 پایه شود. دبیمی وارد طبس دشت به بید دره از روستاي گذشتن از پس و دارد جریان غرب جنوب

 5 حدود ساالنه گردیده، که بنا سدي آن روي و بر است شده گزارش ثانیه در لیتر 85 رودخانه این

 10 بطول یکانال توسط رودخانه این کند. آبمی تنظیم کشاورزي براي را آب مکعب متر میلیون

  یابد.می انتقال آباد کرد روستاي به کشاورزي کیلومتر جهت

  ب) منابع آب زیرزمینی

-ها مورد استفاده قرار میهاي عمیق و نیمه عمیق و چشمهها به صورت قنوات، چاهاین آب

دهند و به دلیل خشکی بیش از ها رکن اساسی و شاهرگ حیاتی منطقه را تشکیل میگیرند. قنات

ترین طریق تأمین آب یعنی قنات را در ا و همچنین شیب نسبتاً مالیم زمین، زارعین مأنوسحد هو

رشته قنات  194حدود 1388اند. به طور کل در شهرستان طبس بر اساس آمار سال پیش گرفته

هاي عمیق و نیمه وجود دارد. همچنین جهت جبران نسبی کمبود آب در منطقه اقدام به حفر چاه

اي واقع شده است و هاي آب زیرزمینی منطقه در بخش کوهپایهست. بیشتر سفرهعمیق شده ا

هاي محدود آب زیرزمینی در مناطق پست ناحیه طبس از آب شور و غیر قابل استفاده سفره

  حلقه چاه است. 329هاي عمیق و نیمه عمیق شهرستان طبس حدود برخوردارند. مجموع چاه
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تر و در حد ر شهرستان است که بیشتر در مناطق مرتفعچشمه نیز دیگر منبع تأمین آب د

 143هاي موجود در شهرستان طبس اند. تعداد چشمهوجود آمدهگیر بهفاصل ارتفاعات رطوبت

  دهانه است.

  ارزیابی بیالن منابع آب زیرزمینی- 4-1-4-4

وبتی در شهرستان طبس کم بودن ارتفاع منطقه و تابش خورشیدي شدید و دوري از عوامل رط

که از جمله عوامل نامطلوب جوي است باعث گردیده میانگین بارندگی از یک سوم میانگین 

میلیمتر بارش در سال که آن هم یک سوم میانگین جهانی است به مراتب کمتر  250کشوري که 

هاست که در این شهرستان حاکم است به همین دلیل عمده منابع بوده و این واقعیت اقلیمی سال

دهنده نابرابري هاي زیرزمینی است که مطالعات انجام شده نشانن شهرستان، منحصر به آبآبی ای

باشد، به عبارت دیگر بیش از هاي آب زیرزمینی میشدید میان ورودي و خروجی آب به سفره

شود که منجر به افت شدید هاي آب زیرزمینی شهرستان طبس برداشت میظرفیت مجاز از سفره

سانتیمتر در سال) شده است و پیامدهاي آن  25ب زیرزمینی شهرستان (حدود هاي آآب سفره

باشد. متأسفانه عدم آگاهی مصرف کنندگان و ها میها وچشمهخشک شدن بسیاري از قنوات، چاه

هاي اصلی رویه، باعث شده که اکثر دشتسایر ذینفعان منابع آب زیرزمینی و برداشت بی

گردان) داراي بیالن منفی و نهایتاً به صورت ممنوعه شده و شهرستان (دشت طبس و دشت دست

اندیشی درستی صورت نگیرد در آینده با مشکالت بزرگی روبرو چنانچه این روند ادامه یابد و چاره

خواهیم بود. از جمله افت سطح آب زیرزمینی و پیرو آن تغییرات کیفی مرتبط و شورشدن 

شست زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی، ایجاد ها، عوارض منفی ناشی از نتدریجی آن

هاي تأمین انرژي مثل محدودیت در مصارف کشاورزي، صنعت و شرب، افزایش سرسام آور هزینه

  برق، سوخت و غیره.

االیام نخست بوسیله چشمه و سپس چشمه و قنات در این برداري از آب زیرزمینی از قدیمبهره

هاي مختلف شبکه وسیعی از رشته قنوات وجود دارد که آب شهرستان رایج بوده است. در دشت

کرده است. بهره برداري از این سیستم مورد مصرف کشاورزي و شرب و بهداشت را تأمین می
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هاي آب زیرزمینی بوده است اما با رواج حفر چاه در شهرستان ترین روش حفظ تعادل سفرهمناسب

ان، این تعادل به هم خورده است و افت سطح آب و در نتیجه برداشت بیش از حد تغذیه آبخو

میلیون متر مکعب آب  105در این شهرستان از  1378-88شود؛ در سال زیرزمینی مشاهده می

درصد بوسیله چشمه و قنات استحصال شده است این  35/46درصد توسط چاه و  64/53برداشتی 

درصد از آب برداشتی از طریق  6/21در حالی است که در استان یزد به طور میانگین فقط حدود 

شود با در نظر گرفتن این نکته که قنات به علت آن که بین تغذیه چشمه و قنات استحصال می

برداري ترین روش بهرهکند مناسبها تعادل برقرار میهاي آب زیرزمینی و میزان برداشت آنسفره

مراتب بهتر برداشت آب در طبس هاي آب زیرزمینی است؛ این آمار بیانگر وضعیت به ازسفره

 92/91هاي آب زیرزمینی در طبس باشد.  از کل آب برداشتی از سفرهنسبت به استان یزد می

روستایی و مراکز  -درصد به مصرف شرب و بهداشت شهري 8/6درصد به مصرف کشاورزي، 

سازمان  درصد به مصرف صنعت می رسد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط 1/1خدماتی و 

میلیون متر  95/115اي یزد، میزان تخلیه سفره آب زیرزمینی در شهرستان طبس آب منطقه

) و 88/53)، میبد (15/51هاي صدوق (مکعب در سال است و شهرستان طبس بعد از شهرستان

  باشد.) داراي کمترین میزان تخلیه سفره آب زیرزمینی در سطح استان می35/114بافق (

  

  غیر مترقبه (سیل، طوفان و خشکسالی)حوادث - 1-5- 4

 سازد.می وارد روستایی و شهر جوامع به فراوان مالی و جانی خسارات ساله هر 1بالیاي طبیعی

 و مورفولوژي و توپوگرافی وضعیت آن، بر حاکم جوي و اقلیمی شرایط به توجه با طبس شهرستان

بود.  نخواهد و نبوده امان در طبیعی و قهري حوادث از پوشش گیاهی، وضعیت و شناسیزمین

 داراي رگبار صورت به اکثراً نوع بارش جوي، نزوالت شدید کاهش هوا، دماي شدید تغییرات

زلزله  کمربند روي بر شدن واقع کویري، هايگستره وجود متغیر، بسیار مکانی و زمانی پراکنش

 قابل تخریب و فرسایش با توأم مرتع و گیاهی پوشش شدید فقر طبس، گسل وجود هیمالیا، آلپ،

 می منطقه در طبیعی حوادث بروز عوامل جمله از دشتی اراضی آبرفتی و و سنگی تشکیالت توجه

                                                             
1 - Natural Disaster. 
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 روان، هايشن حرکت طوفان، سرمازدگی، خشکسالی، سیل، نظیر حوادثی از توانمی که باشد

- محیطی مییستز و مالی و جانی خسارات بروز باعث تگرگ و ...که نباتی، امراض و آفات زلزله،

  برد. نام گردد

  سابقه حوادث و میزان خسارت- 1- 4-1-5

اي اتفاق نیفتاده است. اهم حوادث بار عمدهبه طور کلی در چند سال گذشته حادثه خسارت

روشن است که پیشگیري اولیه باشد. می 14به شرح جدول شماره  سال گذشته 5شهرستان در 

ها،  ریزي باشد و الزم است در برنامه ز بالیاي طبیعی میمؤثرترین راه براي کاهش اثرات ناشی ا

  سازي براي مقابله با بالیاي طبیعی در سطح وسیع گنجانده شود. مدیریت بحران و آماده

از سوي دیگر، زمانی که امکانات و تسهیالت بهداشتی و آمادگی الزم براي مقابله با حوادث 

خطرات آن مقاومت کرد. بنابراین ضرورت دارد  توان در مقابل غیرمترقبه کسب نشده است، نمی

هاي الزم باشد و در عین حال که به کار روزمره  امکانات و تسهیالت بهداشتی داراي تمام ویژگی

دیدگان حوادث غیرمترقبه را نیز نجات دهند. این  پردازند، جان آسیب ارائه خدمات به بیماران می

ها مقاوم باشد و همچنین مستلزم  ر مقابل بحرانهایی است که د امر مستلزم ساختن زیرساخت

ها قادر باشند در شرایط بحران، خدمات  هاي سالمت است که این تیم ساماندهی و آماده کردن تیم

  بهداشتی مناسب را ارائه کنند.
  

  ).1386-90سال گذشته شهرستان طبس ( 5اهم حوادث  - 14شماره جدول

  شرح  محل وقوع حادثه  زمان  نوع حادثه

  خسارت به احشام، نخیالت و باغات  شهرستان طبس  1386بهمن   برف و یخبندان

  سوزيآتش
 خسارت به نخیالت  روستاي حلوان  6/6/1387

 خسارت به نخیالت  روستاي ازمیغان  16/6/1387

  طوفان
  کیلومتر 80سرعت باالي   آبادشهرهاي طبس و عشق  14/1/1388

  خسارت به تعدادي از منازل مسکونی  شهر طبس  14/11/89

  سیل

  روستاي خرو  11/1/1388
گرفتار شدن تعدادي از مسافرین نوروزي و وسایل 

  ها در سیلنقلیه آن

  بردگی یک دهنه پلآب  راور -جاده دیهوك  12/1/1388

  مسدود شدن جاده  دیهوك و جاده تپه طاق-جاده طبس  14/11/1389

  برق گرفتگی و فوت یکی از اهالی روستا  روستاي دشتوك  21/1/1388  رعد و برق

  هاي زراعیشدن قنات و توقف فعالیتخشک  روستاي ملوند  1389  خشکسالی

  .1387-مأخذ: فرمانداري شهرستان طبس
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 براي آمادگی جهت شهرستان در طبیعی غیر و طبیعی حوادث وقوع از پیشگیري منظور به

 جمله: از آید در اجرا به زمینه این در هايپروژه و هاطرح تا است الزم آنها با مقابله

 بوسیله مراقبت و کارينهال هکتار هزار 35 بر بالغ طرح این روان: در هايشن تثبیت طرح - الف

گردیده است. نتایج حاصل از  اجرا به طبس یزد جاده و... در مسیر  آتریپلکس تاغ، گز، هايگونه

 این طرح عبارتند از:

 گرفتگی) بنایی (شن زیر تأسیسات و جاده سمت به حرکت از روان هايشن کنترل 

 و غبارآلود و گرم بادهاي خطرات کاهش جهت شهر اطراف درختکاري و سبز فضاي توسعه 

... 

 کشاورزي اراضی شدن مدفون از جلوگیري 

 منطقه آب منابع و هاچاه آبرسانی، هايکانال شدن پر از جلوگیري 

 زیست حیطم آلودگی از جلوگیري 

 مکانیکی، هايتکنیک و هاروش یکسري از عبارتست آبخیزداري: آبخیزداري هايطرح -ب

 شهرستان در آبخیزي نتایج عملیات از که طبیعی منابع احیاي و حفظ براي حفاظتی و بیولوژیک

 نمود: اشاره ذیل موارد به توانمی نهرین سد دست باال آبخیزداري طرح اجراي با طبس

 اراضی سایر و مرتعی و زراعی اراضی در كخا حفاظت 

 و... خشکسالی -سرمازدگی به مقاوم آبخواه کم هاينمونه کاشت و شناخت 

 معادن. خاکریز و هاآبراهه و هاجاده در خاك فرسایش از جلوگیري 

 ها.حوضه باالدست مناطق در هاسیالب مهار و سطحی هايهرزآب جریان تنظیم و کنترل 

 درازمدت فرآیند با منطقه یک در خیزيلرزه فعالیت که آنجا ژئوتکنیک: از مطالعات طرح -ج

 به ژئوتکنیکی و شناسیزمین عوامل از کاملی شناخت باید گام اولین در است، شناختی مرتبطزمین

 و مسکن سازمان توسط شناختیزمین بالیاي بررسی طرح جامع راستا همین در لذا آورد؛ دست

 روستایی هايسکونتگاه و فضا و ساماندهی بندان (جابجاییناي روستایی هادي طرح و شهرسازي

  باشد.می حال انجام در یزد اسالمی انقالب مسکن بنیاد کشاورزي و جهاد سوي طبس) از شهرستان
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  خیزي در شهرستانسابقه لرزه-2- 4-1-5

موسوم به  خیزي جهانخیز است و بر روي یکی از دو کمربند بزرگ لرزهایران کشوري لرزه

ی هایحضور گسل.  قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه هاي بزرگی در آن به وقوع میپیوندد» آلپا«

شهرستان طبس شناسی ضرورت توجه بیشتر بهامور زلزله ،هاي مخربسابقه زمین لرزهدر منطقهو 

  دارد.میتعداد دفعات این پدیده را در سطح شهرستان بیان  15جدول  ت.نموده اس آشکاررا 

  
  . 1900 -1990تعداد دفعات زلزله در مقیاس ریشتر در شهرستان طبس به تفکیک دهستان  -15شماره جدول

  تعداد زلزله  منطقه
  هااي زلزلهبندي بزرگاي تنهطبقه

5/4  - 4  5 - 5/4  5/5 - 5  6- 5/5  6  

  0  0  0  0  1  1  پیرحاجات

  0  0  0  0  0  0  منتظریه

  0  0  2  11  5  18  گلشن

  1  0  0  0  0  6  نخلستان

  0  0  3  15  21  40  دیهوك

  0  0  1  0  2  3  کویر

  0  0  0  0  5  5  دستگردان

  0  0  0  1  2  3  کوه یخاب

  1  0  6  27  36  76  شهرستان طبس

  .1383-ستاد حوادث غیر مترقبه - مأخذ: استانداري یزد

  

 بر هاسکونتگاه که هاییپهنه در که کرد استنباط توانمی چنین فوق جدول اطالعات اساس بر

 تأسیسات و مساکن تخریب و زلزله حادثه بروز امکان دارند، آنها قرار مجاورت در یا و هاگسله روي

 و شکل از طبس شهرستان روستایی در هايسکونتگاه فضائی توزیع که آنجا است. از ترمحتمل

از  باالیی تراکم محل کند، کهمی یرويپ شرقی هايکوهستان خصوصاً و کوهستانی نواحی امتداد

 روستایی دارد. نقاط وجود هاآن اتفاق به قریب براي زلزله حادثه بروز امکان است، گسلی خطوط

 گسلی خط روي بر قرارگیري و کوهستان به بیشتر نزدیکی دلیل دیهوك به و گلشن هايدهستان

 طی در دیهوك دهستان مثال، ورطاند. بهبوده بیشتري خطر معرض در گذشته در کوه دشت،

ثبت  هايزلزله کل از درصد 53 حقیقت است. در بوده زلزله واقعه 40 شاهد سال صد به نزدیک

 درصد) 24زلزله ( 18 با گلشن است. دهستان افتاده اتفاق دیهوك دهستان در مدت، این در شده

 دشت سطح در که رحاجاتپی و منتظریه دهستان مقابل روستاهاي دارد. در قرار بعدي رتبه در
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 را کمتري آسیب در گذشته طبس، کویر مقاوم هسته روي بر قرارگیري دلیلبه هستند، پراکنده

 -منطقه (طبس بزرگ هايگسل به شهرستان زمینی هايکانون مجاورت اند. لذاشده محتمل

 فنی اصول عایتعمرانی، ر اقدامات گزینی،مکان به جدي توجه ضرورت که دارد نگرانی نایبند) جاي

  شود.می احساس روستایی بناهاي سازيساختمان، مقاوم مهندسی

 طبس 1357شهریور 25ي  زلزله

ثانیه به وقت  56یقه و دق 35و 15(ساعت  25/6/57دقیقه بعدازظهر  36و  7حدود ساعت 

یر هاي قرن اخیکی از بزرگترین زلزله توسط ) استان خراسان به1978سپتامبر  16روز ، گرینویچ

کلی ه سال قدمت ب 1000ي بیش از  تاریخی طبس با سابقه زیبا و ایران به لرزه درآمد و شهر

این زلزله در   هاي عمدهآبادي دیگر خسارت وارد شد. خسارت100آباداي خراب و به  30ویران و 

کیلومتر و در مشهد به  540ي مستقیم  و در تهران به فاصله کیلومتري طبس بود 30شعاع 

ي آن زمان رقمی حدود  کیلومتراحساس شد. تلفات علیرغم جو هیجان زده 380ي مستقیم  فاصله

نفر اعالم  6363از طرف مرکز آمار ایران  57داد ولی آمار رسمی در مهر کشته را نشان می 20000

  .هاي اطراف آن بودنفر در آبادي 2701در طبس و  نفر 3662شد که 

  

  
 .طبس 1357شهریور 25ي  زلزله- 11شماره شکل
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 طبس ي مرکز و عمق کانونی زلزله

  کیلومتر. 5 عمقشرقی و  40,57 شمالی و 35,33 ایران: عرض جغرافیایی

-اصلی وحوالی دیهوك را نشان می  ي خسارت دیده این مختصات عموماً جنوب شرقی منطقه

بوده است. در مورد عمق نرمال  متر از طبسها به مراتب کها و شدت زلزله در آندهند که خسارت

هاي دیگر مراجع رسد عمقخسارتدیده به نظر می  وسعت منطقهبا توجه به بزرگی و شدت زلزله و 

هاي لرزه نگاري گاهتوسط ایران با استفاده از پای تر است. مشخصات به دست آمدهبه واقعیت نزدیک

  .باشند بدست آمدهاستعدد می 23که 

USGS ي طبس را زلهبزرگی زل
با امواج ) شناسی آمریکا  هاي زمین برداري سازمان نقشه(1

کیلومتري آن با مقیاس  20ي گزارش کرد وشدتزلزله طبس در محدوده7.7=MS٢ سطحی در ابتدا

ي طبس دیده شد در  و در مجاورت گسلی که با زلزله برآورد شده است X مرکالی حداکثر حدود

بادي به گسلمی باشد، یک دیوار سالم به جاي نمانده است. ساختمان خسروآباد که نزدیکترین آ

نفر جمعیت آن  1100و طاق ضربی است بکلی خراب شد و از  غسالخانه که آجري با سقف تیرآهن

 :نفر کشته شدند. شدت زلزلهبا مشاهدات از منطقه چنین برآورد می شود 500

   X,IXطبس، خسروآباد، کریت، فهالنج بین -

ک، دشتغران، امامزاده سلطان،جعفرآباد (متروکه) مزرعه طلوعی، ابراهیم آباد، تقیآباد: دیهش -

 IX,VIIIبین

 VIII,VII بینمتروکه) و اصفهک (الهه آباد، جنت آباد، چمنزار، ده نو فاطمه برات، بهشت آباد-

  VII,VIدیهوك، حسین آباد (متروکه)، هادي آباد، همتآباد (شرق طبس)، و نصیرآباد: بین-

 ي طبس گسل همراه با زلزله

هاي مهم آن، گسل کوهبنان، چندانیندارد.گسل  ي گسل نایبند فاصله بس از منطقهشهر ط

ار، گسل نایبند که عموماً گسل کلمرو، گسل داور، گسل کلرکوه، گسل اصفهک،گسل اسفندی

                                                             
1-United States Geological Survet. 

لرزه و یک لرزه شاخص هاي قبل از لرزش اصلی را پیشهاست.  زمین لرزهاي از لرزشیست بلکه به صورت دستهزلزله یک لرش واحد ن -2

ها فراوان لرزهلرزه گویند و معموالً پسیا زمین لرزه اصلی و لرزه بعد از زلزله اصلی را پس Main shockکه بزرگترین لرزش است را 

  هستند.
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شد و با باجنوبی می-کیلومتري طبس که شمالی5باشند و گسل جدید آن در جنوبی می-شمالی

کیلومتر روي زمین که از شمال شرق طبس در سرآسیاب تا  3این زلزله دیده شده است. طول آن 

کیلومتر برایش تخمین زده شده  85دارد و طول غیر پیوسته  جنوب آن حدود معظم آباد ادامه

کیلومتري جنوب شرقی خسروآباد مشاهده شده  5در سانتیمتر  30است. حداکثر تغییر مکان قائم

  ت.بوده اسخسروآباد به ده نو  در جادهسانتیمتر  5 و تغییر مکان افقی ناچیز حدود
  

 ي زلزله خیزي منطقه سابقه

اي با بار زلزلهخیز شدید کشور ایراناست و هر چند سال یکاستان خراسان از مناطق زلزله

ه اریخ طبس کدهد. ولی تدر یکی از نقاط این استان رویمیدر مقیاس ریشتر  6بزرگی بیش از 

شدیدي ندارد. طبسشهري خشت و گلی با قدمت بیش از   زلزله  شهري در حاشیه کویر است سابقه

طبس  گخشت و گلی قدیمی مانندمسجد دومنار، مسجد جامع و ار  زار سال بود و در آن ابنیهه

اي موجب سال قبل زلزله 300وجود داشته که یک زلزله شدید کافی بود تا آنها راخراب کند. گویا 

هاي مسجد شده است. عدمذکر وقوع زلزله در این شهر در مدارك تاریخی مستند و خرابی گلداسته

خیزي آرام دهد که زلزله در محلی که از نظر زلزله، نشان می57ي پابرجاي شهر تا قبل از زلزله

اي حتی یک  طهآرام بودن فعلی نق؛ بسیار قابل توجه این است که  شده رخ دادهاست. نکتهفرض می

قوي نیست خصوصاً که در حوالی آن   ل بر مصون بودن آن از خطر زلزلهدلی آرامش هزار ساله

 مشاهده شده باشد.قابل توجه  ي زلزله سابقه

 ي طبس شتاب زلزله

1دستگاه شتابنگار
SMA-1 موجود در شهر طبس نموداري باحداکثر شتاب حدود نود درصد

اشیا، افتادن دیوار، پرت شدن قلوه  ت که آثار واژگونی بعضیشتاب ثقل زمین را ثبت نموده اس

وجود شتاب قابل توجه زلزله در   دهندهسنگین نشان يی اشیاها در سطح زمین و جابجایسنگ

                                                             
دستگاه .  وارد مجموعه شتابنگاري کشور آمریکا گردید 1970میالدي طراحی و در سال  1969سال در  SMA-1دستگاه شتابنگار  -1

SMA-1 نماید.دقیقه ثبت می 25هاي آن را حداکثر تا لرزهلرزه و پسبا یک حلقه فیلم، یک یا چند زمین  
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پست که در بتن کار شده بود و دستگاه  باشد. در طبس صندوق فلزيحوالی شهر طبس می

  .دهدائم بسیار زیاد زلزله را نشان میسیمکوپ از جا کنده شده و حرکت قائم آن، شتابق

متر  50که حاوي و در منبعگازوئیل این مرکز برق سانتیمتر  80تنی برق،  50در ژنراتور  

تغییر مکان مشاهده شدهاست. بدین ترتیب مشاهدات محلی نیز سانتیمتر  17 مکعب سوخت بوده

و شتاب قائم  g96% ر شتاب افقیهند با حداکثدیرا در امتداد قائم و افقی نشان مشتاب زیادي 

 75ي طبس عالوه برشتابنگار موجود در منطقه، شتابنگار دیهوك واقع در  در زلزله g72% حداکثر

و حداکثر شتاب قائم  g 38% کیلومتري جنوب شرق طبسنمودارهایی با حداکثر شتاب افقی حدود

ستگاه شتابنگار کیلومتري شمال شرق طبس نیز د 160دربجستان واقع در  ،g% 18حدود

ثبت نموده است  g 3% و حداکثر شتاب قائم حدودg 22% نمودارهایی باحداکثر شتاب افقی حدود

  .اندشتهدا g 15% هایی زیریشتاب و بقیه

  ها لرزهها و پس لرزهگزارش پیش

هاي زلزله لرزهآرام بوده است. پس لرزه اي گزارش نشده و منطقهپیش ،قبل از وقوع زلزله

ل وقوع روز او اند. درروي داده بوده است 5 موماً با بزرگی پایین که بزرگترین آنها حدودطبس ع

لرزه پس 7دیهوك نیز  لرزه و درپس 3م سوروز ،لرزهپس 7روز دوم  ،لرزهپس 23حادثه در طبس 

  ت.ثبت شده اس

  تهدیدات آینده -3- 4-1-5

محلی (ژئوفیزیکی)  ارتفاعات رتأثی خشک) و و گرم هواي و کویر (آب هايعرصه گستردگی

 مرکزي فالت محیطی شرایط از متأثر طبیعی حوادث در زمینه شهرستان بودن مستعد موجب

 طبس خیز، شهرستان طوفان کانال در شن طوفان و شدید بادهاي وزش با چنانکه باشد،می

 منطقه، اقلیمی طشرای به توجه با همچنین بادسرخ). - گیرد (بادسیاهمی قرار تأثیر تحت هرچندگاه

 افتد.می اتفاق زراعی محصوالت گرمازدگی و سرمازدگی و ترسالی و متناوب خشکسالی هايدوره

 که شده ) واقعms=  7/7خطر زیاد زلزله ( با يمنطقه در طبس شهرستان وقایع، پیشینه باتوجه به
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زلزله و  بروز موجب رستم چشمه -کلمرد -نایبند چون بزرگی هايگسل شدید جابجایی صورت در

 گردید. خواهد منطقه اقتصادي هايفعالیت و زیستی جوامع به عدیده خسارات

 دادن قرار تأثیر تحت براي بالقوه پتانسیل داراي که طبیعی حوادث مهمترین رواین از

 سیل، طوفان محصوالت، گرمازدگی و از زلزله، خشکسالی، سرمازدگی عبارت هستند شهرستان

  باشد.می غبار و دگر با همراه شدید
  

  

  

  

  منابع آب- 1-6- 4

  کم و کیف منابع آب شهرستان (چشمه، قنات، چاه عمیق و نیمه عمیق)- 1- 4-1-6

به طور  1387 - 88از نظر منابع آب زیرزمینی، حوضه آبریز دشت طبس بر اساس آمار سال 

تر مکعب، تعداد میلیون م 52/56حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق با تخلیه سالیانه  329عمده شامل 

میلیون متر مکعب  47/15چشمه با تخلیه  143میلیون و تعداد  37/33رشته قنات با تخلیه  194

 1/17ها کند. متوسط دبی چاهمیلیون متر مکعب آب را تخلیه می 36/105باشد که مجموعاً می

ر ثانیه گزارش شده لیتر د 8/41ها لیتر در ثانیه و متوسط دبی چشمه 2/20ها لیتر در ثانیه، قنات

ي ساالنه هاي زیر زمینی شامل؛ حجم کل تخلیهاطالعاتی از منابع اصلی آب 16است.  در جدول 

  ، درصد تخلیه هر منبع و تعداد هر کدام از این منابع آب در این شهرستان بیان شده است.هر منبع
  .1387-88سال آبی  -)مترمکعب میلیون( آنها ساالنه تخلیه مقدار و زیرزمینی هايآب منابع - 16شماره جدول

  

  چاه عمیق

  252  تعداد (حلقه)

  4/51  کل حجم تخلیه سالیانه (میلیون متر مکعب)

  9/203  متوسط تخلیه سالیانه هر چاه (هزارمتر مکعب)

  78/48  درصد از کل تخلیه آب زیرزمینی شهرستان

  چاه نیمه عمیق

  77  تعداد (حلقه)

  12/5  کل حجم تخلیه سالیانه (میلیون متر مکعب)

  4/66  متوسط تخلیه سالیانه هر چاه (هزارمتر مکعب)

  86/4  درصد از کل تخلیه آب زیرزمینی شهرستان

  قنات

  194  تعداد (رشته)

  37/33  کل حجم تخلیه سالیانه (میلیون متر مکعب)

  172  متوسط تخلیه سالیانه هر قنات (هزارمتر مکعب)

  67/31  درصد از کل تخلیه آب زیرزمینی شهرستان

  چشمه

  143  تعداد (دهانه)

  47/15  کل حجم تخلیه سالیانه (میلیون متر مکعب)

  1/108  متوسط تخلیه سالیانه هر چشمه (هزارمتر مکعب)

  68/14  درصد از کل تخلیه آب زیرزمینی شهرستان

  36/105  جمع تخلیه شهرستان طبس

  .1388-لنامه آماري استان یزدمأخذ: سا
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هاي استان و هاي زیرزمینی شهرستان طبس با سایر شهرستانبه منظور مقایسه منابع آب

زمینی استان، آمار و اطالعات هاي زیرهاي زیرزمینی شهرستان طبس از کل آبشناخت سهم آب

هاي ط به منابع آبنشان داده شده است.  آمار و اطالعات مربو 17و  16ول جداصورت مربوطه به 

داده شده است که با مقایسه آن با جدول قبل،  نشان 18استان یزد در جدول شماره  زمینی کلزیر

  جایگاه شهرستان طبس در سطح استان مشخص خواهد شد.

  
  .1387 -88سال آبی  -هاي زیرزمینی شهرستان در سطح استانجایگاه منابع آب - 17شماره جدول

  

  چاه عمیق

  17/962  کل حجم تخلیه سالیانه استان (میلیون متر مکعب)

  4/51  کل حجم تخلیه سالیانه شهرستان (میلیون متر مکعب)

  3/5  درصد از کل تخلیه آب زیر زمینی استان

  8  رتبه شهرستان در استان

  چاه نیمه عمیق

  94/159  کل حجم تخلیه سالیانه استان (میلیون متر مکعب)

  12/5  کل حجم تخلیه سالیانه شهرستان (میلیون متر مکعب)

  2/3  درصد از کل تخلیه آب زیر زمینی استان

  6  رتبه شهرستان در استان

  قنات

  2/274  کل حجم تخلیه سالیانه استان (میلیون متر مکعب)

  37/33  کل حجم تخلیه سالیانه شهرستان (میلیون متر مکعب)

  1/12  زیر زمینی استان درصد از کل تخلیه آب

  3  رتبه شهرستان در استان

  چشمه

  75/34  کل حجم تخلیه سالیانه استان (میلیون متر مکعب)

  47/15  کل حجم تخلیه سالیانه شهرستان (میلیون متر مکعب)

  5/44  درصد از کل تخلیه آب زیر زمینی استان

  1  رتبه شهرستان در استان

  06/1431  یلیون متر مکعب)جمع تخلیه سالیانه استان (م

  34/105  جمع تخلیه ساالنه شهرستان (میلیون متر مکعب)

  36/7  درصد شهرستان طبس در استان

  7  رتبه شهرستان طبس در استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي استان در هاي زیرزمینی شهرستان طبس با دیگر شهرستانمقایسه جایگاه منابع آب

با  17ول نشان داده شده است. در این جدول پارامترهاي موجود در جد 18شماره جدول 

هاي زیرزمینی این پارامترهاي مربوط به استان مقایسه شده است تا بتوان شرایط منابع آب

  هاي دیگر استان مقایسه شوند.شهرستان با شرایط مربوط به شهرستان
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  .مقایسه منابع آبی شهرستانهاي مختلف استان-18شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  چشمه  قنات  چاه نیمه عمیق  چاه عمیق

  تعداد
تخلیه 

  سالیانه
  تعداد

تخلیه 

  سالیانه
  تعداد  تخلیه سالیانه  تعداد

تخلیه 

  سالیانه

  3,17  1  6,19  24  43,63  241  147,83  619  ابرکوه

  0,77  35  13,09  189  16,14  167  98,64  251  اردکان

  5,34  220  11,51  237  9,68  205  85,18  215  بافق

  0,17  60  118,30  1876  4,84  80  83,54  172  تفت

  5,01  57  15,72  60  59,62  217  250,70  516  خاتم

  0,06  15  5,15  95  1,78  34  37,22  125  صدوق

  15,47  143  33,37  194  5,12  77  51,4  252  طبس

  4,76  7  70,86  462  16,89  160  67,07  181  مهریز

  0  0  0  0  0,56  45  38,71  150  میبد

  0  0  0,01  1  1,68  9  101,88  551  یزد

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

 آب کیفیت -

 میلی 50 حداکثر منحنی و است داشته قرار دشت شرقی بخش در کلرور یون میزان کمترین

 تیپ گسترش به توانمی طبس دشت است. در واقع شده کویر حاشیه در لیتر در واالن اکی

 است مناطقی از دشت نیز شرقی جنوب نمود. بخش اشاره شرق در آبخوان تغذیه مقطع در سولفاته

 کلروره تیپ تسلط تحت دشت غرب و مرکزي است. بخش گرفته شکل آنجا در سولفاته تیپ که

  دارد. قرار

باشد.  می یکسد رخساره به مربوط فراوانی بیشترین که دهدمی نشان آب رخساره بررسی

 در هانمونه اغلب که دهدمی نشان کشاورزي نظر از زیرزمینی منطقه هايآب بنديطبقه توزیع

 دشت هايآب فوق موارد توجه به باشند. بامی دشت مرکز نواحی به مربوط باالتر و S4C3کالس 

 زیرزمینی هايباشند. آب می همراه محدودیت با کشاورزي مصارف نظر از نمکزار حواشی در طبس

 آشامیدن نظر از استفاده قابل غیر و نامناسب بد، قبول، قابل هايآب حد در مناطق در بیشتر منطقه

-آب طبقه در که هاییگیرند. نمونهمی قرار خوب هايردیف آب در کمتري هاينمونه و داشته قرار

 هاينمونه و شرقی دشت جنوب و شرقی بخش به مربوط گیرندمی قرار قبول قابل و خوب هاي

 هاينمونه از تعدادي و غربی ضلع هاينمونه هستند. بیشتر مناطق سایر به مربوط بد و نامناسب

  گیرند.می قرار استفاده قابل غیر و بد هايآب ردیف در جنوب دشت و شمال
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  هاي مختلفمیزان مصرف آب در بخش-2- 4-1-6

درصد مصرف آب در ایران رسد. شربو صنعت به مصرف می ،کشاورزي ؛ب در بخشهاي مختلفآ

شرایط در شهرستان طبس نیز   باشد.درصد می 2و  6، 92به میزان  به ترتیبهادر این بخش

هاي اصالحی مصرف آب در بخش کشاورزي باشد و توجه به روشهاي کشور میمشابه با شاخص

  الزم و ضروري است.
  .1388 -زیرزمینی منطقه طبسمصارف آب  -19شماره جدول

نام محدوده 

  مطالعاتی

  جمع  مصرف صنعت  مصرف شرب  مصرف کشاورزي

مقدار (میلیون 

 مترمکعب)
  درصد

مقدار (میلیون 

 مترمکعب)
  درصد

مقدار (میلیون 

 مترمکعب)
  درصد

مقدار (میلیون 

 مترمکعب)
  درصد

  100  95/115  1/1  28/1  98/6  09/8  92/91  58/106  طبس

  اي یزدل شرکت آب منطقهمأخذ: پورتا

  

  برداري از منابع آب شهرستانامکانات و تأسیسات بهره- 3- 4-1-6

لیتر در ثانیه تأمین  215حلقه چاه و سد دره بید با حداکثر توان  23آب شهر طبس از طریق 

کیلومتر خط انتقال و از طریق دو شبکه توزیع به طول  110گردد. آب استحصالی از طریق می

گردد. به دلیل کمبود و اهمیت آب مشترك آب توزیع می 13700کیلومتر در بین  247مجموع 

کیلومتر  50شیرین شهر طبس دو شبکه توزیع دارد که شبکه آب شیرین آشامیدنی به طول 

جایگاه عمومی برداشت، آب شیرین در اختیار شهروندان قرار  80گسترش یافته است و از طریق 

لیتر  33اد از دو حلقه چاه محفوره در دشت هودر با مجموع آبدهی آبدهد. آب شرب شهر عشقمی

کیلومتري وارد شهر شده و از  13شود و از طریق خط انتقال در ثانیه و با کیفیت مطلوب تأمین می

 128گیرد. آب مورد نیاز کیلومتر در اختیار شهروندان قرار می 37اي به طول بیش از طریق شبکه

تک روستا تحت پوشش خدمات اداره آب و فاضالب روستایی  11مجتمع و  7روستا که در قالب 

لیتر  175رشته قنات با مجموع آبدهی   8دهانه چشمه و  3حلقه چاه،  34طبس هستند از طریق 

  باشد.متر مکعب می 12700شود. حجم مخازن آب در مناطق روستایی طبس در ثانیه تأمین می
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  محیط زیست و منابع طبیعی -1-7- 4

  بررسی قابلیت اراضی و پوشش گیاهی شهرستان-4-1-7-1

بر اساس مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی، منطقه مورد مطالعه داراي هشت تیپ اصلی 

ها بر است که در دو تیپ نیز اراضی مخلوط و متفرقه مجزا شده و هر کدام از این تیپ 1اراضی

 2یره به اجزاي کوچکتري به نام واحد اراضیحسب ارتفاع، شیب، پوشش گیاهی، نوع خاك و غ

  دهد.شوند. جدول ذیل مشخصات پوشش گیاهی در شهرستان را نشان میتفکیک می

  

  کاربري اراضی شهرستان طبس. -20شماره جدول

  فراوانی (درصد)  مساحت (هکتار)  نام طبقه پوشش

  15/19  5/1051180  زدگی سنگیاراضی بدون پوشش و بیرون

  44/0  6/24255  جنگل تنک

  24/0  8/12803  زراعت آبی و باغات

  5/17  3/961030  کویر

  07/0  3/4097  هاي دست کاشتجنگل

  34/5  4/293345  مراتع نیمه متراکم

  15/33  9/1820307  مراتع کم تراکم

  43/0  1/23479  زارزار و درختچهبیشه

  52/1  7/83636  ايهاي ماسهتپه

  76/19  3/1084949  زارضی شور و نمکارا

  3/2  3/126788  ايهاي ماسهپهنه

  1/0  5446  مناطق مسکونی

  100  4/5491320  جمع کل

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد

  

 با مجاورت علت به که دهندمی تشکیل کویرها و هابیابان را طبس شهرستان عمده قسمت

 طبس دشت در گیاهی باشد. پوششمی صحرایی هواییو  آب داراي سوزان و خشک کویرهاي

 میزان کمی علت مرتع به نوع و درجه نظر از که هستند تاغ و گز قیچ، شور، چون گیاهانی شامل

 نماید. دشتمی خودنمائی کویر صورت به بیشتر مزبور باشد. دشتمی فقیر بارندگی و رطوبت

 بیشتر را منطقه نباتی است. پوشش ربرخوردا بهتري وضع از طبس دشت به دستگردان نسبت

 نوع جغرافیایی، گردد. موقعیتمی متوسط محسوب مراتع از که دهندمی تشکیل قیچ و درمنه

                                                             
1- Land type. 

2- Land unit. 
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 نظیر مرکبات، گیاهان ايمدیترانه گیاهان انواع شده سبب بادها وزش و بارندگی میزان خاك،

 کنند. از رشد نظیر خرما کویري و خشک هايسرزمین گیاهان و کاج و سرو مانند سرد مناطق

 سایر و آویشن سیاه، زیره کندل، آنغوزه، کتیرا، برداشت این شهرستان طبیعی مراتع از دور، هاسال

 مراتع، مفرط چراي و بارندگی و کمی رویهبی است. برداشت بوده رایج صنعتی و دارویی محصوالت

کشت  و بذرپاشی با مسئول ايهسازمان سوي است. از شده گیاهی هايگونه برخی نابودي باعث

 شده انجام هاآن محصوالت افزایش و مرتعی گیاهان حفظ منظور به مؤثري اقدامات مرتعی، گیاهان

 جمله است. از نموده فراهم را ورانبهره و کشاورزان درآمد اشتغال، افزایش ایجاد ضمن که است،

 در که شده انجام مراتع حیايو ا آبخیزداري هايطرح تدوین منظور به مطالعات مورد چندین

 هکتار 72000 حدود وسعت به سبز کمربند طرح باشد. مطالعهمی ناچیز منطقه وسعت با مقایسه

-گونه از مرکب عمدتاً طبس زارهايشن در مستقر گیاهی باشد. جوامعمی مزبور هايطرح یکی از

 منطقه شکننده و خشک اقلیماند. داده وفق گاهیرویش با شرایط را خود که هستند سازگاري هاي

 روان، هايشن تثبیت کنند. اجراي طرح ایجاد منطقه براي را مخاطراتی زارهاشن که شده باعث

است. وسعت  دربرداشته منطقه براي را مثبتی نتایج خوشبختانه کارينهال و بذرپاشی مراتع، قرق

 برخوردارند. در کمی تنوع از اما ودهب زیاد معموالً منطقه بیابانی اقلیم به توجه با گیاهی هايتیپ

 گیاهی تیپ یک و گیاهی گروه قالب چهار در گیاهی تیپ 21)، 1382مطالعه قادري و همکاران (

 484430دهد که با وسعت ها تشکیل میترین گروه گیاهی را درمنهشدند. بزرگ مشخص منفرد

هاي گسترش پوشش رصهشوند. عدرصد پوشش گیاهی منطقه را شامل می 13/42هکتار حدود 

درصد در  61/10و  44/20، 56/26هاي رمس، تاغ طبیعی و اشنان به ترتیب با گیاهی در گروه

هاي گیاهی منطقه مورد اي از گستره تیپگیرند. به طور کلی بخش عمدههاي بعدي قرار میرده

اي فوقانی واقع هها و تراسهاي گیاهی درمنه، قیچ و رمس بر روي فالتمطالعه طبس شامل تیپ

شده است. گونه بادامک به طور عمده در مناطق کوهستانی با تشکیالت آهکی، گونه تاغ طبیعی بر 

باشد. باالخره ها و گونه رمس در اراضی گچی و آهکی مستقر میهاي ماسه بادي و فالتروي تپه

  هند.دهاي تاغ و اشنان تیپ غالب گیاهی را تشکیل میدر اراضی پست و دشتی گونه
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 قرار گوسفند تغذیه مورد بیشتر که درمنه گیاهی گروه کم، دامی تراکم به توجه با مجموع در

 8/55باشد. در عرصه  می مناسبی نسبت به پوشش داراي و نشده تخریب گیرد در بیشتر مناطقمی

 9/8هزار هکتار ( 150هکتار مرتع وجود دارد که  1673400هزار کیلومتر مربعی شهرستان حدود 

هکتار  300000درصد) از نوع متوسط و بیش از  1/73هکتار ( 1223400درصد) از نوع خوب، 

 18000 داراي وسعت شهرستان قیچ و تاغ هايباشد. جنگلدرصد) از نوع مراتع فقیر می 18(

هکتار و یک  45باشند. همچنین این شهرستان داراي یک پارك جنگلی با وسعت می هکتار

زارهاي کویري ها و شنباشد. بقیه اراضی شهرستان را بیابانهکتار می 75/2تاکستان با وسعت 

 550000هکتار و شنزارها و کویرها حدود  2877300دهد که اراضی بیابانی بالغ بر تشکیل می

شود قسمت عمده شهرستان که مالحظه میطوريدهند؛ بههکتار از سطح شهرستان را پوشش می

 برداشت شهرستان این طبیعی مراتع از پیش هاسال دهند. درکیل میها و کویرها تشرا بیابان

 متأسفانه که است بوده صنعتی رایج و دارویی گیاهان سایر و آویشن زیره، کندور، کتیرا، انغوزه،

گردیده  منطقه گیاهی هايگونه نابودي باعث دام مفرط چراي بارندگی و کمبود رویه،بی برداشت

 راهبردهاي اراضی منابع و گیاهی پوشش حفظ جهت شهرستان ذیریط هايدستگاه اکنوناست. هم

  اند:داده قرار مدنظر را ذیل

 با مقابله هايطرح اجراي قالب در روان هايشن تثبیت و زداییبیابان هايفعالیت گسترش 

 کویر با همزیستی فرهنگ تقویت و زداییبیابان ملی و اقدام بحرانی مناطق در بادي فرسایش

 هاجنگل و مراتع طبیعی، منابع هايعرصه از حمایت و حفاظت دیریت،م 

 طبیعی منابع از صیانت و حفظ در مشارکت فرهنگ توسعه 

 منابع و زداییبیابان هايبرنامه حوزه در عملکرد ارزیابی و افکارسنجی رسانی، اطالع توسعه 

 طبیعی

  هاي جانوري منطقهبررسی حیات وحش و گونه- 4-1-7-2

 دارد وحش حیات نظر نقطه از حفاظتی ارزش که طبیعی هايعرصه شهرستان هحوز در

 از: عبارتند که گردیده شناسایی
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 تقریبی مساحت با فردوس با مشترك پیشنهادي آباد؛عشق ممنوع تیراندازي منطقه .1

 کبک، جبیر، هوبره، گرگ، ، شغال خرگوش، آهو، هاي جانوري مثلگونه که داراي هکتار 175000

 باقرقره بور، زاغ ،تیهو

 مشخصات که داراي هکتار 1422000 تقریبی مساحت آفرید) با بندان (خداناي منطقه .2

 آن در میش و قوچ جانوري هايگونه و است کوهستانی و دشتی ماهوري (فردوس)، تپه اصلی

 کنند.می زندگی

  هکتار (پیشنهادي) 175000 تقریبی مساحت با گلشن ممنوع تیراندازي منطقه .3

 است گردیده افزوده شهرستان حفاظتی هايعرصه به اخیر هايسال در که مناطقی جمله از

 با گونه حفظ لحاظ به هکتار 1422000 مساحت به ايعرصه طبس است. حفاظت بندانناي منطقه

 بندان پستانداراننماید. در پناهگاه حیات وحش ناياجتناب ناپذیر می جبیر و یوزپلنگ ارزش

 چکاوك کویري، بور زاغ چون هوبره، کمیابی پرندگان و کاراکال جبیر، وزپلنگ،ی چون کمیابی

انواع  پلنگ، وحشی، گوسفند وحشی، بز چون عمده جانواران و شکاري پرندگان انواع و هدهدي

 چشم، سنگ کاکلی، چکاوك و خاکی چکاوك زاغ، غراب، باقرقره، تیهو، و کبک کفتار، شغال، روباه،

 شنیدنی و طوالنی داستان در ايویژه نقش کدام هر که مارها و هابزمچه و انواع هاالشخور و هاعقاب

  کنند.دارند و زیست می وجود کنندمی ایفا طبیعت

  زیست و منابع طبیعیعوامل و فرآیندهاي اصلی مخرب محیط- 4-1-7-3

 از: عبارتند شهرستان زیست محیط تخریب عوامل مهمترین

 هاکاربري سایر به باغی و زراعی اراضی تغییر یژهوبه اراضی کاربري تغییر .1

 شهرستان هايرودخانه بستر توان حد از بیش برداشت .2

 دام مفرط و رویهبی چراي .3

 ویرانگر هايسیل و هاخشکسالی .4

 خاکی ارتباطی خطوط نمودن آسفالت و متعدد هايجاده احداث .5

 وحوش مجاز غیر و رویهبی شکار .6



138 

 

 زیستمحیط بر انسانی هايفعالیت فشار و خاص هايکانون در آن تراکم و جمعیت افزایش .7

 و باشدمی جالبی جغرافیایی و گیاهی جانوري، تنوع داراي بندانناي وحش حیات پناهگاه

 گیاهی و ... نسبی، پوشش آب، فقر منابع محدودیت مانند محیطی نامساعد شرایط علیرغم

 چون کمیابی جانوران زیستگاه این است. در رزشا با پستانداران و پرندگان گیاهان، هايزیستگاه

 گرفته قرار داخلی و خارجی عالقمندان توجه مورد که دارند وجود بور زاغ هوبره، یوزپلنگ، کاراکال،

 ارتفاعات و کویري - دشتی هايزیستگاه گروه در هاي شهرستانزیستگاه عمده بندياست. طبقه

 نظر به که گیرندمی بر را در حساسی و شکننده هايیستماکوس اغلب هازیستگاه این گیرد.می قرار

 کمیاب ارزشمند هايگونه از حفاظت و زیستگاهی برداريبهره هاآن از استفاده ترینمطلوب رسدمی

 انقالب) به از اخیر (بعد هايدهه در آسیایی). متأسفانه است (یوزپلنگ انقراض خطر در معرض و

 کاهش ذخایر طبیعی) با قهر -انسانی وحش (تعرضات حیات ايهپایگاه انهدام و تخریب علت

 یافته کاهش منطقه وحش حیات هايگونه از بسیاري پذیري، جمعیت فرسایش افزایش و مرتعی

  است.

  

  
  .1391تصویر یوزپلنگ آسیایی نر در پناهگاه حیات وحش نایبندان زمستان -12شماره شکل
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  تصویر کاراکال از مهمترین گونه هاي موجود در محیط زیست ناي بندان طبس.-13هشمار شکل

  

  
  تصویر هوبره (نماد حیات وحش استان یزد).-14شماره شکل
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  زاغ بور (جواهر کمیاب کویر).-15شماره شکل

  

 آلودگی موجب که شهرستان محیطیزیست هايآلودگی افزایش در آالینده منابع مهمترین از

  باشند.می بندي تقسیم ذیل قابل هايگروه در گرددمی هوا آب، خاك و

 کشاورزي هايالف) آلودگی

 شده موجب آفات دفع سموم و شیمیایی کودهاي از روزافزون استفاده و خاك منابع فقر دلیلبه

 آب هايسفره وارد بارندگی و هاآب زه از هم بخشی و جمع شده خاك داخل مواد این از قسمتی تا

در  1388سازد). در سال می آب وارد کادیوم فلز زیادي مقادیر فسفاته گردد (کود منطقه زیرزمینی

هزار تن کود 4کیلوگرم و در کل بیش از  5/332ر میانگین در هر هکتار شهرستان طبس به طو

شیمیایی مصرف شده است. در حالی که میانگین مصرف کود شیمیایی در هکتار در کل استان یزد 

 موجب زمین باروري منظور به زراعی هايپسمانده زدنآتش کیلوگرم بوده است. همچنین 5/235

 گردد.می هوا آلودگی

 صنعتی هايمعب) مجت

 سازي واحدهايکک و شوییذغال دام، واحدهاي دستی، کشتارگاه پزي آجر کوره 9فعالیت 

 توجه است. با گردیده شیمیایی مواد و ریز غبارهاي پراکنش و ... موجب مستقر در منطقه صنعتی

 گردیده گلشن منطقه و شهر سطح به و سموم ذرات این انتقال موجب باد وزش عمومی جهت به
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 آالینده است که مهم منابع جمله از معدنی هايزباله حاضر حال در شهرستان آالینده است. منابع

  گردد.می زمین وارد یا و رها طبیعت در موجود فاضالب و نداشته دفع سیستم

 است: الزامی ذیل موارد به توجه منطقه، محیطیزیست کالن بعد ج) در

شیرین  هايآب شورکردن و روستاها و هاشهر محدوده به کویر شور هايآب هجوم .1

 براي تهدیدي تواندمی که دارد وجود زارهاییشوره طبس شهر سمت غرب در مثالً کویر)؛ (پیشروي

 به شهر در زیرزمینی هايآب سطح افت شاید محسوب شود، طبس شهر شیرین زیرزمینی هايآب

 نماید. کمک پدیده این وقوع

 غیره و شیمیایی مواد ذغالشویی،  سیمان ها: آسفالت،کارخانه .2

 غیره و سازيراه خاطر به زارهابوته و هاجنگل تخریب .3

 تجاري و مسکونی فضاهاي به هاآن تبدیل و هاباغ و زراعتی هايزمین تغییر کاربري .4

 غیره و سازيخانه جهت کوچک هايزمین به بزرگ هايباغ تفکیک .5

 مسکونی منازل عرصه سازيکوچک .6

  هاهاي تحت حفاظت شهرستان و ارزش آنهمحدود- 4-1-7-4

 تنوع داراي که بوده هکتار 1422000 وسعت با بندانناي وحشحیات کنترل تحت محدوده

 در را دارد قرار پستانداران هرم رأس در که یوزپلنگ تعدادي و باشدمی جالبی گیاهی و جانوري

 هدهدي چکاوك و هوبره و بور زاغ چون نادري پرندگان و کمیاب حیوانات اضافه به نگهداشته خود

عنوان  تحت که گلشن پیشنهادي محدوده و کویري خزندگان و پستاندارن و پرندگان دیگر انواع و

 از و است آن وسعت هکتار 120000 و است پیگیري دست در و شده پیشنهاد گلشن شدهحفاظت

 و کل و میش قوچ، چون ايعمده جانوران و است برخوردار قابل توجهی آبی ذخایر و گیاهی پوشش

 خود زیباي نقاط جاي جاي در را و شغال خرگوش تیهو، و کبک پلنگ، کاراکال، وحشی، گربه بز،

  پروراند. می

 آبادعشق و مرکزي بخش دیهوك، مناطق در جمعاً که نگهبانی و گشت تحت آزاد هايمحدوده

 بودن دارا به توجه با منطقه این طورکلیاست. به جانوري تنوع هکتار و داراي یک میلیون حدود
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 داراي و ارزشمند بیابانی و استپی -زیستی نواحی گیاهی و جانوري حیات کمیاب و ارزشمند ذخایر

باشد. بنابراین می ایران مرکزي فالت و کویري مناطق بومی و ژنتیکی ذخایر حفظ در زیاد اهمیت

 هايگونه جمعیت افزایش و حفظ جهت سالم محیطی ایجاد و آن نمودن پایدار جهت در تالش

  باشد.می زیادي ارزش و حساسیت داراي آن محیطیزیست توان افزایش و ارزشمند

  زیستها و اقدامات انجام شده جهت حفاظت از محیطفعالیت-4-1-7-5

 ارائه با باید منطقه زیستی تنوع حفظ و وگیاهی جانوري هايازگونه حفاظت منظور به

 کارآزموده انسانی روز و نیروي دانش فنی، و بکارگیري تجهیزات مدت بلند و مدت میان راهکارهاي

 درآمدهاي در کسب شکار و شکارچیان (صید براي شکار مطلوب شرایط ایجاد گرفتن نظر در ضمن

  رسیم:می ذیل هايبرنامه پیشنهاد گردشگري) به

 شده؛ حفاظت الف) مناطق

 محیطی زیست مطالعات مرکز احداث .1

 مرکزي، حساس نقاط و هابخش مرکز در بانی محیط و بانی سرمحیط هايسگاهپا احداث .2

 حفاظتی و اينقلیه تجهیزات و نیروي انسانی تأمین با آباد عشق و دیهوك

 مناطق در خشکسالی عواقب با مبارزه جهت در نیاز مورد آبشخورهاي تأمین و توسعه .3

 وحوش منطقه آبی نیاز تأمین منظور به گسترده

 وحوش نجات جهت خشکسال مناطق براي تن 200 سال هر حداقل علوفه توزیع و تأمین .4

 کاريعلوفه توسعه و بیشتر مثل تولید در مورد هاآن حفظ نسل به کمک و علفخوار

 و دارد زیبا مناظر و وحوش ملی، طبیعی آثار که نقاطی در گردشگري هايسایت احداث .5

 ذکر شده مناطق از علمی استفاده

 ملی پارك به نایبند شده حفاظت قهمنط ارتقاء .6

 بور آسیایی، کبک و زاغ یوزپلنگ پرورش و تکثیر طرح اجراي .7
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 زباله؛ دفع و آوريجمع وضعیت ساماندهی ب)

 - فصلی آبهاي روان انحراف -حصارکشی طریق از شهرستان زباله گود وضعیت ساماندهی .1

 هاهرزآب نفوذ از جلوگیري

 روستایی و شهري هايزباله اصولی دفع و وري، بازیافتآجمع جهت اقدام و ریزيبرنامه .2

  فاضالب تصفیه و آوري جمع شبکه ایجاد زباله و دفع و نقل و حمل مکانیزاسیون و تجهیز .3

 روستائیان؛ آگاهی ج) افزایش

بیولوژیکی  روشهاي به بیشتر توجه و شیمیایی کودهاي و سموم از بهینه و اصولی استفاده .1

 (ترویج)

 غرقابی جايبه هايقطره آبیاري هايوشر از استفاده .2

 اراضی تخریب و تصرف از جلوگیري .3

 تولیدي؛ -صنعتی د) واحدهاي

 تولیدي صنعتی واحدهاي استقرار و یابیمکان در محیطیزیست مالحظات رعایت .1

 خاص مناطق به شهري مزاحم صنوف و آالینده صنایع انتقال .2

 هوا آلودگی سنجش هايایستگاه احداث .3

 هايدپو، سالن هايفیلترها، سایت از صنایع (استفاده توسط محیطیزیست ابطضو رعایت .4

 و ...) سرپوشیده

 

  جمعیت-1-8- 4

 هايریزيبرنامه و تدوین تهیه در مؤثر شاخص عنوان به جمعیت دانش هايمؤلفه به توجه

باشد. می میتاه حائز بسیار زمانی هايبرنامه هايگیرينتیجه در تحلیل آن و اجتماعی و اقتصادي

 هايجمعیت مطالعه و بررسی به کمی با نگارشی اول نگاه در که است دانشی شناسیجمعیت

 آن را کیفی هايو جنبه نزدیکتر شده جمعیت و تحول تغییر و ساخت به تدریجپرداخته، به انسانی

  شود.می زيریبرنامه قلمرو وارد آنگاه و پردازدمی نگريآینده به و سپس دهدمی قرار مدنظر
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  تعداد جمعیت و خانوار-4-1-8-1

نفر بوده   69513معادل  1389بر اساس برآوردهاي به عمل آمده، جمعیت شهرستان در سال 

درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد جمعیت شهرستان  5/6که بالغ بر 

% کمتر 22شد جمعیت استان درصد بوده که از متوسط نرخ ر 11، معادل 1375-85هاي طی سال

بوده است. بررسی نرخ رشد جمعیت به تفکیک مناطق شهري و روستایی بیانگر این است که در 

درصد افزایش و جمعیت  4/37، جمعیت شهري شهرستان 1385و  1375فاصله دو سرشماري 

هاي شهري و تبدیل مناطق درصد کاهش داشته است. افزایش محدوده 13روستایی شهرستان 

روستایی به شهر در کنار پدیده مهاجرت از دالیل عمده رشد جمعیت شهري در این دوره زمانی 

نفر در هر کیلومتر مربع است که از  2/1معادل  1385بوده است. تراکم جمعیت شهرستان در سال 

  ) کمتر است.6/7تراکم جمعیت استان (

باشد که نفر می 82/3در استان و  93/3، میانگین بعد خانوار در شهرستان 21بر اساس جدول 

  باشیم.تري در شهرستان طبس به نسبت استان میهاي پرجمعیتگر وجود خانوادهبیان

  
  .1385آبان  –مقایسه جمعیتی شهرستان هاي استان برحسب ساکن و غیرساکن -21شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  ساکن در نقاط شهري
ساکن در نقاط 

  وستاییر
  جمع  غیرساکن

  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار

  43595  11692  21  4  14549  4031  29025  7657  ابرکوه

  73292  18195  0  0  14044  2773  59248  15422  اردکان

  52888  13340  5  1  14450  3786  38433  9553  بافق

  47260  13796  1  1  29148  9001  18111  4794  تفت

  32330  8155  0  0  13808  3432  18522  4723  اتمخ

  30021  7836  0  0  13400  3398  16621  4438  صدوق

  66432  16907  0  0  26740  6911  39692  9996  طبس

  44391  11876  0  0  17279  4909  27112  6967  مهریز

  74333  19098  0  0  15461  3380  58872  15718  میبد

  526276  138200  0  0  42109  9930  484167  128270  یزد

  990818  259095  27  6  200988  515551  789803  207538  کل استان

رتبه شهرستان طبس در 

  استان
4  4  3  3  -  -  4  4  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  ساختار سنی و جنسی جمعیت-4-1-8-2

باشد، ترکیب اي که بیش از قدر مطلق جمعیت مورد توجه میدر مطالعات جمعیت مسأله

نسی جمعیت است که هدف از آن بررسی وضعیت جمعیت از نظر جنس و تشخیص فزونی یکی ج

-پذیر میباشد. سنجش این مسأله به وسیله نسبت جنسی امکاناز دو جنس نسبت به یکدیگر می

دهد. بر اساس نتایج نفر جمعیت زنان نشان می 100گردد؛ این شاخص تعداد مردان را در برابر هر 

درصد  102، نسبت جنسی شهرستان در این سال 1375ی نفوس و مسکن سال سرشماري عموم

به تفکیک  1385درصد رسیده است. این نسبت در سال  103به  1385بوده است که در سال 

بوده است که بیانگر سهم بیشتر مردان در نواحی  105و  102مناطق شهري و روستایی به ترتیب 

  باشد.روستایی شهرستان می

 5/25نشان داده شده است، از جمعیت شهرستان  22آمار موجود که در جدول بر اساس 

درصد در  2/6ساله و  15-64درصد در گروه سنی  3/68  سال، 15درصد در گروه سنی کمتر از 

  اند.ساله و بیشتر قرار داشته 65گروه سنی 

  
  جمعیت بر حسب سن. -22شماره جدول

  شرح

  سال

  سال و بیشتر 65  سال 64تا  15  سال 15متر از ک

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1375  26156  87/43  30309  83/50  3110  22/5  

1385  16931  5/25  45341  3/68  4160  2/6  

  .1385مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، 

  

کاسته  1375- 85هاي در فاصله سال دهد که از جمعیت جوان استانآمارهاي موجود نشان می

درصد کاهش داشته است.  26/35سال در این دوره زمانی  15شده است به نحوي که جمعیت زیر 

هاي بهبود وضعیت بهداشتی شهرستان، افزایش سطح سواد و آگاهی مادران و همچنین سیاست

یت جوان در این دوره دولت در زمینه تنظیم خانواده و کاهش موالید از دالیل عمده کاهش جمع

زمانی بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که جمعیت، جوانی خود را از دست داده و رو به 

هاي رفاهی براي سالمندان در تمام میانسالی و به مرور سالخوردگی است که شایسته است برنامه

اي آنان امنیت خاطري را جوانب مورد توجه قرار گیرد تا ضمن فراهم آوردن زندگی آرام و راحت بر



146 

 

کنند فراهم براي جمعیت فعال که نقطه اتکاي مطمئنی را در دوران پیري براي خود جستجو می

  آورد.

  نرخ زاد و ولد و مرگ و میر و میزان امید به زندگی- 4-1-8-3

نسبت زاد و ولد به مرگ و میر  1388دهد که در سال آمار موجود در جدول زیر نشان می

در  رخ داده است. نرخ مرگ و میر نیز واقعه والدت 04/3عنی در مقابل هر واقعه فوت است ی 04/3

 20در هزار است. نرخ زاد و ولد در نقاط شهري 5/9درهزار و درنقاط روستایی  5نقاط شهري برابر 

شود نرخ زاد و ولد در نقاط شهري و در هزار است. مالحظه می 2/21در هزار و در نقاط روستایی 

برابر است در حالی که نرخ مرگ و میر در روستاها تقریبا دو برابر نرخ مرگ میر در  ایی تقریباًروست

نقاط شهري است. با وجود آن که تعداد موالید در نقاط روستایی هنوز هم بیش از دو برابر تعداد 

ن است متوفیان است اما در سالیان اخیر شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم این مطلب بیانگر ای

   هاجرت علت کاهش جمعیت روستاهاست.که پدیده دیگري مانند م

  

  

  .1388سال  - فوت شدگان، موالید ثبت شده و امید به زندگی برحسب جنس در شهرستان طبس -23شماره جدول

  شرح

  جمع  نقاط روستایی  نقاط شهري

  زن  مرد
مرد و 

  زن
  زن  مرد

مرد و 

  زن
  زن  مرد

د و مر

  زن

  و میرمرگ 
  471  252  219  246  145  101  225  107  118  شهرستان

  8946  4779  4167  1039  531  508  7907  4248  3659  استان

  زاد و ولد
  1433  695  738  545  267  278  888  428  460  شهرستان

  21291  10411  10880  2350  1163  1187  18941  9248  9693  استان

امید به 

  زندگی

  57/73  42/75  8/71  03/74  -  -  11/73  -  -  شهرستان

  42/73  85/74  15/72  53/76  -  -  45/72  -  -  استان

  مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان یزد.

  

- در هزار می 20در هزار و در استان  21، نرخ زاد و ولد در شهرستان 23طبق آمار جدول  بر

  است. 44/8ان در هزار و در است 86/6باشد. همچنین نرخ مرگ و میر در شهرستان 
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  نرخ باروري و بار تکفل-4-1-8-4

سالگی خود به دنیا خواهد  15-49دوره  طی زن هر که است فرزندانی بیانگرتعداد باروري نرخ

  آورد. نرخ باروري از رابطه زیر محاسبه می شود:

  ساله در همان سال / تعداد موالید در یک سال) = نرخ باروري عمومی 15-49(زنان  

و در مناطق شهري و روستایی به  16/3مقدار این شاخص در شهرستان طبس  1385در سال 

) بسیار 43/1( 1385بوده است که در مقایسه با نرخ باروري استان در سال  7/1و  6/1ترتیب 

  بیشتر بوده است.

بر این اساس میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده در طول زندگی براي هر یک از زنان 

 7/1و  6/1فرزند و در مناطق شهري و روستایی به ترتیب  16/3ساله در کل شهرستان  49-15

  فرزند بوده است.

 وجود شاغل غیر فرد چند شاغل فرد هر ازاء به که است این بیانگر وابستگی نسبت یا تکفل بار

 اثیرت تحت تکفل هستند. بار شاغل فرد هر به وابسته شاغل نفر غیر چند عبارتیبه یا و دارد

و  باروري نرخ -فرزندان تعداد -اشتغال وضعیت - تحصیل زمان مدت -ازدواج سن چون متغیرهایی

است. بار تکفل از رابطه زیر  متغیر جامعه اقتصادي و اجتماعی فرهنگی سطح به توجه با و ...

  محاسبه می شود:

  ر تکفلساله)) = با 0-14ساله به باال +  65ساله / (جمعیت  15-64* (بالغین  100

است یعنی به ازاي هر صد نفر  42/46مقدار این شاخص در شهرستان طبس  1385در سال 

و  45/43نفر غیرشاغل وجود دارند. بار تکفل در مناطق شهري و روستایی به ترتیب  42/46شاغل 

) بیشتر بوده است.  11/42( 1385بوده است که در مقایسه با بار تکفل استان در سال  3/51

  نشان از نرخ باروري و با تکفل در این شهرستان است. 24موجود در جدول  اطالعات
  

  نرخ باروري و بار تکفل شهرستان طبس. -24شماره جدول

  شرح
  بار تکفل  نرخ باروري

  بار تکفل واقعی  کل جمعیت  جمعیت فعال  نرخ  )15-49زنان (  موالید

  45/43  39692  27668  6/1  12382  19710  شهري

  3/51  26740  17673  7/1  7549  13376  روستایی

  42/46  66432  45341  16/3  19931  63022  کل

  .1385مأخذ: بر اساس نتایج سرشماري 
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  هاي گذشتهتحوالت جمعیتی و ضریب شهرنشینی شهرستان طی دهه- 4-1-8-5

 26740یعنینفر در مناطق شهري و مابقی  39692، 1385از کل جمعیت شهرستان در سال 

درصد از جمعیت شهرستان در این  60اند به عبارت دیگر حدود کردهنفر در روستاها زندگی می

توان درصد بوده است. لذا می 48معادل  1375اند که این نسبت در سال سال شهرنشین بوده

سال، تحرك  10اجتماعی شهرستان در این  - اذعان داشت که مقتضیات و تحوالت اقتصادي

هاي جمعیتی در جهت شهرنشینی سوق داده است. به موازات را عمدتاً از طریق جابجایی جمعیت

افزایش جمعیت شهري از جمعیت روستایی کاسته شده است به نحوي که رشد جمعیت روستایی 

درصد بوده است. بر این اساس نسبت جمعیت شهري به   - 3/1شهرستان در این دوره ساالنه 

رسیده است.  1385در سال  48/1بوده است به  93/0، 1375ل روستایی شهرستان در سا

مشکالت ساختاري ناشی از محدودیت منابع آب و خاك و عدم رواج تولیدات صنایع روستایی نقش 

 25ها داشته است.  در جدول اي در ویژگی روستاها و عدم ماندگاري جمعیت در آنکنندهتعیین

  عات مربوط به استان مقایسه شده است.اطالعات مربوط به این شهرستان با اطال

  
  .1375-88هاي مقایسه نماگرهاي جمعیتی شهرستان با استان در  فاصله زمانی سال -25شماره جدول

  سال
  1388برآورد   1385  1375

  استان  شهرستان  استان  شهرستان  استان  شهرستان

  1059677  68730  990818  66432  810401  59632  جمعیت

  872817  44324  789803  39692  589955  28871  جمعت شهري

  195746  25705  201015  26740  220446  30761  جمعیت روستایی

  4/82  4/64  71/79  7/59  79/72  4/48  (درصد)شهرنشینیضریب

  45/4  72/1  92/3  48/1  67/2  93/0  نسبت جمعیت شهري به روستایی

  .1388-زدمأخذ: سالنامه آماري استان ی

  

  پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح شهرستان-4-1-8-6

درصد در  75/59نفر بوده است که از این تعداد  66432جمعیت شهرستان  1385در آبان ماه 

نفر از جمعیت شهرستان  39692اند. درصد در نقاط روستایی سکونت داشته 25/40نقاط شهري و 

نفر  4741آباد با جمعیت نفر، عشق 3003با جمعیت هاي دیهوك طبس در سه نقطه شهري به نام

نفرجمعیت روستایی شهرستان  26740اند در حالیکه توزیع شده 31948و طبس با جمعیت 
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برابر با 1385اند. تراکم جمعیت در سطح شهرستان در سال روستا پراکنده شده 100طبس در 

رستان، وجود کویر و نمکزار از نفر در هر کیلومتر مربع بوده است که شرایط محیطی شه 2/1

باشد. تراکم جمعیت در سطح استان یزد در عوامل پایین بودن تراکم جمعیت در شهرستان می

  نفر در کیلومتر مربع بوده است. 6/7همین سال 

  مهاجرت-4-1-8-7

نفر به شهرستان وارد و یا در این شهرستان جابجا  17395  ،1385تا آبان  1375از آبان ماه 

هاي دیگر درصد شهرستان 94/3ها درصد مهاجران سایر استان 8/45اند. محل اقامت قبلی شده

درصد شهر یا آبادي دیگري در همین شهرستان بوده است. محل اقامت  50محل سرشماري و 

بقیه افراد، خارج از کشور یا اظهار نشده بوده است. مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که 

درصد از شهر به  54/36درصد از روستا به شهر،  27/27دهد اند نشان میاري شدهدر آن سرشم

درصد از شهر به روستا در طی ده سال قبل از  10/21درصد از روستا به روستا و  83/14شهر، 

  اند.مهاجرت کرده 1385سرشماري آبان ماه سال 

و مبدأ و نیز مقصد نفر بوده  1202شاخص خالص مهاجرت در شهرستان طبس 1385در سال 

ي جدول زیر اطالعات مربوط به بیشترین مهاجران استان خراسان رضوي بوده است. با مطالعه

و شهرستان  قبلی  اقامت  محل  آخرین  برحسب  گذشته  سال   10  طی وارد شده  برآورد مهاجران 

  محل اقامت فعلی، آمده است. 

  
محل  و شهرستان  قبلی  اقامت  محل  آخرین  برحسب  گذشته  سال   10  طی وارد شده  برآورد مهاجران  -26شماره جدول

  .1385اقامت فعلی: آبان

  شرح

شهرستان محل 

  سرشماري

هاي سایر شهرستان

استان محل 

  سرشماري

هاي سایر شهرستان

  هااستان
خارج از 

  کشور
  جمع  اظهارنشده

  اديآب  شهر  آبادي  شهر  آبادي  شهر

  17395 21 24 935 7032 44 641 6344 2354  شهرستان

  189774 191 3924 8740 91040 12488 26842 26055 20494  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  بینی تغییرات آینده جمعیت شهرستانپیش-4-1-8-8

ریزي توسعه شناخته شده امهبینی در مورد اندازه و ساختار جمعیت نیاز اولیه هر گونه برنپیش

اقتصادي  -است. اگر جمعیت یک شهر یا منطقه بخواهد به رفاه، آسایش، آرامش، سالمت اجتماعی

بایست حرکـت جمعیـت خـود را در نظـر     به معناي اعم و مجموعاً سطح زندگی باال دست یابد می

  شود.  داشته باشد. کم و کیف جمعیت کنترل شود تا رشد جمعیت با منابع متناسب

هاي ریاضی، شود که عبارتند از روشهاي مختلفی استفاده میبینی جمعیت از روشبراي پیش

هـا روش  هاي جامع. از بین تمام ایـن روش هاي اقتصادي و روشهاي جمعیت شناسی، روشروش

 =Pnهایی است که کاربرد زیادي دارد. این روش به صورت کلـی  رشد هندسی جمعیت جزء روش

Po(1+r)^t که مـا نیـز در اینجـا از ایـن روش     113-114: 1376شود (زنجانی، نمایش داده می .(

  ایم.بینی کردهپیش 1400و  1395، 1390استفاده کرده و جمعیت شهر طبس را در سه افق 

نفـر و رشـد سـاالنه     66432حـدود  1385با توجه به اینکه جمعیت شهرستان طبس در سال 

درصد بوده است و با فرض ثابت بـودن سـایر شـرایط     14/1حدود 1375 -1385جمعیت در دهه 

  با فرمول زیر محاسبه کرد. 1400و  1395، 1390هاي توان جمعیت شهرستان طبس در سالمی

  

Pn= Po(1+r)^t 
P1388=p1385(1+r)^3 

P1388=66432(1+ 0114/0 )^٣= 67730 

P1390=66432(1+ 0114/0 )^5= 70306 

P1395=66432(1+ 0114/0 )^10= 74406 

P1400=66432(1+ 0114/0 )^15= 78745 

  اقتصاد کالن- 1-9- 4

  جمعیت فعال، نرخ مشارکت و نرخ بیکاري-4-1-9-1

دهد که جمعیـت شهرسـتان   نشان می 1385بررسی اطالعات سرشماري نفوس و مسکن سال 

- شدهجمعیت در سن کار محسوب می  ها جزءدرصد آن 68نفر بوده است و بیش از  66432طبس 

اند (اطالعات مربوطـه در  نفر هم در ردیف جمعیت فعال شهرستان طبس قرار داشته 24775اند و 

) ساالنه بـه  21634(معادل  1375نشان داده شده است). جمعیت فعال نسبت به سال  27جدول 
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درصد رشد داشته است. مطالعه ترکیب سنی جمعیت فعال بیانگر بـاالتر بـودن    5/14طور متوسط 

تـوان نتیجـه   درصد) از کل جمعیت واقع در سن کار است. لذا می60ل (سا 20 -44سهم جمعیت 

  گرفت که نیروي کار منطقه از جوانی و قدرت تحرك باالیی برخوردار است. 

  
  .1385آبان  -ساله و بیشتر در شهرستان طبس 10وضع جمعیت فعال  -27شماره جدول
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55723  22392  2383  24775  12590  12136  3239  2566  30531  

46/
44%

  

62/9%
  

ن
تا

س
ا

  832405  332510  28427  360937  189948  199812  43303  30205  463268  

36/
43%  

87/7%  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

با توجه به اطالعات جدول فوق، سهم جمعیت فعال (از نظر اقتصادي) شهرستان از استان 

یسه با باشد. نرخ مشارکت شهرستان در مقادرصد می 6/6درصد  و سهم جمعیت غیرفعال  86/6

) بیشتر از 62/9دهد، در حالی که نرخ بیکاري شهرستان (نشان نمیف چشمگیري را استان اختال

در جدول زیر، نرخ مشارکت و نرخ بیکاري به تفکیک مردان و زنان شهري و  ) است.87/7استان (

  روستایی شهرستان بیان شده است.

  
  مردان در نقاط شهري و روستایی.نرخ مشارکت و بیکاري زنان و  -28شماره جدول

  شرح

 نرخ بیکاري نرخ مشارکت  مردان نرخ مشارکت  زنان

  زنان  مردان  روستایی  شهري  کل  روستایی  شهري  کل  روستایی  شهري

6/15  شهرستان  9/30  7/21  9/60  9/74  6/66  79/11  25/7  48/7  39/16  

  2/18 54/5 2/5 75/8  9/66 86/76 65 5/20 45/23  12/15  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  نرخ اشتغال (زنان و مردان)- 4-1-9-2

مورد بوده است. آمارها  375تعداد فرصت شغلی اعالم شده توسط مراکز کاریابی شهرستان 

درصد)  36نفر (معادل  175  نام شده شهرستان،متقاضی کار ثبت 481دهد که از مجموع نشان می

اند. بیشتر درصد آن را مردان به خود اختصاص داده 82د که بیش از انبه کار گمارده شده

اند.  این آمار در سال قرار داشته 15 - 24نام شده در شهرستان در گروه سنی متقاضیان کار ثبت

  جداول زیر نشان داده شده است.

  
ر ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز فرصتهاي شغلی اعالم شده، متقاضیان کا -29شماره جدول

  . 1388سال  -کاریابی در شهرستان طبس

  هاي شغلی تعداد فرصت  شرح
  به کار گمارده شدگان  متقاضیان کار

  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد

  175  30  145  481  126  355  375  شهرستان

  مأخذ: سازمان کار و امور اجتماعی استان یزد.

  

  .1385آبان  -تر برحسب وضع شغلی در شهرستان طبس ساله و بیش10برآورد شاغالن - 30شماره جدول

  شرح

  بخش خصوصی
مزد و حقوق 

بگیران بخش 

 عمومی

اظهار 

 نشده

جمع 

 کارفرمایان  کل
کارکنان 

 مستقل

مزد و 

حقوق 

 بگیران

کارکنان 

فامیلی بدون 

 مزد

  جمع

  22392 362 5185  16845 2095 6334 7414 1002  انشهرست

  332510 4339 83118  245053 14406 109570 95104 25974  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

ساله و  10درصد شاغالن  2/75، 1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

تر استان در بخش خصوص فعالیت شساله و بی 10درصد شاغالن  7/73تر شهرستان و بیش

  اند.داشته
  .1388سال  -افراد به کار گمارده شده برحسب وضع سواد در شهرستان طبس - 31شماره جدول

  شرح
بی 

 سواد

می تواند 

بخواند و 

 بنویسد

پایان دوره 

 ابتدایی 

پایان دوره 

 راهنمایی 
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

نس و لیسا

 باالتر

  جمع

  175 2 47 22 58 32 12 1 1  شهرستان

  13470 73 2425 1488 5032 3046 1222 59 125  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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 6/29درصد از افراد به کار گمارده شده شهرستان و  6/40با توجه به اطالعات جدول فوق، 

  اراي تحصیالت دانشگاهی هستند.درصد از افراد به کار گمارده شده استان د

  

هاي ساخت اقتصادي شهرستان (شهري، روستایی و کل) و اشتغال در بخش- 4-1-9-3

  خدمات و تحوالت آن -صنعت -کشاورزي

هاي درصد کل شاغلین بخش 4/41نفر، معادل  9454تعداد شاغلین بخش صنعت شهرستان 

  اند.عمده اقتصادي را به خود اختصاص داده
  

  1388سال  -هاي عمده اقتصادي از کل شاغلین شهرستان طبستعداد و درصد شاغلین هر یک از بخش -32رهشما جدول

  درصد شاغلین  تعداد شاغلین  هاي عمده اقتصاديبخش

  73/20  4735  کشاورزي

  40/41  9454  صنعت

  87/37  8647  خدمات

  100  22836  جمع

  .1388-ستان یزدمأخذ: سالنامه آماري ا

  

درصد)  4/41بر اساس جدول فوق بیشترین شاغالن شهرستان طبس در بخش صنعت (

  مشغول به کار هستند.

  

  کشاورزي و دامداري- 1-10- 4

نقش  که نحوي به گردد محسوب اشتغال و توسعه محور تواندمی کشاورزي محققان اعتقاد به

 نمود: بنديدسته نتوامی ذیل شرحاقتصادي به توسعه در کشاورزي بخش

 راهبرد یک عنوانبه نیاز مورد غذایی مواد الف) تأمین

 جامعه فعال نیروي از بخشی براي اشتغال ایجاد و داريب) نگه

 جنبی هايفعالیت وگسترش صنایع مصرفی اولیه مواد ج) تأمین

  تولید مازاد صادرات طریق از ارز د) تأمین
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  اي) شهرستانزروعی، باغی, دامی و کشت گلخانهکم و کیف اراضی کشاورزي (م- 1- 4-1-10

تنظیم گردیده  34و 33اي در شهرستان، جداول در مورد نوع اراضی کشاورزي و کشت گلخانه

تر آمار و ارقام مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده هاي بعدي مفصلاست و در بخش

  ن جداول بیان شده است، ذکر شوند.است.  در ابتدا الزم است تعاریف اصطالحاتی که در ای

آن انواع تبریزي (تبریزي، سپیدار، پده، شالک و...)  در که باز فضاي در است قلمستان: زمینی

 و باشد.  خزانه شده کاشته مجتمع به صورت آن شاخه یا تنه از اقتصادي برداريبهره هدف با

  شود.می منظور نیز درختان نوع نهالستان این

 زراعی سال در ولی دارد قرار کشت در تناوب که دیم یا آبی زراعی اراضی از آیش: آن قسمت

 دیم آیش یا آبی آیش مورد، نخواهد شد.  برحسب برداشت آن از محصولی و نشده کشت مورد نظر

  شود.محسوب می

به  که است زراعی اراضی از قسمت آن محصوالت ساالنه، و زراعی اراضی مورد زیرکشت: در

محصوالت  و قلمستان و باغ مورد در و است کشت بوده زیر آمارگیري، مورد درسال شتبردا منظور

زمان  در پراکنده درختان تک گرفتن در نظر بدون دائمی نباتات زیرکشت مساحت دائمی،

  است. آمارگیري

روي  موقت، پوشش تحت یا باز فضاي در نباتات ساالنه کار و کشت زراعت، از زراعت: منظور

 از برداشت پس و دارند علفی ساقه معموالً است.  نباتات ساالنه باغ درختان بین یا ی،زراع زمین

 آن) و نظایر پیاز گیاه (ریشه، زیرزمینی قسمتهاي که یا این و رودمی بین از هاآن بوته محصول،

 از،پنبه، پی یونجه، قند، چغندر گندم، کشت مثال ماند.  به عنوانمی باقی زمین در بعد سال براي

  شود.می زراعت محسوب ها، حبوبات و گالیل،سبزي انواع زعفران،

 به و قلمستان شامل مثمر غیر و مثمر هاينگهداري باغ و احداث باغداري، از باغداري: منظور

دائمی  است.  نباتات موقت پوشش زیر یا فضاي باز در زمین، روي دائمی نباتات پرورش طور کلی

 از قسمتی یا تمام محصول، برداشت از پس دارند و چوبی ساقه یا تنه غالباً که هستند گیاهانی

-درختچه و درختان دهد.  انواعمی بعد محصول هايسال در مجدداً و ماندمی باقی زمین گیاه در
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 مانند غیرمثمر درختان انواع و گل محمدي و چاي بوته انگور، هلو، پرتقال، مانند هاي مثمر

  شوند.می محسوب دائمی تنباتا و سپیدار، تبریزي

است  دائمی یا ساالنه محصوالت انواع کار و اي، کشتگلخانه تولید از اي: منظورکشت گلخانه

زیر  کشاورزي محصوالت شود.  کشتمی اقتصادي انجام برداريبهره هدف با هاگلخانه در که

گلخانه،  از نظورشود.  منمی محسوب ايتولید گلخانه پالستیک، زیر کشت مانند موقت پوشش

یا... براي  پالستیکی پوشش اي،شیشه سقف ثابت و هايپایه با ساختمان ایجاد با که است مکانی

تهویه و...  نور، رطوبت، نظرحرارت، از کنترل محیط تحت در دائمی یا ساالنه محصوالت تولید

اي گلخانه یدتول پروژه این در قارچ براي پرورش استفاده مورد است.  مکان یافته اختصاص

  است. نشده محسوب

اراضی کشاورزي: اراضی دایري است که در تناوب زراعی (زیرکشت یا آیش) بوده و با زیر 

  کشت نباتات دائمی مثمر و غیرمثمر (باغ و قلمستان) باشد.

 .است یافته اختصاص زراعت فعالیت به که کشاورزي است هايزمین از اراضی زراعی: بخشی

  نمیشود. قلمستان و اغب شامل بنابراین
  

  مساحت اراضی کشاورزي شهرستان طبس.- 33شماره جدول

  آبیاري

  زمین

  زمین هاي دیم  زمین هاي آبی

  مساحت (هکتار)  بهره برداري  مساحت (هکتار)  بهره برداري

  149  40  6747  3808  زیرکشت محصوالت ساالنه

  29  6  5185  2223  آیش

  0  0  1032  1955  قلمستان

  179  40  12964  4493  کل

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  . 1389اي شهرستان طبس در سال هاي گلخانهوضعیت کشت -34شماره جدول

  تعداد  شرح
  مساحت (مترمربع)

  41000  ٩  برداريهاي در حال بهرهگلخانه

  67200  25  مجوزهاي صادره

  .1388-أخذ: سالنامه آماري استان یزدم
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نوع محصول  34ها) باعث شده تا  وسعت زیاد و وجود مناطق مختلف آب و هوایی (میکرواقلیم

نوع محصول باغی در شهرستان طبس به عمل آید. مهمترین محصوالت زراعی و باغی  23زراعی و 

گی، جالیز، سیر، زعفران، خرما، این شهرستان شامل غالت (گندم، جو، ارزن و برنج) سبزیجات بر

باشد. این شهرستان مقام اول سطح زیرکشت و تولید جو، ارزن، برنج، سورگوم، پسته و مرکبات می

خربزه، سیر، سبزیجات برگی، خرما، زعفران و مرکبات و مقام سوم تولید و سطح زیرکشت گندم، 

طح زیر کشت محصوالت زراعی و پنبه و گوجه فرنگی را در استان به خود اختصاص داده است. س

% سطح زیر کشت استان یزد) بوده که از این میزان 9هکتار ( 3/12293باغی در این شهرستان 

% سطح زیر کشت استان یزد) با تولید 7/14هکتار سطح زیر کشت محصوالت زراعی ( 9069

صوالت باغی هکتار سطح زیر کشت مح 3/3224% تولید استان یزد) و 2/20تن ( 137828سالیانه 

باشد. % تولید استان یزد) می6/3تن ( 7944% سطح زیر کشت استان یزد) با تولید سالیانه 3/4(

باشد.  اطالعات الزم در قالب هزار مترمربع می 41اي شهرستان همچنین سطح زیرکشت گلخانه

حصوالت نمایش داده شده اند.  در بخش بعدي نیز اراضی زیر کشت م 36و  35جدول و در جداول 

  تولیدي شهرستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.

  
  بندي میزان تولیدات بخش کشاورزي و دامی شهرستان طبس.جمع- 35 شماره جدول

  درصد  تولید سالیانه (تن)  عنوان

  57/82  137828  تولیدات زراعی

  76/4  7944  تولیدات باغی

  07/12  6/20160  (گوشت، شیر و ...)تولیدات دامی 

  6/0  990  ايتولیدات گلخانه

  100  6/166922  جمع

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  پراکندگی اراضی کشاورزي در سطح شهرستان- 2- 4-1-10

نوع محصول زراعی و  34هاي کشاورزي شهرستان طبس هکتار زمین 343/12293در سطح 

اطالعات تفضیلی و کاملی در  38تا  36آید. در جداول شماره عمل مینوع محصول باغی به 23

هاي زمینه سطح زیر کشت انواع مختلف محصوالت تولیدي شهرستان و نحوه تخصیص زمین

  محصول نشان داده شده است. 57کشاورزي به این 
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  صوالت زراعی شهرستان طبسسطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد مح -36شماره جدول

  نام محصول  شرح
سطح زیرکشت 

  (هکتار)
  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)

  غالت

  3035  11344  3746  گندم

  2593  5243  2029  جو

  3250  39  12  برنج

  4609  106  23  ذرت دانه اي

  حبوبات

  1000  2  2  نخود

  929  13  14  لوبیا

  810  34  42  عدس

  1000  4  4  )سایر حبوبات (ماش

  هاي روغنیدانه

  1000  2  2  آفتابگردان روغنی

  901  91  101  کنجد

  789  15  21  کلزا

  نباتات علوفه اي

  11542  2897  251  یونجه

  49903  5639  113  ايذرت علوفه

  148938  23830  160  سورگوم

  25333  228  9  ايشلغم علوفه

  28286  198  7  ايچغندر علوفه

  90757  52730  582  خصیل

محصوالت 

  جالیزي

  

  23159  1899  82  هندوانه

  24600  10947  445  خربزه

  19800  99  5  طالبی

  24704  1334  54  خیار

  15000  15  1  انواع کدو

  سبزیجات

  

  22286  312  14  پیاز

  23687  1587  67  گوجه فرنگی

  30411  1703  56  بادمجان

  11784  1473  125  سیرخشک

  31091  342  11  انواع کلم

  31000  155  5  هویج فرنگی

  28936  13195  458  سبزیجات برگی

  24384  5901  242  سایر سبزیجات

محصوالت 

  صنعتی

  2513  98  39  پنبه

  2417  672  278  ارزن

  سایر
  1022  46  46  آفتابگردان آجیلی

  925  62  67  سایر محصوالت

  692394  142255  9113  جمع کل زراعت

  .1388-تان یزدمأخذ: سالنامه آماري اس
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  سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی شهرستان طبس. - 37شماره جدول

  نام محصول  شرح
  سطح زیرکشت (هکتار)

  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)
  بارور  غیر بارور

  دارهاي دانهمیوه

  8400  6/12  5/1  1/0  سیب

  6444  6/11  8/1  2/0  گالبی

  6500  4/10  6/1  1/0  به

-هاي هستهمیوه

  دار

  5750  9/29  2/5  1/0  آلبالو

  4095  2/17  2/4  1/0  گوجه

  8300  332  40  11  زردآلو

  ریزهاي دانهمیوه
  14500  6/359  8/24  3  انگور عسکري

  1700  45/14  5/8  0  انواع توت درختی

  خشک هايمیوه

  1051  436  415  211  پسته

  1754  2/34  5/19  5/4  امباد

  1450  8/5  4  0  گردو

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی شهرستان طبس.-38شماره جدول

  نام محصول  شرح
  سطح زیرکشت (هکتار)

  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)
  بارور  ورغیر بار

هاي میوه

  گرمسیري

  4900  2007  369  410  خرما (اصالح شده)

  5300  2788  433  95  خرما (محلی)

  451  7/16  37  153  زیتون

  مرکبات

  5750  9000  270  30  پرتقال

  4095  7486  7/27  7/3  نارنگی

  8300  5000  5/0  1/0  لیمو ترش

  14500  77492  7/48  5/6  لیمو شیرین

  1700  9500  9/1  2/0  وتگریپ فر

  1051  12486  437  35  نارنج

  12500  5/337  27  8  انار

  3500  4/8  4/2  1/0  انجیر

  11000  44  4  1  خرمالو

  سایر

  (قلمه) 250000  (قلمه) 1625000  5/6  0  گلستان (نرگس)

  6500  5/6  1  0  توتستان براي نوغان

  5  745/1  349  0  زعفران

      290  36  درختان غیر مثمر

    4/7261  5/2249  8/974  جمع کل

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  الگو و نظام کشت و روند تغییرات آن-3- 4-1-10

خرده مالک بودن و کوچک بودن قطعات زراعی از موانع اساسی توسعه کشاورزي شهرستان 

ادي استفاده از باشد که کوچک بودن واحدهاي تولیدي و قطعات پراکنده زراعی در موارد زیمی

آالت، افزایش راندمان آبیاري و تکنولوژي پیشرفته، تجهیز وسایل زیربنایی، استفاده از ماشین

عملکرد در واحد سطح، کاربرد تحقیقات و اعمال مدیریت تولید و به طور کلی حداکثر استفاده 

عاونی تولید به هاي تکند. تشکیل شرکتهایی را ایجاد میبهینه از منابع آب و خاك محدودیت

الذکر که در هاي فوقبرداري راهی است در جهت رفع محدودیتعنوان یک نظام برتر بهره

  شرکت تعاونی تولید گامی در این راستا برداشته شده است. 5شهرستان طبس با تأسیس 

  نظام کشت يالگو- الف

و عدم  ستان نیز موید سلطه شرایط سخت اقلیمی و طبیعی،شرایط طبیعی حاکم بر شهر

ایش سطوح زیر کشت است. منابع آب برخورداري از حداقل بسترهاي طبیعی الزم به منظور افز

محدود بوده و روند مصارف فعلی، مؤید کاهش تدریجی همین منابع محدود نیز بسیار  شهرستان

  است.

- با توجه به شرایط طبیعی و محیطی منطقه انتخاب الگو و نظام کشت متناسب بسیار مهم می

 و تغییراتی هابایست فعالیتکشاورزي شهرستان می اشد لذا در جهت گسترش و بهبود وضعیتب

  در جهات ذیل سوق داده شود:

 افزایش کمی و کیفی محصوالت مورد کشت و کار در واحد سطح. - 1

 هاي جدید آبیاري.افزایش سطح زیر کشت با یافتن منابع آبی جدید و استفاده از روش - 2

 حصوالت فعلی با محصوالت مناسب و سازگار.جایگزینی بعضی از م - 3

باشد که افزایش ترین محصوالت زراعی شهرستان گندم، جو، پنبهو سبزیجات میعمده -

تولید محصوالت فوق و همچنین با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در شهرستان و شوري آب 

اي اولویت این بخش نههاي گلخاو خاك و معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوري و توسعه کشت

 باشد.می
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زمینی و گلرنگ در الگوي کشت این منطقه به منظور افزایش هاي سیبوارد نمودن زراعت -

 درآمد کشاورزان و افزایش عملکرد گندم و جو.

-هاي شیمیایی در توسعه کشت با بذر کار از اولویتهاي هرز، مصرف بهینه کودکنترل علف-

 باشد.هاي بعدي می

  برداريوي نظام بهرهالگ-ب

داري خانوادگی (دهقانی) بربرداري کشاورزي در شهرستان نظام بهرهبطور کلی نظام غالب بهره

مهمترین  کوچک بودن قطعات زراعی از باشد و همانطور که گفته شده خرده مالک بودن ومی

تجهیزات  عدم استفاده از تکنولوژي و باشد ومشکالت نظام حاکم بر کشاورزي شهرستان می

اساس  برپیشرفته به منظور آبیاري مشکالتی را در جهت تأمین آب این بخش به وجود آورده و 

-برداري مطلوب و فایل سرمایهآبیاري مشارکتی (مشاع) به منظور بهرههمین ضرورت در گذشته 

-مشکالت کشاورزي نظام بهره گذاري از منابع آب زیر زمینی در شهرستان شکل گرفته است.

  :توان به صورت ذیل بیان نمودرا می داري دهقانی شهرستانبر

 محدودیت منابع آب. - 1

 قطعه، کوچک و پراکنده بودن اراضی - قطعه - 2

 باال بودن سن اکثر کشاورزان - 3

 تقسیم اراضی ناشی از قوانین ارث. - 4

 -شوراهاي اسالمی - هاي تعاونیهاي حمایتی( شرکتفقدان مدیریت تولیدي و پشتوانه - 5

 کشاورزي)مراکز خدمات 

برداران شهرستان را دهقان تشکیل % بهره90(بیش از  المدتهاي طویلمشکل اخذ وام - 6

 دهند)می

 دوات کشاورزي.عدم استفاده از تجهیزات و ا - 7

 بذر اصالح شده. -عدم استفاده صحیح و اصولی از سموم دفع آفات - 8
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- نظام برتر بهره هاي تعاونی بعنواندر تطبیق الگوها و نظام کشت در سطح شهرستان شرکت

پنج شرکت تعاونی تولید گامی در  الذکر نسبت به تأسیسهاي فوقداري در جهت رفع محدودیتبر

  اند.این راستا برداشته

اران، برد دانش بهره يرسد که عوامل مختلفی از جمله تقاضاي بازار، کمبود منابع آب، ارتقا به نظر می

باعث  هاي محیطی و... ت باغی در مقابل تنشمحصوال، مقاومت بیشتر افزایش قیمت محصوالت باغی

وي کشت به سمت افزایش سطوح باغات و شاهد تغییر تدریجی الگ شاورزي شهرستانشده تا فعالیت ک

بر باشد. گرچه در حال حاضر عوامل مهمی چون تقاضاي بخش دامداري باعث هاي آب کاهش زراعت

بایست در جهت کاهش  ها می ریزي ولی برنامه کاري شده، افزایش سطوح محصوالتی همچون علوفه

جات و با نیاز آبی باال سوق داده شود. توصیه به کشت  سطوح کشت محصوالتی مثل سبزیجات و صیفی

اي از جمله  هاي گلخانه محصوالت کم آب و پربازده و با ارزش افزوده باال (نظیر زعفران) و یا توسعه کشت

  شوند. اي کشاورزي استان محسوب مییش درآمد خانوارههاي مقابله با کم آبی و افزا راه

  روند توسعه مکانیزاسیون در کشاورزي شهرستان-پ

آنچه که مشخص است پس از انقالب و با توجه بیشتر به جامعه روستایی و توسعه و خودکفایی 

از  برداران کشاورزيهاي قابل توجهی در استفاده بهرهکشاورزي و با فعال شدن شوراها پیشرفت

است. با ابن وجود بعلت تسلط خرده مالکی، محدودیت آب و خاك، اوراق کشاورزي صورت گرفته

عدم تمکن مالی کشاورزان، وجود باغات کوچک مختلط قابل توجه، نبود اراضی یکپارچه و کشت 

 متمرکز و... امکان استفاده گسترده از اوراق و تجهیزات کشاورزي و کشاورزي مکانیزه در شهرستان

  وجود ندارد.

با توجه به اینکه رویکرد اساسی توسعه کشاورزي شهرستان بر توسعه و افزایش سطح زیر 

وري از محصوالت باغی است، طبیعتاً تجهیزات واردات کشاورزي شهرستان نسبت به کشت و بهره

  .مناطقی که متکی به زراعت و کشت متمرکز هستند، پایین تر خواهد بود
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  شی از مهاجرت نیروي انسانی و تأثیر آن بر کشاورزي شهرستانتحوالت نا- 4- 4-1-10

 به توجه با اکثراً و اندگرفته شکل آب محدود منابع به اتکاء با شهرستان روستایی هايسکونتگاه

 داراي شهرستان روستایی جامعه جمعیت حاضر حال اند. درشده پذیرا را خود جمعیتی آبی توان

درصد مهاجرت از  27/27، 1385مهاجر شهرستان در سال  17395رشد منفی است و از  نرخ

 و منفی شهرستان روستا به شهر بوده است.  به عبارتی روند تغییرات جمعیتی روستاهاي

سالی و نسبت جنسی آن به نفع زنان است.  ضمن اسنکه ساختار آن به سمت میان مهاجرفرست

توسعه منابع شغلی و فعالیتی جدید و...،  در حال تغییر تدریجی است. چنانکه در نبود و یا عدم

اند. ضمن اینکه جوانان روستایی در پی کسب و کار، آموزش، تحرك اجتماعی و  ... مهاجرت کرده

هاي جدید توسعه اراضی و همچنین صرفه اقتصادي و با برآورده نشدن حداقل بدلیل نبود ظرفیت

هاي آنها در جوامع شهري، شدن بیشتر نیازآوردهانتظارات مورد نیاز در جامعه روستایی و احتمال بر

روند مهاجرت تشدید شده است. در نتیجه این روند و پیر شدن ساختار سنی جامعه روستایی، 

هاي کوچک با منابع آب و خاك محدود، شاهد رخوت، رکود خصوصاً کشاورزي خرده پا و در روستا

هستیم. با این وجود فعالیت کشاورزي اکثر وري مناسب از امکانات محدود کشاورزي و عدم بهره

(هر چند که ممکن است با روند  تر و داراي منابع آبی بیشترروستاها خصوصاً روستاهاي پر جمعیت

  باشد) به قوت خود باقی است و ادامه دارد.مهاجرفرستی جمعیت روبرو شده

صوص پسته و بادام، به عنوان مثال با توجه به اولویت کشت محصوالت باغی و گسترش آن بخ

بسیاري از روستاها و مزارع شهرستان با اتکا به منابع آب و خاك خود داراي حیات کشاورزي 

  برداران آن غیر ساکن هستند.هستند. هر چند که بسیاري از بهره

برداران غیر ساکن که بسیاري از آنان نیز مهاجران روستایی ( نکته قابل ذکر اینکه اکثراً بهره

قبلی روستا) هستند. با توجه به توان مالی و خمچنین اطالع از شرایط بازار، فعالیت ساکنین 

دهند. به طور کلی علیرغم روند مهاجر فرستی جامعه روستایی تري را ادامه میکشاورزي پربازده

ها آب و خاك و خرد بودن اراضی و عدم شهرستان به جز در روستاهاي کوچک بدلیل محدودیت

منفی ناشی از مهاجرت را  تأثیراتي، فعالیت کشاورزي در روستاهاي متوسط و بزرگ صرفه اقتصاد

برداران غیر ساکن با هزینه کردن مبالغی و با استفاده است. در بسیاري از موارد نیز بهرهشاهد نبوده
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در زمینه  خصوصاًهاي کشاورزي مناسب و. ادوات کشاورزي، تولید بیشتري را از انرژي برق، نهاد

  اند.باغات و بخصوص پسته و بادام موجب شده

  نیروي انسانی متخصص شاغل در بخش کشاورزي- 5- 4-1-10

گیري از تکنولوژي روز و توسعه آموزش بخش نیروي انسانی بنابر اهمیت و کابرد دانش و بهره

بر باشد. متخصص شاغل در بخش کشاورزي در پویایی و توسعه اقتصاد منطقه بسیار مهم می

-درصد بی8بردار کشاورزي شهرستان، بهره 6722از تعداد  )،1382آمار موجود (در سال  اساس

دهند.  در التحصیالن کشاورزي تشکیل میدرصد فارغ 6,5درصد تحصیالت دیپلم و  22,2سواد، 

برداران هبهر درصد 7,94برداران شهرستان مقایسه شهرستان با استان با توجه به اینکه مجموع بهره

توان نتیجه گرفت به هاي موجود میو تجزیه و تحلیل داده 39باشند و با توجه به جدول ن میاستا

سواد بوده و درصد لحاظ نسبت، تعداد بیشتري از کشاورزان شهرستان در مقایسه با استان بی

هاي کشاورزي) ط با فعالیتتحصیالت مرتب خصوصاًکمتري داري داراي تحصیالت دانشگاهی (

  هستند.
  .1382نیروي انسانی متخصص شاغل در بخش کشاورزي در سال -39شماره ولجد

  بیسواد  جمع  محدوده

  با سواد

  ابتدایی
راهنمایی و 

  متوسطه

فوق دیپلم و باالتر 

  کشاورزي

فوق دیپلم و باالتر و غیر 

  کشاورزي

  121  52  789  2408  2746  6115  ابرکوه

  516  83  1616  3610  2410  8235  اردکان

  264  71  1031  2668  2241  6275  بافق

  678  95  2075  5800  6685  15333  تفت

  265  81  1361  4171  2836  8714  خاتم

  247  27  718  2016  1907  4915  صدوق

  429  45  1841  4028  4326  10670  مهریز

  447  162  1080  2798  2029  6515  میبد

  250  50  1073  2884  2465  6722  طبس

  3861  776  14431  34847  30764  84679  ن یزداستا

درصد 

  شهرستان
7,94  8  8,3  7,4  6,5  6,5  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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وري و تولید نامناسب را در بخش تواند عدم بهرهدر نهایت می این عوامل محدودکننده

جی سازمان جهاد هاي آموزشی و ترویکشاورزي شهرستان تشدید کند و بر این اساس فعالیت

  سترش و نظم بیشتري به خود بگیرد.گسواد و کم اطالع باید برداران بیکشاورزي در مورد بهره
  

  جایگاه کشاورزي شهرستان در سطح استان- 6- 4-1-10

، تعیین جایگاه شهرستان طبسبه منظور شناخت و تحلیل شرایط حاکم بر بخش کشاورزي 

 40شماره در جدول  .ضروري است هاي مربوطه الزم وشاخصشهرستان در استان و مقایسه کشاورزي 

تولیدي شهرستان که نسبت به تولیدات استان داراي مزیت هستند، نمایش داده شده  محصوالت

اي از پارامترهاي مهم مربوط به شرایط حاکم بر بخش کشاورزي شهرستان است و در ادامه مقایسه

  ت.هاي استان ارائه شده اسبا سایر شهرستان

  
  محصوالت زراعی و باغی شهرستان طبس داراي مقام در سطح استان  -40شماره جدول

  محصوالت
رتبه در استان(سطح زیر 

  کشت و تولید)
  محصوالت

رتبه در استان(سطح زیر 

  کشت و تولید)

خرما، زعفران، 

  مرکبات
  اول

جو، ارزن، برنج، سورگوم، خربزه، سیر، 

  ات برگیسبزیج
  اول

  سوم  فرنگیگندم، پنبه، گوجه  دوم  کنجد، بادمجان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  نظام آبیاري- الف

ها در شرایط  رغم تفاوت هاي آبیاري در فضاهاي روستاهاي مختلف استان و علی بررسی نظام

هاي رایج آبیاري،  ، شیوهتوپوگرافی، تقسیمات طبیعی، الگو و ترکیب کشت، نوع منبع آب کشاورزي

دهد که نظام آبیاري در روستاها، تفاوت چندانی ندارد و از  تعداد جمعیت و نوع مالکیت، نشان می

دیرباز سه نوع تملک حقابه در منابع آب شامل، مالکیت اوقافی، خرده دهقانی و خرده مالکی 

لکیت اوقافی سهم بسیار . ما)1387-(سند آمایش استان یزد (متوسط و بزرگ) وجود داشته است

دهد. اما دو شکل دیگر  بري را تشکیل می درصد روستاها) از نظام حقابه 10کمی (حداکثر در 

مالکیت حقابه، در مناطق مختلف و در روستاهاي متفاوت شکل غالب نظام آبیاري را تشکیل 

ابه در کنار هاي جزیی مربوط به طول مدار گردش آب، وجود مالکیت اوقافی حق دهد. تفاوت می
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دیگر اشکال مالکیت منابع آب در روستاهاي بزرگ و کهن به ویژه در روستاهاي مجاور شهرها 

اي و اتکاء روستاهاي  هاي عمیق در کنار قنوات در روستاهاي قدیمی و بزرگ جلگه احداث چاه

بوده  روز اي به آب قنوات است. مدار گردش آب در تمامی استان بر حسب شبانه کوچک و کوهپایه

روز در نوسان است. کاهش آبدهی قنوات منجز به افزایش مدت مدار  شبانه 15تا  8و امروزه از 

هاي کنار قنوات را موجب شده است. استفاده از  استفاده روزافزون از چاهگردش آب شده است و 

منحصر هاي اخیر، اندك و اغلب به مزارع و باغات نوبنیاد  رغم رشد سال آبیاري تحت فشار، علی

هاي  هاي سنتی آبیاري ثقلی و نقش مهمی در نظام و شیوه گیري از شیوه شود و آبیاري بهره می

  آبیاري استان دارد.

آبی همچون استان یزد،  هاي آبیاري تحت فشار در استان کم رغم فواید استفاده از سیستم علی

برداران،  د و ضعف مالی بهرههاي باالي ایجا کماکان از این روش به دلیل مشکالتی از قبیل هزینه

دشواري نگهداري و تأمین قطعات، محدودیت توپوگرافیک اراضی ، شرایط محدودکننده اقلیمی 

همچون وزش تندباد و ... تنها در سطوح محدودي از اراضی کشاورزي استان مورد استفاده قرار 

هاي آبیاري تحت فشار  وشبرداري استان از ر بهره 178تنها  1382گیرند، به طوري که در سال  می

  اند. هکتار استفاده کرده 1353در سطحی معادل 

(جدول شماره  دهد هاي آبیاري تحت فشار در سطح استان نشان می بررسی توزیع فضایی سیستم

ها نیز  گیري از این سیستم هاي کشاورزي قابل توجه، میزان بهره هاي با عرصه که در شهرستان )41

هاي برخوردار  هکتار تقریباً تنها محدوده 21هکتار و ابرکوه با  253هاي خاتم با  تر است. شهرستان رایج

اي در سطح  شوند. توزیع سیستم آبیاري قطره از سیستم آبیاري بارانی در سطح استان محسوب می

هاي استان  تري برخوردار بوده و به جز شهرستان بافق، در دیگر شهرستان استان از توزیع متعادل

هاي خاتم، ابرکوه،  کننده از این سیستم در باغات شهرستان شود. باالترین سطوح استفاده می مشاهده

  شود. تفت و مهریز دیده می
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  ).1382هرستان بر حسب هکتار (هاي آبیاري تحت فشار در استان یزد به تفکیک ش کننده از سیستم هاي استفاده برداري مساحت تحت پوشش و تعداد بهره- 41شماره جدول

  شرح

  

  شهرستان

  سیستم آبیاري بارانی  اي سیستم آبیاري قطره

  باغ و قلمستان  زیرکشت زراعی  کل زیرکشت  باغ و قلمستان  زیرکشت زراعی  کل زیر کشت

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  پوشش

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  پوشش

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  وششپ

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  پوشش

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  پوشش

تعداد 

  برداري بهره

مساحت تحت 

  0  0  21  4  21  4  188  10  1  1  189  10  ابرکوه  پوشش

  0  0  0  0  0  0  7  3  0  0  7  3  اردکان

  0  0  -  2  -  2  0  0  0  0  0  0  بافق

  -  1  -  1  -  1  310  34  0  0  310  34  تفت

  -  1  -  2  253  3  273  11  -  2  274  13  خاتم

  -  2  0  0  -  2  33  38  2  4  35  42  صدوق

  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  طبس

  -  2  0  0  -  2  199  24  0  0  199  24  مهریز

  0  0  0  0  0  0  5  21  -  1  5  22  میبد

  0  0  0  0  0  0  16  10  1  4  17  14  یزد

  85  6  229  9  314  14  1034  153  5  12  1039  164  جمع

  .1387-تان یزدمأخذ: مطالعات آمایش اس
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  اراضی کشاورزي-ب

هاي استان یزد ذکر شده است. بر وضعیت اراضی کشاورزي در شهرستان 42در جدول شماره 

بندي قرار دارد.  با توجه طبق این آمار اراضی کشاورزي شهرستان طبس در مقام پنجم این تقسیم

هاي استان را داراست) به نبه وسعت باالي این شهرستان (که مقام اول وسعت در بین شهرستا

هاي کشاورزي رسد درصد باالیی از اراضی شهرستان، زیر کشت نبوده و به فعالیتنظر می

  اختصاص ندارد.

  
  ).1386بر حسب هکتار ( سال  هاي استان یزد وضعیت اراضی کشاورزي در شهرستان-42شماره جدول

  شهرستان

  باغداري  زراعت

  آبی  کل جمع
  دیم  آبی  دیم

  آیش  زیرکشت  کل

  24745  0  4557  0  9184  11004  20188  ابرکو

  13911  0  8381  0  2783  2747  5530  اردکان

  13771  0  6518  0  2454  4799  7253  بافق

  32134  9  17160  299  9661  5005  14965  تفت

  38797  0  13736  0  7626  17435  25061  خاتم

  7826  0  2438  0  1915  3473  5388  صدوق

  17233  0  2714  140  5310  9069  14519  طبس

  17254  0  11296  3  3948  2007  5958  مهریز

  7641  0  3171  0  1714  2756  4470  میبد

  11984  0  3009  0  5658  3317  8975  یزد

  185296  9  72980  442  50253  61612  112307  جمع

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد

  

  ايکشت گلخانه-پ

اي  هاي اخیر تولید محصوالت صیفی، سبزي و گل و گیاه زینتی به روش گلخانه در سال

دراستان یزد و هم راستا با توسعه این شیوه کشت در کشور، ارتقا پیدا کرده بطوریکه سطح آن از 

رسیده است. این رقم در استان در سال  1387هکتار در سال  820به  1383هکتار در سال  340

تا  1386هاي استان از  هکتار برآورد شده است. بدین ترتیب سطح گلخانه 670 معادل 1386

درصد برخوردار بوده که نویدبخش روند فزاینده توسعه این شیوه  3/22از رشدي معادل  1387

کشت در سطح استان است. به عبارت دیگر تحت فشار کمبود آب بدلیل رشد تقاضا براي 
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اي در کنار امکان  گري همچون ارزش افزوده باالي تولیدات گلخانهاي و عواملی دی محصوالت گلخانه

هاي نوین کشت و داشت تحت کنترل، موجب شده تا این شیوه کشت به عنوان  گیري از شیوه بهره

برداران انتخاب  راه حل مناسبی براي استفاده مناسب از منابع طبیعی و محدوده استان توسط بهره

هاي غربی شهرستان یزد به سمت تفت و نیز  ها را بیشتر در محدوده هشود. تمرکز اصلی این گلخان

هاي استان نیز در محدوده  توان یافت. بخش محدودي از گلخانه هاي صدوق و مهریز می شهرستان

هاي  اند. اما محل اصلی و قطب تمرکز گلخانه هاي طبس، ابرکوه و میبد پراکنده شده شهرستان

هاي استان  از کل وسعت گلخانه 1387شوند. در سال  محسوب میاستان، شهرستان یزد و صدوق 

درصد در شهرستان صدوق،  4/21درصد در شهرستان یزد،  60هکتار بالغ شده، حدود  820که به 

اند (جدول شماره  هرستان مهریز استقرار یافتهدرصد در ش 5/4درصد در شهرستان تفت و  3/10

43.(  

زد که عمدتاً شامل صیفی و سبزیجات بخصوص خیار، اي استان ی تولید محصوالت گلخانه

هاي زینتی و بخصوص  جاتی چون موز و توت فرنگی و همچنین گل فرنگی، بادمجان و میوهگوجه

تن بوده است. این  6/229معادل  1387باشد در سال  زرشاخه بریده در کنار گیاهان دارویی می

درصد و  60اي استان حدود  تولیدات گلخانهتن بوده است. از کل  187معادل  1386رقم در سال 

هاي صدوق، تفت و مهریز به  تن در شهرستان یزد تولید شده است. سهم شهرستان 6/138معادل 

برداري  بهره 4290توسط هاي استان  تن بوده است.  فعالیت در گلخانه 6/12و  8/23، 3/49ترتیب 

اي استان با  ر بسیاري از فضاهاي گلخانهشود. د متر گلخانه انجام می 1911کشاورزي با متوسط 

هاي خارجی اقدام به تولید  گیري از روش مکانیزه و در مواردي با همکاري کارشناسان و شرکت بهره

میلیون شاخه  7/14ها و گیاهان زینتی و شاخه بریده به میزان  الخصوص گل محصوالت مختلف علی

اي  نمایند. توسعۀ کشت به روش گلخانه صادر می تولید نموده و محصوالت خود را به خارج از کشور

هاي تولید و امکان صدور محصوالت کشاورزي باعث کاهش صدمات  در استان، ضمن افزایش ظرفیت

  شود. آبی می هاي محیطی به خصوص کم ناشی از تنش
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هاي ذکر شده در باال در استان نشان  آوري هاي کشاورزي واجد فن بررسی پراکنش عرصه

هاي پیرامون ارتفاعات شیرکوه که بیشترین  هاي خاتم و ابرکوه و محدوده ه شهرستاندهد ک می

هاي تولید در  آوري اند، داراي باالترین فن اراضی کشاورزي اعم از زراعی و باغی را در خود جاي داده

 باشند. این امر کلیه مصادیق توسعۀ کشاورزي متکی بر هاي استان می مقام مقایسه با سایر عرصه

هاي  هاي مدرن و مجهز به دستگاه هاي آبیاري تحت فشار، گلخانه هاي نوین اعم از سیستم روش

شود. با  مختلف کاشت، داشت و برداشت را شامل میآالت گوناگون انجام مراحل  کنترل محیط و ماشین

افزایش تولیدات کشاورزي ها بر  آوري این وجود سطح این برخورداري نسبتاً مطلوب بوده و تأثیر به کارگیري این فن

  .باشدو کاهش مصرف آب مشهود می

  
  .1387و  1386هاي  هاي استان یزد در سال مقایسه وسعت گلخانه-43شماره جدول

  شرح

  شهرستان

1386  1387  

  تولید (تن)  سطح (هکتار)  تولید (تن)  سطح (هکتار)

  1/1  4  4/0  8/1  ابرکوه

  8/0  3  05/0  2/0  اردکان

  5/0  2  04/0  2/0  بافق

  8/23  85  6/19  70  تفت

  5/0  2  2/0  9/0  خاتم

  3/49  176  39  140  صدوق

  1/1  4  3/0  1/1  طبس

  6/12  45  3/8  31  مهریز

  1/1  4  5/0  2  میبد

  6/138  495  3/118  6/422  یزد

  6/229  820  187  670  جمع

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد

  

  قابلیت دار ان طبس در تولید محصوالتجایگاه شهرست -ت

 ها بوده و باید به این محصوالت اهمیت بسیارياستراتژیک در سبد کاالي خانواده محصوالت

توانند منبع اي در اقتصاد منطقه داشته و میداده شود.  محصوالت استراتژیک نقش ویژه

رستان طبس نیز بستر کشت درآمدزایی مناسبی حتی در سطح ملی قلمداد شود.  استان یزد و شه

باشد که این بخش به برخی محصوالت قابلیت دار از جمله؛ زعفران، گندم، جو، انار، پسته و... می
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هاي مختلف و استان و جایگاه شهرستان طبس مقایسه میزان تولید گندم، جو و زعفران شهرستان

  در تولید این محصوالت پرداخته است.

هاي مختلف استان نشان داده شده است.  ید گندم در شهرستانمیزان تول 44در جدول شماره 

با توجه به آمار موجود مشخص است که تولید گندم در شهرستان طبس از عملکرد مناسبی 

درصد از سطح زیر کشت گندم استان در شهرستان طبس 13,74یرخوردار نبوده و با وجودي که 

استان را به خود اختصاص داده است.  میزان  درصد گندم تولیدي10,97قرار دارد، این شهرستان 

- عملکرد اراضی زیر کشت گندم شهرستان طبس از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و به نظر می

هاي الزم و مرتبط میزان رسد الزم است به این مسأله توجه شده و بر اساس مطالعات و پژوهش

  تولید در هکتار گندم شهرستان افزایش یابد.
  

  .1382سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار گندم در سال -44ارهشم جدول

  شرح

  شهرستان

  عملکرد در هکتار (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)  سطح کاشت (هکتار)

  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل

  0  3813  3813  0  17210  17210  0  4514  4514  ابرکوه

  0  2573  2573  0  1508  1508  0  586  586  اردکان

  Ø  2792  2791  Ø  2283  2290  Ø  1219  1223  بافق

  286  2575  2563  2  3390  3393  7  1317  1324  تفت

  0  4179  4179  0  27241  27241  0  6519  6519  خاتم

  0  2790  2790  0  1925  1925  0  690  960  صدوق

  0  2753  2753  0  2442  2442  0  887  887  مهریز

  0  2854  2854  0  1521  1521  0  533  533  میبد

  0  3042  3042  0  2263  2263  0  744  744  یزد

  Ø  7427  7427  Ø  2740  2741  Ø  2709  2711  طبس

  308  3434  3432  4  67717  67721  13  19717  19730  مجموع

  -  -  -  -  10,97  10,97  -  13,74  13,74  درصد شهرستان از استان

  .1388مأخذ: سالنامه اماري استان یزد 

  

یکی از غالت مهم در جهان باشد. جو محصوالت استراتژیک تولیدي در استان جو می از دیگر

هاي گیرد. از جو استفادهبشر و حیوانات قرار میاستفاده  که به عنوان غذا مورد شودمحسوب می

 کوب به عنوان خوراك دام مورد. بخش قابل توجهی از آن به صورت درسته یا نیمشودمختلفی می
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انواع نان و  هتهی رجو د توان به استفاده ازموارد دیگر استفاده جو می ند. ازگیررار میقاستفاده 

  .شودمیاستفاده ، تولید نوشیدنی و...تهیه برخی غذاهاي کودك،سوپ

باشد.  از این میهاي مختلف استان یزد نشان دهنده تولید جو در شهرستان 45جدول شماره 

ی بیشتر تمایل به کشت جو داشته و تولید این محصول در آمار مشخص است که کشاورزان طبس

نکته قابل توجه این است که عملکرد در هکتار  بس از رونق باالیی برخوردار است.شهرستان ط

 تر است.هاي استان پایینتولید جو در شهرستان طبس نیز از میانگین عملکرد در هکتار شهرستان

درصد از کل  43,3به کشت جو اختصاص دارند چراکه اراضی کشاورزي شهرستان طبس که 

درصد کل جو  39,14شود در حالی که تولید شهرستان طبس اراضی زیرکشت استان را شامل می

  باشد.تولیدي استان می
  

  .1382سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار جو در سال -45شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  عملکرد در هکتار (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)  شت (هکتار)سطح کا

  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل

  0  3743  3743  0  756  756  0  202  202  ابرکوه

  0  2604  2604  0  1138  1138  0  437  437  اردکان

  Ø  817  816  Ø  1973  1995  Ø  409  414  بافق

  Ø  2282  2273  0  566  566  1  248  249  تفت

  0  3069  3069  0  2790  2790  0  909  909  خاتم

  0  2486  2486  0  184  184  0  74  74  صدوق

  0  2774  2774  0  430  430  0  155  155  مهریز

  0  3000  3000  0  225  225  0  75  75  میبد

  0  2880  2880  0  455  455  0  158  158  یزد

  0  2325  2325  0  4733  4733  0  2036  2036  طبس

  167  2572  2569  1  12094  12095  6  4702  4708  مجموع

        0  39,14  39,13  0  43,30  43,25  درصد شهرستان از استان

  .1388-مأخذ: سالنامه اماري استان یزد

بدلیل داشتن کیفیت منحصر بفرد، از جایگاه ویژه ای در بازارھای جھانی برخوردار است، با توجه به   زعفران

به عنوان یک  باشد کهن میاز دیگر محصوالت قابل ذکر تولیدي در استان یزد زعفرااھمیت 

امروزه زعفران در صنایع پخت و پز، .  شودشناخته می محصول صادراتی با ارزش در اقتصاد کشور

کاربردهاي فراوانی دارد و اخیراً به دلیل اثرات  و شیمیایی قنادي، نوشابه و مصارف دارویی
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 46جدول شماره ه است.ن مورد توجه قرار گرفتآضد سرطان بودن  بیولوژیکی مفید و خصوصاً

  دهد.میزان تولید زعفران و عملکرد در هکتار این محصول را نشان می

  
  .1382سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار زعفران در سال -46شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  عملکرد در هکتار (گرم)  میزان تولید (کیلوگرم)  سطح کاشت (هکتار)

  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ابرکوه

  0  1857  1857  0  13  13  0  7  7  اردکان

  0  2317  3217  0  415  415  0  129  129  بافق

  0  3500  3500  0  7  7  0  2  2  تفت

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  خاتم

  0  2500  2500  0  5  5  0  2  2  صدوق

  0  2667  2667  0  8  8  0  3  3  مهریز

  Ø  Ø  0  Ø  Ø  0  Ø  Ø  0  میبد

  0  1000  1000  0  2  2  0  2  2  یزد

  0  2893  2893  0  593  593  0  205  205  طبس

  0  2986  2986  0  1042  1042  0  349  349  مجموع

  0  0  0  0  56,9  56,9  0  58,74  58,74  درصد شهرستان از استان

  .1388مأخذ: سالنامه اماري استان یزد 

  

  هاي کشاورزيجایگاه شهرستان طبس در شاخص-ث

در هکتار (میزان برداشت) غالب محصوالت کشاورزي در طبس از  عملکردبر طبق آمار موجود

کنجد دارد.  میانگین استان کمتر بوده و مزیت نسبی شهرستان در سه محصول زعفران، گندم و 

هاي شهرستان بافق از طبس بیشتر شود که هرچند سطح نخلستانه میدر مورد نخیالت مالحظ

تري قطه نظر میزان تولید و عملکرد در هکتار، شهرستان بافق در وضعیت بسیار پاییناست، اما از ن

  باشد:نسبت به طبس قرار دارد.  لذا توجه به دو مورد ذیل مهم می

  .خواه (زعفران)توسعه همراه با کنترل کیفیت و مرغوبیت نخیالت و گیاهان کم آب-

  گیاهان صنعتی و داروئی.برداري از بر افزایش سطح پوشش و بهره تأکید-

هاي اخیر به منظور مقایسه جایگاه کشاورزي و دامداري شهرستان در سال 47جدول شماره 

  تهیه و تنظیم گردیده است.
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  هاي کشاورزي، دامی و منابع آب.جایگاه شهرستان طبس در شاخص-47شماره جدول

  شاخص
سال مورد 

  بررسی

ستان مورد تعداد شهر

  بررسی
  شاخص شهرستان

شاخص 

  استان

رتبه شهرستان 

  طبس

  ترین شاخصپایین  باالترین شاخص

  شهرستان مربوطه  مقدار  شهرستان مربوطه  مقدار

نسبت سطح زیر کشت به مساحت استان 

  (درصد)

  بافق  0,3  مهریز  1,3  -  0,8  -  5  65

  اردکان  0,4  میبد  4,1  -  1,5  -  7  75

  طبس  0,2  میبد  4,5  10  1  0,2  10  83

  سرانه سطح زیر کشت (هکتار)

  یزد  0,03  مهریز  0,3  -  0,1  -  5  65

  یزد  0,01  تفت  0,3  -  0,14  -  7  75

  یزد  0,01  خاتم  0,9  8  0,14  0,17  10  83

سهم از تولید محصوالت زراعی و باغی در 

  استان (درصد)

  بافق  6,4  مهریز  34,8  3  -  15,8  6  65

 اردکان  5  ابرکوه  18,6  4  -  10,7  7  75

 اردکان  4,6  طبس  18,4  1  -  18,4  10  83

  عملکرد در هکتار محصوالت زراعی (تن)

  بافق  3,2  یزد  10,5  4  5,9  4,7  6  65

  طبس  4,7  یزد  19,8  10  8  4,7  10  75

  بافق  6,3  تفت  23,2  3  11,2  15,9  10  83

  عملکرد در هکتار محصوالت باغی (تن)

  اردکان  2,5  میبد  4,6  5  3,6  2,6  6  65

 مهریز  1  میبد  5,2  6  2,1  2,2  7  75

 مهریز  0,9  مهریز  4,7  6  1,9  2  10  83

  سرانه تولید محصوالت باغی (تن)

  یزد  35,5  تفت  385,6  -  136,2  -  5  65

  یزد  26,1  خاتم  320,8  -  145,4  -  7  75

  یزد  27,4  مهریز  884,2  9  142,4  86,4  10  83

  م)سرانه تولید محصوالت باغی (کیلوگر

  یزد  151  ابرکوه  1385  -  373,5  -  5  65

  یزد  129,5  خاتم  2271  -  605,3  -  7  75

  یزد  143  مهریز  3454  3  697,5  2,53  10  83

  سرانه تولید گوشت قرمز (کیلوگرم)

  یزد  8,9  تفت  64,4  -  19  -  5  65

  یزد  6,9  مهریز  49,9  -  30,7  -  7  75

  یزد  6,7  خاتم  129,3  5  27,9  52,5  10  83

  : سازمان جهاد کشاورزي.مأخذ
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  تولید و عملکرد محصوالت کشاورزي-7- 4-1-10

هاى کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها تولیدات کشاورزى  فرآورده

ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت  خاطر تأمین اساسى شود، به اطالق مى

اي زي و تولیدات کشاورزي مسأله عملکرد محصول از اهمیت ویژهدر مباحث کشاور  است.

- فعالیت باشد.برخوردار است که در حقیقت بیانگر کارائی و بازده فعالیت کشاورزي مورد نظر می

 باشد.هاي کشاورزي در جهت افزایش عملکرد محصوالت تولیدي در حال تغییر و تحول می

  باشد:کارهاي به منظور نیل به اهداف ذیل میبال راهافزایش عملکرد محصوالت کشاورزي به دن

 شود کار گرفته  براى تولید مقدار معینى از محصول، کمترین مقدار نهاده به.  

 با مقدار معینى نهاده، بیشترین محصول تولید گردد.  

 دست آید  با کمترین مقدار نهاده، بیشترین مقدار محصول به.  

تولیدي در شهرستان طبس مورد توجه قرار گرفته شده  در این قسمت میزان علکرد محصوالت

هاي محصوالت زراعی تولیدي در شهرستان شامل؛ غالت حبوبات، دانه 48است.  در جدول شماره 

  اي، محصوالت جالیزي سبزیجات و... بیان شده است.روغنی، نباتات علوفه
  

  رد محصوالت زراعی شهرستان طبس.میزان تولید و عملک-48شماره دولج

  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)  نام محصول  شرح

  غالت

  3035  11344  گندم

  2593  5243  جو

  3250  39  برنج

  4609  106  ذرت دانه اي

  حبوبات

  1000  2  نخود

  929  13  لوبیا

  810  34  عدس

  1000  4  سایر حبوبات (ماش)

  هاي روغنیدانه

  1000  2  وغنیآفتابگردان ر

  901  91  کنجد

  789  15  کلزا

  نباتات علوفه اي

  11542  2897  یونجه

  49903  5639  ايذرت علوفه

  148938  23830  سورگوم

  25333  228  ايشلغم علوفه

  28286  198  ايچغندر علوفه

  90757  52730  خصیل
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  ان طبس.میزان تولید و عملکرد محصوالت زراعی شهرست: 48ادامه جدول شماره 

  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)  نام محصول  شرح

محصوالت 

  جالیزي

  

  23159  1899  هندوانه

  24600  10947  خربزه

  19800  99  طالبی

  24704  1334  خیار

  15000  15  انواع کدو

  سبزیجات

  

  22286  312  پیاز

  23687  1587  گوجه فرنگی

  30411  1703  بادمجان

  11784  1473  سیرخشک

  31091  342  انواع کلم

  31000  155  هویج فرنگی

  28936  13195  سبزیجات برگی

  24384  5901  سایر سبزیجات

محصوالت 

  صنعتی

  2513  98  پنبه

  2417  672  ارزن

  سایر
  1022  46  آفتابگردان آجیلی

  925  62  سایر محصوالت

  692394  142255  جمع کل زراعت

  .1388ستان طبسمأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي شهر
  

اي است چنانچه هاي خشک، پسته داراي جایگاه ویژهدر بین محصوالت باغی و در گروه میوه

شود.  بطور کلی باغات پسته و درصد کل سطح زیر باغات شهرستان را شامل می 15,5نزدیک به 

-ویژهنیمه گرمسیري و هسته دار بخصوص انار شهرستان داراي جایگاه و ارزش  -هاي خشکمیوه

میزان تولید و عملکرد محصوالت در جدول ذیل ي و اقتصاد منطقه و استان دارد. اي در کشاورز

  باغی شهرستان طبس نمایش داده شده است.
  میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی شهرستان طبس.-49شماره جدول

  گرم)عملکرد (کیلو  میزان تولید (تن)  نام محصول  شرح

  دارهاي دانهمیوه

  8400  6/12  سیب

  6444  6/11  گالبی

  6500  4/10  به

  دارهاي هستهمیوه

  5750  9/29  آلبالو

  4095  2/17  گوجه

  8300  332  زردآلو

  ریزهاي دانهمیوه
  14500  6/359  انگور عسکري

  1700  45/14  انواع توت درختی

  هایخشکمیوه

  1051  436  پسته

  1754  2/34  بادام

  1450  8/5  گردو

  .1388-مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان طبس
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  میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی شهرستان طبس.- 50شماره جدول

  عملکرد (کیلوگرم)  میزان تولید (تن)  نام محصول  شرح

هاي میوه

  گرمسیري

  4900  2007  خرما (اصالح شده)

  5300  2788  خرما (محلی)

  451  7/16  زیتون

  مرکبات

  5750  9000  پرتقال

  4095  7486  نارنگی

  8300  5000  لیمو ترش

  14500  77492  لیمو شیرین

  1700  9500  گریپ فروت

  1051  12486  نارنج

  12500  5/337  انار

  3500  4/8  انجیر

  11000  44  خرمالو

  سایر

  (قلمه) 250000  (قلمه) 1625000  گلستان (نرگس)

  6500  5/6  توتستان براي نوغان

  5  745/1  زعفران

    4/7261  جمع کل

  .1388-مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان طبس

  

بر اساس اطالعات جداول فوق، میزان تولید و عملکرد انواع محصوالت زراعی و باغی در 

ت کشاورزي به طور کلی در سه بخش شهرستان محاسبه شده و در جدول زیر عملکرد محصوال

اي آمده است. حجم کل تولیدات بخش کشاورزي شهرستان طبس زراعی، باغی و گلخانه

درصد کل سطح  12/9هکتار است.   3/12293هزار تن و کل مساحت سطح زیر کشت  762/146

تولید  درصد کل تولیدات کشاورزي استان یزد مربوط به طبس است. به جز در 21/12زیر کشت و 

ها کشاورزان طبسی عملکرد بهتري نسبت به عملکرد متوسط اي در سایر بخشمحصوالت گلخانه

اند. امروزه به جهت محدودیت شدید منابع آب، براي ارزیابی عملکرد بخش کشاورزي استان داشته

این گیرد. بر اساس میزان تولید محصول به ازاي مصرف هر متر مکعب آب نیز مورد توجه قرار می

تري نسبت به استان یزد قرار معیار عملکرد بخش کشاورزي در طبس در وضعیت بسیار مناسب

  دارد.
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  عملکرد بخش کشاورزي شهرستان طبس. -51شماره جدول

  استان  شهرستان  شرح

  11444  15483  عملکرد در هکتار محصوالت زراعی(کیلوگرم)

  3187  3252  والت باغی(کیلوگرم)عملکرد در هکتار محص

  28  1/24  اي(کیلوگرم)عملکرد در مترمربع محصوالت گلخانه

  69/0  37/1  عملکرد به ازاي مصرف هر متر مکعب آب (کیلوگرم)

  مأخذ: محاسبات محقق.

  هاي آبیاريکم و کیف منابع تأمین آب کشاورزي و روش- 8- 4-1-10

حدودیت منابع آبی قرار دارد و بسیاري از کشاورزي شهرستان طبس به شدت تحت تأثیر م

برند. همان گونه که قبالً بیان شد بیش از هاي آبریز در وضعیت بحرانی به سر میها و حوضهدشت

شود. از یک سو منابع محدود درصد از کل آب استحصال شده در بخش کشاورزي مصرف می 91

اند و از سوي دیگر ري پیدا کردهدرپی محدودیت بیشتهاي پیآب کشاورزي به علت خشکسالی

  انتقال و آبیاري نیز کارایی مناسبی ندارد.

نیز بیان شد نظام آبیاري در اکثر روستاهاي استان و  6-10-1-4همانطور که در بخش 

دیرباز سه نوع تملک حقابه در منابع آبوجود همچنین شهرستان طبس به صورت سنتی بوده و از 

روز بوده و کاهش آبدهی قنوات منجز به افزایش  بر حسب شبانهمدار گردش آب .  داشته است

هاي کنار قنوات را موجب شده است.  استفاده روزافزون از چاهمدت مدار گردش آب شده است و 

اق روستاها به صورت کمرنگ وجود داشته ین آبیاري در اکثریت قریب به اتفهاي نوروشاستفاده از 

  است. نمایش داده شده 41در جدول  اي نوین آبیاريهو ارقام مربوط به روش و آمار

توان به اقداماتی از قبیل اقداماتی از قبیل کشت گیاهان کم براي افزایش بازده آبیاري می

داري و هاي زراعی به سوي باغآبخواه، تغییر شیوه آبیاري به آبیاري تحت فشار، هدایت فعالیت

اطالعاتی در مورد منابع آبی شهرستان  52دول شماره در جاي اشاره کرد. هاي گلخانهه کشتتوسع

  .هاي متفاوت آن بیان شده استطبس در بخش
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  .منابع آبی شهرستان طبس -52شماره جدول

  شرح

  منابع آبی
  ساالنه میزان آب استحصالی

  قبل از خشکسالی

  ساالنه میزان آب استحصالی

  بعد از خشکسالی

  (رشته )قنات 
چاه 

  (حلقه)

  چشمه

  (دهانه)
  (مترمکعب)

(لیتر 

  درثانیه)
  (مترمکعب)

(لیتر 

  درثانیه)

  بخش

  1966  62978384  3170  99969120  17  102  66  مرکزي

  1014  32211935  1600  50302765  24  93  85  دستگردان

  317  10600518  530  16572168  22  10  62  دیهوك

  3297  104790837  5300  166844053  63  205  213  جمع کل

  .1388- مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي استان یزد
  

از اینرو بدلیل عدم وجود منابع آب دائمی و سطحی و عدم انتقال آب خارجی از حوزه به 

تر از منابع آبی موجود شهرستان امکان توسعه و برداشت بیش -منطقه، موجب افت بیالن منابع آب

- هاي آب زیرباشد، لذا با توجه به شرایط خاص اقلیمی و طبیعی سفرهمیسر نبوده و ممنوع می

کنند، بعبارتی منابع آبی مانند زمینی تغییرات زیادي را همراه با نوسانات بارندگی تجربه می

هاي نیمه عمیق و قنوات ن وجود چاهباشند با ایها هوابین میقنوات و بسیاري از چاه -هاچشمه

آب زراعی  تأمیناند که این مهمترین منابع بیشترین میزان آب استخراجی را بخود اختصاص داده

 خصوصاًتوسعه کشاورزي  -پذیري زیاد آن از نوسانات بارندگیتأثیرباشند. اما به دلیل شهرستان می

ذا با توجه به ه نخلیات) شکل گرفته است، لتوسع -ریزي شده ( طرح طوبیبرنامه -باغات متمرکز

هاي عمیق، و کیفیت منابع آب چاه گذار بر کمیتتأثیربارندگی و ...  شرایط مورفولوژیکی، شیب،

آب  تأمینهاي ترین گزینههاي نیمه عمیق به ترتیب به عنوان اصلیها و چاهچشمه ،قنوات

 هاي کشاورزي شهرستان باتوسعه فعالیتریزي براي کشاورزي شهرستان مطرح هستند و برنامه

اي از جزئیات منابع آبی مناطق خالصه از این منابع موجود استوار باشد.برداري سد بر پایه بهره

  نشان داده است. 53مختلف شهرستان طبس نیز در جدول شماره 
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  ن طبس به تفکیک بخش و دهستان خالصه اطالعات منابع آبی شهرستا - 53شماره جدول

  دهستان  بخش
  رشته قنات

عمیق چاه عمیق و نیمه

  (حلقه)
  جمع منابع  چشمه (دهانه)

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  مرکزي

  3/17  83  18  11  8/24  51  9/9  21  گلشن

  5/6  31  6/1  1  7/9  20  7/4  10  نخلستان

  1/9  44  6/6  4  2/10  21  9/8  19  منتظریه

  6/5  27  6/1  1  8/4  10  5/7  16  پیرحاجات

  5/38  185  8/27  17  5/49  102  31  66  مجموع

  دستگردان
  7/28  138  8/9  6  9/42  88  7/20  44  دستگردان

  3/13  64  6/29  18  4/2  5  3/19  41  کوه یخاب

  42  202  4/39  24  7/45  93  40  85  مجموع

  دیهوك
  3/9  45  7/19  12  9/2  6  6/12  27  دیهوك

  2/10  49  1/13  10  9/1  4  4/16  35  کویر

  5/19  94  8/32  22  8/4  10  29  62  مجموع

  100  481  100  63  100  205  100  213  جمع کل

  .1388- مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي استان یزد

  

هاي نوین گذاري در استفاده از روشدهقانی سرمایه - برداري سنتیبه دلیل حاکمیت نظام بهره

هاي کرتی و غرقابی صورت نگرفته و همچنان نظام آبیاري بر اساس شیوه آبیاري در شهرستان

هاي متعددي از جمله؛ کمبود مقدار منابع آبی، خرد بودن اراضی، اقلیم نامساعد، است.محدودیت

گیري و آب و هواي گرم، تبخیر و تعرق زیاد، عدم تمکن مالی، فقدان تجربه کافی و...مانع از شکل

  یاري نوین در شهرستان شده است.هاي آبتوسعه روش

رویه، به شدت تحت فشار بوده و امکان منابع آب زیرزمینی شهرستان به علت برداشت بی

البته ضروري است تدابیر الزم براي تغذیه مصنوعی  داشت آب از این منابع محدود است.توسعه و بر

 حالت براي رفع کمبودها، ترینبینانههاي آب زیرزمینی براي حفظ وضع موجود و در خوشسفره

بستر توسعه آتی بخش کشاورزي در این شهرستان بنا بر مبناي  اندیشیده و به اجرا گذاشته شود.

آب از طریق منابع جدید نقش  تأمینتکیه بر استفاده بهینه از منابع موجود آب استوار است و 

این اساس برنامه ریزي بر  سعه کشاورزي به عهده خواهد داشت.ریزي توکمتري را در برنامه

جویی هایی که در زمینه صرفهدرمورد منابع آب کشاورزي شهرستان عمدتاً به ارائه مجموعه پروژه

هاي آبیاري، پوشش ها و کانالو بهبود بازدهی آبیاري پیشنهاد شده است شامل؛ احداث شبکه
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ازي و تسطیح مزارع سنتی، ها و نهرها، تجهیز و نوسانهار، تجهیز و نوسازي اراضی زیر دست شبکه

اي، احیا و مرمت قنوات، احداث استخرهاي هاي دسترسی، توسعه سیستم آبیاري قطرهاحداث راه

هاي موجود هاي زیربنایی اجرا شده و زیرساختوضعیت پروژه باشد.ذخیره آب (دومنظوره) و... می

  ست.نشان داده شده ا 54در روستاهاي شهرستان طبس نیز در جدول شماره 

  
  هاي موجود در روستاهاي شهرستان طبس هاي زیربنایی اجرا شده و زیرساختوضعیت پروژه -54شماره جدول

  جمع کل شهرستان  واحد کار  موضوع

  8/538  کیلومتر  کانال انتقال آب کشاورزي

  194  رشته  احیاء و مرمت قنوات

  834  هکتار  تسطیح اراضی

  28/66 کیلومتر  يگذارلوله

  5/33 کیلومتر  هاي بین مزارعریزي راهمرمت و شن

  55/102 هکتار  آبیاري تحت فشار

  164 هکتار  هاي تولید (کردآباد، بهارستان، نایبند)اجراي عملیات آب و خاك تعاونی

  18 کیلومتر  اجراي شبکه آبیاري فرعی در اراضی زیردست سد کریت و نهرین

  3/425  هکتار  اضی زیردست سد کریت و نهرینتجهیز و نوسازي ار

  .1388- مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي استان یزد

  

درجه سختی آب کیفیتی است که میزان سختی آب را مشخص می سازد. درجه سختی آب به 

درجه سختی  1بر حسب میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب بیان می شود. یعنی طورکلی 

(خاکی  قلیاییکه خاك  ایران کویريت.  بسیاري از شهرهاي کربنات کلسیم اسمیلی گرم  1آببرابر 

  دارند، از جمله مناطقی هستند که میزان سختی آب در آنها باالست. )فلزات قلیایی خاکیمملو از 

ابل استفاده بودن آب در بسیاري از مصارف (شرب، صنعتی، درجه سختی مالکی به منظور ق

آب مناطق مختلف شهرستان طبس نشان داده  درجه سختی 55کشاورزي و...) دارد.  در جدول 

  شده است.
  

) مورد مصرف بخش کشاورزي (واحد میلیون ECهدایت الکتریکی (-وضعیت کیفی منابع آب شهرستان- 55شماره جدول

  مترمکعب)

  حجم آب مصرفی

  محدوده مطالعاتی
EC<200 200<EC<400  400<EC<800  EC>800  جمع  

  69  -  24  30  15  طبس

  1  -  -  1  -  تل حمید

  0,15  0,05  0,1  -  -  کویر اله آباد

  .1383- مدیریت منابع آب و خاك-مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي
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  سموم دفع آفات) -بذر - کم و کیف کاربرد ماشین و ابزار در کشاورزي (کود- 9- 4-1-10

وسعه مکانیزاسیون ت از مهمترین عواملی که بتوان از آن به عنوان مشکلی بر سر راه شاید یکی

 به خصوص مالی کشاورزان اقتصادي و ضعف بنیه ام برد، عواملنرد شهرستان طبس کشاورزي 

واقعیت این است باشد.  ی که به صورت سنتی و با حجم تولید پایین مشغول به فعالیتند، میزارعان

ی هستند که به صورت سنتی با حجم تولید بخش کشاورزي را زارعان اي از شاغالنکه بخش عمده

اقتصادي  و فـاقد قدرت یافـته دهایی با ابعاد بسیار کوچک تجمعدر واح دهند کهمی شکیلپایین ت

و  هاي هدایتیاهرم فـقدان دلیل براي خرید ماشین و ادوات کشاورزي هستند.در این بین به

هاي اختصاصی سقف مبالغ مربوط به یارانه و نداشته حمایتی الزم، رهاورد چندان مثبتی به همراه

 56در جدول شماره نیز تناسبی با نیازهاي این بخش ندارد.  کشاورزي هايبراي خرید ماشین

آالت کشاورزي شهرستان طبس بیان شده است که با مطالعه این آمار تا حدي وضعیت ماشین

  نظام کشاورزي شهرستان از منظر درجه مکانیزاسیون مشخص خواهد شد.
  

  ادوات کشاورزي شهرستان طبس.آالت و وضعیت ماشین -56شماره جدول

  ورزيادوات خاك
تعداد 

  دستگاه
  ادوات کاشت و داشت

تعداد 

  دستگاه

  ادوات برداشت و

  پس از برداشت

تعداد 

  دستگاه

  17  کودپاش سانتریفوژ  285  انواع گاوآهن
و  1165انواع کمباین جاندیر 

955  
11  

  43  انواع دروگر  8  بذرکار کودکار  75  انواع دیسک

  9  چاپردو ردیفه ذرت  22  ذرت -بذرکار غالت  34  انواع لولر

  154  انواع تریلر تراکتوري  8  ردیفکارپنوماتیک و مکانیکی  205  کلتیواتور

  336  انواع بیل
کودپاش حیوانی، کودپاش بذرپاش 

  پاشدستی، مه
  214  انواع خرمنکوب  7

  2  انواع بوجار ساده و بوجار  3  ردیفکار مکانیکی  11  روتیواتور

  113  مرزکش
  انواع سمپاش پشت تراکتوري

  دار و بدون بوم)(بوم
  151  بر موتوريانواع یونجه  38

  0  سرشاخه خردکن  2  مجموعه پنوماتیک هرس  70  نهرکن

  6  زیرکش
  انواع سمپاش توربوالینر

  لیتري) 2000و  700(
  7  بیلر  4

  220  سمپاش پشتی موتوري  5  فاروئر

  125  اي و فرغونیهسمپاش زنب  2  کنمته چاله  591  جمع شهرستان

  1115  جمع شهرستان

  3  اره موتوري و تلسکوپی

  309  انواع تراکتورهاي شهرستان  2  زمینیکارسیر و سیبکودکار غده

  459  جمع شهرستان
  انواع پمپ آب شهرستان

  (موتور و الکتروپمپ)
169  

  .1388- مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي استان یزد
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  انمصرف سم و کود در شهرست

تن کود  5008و سالنامه حدود  1382بر اساس نتایج مقدماتی سرشماري کشاورزي سال 

شیمیایی در سطح شهرستان توزیع شده است.  بیشترین کود مصرفی در شهرستان به ترتیب؛ اوره 

باشد.  در این میان بیشترین درصد کود مصرفی شهرستان از استان، در گروه و فسفات آمونیوم می

ماکروکامل بوده است.  سرانه مصرف کود شیمیایی شهرستان طبس در لفات پتاسیم و کودهاي سو

.  از جدول مشخص است که بیشترین سهم را آورده شده است 57مقایسه با استان یزد در جدول 

مرکز توزیع خدمات کشاورزي صورت  11کود فسفات آمونیوم داشته اسنت (کود مصرفی توسط 

مصرف سرانه کود شیمیایی شهرستان با استان یزد مشخص گردیده که گرفته است).  در مقایسه 

باشد.  با توجه به تر از متوسط استان میسطح مصرف کود بخصوص کود نیترات امونیوم پایین

اینکه کاهش و استفاده بهینه مصرف کود شیمیایی و افزایش استفاده از کودهاي عالی به عنوام 

کشاورزي و محیط زیست مطرح است، لذا باتوجه به عدم تکامل مؤثرترین راهبرد توسعه پایدار 

وري، محدودیت خاك، عوامل تخریب خاك، الزم است تا در خصوص یافتگی مناسب سیستم بهره

بردار با مطالعه کارشناسی برداري بیشتر از قطعات خرد واحدهاي بهرهافزایش ارزش افزوده و بهره

  موقع کود بین کشاورزان اقدام گردد.و توزیع مناسب و به  تأمیننسبت به 

  
  مصرف کود شیمیایی در شهرستان طبس (واحد کیلوگرم)- 57شماره جدول

  کود

  شرح
  اوره  جمع

فسفات 

  آمونیوم

نیترات 

  آمونیوم

سولفات 

  پتاسیم
  سایر  ماکروکامل

  426  460  100  649  1033  2340  5008  شهرستان طبس

  4,99  5754  1578  7137  10338  22945  51851  استان یزد

  10,4  8  6,3  9,1  10  10,2  9,7  درصد شهرستان از استان

سرانه کود شهرستان 

  (تن/هکتار)
0,573  0,268  0,118  0,074  0,011  0,053  0,049  

سرانه کود استان 

  (تن/هکتار)
0,437  0,166  0,061  0,094  0,024  0,053  0,061  

تفاضل سرانه استان از 

  شهرستان
0,136  0,102  0,057  0,02  0,013  0  0,012-  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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ها در کشلیتر انواع سموم دفع آفات نباتی و حشره 7726میزان  1382بر اساس آمار سال 

باشد.  درصد از کل مصرف استان می 12,7سطح شهرستان توزیع گردیده است که این مقدار 

ن برداشت) غالب محصوالت کشاورزي در طبس از میانگین استان کمتر عملکرد در هکتار (میزا

بوده و مزیت نسبی شهرستان در سه محصول زعفران، گندم و کنجد دارد.  در مورد نخیالت 

هاي شهرستان بافق از طبس بیشتر است، اما از نقطه شود که هرچند سطح نخلستانمالحضه می

تري نسبت به طبس شهرستان بافق در وضعیت بسیار پاییننظر میزان تولید و عملکرد در هکتار، 

  باشد:قرار دارد.  لذا توجه به دو مورد ذیل مهم می

  خواه (زعفران)توسعه همراه با کنترل کیفیت و مرغوبیت نخیالت و گیاهان کم آب -

  برداري از گیاهان صنعتی و داروئیبر افزایش سطح پوشش و بهره تأکید -

کیلوگرم کود  5/332به طور میانگین در هر هکتار  1388در سال  در شهرستان طبس و

تان یزد شیمیایی مصرف شده است. در حالی که میانگین مصرف کود شیمیایی در هکتار در کل اس

اطالعات مربوط به کود شیمیایی مصرفی در شهرستان طبس در  کیلوگرم بوده است. 5/235

  بیان شده است. 58جدول شماره 
  

   1388 - شده (تن)مقدار انواع کود شیمیایی توزیع -58هشمار جدول

 اوره
فسفات 

 آمونیوم

نیترات 

 آمونیوم

سولفات 

 آمونیوم

سوپرفسفات 

 تریپل

سولفات 

 پتاسیم

کلرور 

 پتاسیم

میکرو 

 المنت

ماکروکامل 

NPK 
  جمع

2835  143  96  0  710  51  0  0  301  4136  

  .1388-ستان یزدمأخذ:سالنامه آماري ا

  

  امراض و آفات نباتی مهم شهرستان - 10- 4-1-10

شهرستان طبس با توجه به وسعت منطقه، تنوع اقلیم و همچنین محصوالت متنوع، داراي 

باشد که به دلیل اقلیم خشک و بیابانی منطقه، این دامنه و گستره امراض و آفات نباتی مهم می

اي را بر اقتصاد کشاورزي شهرستان اغی که خسارات عمدههاي محصوالت زراعی و بامراض در گروه

زاي گیاهی و نقشی که این با توجه به اهمیت روزافزون آفات و عوامل بیماري. وارد نموده است

لزوم شناخت آفات زراعی مربوط به کشاورزي موجودات در کاهش محصوالت کشاورزي دارند 
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در جدول  .دي با عوامل فوق بسیار ضروري استارائه راههاي مبارزه موثر و اقتصاشهرستان و 

  مشخصات آفات مختلف محصوالت شهرستان طبس ذکر شده است. 59شماره 

  
  هاي مهم محصوالت زراعی و باغی شهرستان طبس.آفات و بیماري -59شماره جدول

  هاي مهمآفات و بیماري  نوع محصول

  سیاهک آشکار و پنهان، سن گندم، زنگ زرد شته روسی، شته مومی،  گندم

  سیاهک آشکار و پنهان، زنگ زرد  جو

  بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه  برنج

  برگ خوار ارزن  ارزن

  عسلک، شته  حبوبات

  شته سیاه باقال  باقال

  پوسیدگی طبق آفتابگردان، عسلک  آفتابگردان

  برگ خوار کنجد، کپسول خوار کنجد، پوسیدگی طوقه  کنجد

  سرخرطومی برگ یونجه، سرخرطومی ریشه یونجه، تریپس،شته، سن  یونجه

  عسلک  ايذرت علوفه

  عسلک، شته  سورگوم

  شته  خصیل

  تریپس، عسلک، کنه  هندوانه

  عروسک خربزه، مگس خربزه، عسلک، شته، تریپس، کنه  خربزه و طالبی

  تریپس، شته، عسلک، مگس جالیز  خیار

  برگ خوار پیاز  پیاز

  هلیوتیس، شته، عسلک  فرنگیگوجه

  شته، کنه، عسلک  بادمجان

  زنگ زرد  سیر

  اگروتیس، سفیدك حقیقی  سبزیجات برگی

  برگ خوار، شته  ايسبزیجات غده

  تریپس، زنجرك، عسلک، سنک، کنه  پنبه

  زنجره پسته،پسیل پسته،کنه پسته  پسته

  هاکرم گرده خوار، کرم میوه خوار، کنه تارعنکبوتی، شپشک   خرما

  شپشک آردآلود مرکبات، برگ خوار مرکبات  مرکبات

  کرم میوه، شته  زردآلو

  زنجره، کرم خوشه خوار، سفیدك حقیقی  انگور

  کنه پیاز زعفران  زعفران

  شته  بادام

  شته، کرم خراط  گردو

  کرم گلوگاه انار  انار

  شته  آلو و گوجه

  شته  آلبالو

  .1388-مأخذ:سالنامه آماري استان یزد
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  ات عمومیتأسیستجهیزات و - 11- 4-1-10

-باشد ضمن آنکه فعالیتشهرستان طبس به عنوان یک قطب کشاورزي در استان مطرح می

ات و تأسیسهاي جانبی گروه کشاورزي (زنبورداري، مرغداري و شیالت) تولید آنها نیاز به 

هاي از؛ شرکتات عمومی کشاورزي شهرستان عبارتند تأسیسباشد.  از جمله تجهیزات متعددي می

  آوري شیر و... .تعاونی مصرف، مرکز خدمات کشاورزي، انبارهاي کود و آذوقه، ایستگاه جمع

اي که سردخانه با این وجود در شهرستان کمبودهاي متعددي در این زمینه وجود دارد به گونه

هداري کند و یا بزرگی که قادر باشد تا محصوالت درختی شهرستان از جمله زرد آلو، انار و... را نگ

هاي سرپوشیده ایزوله جهت نگهداري زعفران و ... وجود ندارد.  آوري پسته و یا سالنترمینال جمع

هاي تخصصی و تجربی که بتواند با استفاده از تجهیزات دولتی ها و اتحادیهاز سویی دیگر تشکل

ست تا از این رو الزم ا د.ن خدمات رسانی کنند، وجود ندارمانند سمپاش، کودپاش و... به کشاورزا

هاي ذیربط ات مورد نیاز بخش کشاورزي، ارگانتأسیسورده نمودن با شناخت مناسب نسبت به برآ

  ریزي بلند مدت نمایند.برنامه

هاي تعاونی تولید ناي بند و گلشن کویر در سال الزم به ذکر است در شهرستان طبس شرکت

تشکیل و با تحت  1375، نخلستان و منتظریه در سال هاي تعاونی تولید بهار کویرو شرکت 1373

هکتار از سطح زیرکشت پاییزه و  4810عضو،  1304پارچه آبادي و روستا و  81پوشش قرار دادن 

% سطح زیرکشت شهرستان) را 50هکتار از سطح زیرکشت باغات شهرستان (حدوداً  1185بهاره و 

ط به این زمینه استخراج شده و در جداول ذیل اند.  اطالعات آماري مربوبه خود اختصاص داده

  نمایش داده شده است.
  هاي تعاونی تولید شهرستان طبس وضعیت موجود شرکت -60شماره جدول

نام 

  شرکت

سال 

  تأسیس

هاي تحت تعداد آبادي

  پوشش

تعداد 

  اعضاء

تعداد چاه 

  (حلقه)

تعداد قنات 

  (رشته)

(لیتر میزان کل آبدهی 

  بر ثانیه)

گلشن 

  کویر
1373  17  159  19  1  425  

  725  13  21  220  26  1375  منتظریه

  580  15  14  436  13  1375  نخلستان

  455  3  19  189  21  1375  بهار کویر

  130  3  3  300  4  1373  ناي بند

  2315  33  72  1304  81  جمع کل

  .1388-مأخذ:مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان طبس
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  هاي تعاونی تولید.وضعیت سرمایه و سطح زیرکشت محصوالت زراعی و باغی شرکت - 61شماره جدول

  نام شرکت

میزان سرمایه 

شرکت (هزار 

  ریال)

  محدوده فعالیت

سطح زیرکشت 

محصوالت زراعی 

  (هکتار)

سطح زیرکشت 

محصوالت باغی 

  (هکتار)

سطح زیرکشت 

محصوالت زراعی و باغی 

  (هکتار)

  1150  250  900  دهستان گلشن  65398  لشن کویرگ

  2065  285  1780  دهستان منتظریه  83600  منتظریه

  1550  450  1100  دهستان نخلستان  115535  نخلستان

  1130  130  1000  دهستان دستگردان  54176  بهار کویر

  100  70  30  دهستان کویر  155047  ناي بند

  5995  1185  4810  ---  473756  جمع کل

  .1388-یریت جهاد کشاورزي شهرستان طبسمأخذ:مد

  

  هاي دامداري (دام وطیور، زنبورداري، نوغان داري و...)کم و کیف فعالیت-12- 4-1-10

بردار دام شهرستان بهره 8202، تعداد 1383بر اساس نتایج سرشماري کشاورزي در سال 

ستان) را در درصد ا 21,6رأس انواع دام (191000درصد استان) در مجموع حدود  14,6(

ه و ذغالهاي شهرستان را به ترتیب گوسفند و بره، بدهند. بیشترین تعداد دامشهرستان پرورش می

 22بردار در شهرستان به ترتیب متوسط سرانه دام هر بهرهشود. سپس گاو و گوساله شامل می

  نفر شتر است. 12,8رأس گاو گوساله و  3,92ه، ذغالرأس بز و ب 33,1رأس گوسفند، 

  

  تعداد انواع دام شهرستان.-62شماره جدول

  شرح
درصد شهرستان از   استان  شهرستان طبس

  استان

  سرانه دام

- تعداد بهره

  بردار

- تعداد بهره  تعداد

  بردار

  استان  شهرستان  دام  برداربهره  تعداد دام

  دام

  17  22  11,6  8,7  378387  22463  43673  1952  گوسفند و بره

  18  33  31  17,3  442855  24222  136012  4188  غالهزبز و ب

  5  4  12,4  19,2  45864  8596  5684  1655  گاو و گوساله

  21  13  33,1  52,5  16113  775  5338  407  شتر

  طیور
  13  11  8,5  10,3  498000  37657  42000  3888  سنتی

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

  .1388-ماخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

درصد  31ه غالزدرصد و سپس بز و ب 33,1یشترین درصد دام شهرستان از استان را شتر با ب

بردار شهرستان شود. ضمن اینکه در مقایسه سرانه دام هر بهرهدرصد شامل می 12,4گاو و گوساله 

تر ه باالتر و گاو و شتر پایینذغالهاي گوسفند و بو استان مشخص است که سرانه شهرستان در دام

راس)  20تا  3( در شهرستان طبس به دو صورت چکنه ان است. الزم به ذکر است دامدارياز است
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و رمه گردانی( چوپانی) بوده و همچنین به دلیل وجود عشایر جنوب خراسان همچون طوایف 

نفري شتر و تعداد کثیري دام سبک  400هاي ایلخانی، طاهري، دارین و عرب در منطقه شاهد گله

هایی که توان گفت دامبردار شهرستان از استان میعبارتی در مقایسه سرانه دام هر بهره هستیم. به

بیشتر جنبه نگهداري در محل و پرواربندي به صورت مجتمع را دارند. در شهرستان طبس از سرانه 

رخوردار ه و شتر، بذغالهایی که اتکاء بیشتري به مراتع دارند مانند بز و بباالتري در مقایسه با دام

- توان گفت روند توسعه دامداري شهرستان در جهت افزایش تعداد دام هر بهرهاست. بنابراین می

بیشتر در نگهداري و  مقرون به صرفه بودنیش هاي بزرگ و پرواري) و افزادام خصوصاًبردار( 

تایی و نفر روس 28750افزایش ارزش افزوده، وضعیت مناسبی دارد. هر چند که با توجه نزدیک به 

هاي بسیار و در روستاهاي کوچک و بزرگ شهرستان، امکان و فرصت وجود پتانسیل و ظرفیت

گذاري بیشتري در دامداري شهرستان وجود دارد که توجه مسئولین ریزي و سرمایهبرنامه

  طلبد.شهرستان را می

  

  زنبورداري

هاي موجود به ظرفیت زا است که اگرصنعت زنبورداري و تولیدعسل یک صنعت سبز و اشتغال

شهرستان  زایی ایجادشده به وسیله این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.در آن توجه شود، اشتغال

 شود.برداراناستان را شامل میدرصد بهره 3,36بردار پروش دهنده زنبور عسل، بهره 29طبس با 

درصد کندو و تولید  3,1و  1,8کیلو گرم تولید عسل به ترتیب  3624کندو و  405ضمن اینکه با 

  عسل استان را به خود اختصاص داده است.

  

  تعداد کندو و میزان تولید عسل شهرستان طبس-63شماره جدول

  درصد شهرستان از استان  استان  شهرستان طبس

-تعداد بهره

  بردار

تعداد 

  کندو

تولید عسل 

)kg(  

-تعداد بهره

  بردار

تعداد 

  کندو

ید عسل تول

)kg(  

-تعداد بهره

  بردار

تعداد 

  کندو

تولید عسل 

)kg(  

29  405  3624  863  22382  117171  3,5  1,8  3,1  

  .1388-ماخذ: سالنامه آماري استان یزد
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- کندو می 26و در استان  14بردار در شهرستان طبس متوسط سرانه تعداد کندوي هر بهره

 136کیلوگرم و در استان  125بردار طبس رهباشد. ضمن اینکه متوسط سرانه تولید عسل هر به

  کیلوگرم است.

بردار در طبس از متوسط استان به میزان چنانچه مشخص است متوسط تولید عسل هر بهره

بردار طبسی نیز به کندو کمتر است. ضمن اسنکه متوسط سرانه تولید عسل هر بهره 12حدود 

تر بودن سران ند که یکی از دالیل پایینکیلوگرم کمتر از متوسط استان است. هرچ 11میزان 

برداران شهرستان طبس ناشی از کمتر بودن تعداد کندوي آنها در مقایسه با استان تولیدات بهره

-رسد که این مهمترین عامل نباشد و احیاناً عدم آشنایی و شناخت کافی بهرهاست، اما به نظر می

برداران عدم توانایی مالی، نگهداري و اره بودن بهرهبرداران از شرایط نگهداري و تولید عسل، چند ک

جابجایی کندوها از مهمترین دالیل این امر باشد، چرا که در مقایسه موقعیت طبیعی و وضعیت 

پوشش گیاهی و مزارع و باغات شهرستان با استان و وضعیت بالنسبه مناسب آن در پرورش و 

اران و متوسط تعداد کندوي آنها باال باشد، مقدار بردباسد ضمن اینکه تعداد بهرهتولید عسل می

  سرانه تولید آنها نیز بیشتر از متوسط استان باشد.
  

  برداريهاي تولید و بهرهشیوه- 13- 4-1-10

درصد  11,1درصد گوشت قرمز و  8,4مرغ، درصد تخم 4,2درصد از گوشت سفید  4,1میزان 

هاي وجود در شهرستان اعم از آنکه اکثر دام مهم شیر تولیدي این شهرستان به شیوه سنتی است.

یابند و پرورش طیور ( مرغ) بصورت نیمه دامهاي کوچک و بزرگ به شیوه سنتی پرورش می

  صنعتی تا صنعتی میباشد.
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  .1385ورد و برآ 1384آمار دام و طیور شهرستان طبس به تفکیکی نوع دام در سال -64شماره جدول

  تعداد دام  نوع دام  ردیف
واحد 

  شمارش

ضریب تبدیل 

  واحد دامی

تعداد واحد 

  1384دامی 

تعداد دام 

1385  

تعداد واحد 

  1385بومی 

1  
گوسفند و بره داشتی 

  اي)(گله
  65000  65000  65000  1  راس  6500

2  
گوسفند و بره داشتی 

  اي)(چکنه
  14000  14000  14000  1  راس  14000

3  
داشتی(  بز بذغاله

  اي)گله
  116000  145000  116000  0,8  راس  145000

4  
بز بذغاله داشتی( 

  اي)چکنه
  8000  10000  8000  0,8  راس  10000

  46760  46760  45953  1  راس  45953  گوسفند و بره پروار  5

6  
گاو گوساله داشتی( 

  اصیل)
  23770  2377  23220  10  راس  2322

7  
گاو گوساله داشتی( 

  بومی)
  205  57  205  3,6  راس  57

8  
گاو گوساله داشتی( 

  دورگ)
  23066  5511  32268  6  راس  5378

  16144  2018  15328  8  راس  1916  گوساله پروار  9

  7598  107015  7598  0,017  قطعه  10701  مرغ گوشتی  10

  0  0  0  0,083  قطعه  5  مرغ تخمگذار  11

  0  0  0  0,1  قطعه  0  مرغ مادر گوشتی  12

  4120  103000  4120  0,04  هقطع  0  مرغ بومی روستایی  13

  88900  12700  88900  7  نفر  103000  شتر داشتی  14

  1108  1574  11018  7  نفر  12700  شتر پروار  15

  0  0  0  4  قطعه  1574  شتر مرغ مادر  16

  0 0  0  3  قطعه  0  شتر مرغ گوشتی  17

  0 0  0  0,4  قطعه  0  بوقلمون مادر  18

  0 0  0  0,38  قطعه 0  بوقلمون گوشتی  19

  0 0  0  0,083  قطعه 0  رههوب  20

  0 0  0  0,071  قطعه 0  قرقاول  21

  0 0  0  0,002  قطعه 0  قناري  22

  0 0  0  0,05  قطعه 0  کبک  23

  0 0  0  0,02  قطعه 0  بلدرچین  24

  -  938  0  0  کندو  172  زنبور عسل  25

  434581  -  431610  جمع واحد دامی

  1385 -زدماخذ: واحد آمار و اطالعات  سازمان جهاد کشاورزي استان ی
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  میزان تولید فراورده هاي دامی شهرستان-14- 4-1-10

بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته از سازمان جهاد کشاورزي استان یزد مجموع تولیدات 

درصد کل تولیدات دامی استان  6/7تن بوده است که معادل  6/20160دامی شهرستان طبس 

  بوده است. 8/249در استان  و 3/293است. سرانه تولیدات دامی در شهرستان 
  

  .تولیدات دامی شهرستان طبس -65شماره جدول

  تن درسال  تولیدات  تن در سال  تولیدات

  132  تخم مرغ  2044  گوشت قرمز

  17371  (گاو) شیر  591  مرغ گوشت

  6/7  تولید عسل  115  ماهی

  .1388- سازمان جهاد کشاورزي استان یزد

  

رسد میزان عملکرد تولید آمار و ارقام موجود در سالنامه اماري استان یزد به نظر میبر طبق 

چراکه به عنوان مثال با وجود اینکه باشد. شیر در شهرستان از میانگین استانی کمتر می

درصد  8,9درصد از گوسفند استان در شهرستان طبس وجود داشته دارد با این حال تنها 15,2

هاي شیردهی آمار مشابه مربوط به سایر دام بس بوده است.دي در شهرستان طشیر گوسفند تولی

  نشان داده شده است.   66نیز در جدول 
  تن)- میزان تولید شیر انواع دام در شهرستان طبس (رأس-66شماره جدول

  شرح

  برداريبهره

  گاو  بز  گوسفند

  درصد  شهرستان  استان  درصد  انشهرست  استان  درصد  شهرستان  استان

  19,8  1440  7276  14,4  2261  15655  13,6  307  2260  برداريتعداد بهره

  10,8  2214  20447  29,7  53131  178775  15,2  4761  31243  تعداد دام شیردوشی شده

  9,2  7505  81759  25,6  2616  10217  8,9  84  945  مقدار تولید شیر

  .1388مأخد: سالنامه اماري استان یزد 

  

روز گذشته نسبت به روز  365اي است که در منظور از دام شیردوشی شده، دام ماده

سرشماري زایمان کرده و از آن شیردوشی شده باشد.  دامی که تمام شیر آن به مصرف نوزادش 

  شود.رسد دام شیردوشی محسوب نمیمی

میزان کل تولیدي این  میزان تولید پشم گوسفند و مو و کرك بز در شهرستان با 67در جدول 

رسد شهرستان طبس درصد باالیی از این محصوالت در استان بیان شده است که به نظر می
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نیز  68در جدول استان) به خود اختصاص داده است. هاي تولیدات را (به نسبت سایر شهرستان

  شده است.یابند آورده آمار و ارقام مربوط به ماکیان شهرستان که به صورت سنتی پرورش می

  
  کیلوگرم)-تولید پشم گوسفند و مو و کرك بز (رأس-67شماره جدول

  شرح

  برداريبهره

  مو و کرك بز  پشم گوسفند

  درصد  شهرستان  استان  درصد  شهرستان  استان

  22,8  439  1926  7,6  1455  19050  برداريتعداد بهره

  32,4  22319  68957  9,2  28933  315623  تعداد دام

  27  7075  26248  10,3  27950  270861  مقدار تولید

  .1388مأخد: سالنامه آماري استان یزد 

  

  بهره برداري هاي پرورش ماکیان به روش سنتی و تعداد ماکیان-68شماره جدول

  برداريبهره

  شرح
  برداريتعداد بهره

  تعداد ماکیان

  اردك، غاز و بوقلمون  مرغ، خروس و جوجه

  13  498  37657  استان

  2  42  3888  شهرستان

  15,4  8,4  10,3  درصد

  .1388مأخد: سالنامه آماري استان یزد 

  

باشد که آمار موجود نکته قابل توجه در مورد تولید گوشت انواع دام در شهرستان طبس می

مار موجود حاکی از آن است که آ باشد.گر ضعف باالي شهرستان در تولید این محصوالت میبیان

  باشد.هاي استان در مقام اخر تولید گوشت انواع دام میشهرستان طبس در میان شهرستان

  
  کیلوگرم)-تعداد الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده (الشه-69جدولشماره

  شرح

  محصول

  وزن  تعداد

  درصد  شهرستان  استان  درصد  شهرستان  استان

  3,06  222484  7261740  1,85  4425  239779  جمع

  1,1  30938  2811774  1,09  1503  137590  گوسفند و بره

  2,00  26386  1321168  2,29  2012  87710  بز و بذغاله

  10,05  148515  1478140  11,22  726  6472  گاو و گوساله

  2,3  16645  1650658  2,3  184  8007  شتر

  .1388-ن یزدمأخد: سالنامه آماري استا
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  جایگاه فعالیت هاي دامداري شهرستان در سطح استان- 15- 4-1-10

هاي دامداري شهرستان با استان جدول ذیل تهیه و تنظیم گردیده به منظور مقایسه فعالیت

شود شهرستان طبس در زمینه پرورش دام در جایگاه مناسبی در است.  همانطور که مالحظه می

داري و برداران شهرستان عالقه خاصی به نوغانرسد بهرهبه نظر می  سطح استان برخوردار است.

هاي الزم در صورت رود مسئوالن با انجام تحقیقات و پژوهشزنبورداري نداشته که انتظار می

  ها را در سطح شهرستان عملی نمایند.ها، زمینه اجراي آنپذیر بودن این فعالیتتوجیه
  

  جایگاه فعالیت دامداري شهرستان طبس در میان شهرستان هاي استان.- 70شماره جدول

  محصول

  شهرستان

پرورش زنبور 

  عسل

پرورش دام 

  بزرگ

پرورش دام 

  کوچک

پرورش کرم 

  ابریشم

پرورش 

  ماکیان

  1670  0  2585  940  59  ابرکوه

  3784  0  3033  673  21  اردکان

  3280  0  3517  795  9  بافق

  5693  6  5929  622  405  تفت

  2967  1  2986  682  39  خاتم

  2778  1  2407  832  76  صدوق

  3888  0  4738  2138  29  طبس

  4496  60  3622  685  208  مهریز

  3699  0  3005  962  9  میبد

  5403  57  3231  1315  9  یزد

  37657  125  35052  9645  863  مجموع

  4  -  2  1  6  رتبه شهرستان

درصد شهرستان 

  طبس

3036  22,17  13,52  -  10,32  

  .1388-مأخذ:سالنامه آماري استان یزد

  

  اصطالحات به کار رفته در جدول به شرح ذیل است:

هاي پرورش دهنده دام بزرگ (گاو و گوساله، گاومی و بچه برداريپرورش دام بزرگ؛ بهره

  اند.روز گذشته، داراي حداقل دو رأس دام بزرگ بوده 365گاومیش و شتر و بچه شتر) که در طول 

هاي پرورش دهنده دام کوچک (گوسفند و بره و بز و بذغاله) برداريرورش دام کوچک؛ بهرهپ

  اند.روز گذشته، داراي حداقل دو رأس دام کوچک بوده 365که در طول 
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پرورش زنبور عسل؛ نگهداري انواع کندوي فعال (داراي جمعیت) اعم از نوع جدید یا قدیم، 

روز گذشته  365هایی که در طول برداريآید (بهرهحساب می زنبورداري یا پرورش زنبور عسل به

  اند).داراي فعالیت پرورش زنبور عسل بوده

- پرورش کرم ابریشم؛ نگهداري کرم ابریشم به منظور تولید پیله، پرورش کرم ابریشم یا نوغان

رش کرم روز گذشته داراي فعالیت پرو 365هایی که در طول برداريشود (بهرهداري نامیده می

  اند)ابریشم بوده

پرورش ماکیان؛ منظور پرورش انواع مرغ، خروس، جوجه، اردك، غاز و بوقلمون است. منظور از 

بردارانی است که تعداد ماکیان آنها در روز آمارگیري حداقل برداران سنتی، آن دسته از بهرهبهره

  قطعه بوده است. 10

  هاي آبزیانمیزان تولید فرآورده- 16- 4-1-10

  پرورش ماهی

استخر پروش ماهی وجود  65تعداد  1388بر اساس آمار موجود، در شهرستان طبس تا سال 

-تن محصوالت آبزي را تولید می 115مترمربع، میزان  123977داشته که با مساحتی در حدود 

رسد مساحت استخرهاي شهرستان طبس به نسبت کنند.  با توجه به آمار موجود به نظر می

 مساحت استخرهاي استان باالتر بوده و میزان تولید در واحد سطح کمتري را دارا هستند.میانگین 

  به تمایش در امده است. 71آمار مربوطه در جدول شماره 
  

  کمیت پرورش ماهی در شهرستان طبس.-71 شماره جدول

  شرح
  استخر

  تولید( تن)
  مساحت (متر مربع)  تعداد

  115  123977  65  بسط

  560  485000  362  استان

  20,5  25,6  18  درصد طبس از استان

  .1388-مدیریت شیالت استان یزد  -سالنامه آماري استان یزدمأخذ: 

  

درصد و تولید آن  25,6درصد، مساحت آن  18هاي پرورش ماهی شهرستان تعداد استخر

نرو با توجه به متوسط مساحت هر استخر است. از ایدرصد استان را به خود اختصاص داده 20,5

.  بر تر استباالهاي پرورش ماهی شهرستان از متوسط استان توان گفت که مساحت اکثر واحدمی
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هاي طبق آمار موجود، شهرستان طبس رتبه اول را در تولید محصوالت آبزیان را در بین شهرستان

مناسبی براي شهرستان و  زاییتغال و درآمداش ،پرورش ماهیرود باشد و انتظار میاستان دارا می

-هاي تشویقی، فرهنگتوان با گسترش حمایتبراي کشاورزان و روستائیان، باشد و می خصوصاً

سازي و آشنایی روستائیان، ضمن استفاده بهینه و مناسب از آب موجود و افزایش کیفیت آن در 

  وستائیان فراهم کرد.کشاورزي، فرصت خوبی را براي اشتغال، تولید و درامد ر

در این شهرستان با عنایت به وجود استخرهاي ذخیره آب کشاورزي (دومنظوره) زمینه 

جدول ذیل نشان  باشد.گذاري ویژه فراهم میرمایهمناسبی جهت پرورش آبزیان بدون نیاز به س

  باشد.دهنده آمار مربوط به این استخرها می
  

  وضعیت موجود شیالت مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان طبس  -72شماره جدول

  وضعیت موجود
  بخش

  تعداد
  دیهوك  دستگردان  مرکزي

  باب 500  50  100  350  استخر ذخیره آب زراعی موجود در سطح شهرستان 

  باب 168  18  35  115  استخر فعال در امر پرورش آبزیان

  باب26  1  2  24  انکیاز محل تسهیالت ب استخر احداثی دومنظوره 

  .1388-مدیریت شیالت استان یزد  -سالنامه آماري استان یزدمأخذ: 

  

  صنعت-1-11- 4

  روند تحوالت صنعت شهرستان-4-1-11-1

شناسی،شهرستان طبس بخش مرکزي ایران واقع شده و از  گانه زمین بر اساس تقسیمات پنج

ها اندیس معدنی شناسایی و  تان بالغ بر دهکانسارهاي متفاوت و متنوعی برخوردار است. در این شهرس

سنگ، فلدسپات، سیلیس، مرمر، مرمریت،  هاي صنعتی، ذغال ازقبیل؛ باریت، خاكمواد معدنی مختلف 

ترین  هاي نسوز و... از معادن شهرستان استخراج گردیده و آن را در ردیف غنی گچ، گرانیت وخاك

  مناطق معدنی کشور قرار داده است.

برداري صنعتی صادر شده حاکی ازباال بودن تعدادمجوزهاي  نسبی مجوزهاي بهرهبررسی سهم 

از معادن غنی شهرستان و برداري کانی غیرفلزي و بهره استخراج و فراوريصادره درزمینه 

هایی با ارزش افزوده روند توسعه به سمت کانی هاي اخیر بوده است.همچنین منسوجات در سل

  شرح ذیل بوده است:که به  باالتر بوده است
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درصد ارزش  78سنگ فسفات با داشتن  با سهم باال ارزش افزوده در کشور شامل کانیگروه اول؛

 .درصد ارزش افزوده تولیدي کل کشور 7/76افزوده تولیدي در کل کشور و فلورین باال 

درصد) شامل  20با سهم متوسط باال در ارزش افزوده تولیدي در کشور (حدود  گروه دوم؛

 .استخراج ذغال سنگ و سنگ باالست و کانولن و خاك نسوز

افزوده تولیدي در کشور شامل معادن باریت، سنگ فلوسپات، با سهم کم در ارزش گروه سوم؛

 .هاي تزئینی سرب و روي، سولفات سدیم، سیلیس و سنگ

و شن  با سهمی بسیار کم در ارزش افزوده تولیدي در کشور شامل تالک، بوکسیت گروه چهارم؛

 .و ماسه

با سهمی ناچیز از ارزش افزوده تولیدي در کشور شامل سنگ آهک، سنگ گچ و گروه پنجم؛

 .استخراج نمک

گذاري به سمت سنگ در شهرستان روند توسعه و سرمایههمچنین به دلیل وجود معادن غنی ذغال

احداث و تکمیل   سنگ نیز بوده است.احداث واحدهاي فراوري و تولید محصوالت وابسته به ذغال

سنگ نشان از تمایل به سنگ و کک شوي و همچنین مرکز تحقیقات ذغالواحدهاي فراوري ذغال

  هاي اخیر است.گذاري به این معادن در سالسرمایه

سال گذشته در بخش صنعت)، به راحتی  9با نگاهی دقیق به وضعیت جوازهاي صادر شده (طی 

سال گذشته عمدتاً در محدوده  9ت بخش صنعت شهرستان طی توان دریافت روند تغییر و تحوالمی

در جدول و نمودارهاي مربوط به اختمانی و مواد غذایی بوده است. کانی غیرفلزي، منسوجات، مصالح س

 5در پیوست ها، آمار کمی مربوط به این تغییرات در طی چند سال گذشته نشان داده شده است و آن

  ورده شده است.مفروض، آ لیست تمامی واحدهاي

هاي اخیر شاهد افزایش جزئی تعداد این واحدها در طی در زمینه تعداد واحدهاي فعال طی سال

هاي اخیر عمدتاً در زمینه کانی غیر فلزي و در ایم.  تعداد صنایع فعال در طی سالها بودهاین ساال

ر سطح شهرستان و وجود محدوده مصالح ساختمانی بوده است که با توجه به وجود معادن مربوطه د

برداري از این معادن و استفاده در بخش ساخت و ها در شهرستان، شاهد افزایش بهرهبازار مصرف آن
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  ایم.ساز بوده
  

  وضعیت تعداد جوازهاي در دست اجرا و محدوده فعالیت آن جوازها.- 73شماره جدول

  مورد نظر محدوده عمده صنایع سال  تعداد  سال

  کانی غیرفلزي  5  1383

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی .  3  1384

  مصالح ساختمانی  6  1385

  مصالح ساختمانی . مواد غذایی  6  1386

  منسوجات فراوري معدنی و مواد غذایی  8  1387

  مصالح ساختمانی  2  1388

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی .  9  1389

  ی و فراوري معدنیمصالح ساختمان  9  1390

  منسوجات و مواد غذایی  6  1391

  54  جمع

  .1387مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد 

  

  

  
  تعداد جواز واحدهاي فعال بر حسب سال.- 3نمودارشماره

  

دهاي در زمینه روند جوازهاي در دست اجرا نیز وضعیت مشابه قبل بوده و شاهد افزایش تعداد واح

زمینه فعالیت این واحدها نیز عمدتاً در جهت استفاده از  ایم.در دست اجرا طی چند سال اخیر بوده

معادن شهرستان و در زمینه تولید مصالح ساختمانی بوده است.  با نگاهی به جوازهاي فعال و در دست 

یز در شهرستان رسد در سالیان اخیر گرایش به سمت صنایع غذایی ناجراي شهرستان به نظر می
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گذاري در این بخش نیز بوده است.  گذاران به سرمایهگیر بوده است و نشان از تمایل سرمایهچشم

  باشد.جدول زیر و نمودار مربوط به آن بیانگر این مطلب می
  

  .وضعیت تعداد جوازهاي در دست اجرا و محدوده فعالیت آن جوازها- 74شماره جدول

  محدوده عمده صنایع سال مورد نظر  تعداد  سال

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی  3  1383

  مصالح ساختمانی .  1  1384

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی  3  1385

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی  9  1386

  مصالح ساختمانی .  4  1387

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی  9  1388

  الح ساختمانی و فراوري معدنی ومواد شیمیاییمص  14  1389

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی و مواد غذایی  30  1390

  مصالح ساختمانی و فراوري معدنی و مواد غذایی و مواد الکتریکی  11  1391

  84  جمع

  .1387مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد 

  

  
  د جواز واحدهایدر دست اجرا بر حسب سال.تعدا- 4نمودارشماره

  

گذاري در بخش صنعت شهرستان بوده است تعداد جوازهاي باطل شده  نیز مالکی براي تمایل سرمایه

ها اند.  محدوده فعالیت این جوازها و تعداد آنگذاران تمایل به ادامه فعالیت نداشتهکه به دالیلی این سرمایه

هاي معدنی و تا حدي منسوجات و صنایع غذایی در شهرستان گذاري در بخشنیز حاکی از تمایل سرمایه

گذاري در اند اما نشانن دهنده تمایل سرمایهطبس بوده است.  هرچند این جوازها قادر به ادامه فعالیت نبوه

  پذیر نبوده است.ها امکاناند که به دالئلی ادامه حیات آنها در شهرستان بودهبرخی زمینه
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  وضعیت تعداد جوازهاي باطل شده و محدوده فعالیت آن جوازها.- 75شماره جدول

  محدوده عمده صنایع سال مورد نظر  تعداد  سال

  مواد غذایی، منسوجات، کانی غیر فلزي و مواد شیمیایی  19  1383

  مصالح ساختمانی  36  1384

  مصالح شاختمانی، شیمیایی و غذایی  41  1385

  مصالح ساختمانی و مصنوعات فلزي  47  1386

  مصالح ساختمانی، محصوالت صنعتی و غذایی  46  1387

  مواد غذایی و محصوالت ساختمانی  103  1388

  منسوجات و مصالح ساختمانی  19  1389

  مصالح ساختمانی  3  1390

  مصالح ساختمانی  7  1391

  321  جمع

  .1387مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد 

  

  
  تعداد جواز واحدهاي باطل شده بر حسب سال.- 5 شماره مودارن

  

  ها و شاغلین صنعتی شهرستانتعداد کارگاه- 4-1-11-2

  برداري از سازمان صنایع و معادنهاي صنعتی داراي پروانه بهرهالف) واحد

داراي  1383بس در پایان سال بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن استان یزد شهرستان ط

هاي درصد از واحد 3کارگاه صنعتی در نقاط شهري و روستایی بوده که در حقیقت بیش از  412

هاي صنعتی موجود در شهرستان پنج شرکت داراي گردد. از واحدصنعتی استان را شامل می

درصد) از  3,1 گردند که این میزان(واحد توسط بخش خصوصی اداره می 407مدیریت دولتی و 

-باشد که خود مبین حضور فعال بخش خصوصی میدرصد) باالتر می 2,9میانگین سطح استان (
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درصد از  1,45ها بر حسب تعداد کارکن بیش از بندي کارگاهباشد. با توجه به جدول ذیل و طبقه

نفر  10یر هاي زهاي صنعتی شهرستان طبس در کارگاهدرصد از شاغلین کارگاه 1,25ها و کارگاه

درصد از شاغلین  1,65ها و حدود درصد از کارگاه 1,6قرار دارند. این در حالی است که تنها 

گیرند.  اطالعات مربوطه در نفر جاي می 50هاي باالتر از هاي صنعتی شهرستان در کارگاهکارگاه

مربوط به سال  جداول صفحات بعد بدان اشاره شده است. (الزم به ذکر است که آمار استخراج شده

  که در سالنامه اماري بدان اشاره شده است، در ادامه نشان داده شده است). 1386

  
  .1383هاي صنعتی فعال شهرستان طبس واحد-76شماره جدول

  شرح

  تعداد کارکن

  شاغلین  کارگاه

  شاغلین  تعداد  درصد  تعداد

  1,25  18  1,45  5  نفر 10کمتر از 

  3,65  290  5,3  18  50-10فر ن

  1,65  69  1,6  1  90-55نفر 

  -  -  -  -  نفر 100باالتر از 

  0,57  176  1,3  24  جمع

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

  .1383سال در هاي بخش صنعت در شهرستان طبس وضعیت شاخص-77شماره جدول

  واحد  عنوان
شهرستان 

  طبس

استان 

  یزد

سهم طبس از 

  استان

هاي صنعتی بر حسب تعداد تعداد کارگاه

  کارکنان

  3,96  10384  411  کارگاه  کل

  4,05  10051  407  کارگاه  نفر 1-9

  1,75  228  4  کارگاه  49-10نفر

  0  52  0  کارگاه  99-50نفر

نفر و  100

  بیشتر
  0  53  0  کارگاه

  هاي صنعتیاهتعداد شاغالن کارگ

  2,45  46695  1143  نفر  کل

  4,92  21536  1059  نفر  نفر 1-9

  1,53  5500  84  نفر  49-10نفر

  0  3756  0  نفر  99-50نفر

نفر و  100

  بیشتر
  0  15903  0  نفر

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس
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  درصد بر حسب نوع صنعت. 0-90زا با پیشرفت فیزیکیهاي  اشتغالبینی طرحپیش-78شماره جدول

  سرمایه ثابت( میلیون ریال)  زا( نفر)اشتغال  تعداد  نوع صنعت  ردیف

  119496  2048  126  غذایی  1

  47126  1411  65  کانی غیر فلزي  2

  28040  1200  79  نساجی  3

  53884  885  81  شیمیایی و سلولزي  4

  44315  857  7  يفلز  5

  292816  6401  388  جمع

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

  هاي صادر شده برحسب نوع صنعت.وضعیت موجود بر اساس مجوز-79شماره جدول

  سرمایه ثابت( میلیون ریال)  زا( نفر)اشتغال  تعداد  نوع صنعت  ردیف

  14286  304  23  غذایی  1

  6757  497  29  کانی غیر فلزي  2

  5397  366  23  نساجی  3

  15002  252  21  شیمیایی و سلولزي  4

  2471  83  7  فلزي  5

  43913  1502  103  جمع

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

شهرستان در گروه دوم شاغلین (یعنی هاي صنعتی توان گفت که نسبت کارگاهاز اینرو می

بندي کمتر از هاي بزرگ در این طبقهباشد. علیرغم اینکه سهم کارگاهنفر) قابل توجه می 50-10

باشد چنانکه از مطالب فوق مشخص است، شهرستان طبس علیرغم داشتن نیروي درصد می 0,5

استقرار صنایع کوچک و هاي محیطی غنی جهت داشتن توان -هاي مناسبانسانی و پتانسیل

-صنایع فرآوري معدنی و واقع شدن در مسیر ارتباطی کشور، نتوانسته است همانند سایر شهرستان

ها و کاربري صنعتی اردکان شاهد تمرکز و توسعه کارگاه - هاي استان و مناطق شمالی دشت یزد

هاي مناسب ها و فرصتعمده و قابل توجه اشد. به عبارتی نقش صنعتی این شهرستان علیرغم توان

است. یکی از دالیل این امر ناشی از عدم تهیه طرح جامع آن در سطح منطقه تعریف نشده

هاي بندي فضایی منطقه به کاربريطرح آمایش و همچنین توسعه کاربري و پهنه –شهرستان 

  مختلف است.
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  هاي صادر شده و بر حسب نوع صنعت.زوضعیت موجود بر اساس مجو-80شماره جدول

  سرمایه ثابت( میلیون ریال)  زا( نفر)اشتغال  تعداد  نوع صنعت  ردیف

  14286  304  23  غذایی  1

  6757  497  29  کانی غیر فلزي  2

  5397  366  23  نساجی  3

  15002  252  21  شیمیایی و سلولزي  4

  2471  83  7  فلزي  5

  43913  1502  103  جمع

  .1385-سعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبسمأخذ: مطالعات تو

  

واحد صنعتی در شهرستان طبس پروانه تأسیس دریافت  103بر اساس جدول فوق تعداد 

زایی را خواهند داشت نکته قابل توجه در این خصوص این نفر اشتغال 1500اند که بیش از کرده

اند و به نظر به بعد اخذ کرده 1382ا از سال هاي داراي جواز تأسیس، پروانه خود راست که کارگاه

هاس صادره صرفاً جهت استفاده از نفر شاغل و حتی اخذ مجوز 6500رسد که اعالم حدود می

کسب زمین و سایر امکانات بوده است. با این وجود و در صورت  -زاییتسهیالت بانکی ویژه اشتغال

ها و شروع بکار آنها و بنا بر ظرفیت اعالم درصد این واحد 100تأسیس کامل و پیشرفت فیزیکی 

  هاي صنعتی شهرستان مشغول بکار خواهند شد.نفر در واحد 6500شده آنها حدود 

با توجه به اینکه نسبت اشتغال خدماتی( غیر پایه) به اشتغال پایه در سطح شهرستان بر اساس 

باشد. در می 1,29پایه) برابر با و ضریب تکاثر ( نسبت به اشتغال  0,21برابر با  1375آمار سال 

واحد داراي پروانه و مجوز صادر شده با تمامی ظرفیت اسمی اعالم شده  103صورتیکه که از کل 

فرصت شغلی در مرحله اول و استفاده از ظرفیت کامل  1500برداري برسند ضمن ایجاد به بهره

شغل خدماتی نیز  3300حدود کارگاهی  -فرصت اشتغال ثابت صنعتی 6500واحد با ایجاد حدود 

در شهرستان ایجاد خواهد شد که با توجه به بار تکفل و بعد خانوار شهرستان، باعث ماندگاري و یا 

  نفر خواهد شد. 14000جذب بیش از 

واحد)  103هاي داراي مجوز و فعالیت کامل( ترین حالت و در صورتی که فقط واحددر بدبینانه

اشتغال خدماتی و ماندگاري و یا  920پایه، فرصت ایجاد بیش از شغل صنعتی  1500ضمن ایجاد 

چنین در زمینه صنایع معدنی که نفر در شهرستان طبس را بدنبال خواهد داشت. هم 3200جذب 
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هاي فعال به گردد در زمینه صنایع معدنی واحدخود موجب افزایش ظرفیت تولید و اشتغال می

  باشند:شرح ذیل می
  

  صنایع معدنی شهرستان طبس.-81شماره جدول

نام واحد   ردیف

  فرآوري

نوع مواد 

  تولیدي

  شماره

موافقت 

شماره پروانه 

  برداريبهره

ظرفیت 

تولید 

میزان 

  اشتغال

میزان 

سرمایه

وضعیت فعلی 

شرکت صفائیه   1  واحد

  گلشن

سولفات 

  سدیم

24/11/758-

12087  

 3700  نفر 44  4000  19/4/79/ت4722

میلیون 

- شروع بهره

برداري فعال  شرکت ماسه   2

گري ریخته

ماسه 

  گريریخته

29/2/76- 

2067  

10353 -1/9/77  30000  35  3729 

میلیون 

  فعال

شرکت فراوري   3

سنگ ذغال

تولید 

کنسانتره 

-  -  360000  26  16557 

میلیون 

  در دست اجرا

 23986  105  394000  -  -  واحد 3  جمع

میلیون 

-  

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

  .1385شش ماهه اول  -هاي فعال شهرستان طبسمشخصات واحد-82شماره جدول

  سرمایه ثابت (میلیون ریال)  اشتغال  ظرفیت تولید (تن)  ع محصولنو  واحد تولیدي  ردیف

  40  2  1000  یخ  یخسازي طبی  1

شرکت تعاونی   2

روستایی 

  401  14  268  سبزیجات خشک

  611  12  464  مواد غذایی  مژان طبس  3

  601  19  840  بیسکویت  ستاره طبس  4

  1200  17  1027  شکالت  شهد گلشن  5

  806  21  1500  ماکارونی  گلشن ماکارون  6

  1000  5  150000  منسوجات  زبیحی مقدم  7

محمد علی   8

  مکاریان

  70  12  100  منسوجات

  288  15  3500  منسوجات  نخلستان طبس  9

محمد حسن   10

  قربانیان

  272  12  22000  منسوجات

محصوالت   پوریا منش  11

  کاغذي

200  5  66  

  3750  40  15000  کود  طبس کود مهر  12

  3035  13  2100  پالستیک  مرپویا پلی  13

  191  11  25000  کانی غیر فلزي  گلشن طبس  14

  5500  10  100000  سنگ  باریت کویر  15

  2732  15  20000  فراوري معدنی  شرکت چیروك  16

شرکت فجر   17

  مزینوي

  2000  14  36000  فراوري معدنی

  1720  11  200000  فراوري معدنی  شرکت گلشن  18

  465  5  21000  یمواد کان  گل افروز عابدي  19

  169  6  100000  مصالح ساختمانی  سیمرغ طبس  20

  4000  10  120000  شن و ماسه  امید طبس  21

شرکت ذغال   22

  سنگ

  48000  69  150000  فراوري معدنی

  926  30  60  آالتشیر  مهاب طبس  23

بوران تجهیز   24

  طبس

  825  14  300000  قطعات فلزي

  . 1385- واحد آمار و انفورماتیک - زدماخذ: ا داره کل صنایع و معادن استان ی
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  هاي صنعتی بر اساس سرشماري کارگاهیب) کارگاه

کارگاه صنعتی وجود  412، در شهرستان طبس 1381بر اساس نتایج سرشماري کارگاهی 

هاي صنعتی واحد - هاي کارگاهی تولیديواحد -هاي خانگی مانند قالیبافیدارد( اعم از کارگاه

 32,5( واحد 134درصد) در نقاط شهري و تعداد  67,5(  واحد 278بین تعداد  بزرگ و ....) که از

  اند.داشتهدرصد) در نقاط روستایی قرار 
  

  هاي صنعتی شهرستان.تعداد کارگاه-83شماره جدول

  جمع کل  نقاط روستایی  نقاط شهري  شرح

  412  134  278  شهرستان

  13577  3618  9959  استان

  3  3,7  2,8  درصد

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

هاي صنعتی درصد کل کارگاه 3هاي صنعت ساخت شهرستان بیش از طبق آمار کل کارگاه

هاي درصد از کل کارگاه 3,7و  2,8هاي شهري و روستایی شهرستان به ترتیب استان بوده و کارگاه

  است.ستایی استان را به خود اختصاص دادهشهري و رو

- هاي صنعت ساخت شهرستان طبس را کارگاهچنانچه از امار فوق مشخص است، اکثر کارگاه

ها توان گفت که بسیاري از این کارگاهدهد.بعبارتی میهاي خرد و کوچک مقیاس تشکیل می

دستی و خانگی و قالیبافی در باشند، چنانکه صنعت هاي صنایع خانگی، کوچک و دستی می،کارگاه

هاي روستایی و همچنین شهرستان رواج دارد و ضمن تأمین شغل بسیاري از افراد به اکثر خانوار

  رود.خصوص زنان و دختران بعنوان منبع درآمدي موثر و قابل اتکایی براي آنها بشمار می

  هاي صنعتی روستایی شهرستان( جهاد کشاورزي)پ) واحد

هاي صنایع مورد موافقت اصولی براي طرح 54در شهرستان تاکنون تعداد  صنایع روستایی

نفر اشتغال  650برداري براي جمعیتی حدود روستایی صادر نموده است که در صورت بهره

نماید ولی بدلیل وجود مشکالتی چند نظیر کمبود اعتبارات  و شرایط دشوار مستقیم ایجاد می

 9طرح فوق تنها  54ابسامان اقتصادي مردم منطقه از تعداد اعطاي تسهیالت بانکی و وضعیت ن

برداري رسیده که همین تعداد کم نیز براي ادامه کار با مشکالت فراوانی مورد آن به مراحل بهره
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مورد در حال اجراي عملیات ساختمانی هستند و  18هاي باقیمانده باشند. از تعداد طرحمواجه می

  اند.شده مابقی از درجه اعتبار ساقط

کارگاه کارت  106هاي روستایی تاکنون براي در راستاي صدور کارت شناسایی براي کارگاه

هاي صورت نفر شاغل هستند و فعالیت 200است که در این تعداد کارگاه حدود صادر گردیده

گرفته در آنها شامل تراشکاي، جوشکاري، تعمیر ادوات کشاورزي، نجاري، پوشاك، آسیاب، آرد 

  باشد.لیکوبی و .... میشا

هاي صنعتی داراي ده بر اساس آمار موجود در سالنامه آماري استان یزد نیز، سهم تعداد کارگاه

هاي شهرستان درصد است که با توجه به وسعت و قابلیت 16/1نفر کارکن شهرستان از استان تنها 

  بسیار پایین است.

  

  .هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب وضعیت مالکیت، تعداد کارکنعداد کارگاهت -84شماره جدول

  شرح

  عمومی  خصوصی  هاکل کارگاه

49 -
10 
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50 
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 جمع

 0 0 0 0 5 0 1 4 5 0 1 4  شهرستان

 3 1 0 2 429 80 67 282 432 81 67 284  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

کارگاه داراي ده نفر کارکن و بیشتر در شهرستان وجود دارد که تماماً خصوصی  5در مجموع، 

هاي گاهنفر شاغل به کار هستند که تقریباً نیمی از شاغلین در کار 135ها هستند. در این کارگاه

  کنند.نفره فعالیت می 50 -99هاي نفره و نیمی دیگر در کارگاه 10 -49

  

  هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب شهرستان.تعداد شاغالن کارگاه -85شماره جدول

  جمع  نفر و بیشتر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  شرح

  135  0  67  68  شهرستان

  37444  25947  4656  6841  تاناس

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  ها و نواحی صنعتی و واحدهاي مستقر و شاغلین آن در شهرستانتعداد شهرك- 4-1-11-3

هکتار وجود دارد که در  148در سطح شهرستان طبس تنها یک شهرك صنعتی با وسعت 

برداري شده واحد در این شهرك بهره 13د عملیات اجرایی آن شروع شده است. تعدا 1370سال 

نفر در این شهرك اشتغال ایجاد شده است.  در جدول ذیل جزئیاتی از این  234است و براي 

این شهرك هاي واقع در شرکتاطالعاتی از مهمترین  86شهرك صنعتی و در جدول شماره 

  صنعتی نشان داده شده است.
  

  اطالعات مربوط به شهرك صنعتی طبس.-86شماره جدول

  موقعیت شهرك صنعتی طبس

  148  )مساحت کل شهرك(هکتار

  101  )مساحت فاز عملیاتی(هکتار

  101  )مساحت صنعتی(هکتار

  57  تعداد قراردادهاي منعقده

  0  )مساحت واگذار شده(هکتار

  13  تعداد واحد هاي به بهره برداري رسیده

  234  )به بهره برداري رسیده(نفر تعداد اشتغال واحدهاي

  17  تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز

  امکانات

  دارد  آب

  دارد  برق

  دارد  تلفن

  ندارد  گاز

  دارد  دسترسی به اینترنت (بدون نیاز به پیش شماره)

  ندارد  تصفیه خانه فاضالب

  ندارد  پست فشار قوي

  /http://www.sme.irعتی ایران   هاي صنمأخذ: تارنماي سازمان صنایع کوچک و شهرك

  

  شرکت هاي واقع در شهرکصنعتی مهمترین فهرست-87شماره جدول

  صنعت مربوطه  نام تجاري  نام قانونی  ردیف

  غذایی و آشامیدنی  گلشن ماکارون  تعاونی تولیدي گلشن ماکارونطبس  1

  کانی غیر فلزي  تعاونی معدنی فجرمزینوي  تعاونی معدنی فجرمزینوي  2

  ي)فلزي فابریکی(مصنوعات فلز  بوران  تعاونی تولیدي بوران تجهیزطبس  3

  ي)بریکی(مصنوعات فلزفلزي فا  جهان سیم گستر طبس  جهان سیم گستر طبس  4

  مواد و محصوالت شیمیایی  -  علیرضا مرادي  5

  منسوجات (به جز پوشاك)  نخلستان طبس  مجتمع ریسندگی و رنگرزي نخلستانطبس  6

  /http://www.sme.irماي سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران   مأخذ: تارن
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هکتار  15عملیات اجرایی آن در زمینی به وسعت  1383آباد نیز در سال ناحیه صنعتی عشق

  به نمایش در امده است. 88شروع شده است.  اطالعات مربوطه در جدول شماره 
  

  اطالعات مربوط به ناحیه صنعتی عشق آباد.- 88مارهجدولش

  موقعیت ناحیه صنعتی عشق آباد

  15  )کیلومترمساحت کل شهرك(

  10  )کیلومترمساحت فاز عملیاتی(

  10  )کیلومترمساحت صنعتی(

  9  تعداد قراردادهاي منعقده

  0  تعداد واحد هاي به بهره برداري رسیده

  0  )اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسیده(نفر تعداد

  5  تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز

  امکانات

  ندارد  آب

  دارد  برق

  ندارد  تلفن

  ندارد  گاز

  ندارد  دسترسی به اینترنت (بدون نیاز به پیش شماره)

  ندارد  تصفیه خانه فاضالب

  ندارد  پست فشار قوي

  /http://www.sme.irک و شهرکهاي صنعتی ایران   مأخذ: تارنماي سازمان صنایع کوچ

  

ها و نواحی صنعتی به هزار نفر الزم به ذکر است که در شهرستان سرانه مساحت شهرك

  هکتار است. 6/6هکتار و در استان  37/2جمعیت 

  پراکندگی جغرافیایی صنایع در سطح شهرستان- 4-1-11-4

 و نقش کالن، مقیاس در هاکاربري دقیق تعیین و فضا بنديبهینه عدم به توجه با که ییآنجا از

کشاورزي، صنعتی، خدماتی، توریستی،  متنوع هايدر کاربري استان (شهرستان) نواحی جایگاه

 معیارهاي و ضوابط طبس تاکنون شهرستان در لذا نشده است، قانونی و مدون و ... مشخص، اسکان

 به توجه با و وجود این است. با صنعتی وجود نداشته استقرار واحدهاي براي ايشده دوینت و اصولی

 هايدستگاه و 32و  13 هاي مادهکمیسیون نظر اعمال و صنعتی واحدهاي به زمین روند واگذاري

به  کلی است. در نگاهی گرفته شکل کنونی صورتبه شهرستان واحدهاي صنعتی استقرار متولی،

ضوابط  و هاحریم برخی رعایت با واحدهاي صنعتی عمده شهرستان، صنایع پراکندگی و یعتوز نحوه

طبس  شهرستان صنعتی هايکانون مهمترین اند،یافته استقرار طبس شمالی شهر نواحی در
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طبس،  -یزد محور طبس)، محدوده شهر کیلومتري جنوب 2صنعتی طبس ( شهرك از عبارتند

 مناطق سایر در صنایع روستایی قالب در واحدهاي پراکندههمچنین  و شهر ورودي مبادي

 واحدهاي صنعتی و استقرار واگذاري زمین در رشد روبه روند آنکه مهم روستایی. نکته و شهرستان

 گیريشکل به منجر حریم) رعایت فرودگاه (با تا طبس فاصل حد و طبس -  یزد امتداد مسیر در

- زیرساخت و کافی فضاي به توجه با است. لذا گردیده سطب -  یزد مسیر اشتغال و فضاي متراکم

 کنونی شرایط در که رسدمی نظر به دارد، صنعتی طبس وجود شهرك در که مناسبی هاي نسبتاً

 در صنعتی واحدهاي تمرکز با اینکه ضمن نداشته، هاسایر محدوده در واگذاري اراضی براي ضرورتی

 ساماندهی به توانشهر می موجود تأسیسات و تاز خدما گیريبهره بر عالوه مذکور شهرك

نمود.  موقعیت جغرافیایی شهرك صنعتی طبس در شکل شماره  اقدام صنعتی واحدهاي پراکندگی

  نشان داده شده است.  8

  

  
  موقعیت شهرك صنعتی طبس.-16شماره شکل
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هاي مهم تجاري، بازارهاي ها از کانونناز موارد مهم در استقرار واحدهاي صنعتی، فاصله آ

باشد که متأسفانه شهرك صنعتی طبس از این لحاظ از شرایط مصرف، مراکز جمعیتی و... می

پیشرفت این مناسبی برخوردار نبوده و فاصله زیاد این شهرك از این موارد، به مانعی در جهت 

تی طبس از مراکز مهم بیان در جدول زیر میزان فواصل شهرك صنع شهرك تبدیل گشته است.

  شده است.
  فاصله شهرك صنعتی طبس از مراکز مهم.-89شماره جدول

  کیلومتر 20  فاصله تا فرودگاه

  کیلومتر 20  فاصله تا راه آهن

  کیلومتر 300  فاصله تا مرکزاستان

  کیلومتر 15  فاصله تا نزدیکترین شهرستان

  کیلومتر 305  فاصله تا گمرك

  کیلومتر 1300  فاصله تا نزدیکترین بندر

  /http://www.sme.irمأخذ: تارنماي سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران   

  

نمایش داده  90اطالعات مشابه در زمینه فاصله ناحیه صنعتی عشق آباد نیز در جدول شماره 

  شده است.
  فاصله ناحیه صنعتی عشق آباد از مراکز مهم.-90ارهشم جدول

  کیلومتر 95  فاصله تا فرودگاه

  کیلومتر 95  فاصله تا راه آهن

  0  فاصله تا مرکزاستان

  کیلومتر 80  فاصله تا نزدیکترین شهرستان

  کیلومتر 400  فاصله تا گمرك

  کیلومتر 1300  فاصله تا نزدیکترین بندر

  /http://www.sme.irمأخذ: تارنماي سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران   

  

  بررسی جایگاه صنعت شهرستان-4-1-11-5

موجود بین این شهرستان  ءهاي عمده جمعیتی و خالشهرستان طبس به علت دوري از کانون

در زمینه صنعت و تولیدات صنعتی پیشرفت چنداي نداشته  هاي اصلی خدماتی و مصرفی،و قطب

باشد و به هاي کوچک میهاي تولیدي این شهرستان محدود و بیشتر از نوع کارگاهاست. کارگاه

علت وجود معادن بسیار غنی ذغالسنگ بخش معدن به نسبت بخش صنعت در شهرستان از 

  اهمیت بیشتري برخوردار است. 



209 

 

کارگاه صنعتی (که داراي تعداد شاغل باالي ده نفر باشند) در  5ود تنها بر اساس آمارهاي موج

 شهرستان وجود دارد و واحدهاي بزرگتر صنعتی (که بیش از صد نفر شاغل در آن مشغول به کار

- نبود وجود واحدهاي صنعتی مدرن در شهرستان از نقاط چالشباشند) در شهرستان وجود ندارد. 

هاي استان د.  گفتنی است این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانباشانگیز در شهرستان می

و نمودار مربوطه به وضوح  91داراي جایگاه مناسب صنعتی نبوده و این موضوع از جدول شماره 

  باشد.مشخص می

هاي نبود واحدهاي صنعتی کافی و پیشرفته در سطح شهرستان موجب شده تا از پتانسیل

برداري نشود.  ونه که باید در جهت رشد و ارتقاي شرایط شهرستان، بهرهموجود در شهرستان آنگ

تواند هاي خدادادي بسیاري برخوردار بوده که میاین در حالی است که شهرستان طبس از نعمت

بستري براي پیشرفت صنایع شهرستان باشد.  در فصول آتی در این زمینه بیشتر سخن به میان 

  خواهد آمد.
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  .1386تعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب وضعیت مالکیت، تعداد کارکن و شهرستان در سال -91شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  عمومی  خصوصی  کل کارگاه

  نفر و بیشتر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  جمع  نفر و بیشتر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  جمع  نفر و بیشتر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  جمع

 0 0 0 0  0  0  7  7  0  0  7  7  ابرکوه

 0 0 0 0  11  2  34  47  11  2  34  47  اردکان

 0 0 0 0  0  1  1  2  0  1  1  2  بافق

 0 0 0 0  3  1  5  9  3  1  5  9  تفت

 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  خاتم

 0 0 0 0  3  4  14  21  3  4  14  21  صدوق

 0 0 0 0  0  1  4  5  0  1  4  5  طبس

 0 0 0 0  2  2  8  12  2  2  8  12  هریزم

 0 0 1 1  18  8  52  78  18  8  53  79  میبد

 0 0 1 2  43  48  157  248  44  48  158  250  یزد

 0 0 2 3  80  67  282  429  81  67  284  432  مجموع

  -  -  -  -  -  6  8  8  -  6  8  8  رتبه شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد



٢١١ 
 

  
  تعداد کل کارگاه هاي شهرستان هاي استان یزد.-6نمودارشماره

  

کمبود واحدهاي صنعتی در سطح شهرستان موجب شده تا تعداد شاغالن این بخش در 

هاي صنعتی و رود با توجه بیشتر به پتانسیلانتظار مینیز به همان نسبت پایین باشند.  شهرستان

عتی شهرستان، شرایط کاري در بخش صنعت ارتقا خصوصاً معدنی شهرستان و بهبود وضعیت صن

اه مردم منطقه گام یافته و عالوه بر پیشرفت وضعیت کنونی بخش صنعت در جهت افزایش رف

و نمودار مربوط به ان مشخص است شهرستان  92همانطور که از جدول شماره برداشته شود. 

کمتري در بخش صنعت برخوردار هاي دیگر استان از تعداد شاغلین طبس در مقایسه با شهرستان

  است.
  .1386تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب شهرستان در سال -92شماره جدول

  شرح

  شهرستان

  کل کارگاه

  نفر و بیشتر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  جمع

  0  0  166  166  ابرکوه

  3002  119  586  3707  اردکان

  0  54  10  64  بافق

  704  54  197  955  تفت

  0  0  0  0  خاتم

  1011  276  307  1594  صدوق

  0  67  68  135  طبس

  1033  132  173  1338  مهریز

  5263  521  1267  7051  میبد

  14934  3433  4076  22434  یزد

  25947  4656  6841  37444  مجموع

  -  6  8  8  رتبه شهرستان

  .1388-یزدمأخذ: سالنامه آماري استان 
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  تعداد شاغلین کارگاه هاي شهرستان هاي استان یزد.-7نمودارشماره

هاي استان با سایر شهرستان یهاي صنعتطبس در شاخص شهرستان 93در جدول شماره 

سبی با توجه به آمار و اطالعات موجود در جدول، شهرستان طبس از جایگاه منامقایسه شده است. 

هاي معدنی هاي ارائه شده برخوردار نبوده و نقطه قوت شهرستان در سرانه پتانسیلدر شاخص

رسد نبود صنعت مناسب و درخور شهرستان، موجب عدم از این رو به نظر میشود. خالصه می

ها شده است که توجه بیشتر مسئوالن به این بخش را بیش از پیش برداري از این پتانسیلبهره

  سازد.ان مینمای
  

  هاي صنعت.جایگاه شهرستان طبس در شاخص-93شماره جدول

  شرح

  

  شاخص
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ش
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باالترین مقدار 

  شاخص

ترین مقدار پایین

  شاخص

  مقدار
شهرستان 

  طهمربو
  مقدار

شهرستان 

  مربوطه

هاي نسبت تعداد واحد

فعال صنعتی به دو هزار 

  نفر جمعیت

  اردکان  2,4  یزد  12,6  -  8,9  -  5  65

  ابرکوه  1,7  یزد  22,9  -  18  -  7  75

  خاتم  1,9  صدوق  41,5  9  22,8  2,5  10  83

هاي نسبت اشتغال واحد

  فعال صنعتی به هزار نفر

  تفت  1,5  یزد  67  -  42,5  -  5  65

  ابرکوه  1,7  یزد  88,5  -  61,5  -  7  75

  خاتم  1,3  صدوق  84,9  9  61,9  4  10  83

هاي نسبت تعداد کارگاه

بزرگ صنعتی به ده هزار 

  نفر

  تفت  0,1  یزد  4,6  -  2,9  -  5  65

  بافق  0,7  یزد  8,8  -  6,6  -  7  75

  خاتم  0,3  صدوق  26,6  9  11,5  2  10  83
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  هاي صنعت.بس در شاخص: جایگاه شهرستان ط93ادامه جدول شماره 

  شرح

  

  شاخص
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باالترین مقدار 

  شاخص

ترین مقدار پایین

  شاخص

  مقدار
شهرستان 

  مربوطه
  مقدار

شهرستان 

  مربوطه

-سهم شهرستان از کارگاه

  هاي بزرگ صنعتی استان

  تفت  0,6  یزد  85,6  -  -  -  5  65

  طبس  0,4  یزد  73,9  9  -  0,4  7  75

  خاتم  0,1  یزد  65,2  8  -  1,3  10  83

نسبت تعداد معادن فعال 

  به ده هزار جمعیت

  یزد  0,03  تفت  1,1  -  0,3  -  5  65

  یزد  0,02  تفت  3,2  -  0,8  -  7  75

  یزد  0,02  طبس  8,4  1  2  8,4  10  83

نسبت شاغالن معادن فعال 

  هزار نفر جمعیتبه 

  یزد  0,1  بافق  67,8  -  4,8  -  5  65

  یزد  0  بافق  59,4  -  5,6  -  7  75

  یزد  0  بافق  57,4  2  9,2  47,7  10  83

نسبت مساحت شهرکهاي 

صنعتی به هزار نفر 

  جمعیت 

  -  -  یزد  1,87  -  1,02  -  1  65

  یزد  1,41  میبد  5,72  -  2,29  -  4  75

  تفت  0,81  صدوق  27,64  6  4,64  2,2  9  83

  مأخذ: مطالعه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس.
  

  مهمترین صنایع دستی شهرستان-4-1-11-6

هاي دستی متعددي در طول با توجه به قدمت و سابقه سکونت در منطقه، صنایع و فعالیت

ف خود را است و بازار مصرتاریخ در این منطقه شکل گرفته، توسعه یافته و یا احیاناً فراموش شده

-شدن مواد جدید و ارزان تولید آنها مقرون به صرفه نمیاند و برخی به دلیل جانشیناز دست داده

توان به قلمزنی روي مس، حصیربافی، قالی بافی، از مهمترین صنایع دستی شهرستان میباشد.  

شهرستان هاي صنایع دستی موجود جدول ذیل مشخصات و تعداد واحد  مسگري و... اشاره داشت.

  .سازدرا بیان می
  .1384صنایع دستی در شهرستان طبس -94شماره جدول

  تعداد واحد  نوع صنعت  ردیف

  1  سفال سازي  1

  4  حصیر و سبد بافی  2

  1  گیوه دوزي  3

  20  ریسندگی  4

  5  گلیم بافی  5

  1650  قالیبافی  6

  1  نمد و زیلو بافی  7

  1  قلمزنی فلزات  8

  1384-صنایع دستی و گردشگري استان یزد -ماخذ: سازمان میراث فرهنگی
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گردد و در حقیقت شاید  سال پیش برمی 200تا  150زنی روي مس در طبس به  قدمت قلم

تأمین  هزار سال قدمت مسگري در این منطقه باشد که در آن زمان، افراد بیشتر براي نزدیکبه یک

نفر مسگر در طبس بودند  40در گذشته، بیش از  .آوردند رو می مایحتاج زندگی خود به این هنر

ها افزایش یافت و در این بین،  و تزیینات، تعداد آن که با توجه به حس رقابت، تبلیغات بیشتر

  .زنی ابداع شد قلم

مسگر گذشته فعال بودند؛ ولی درحال حاضر فقط سه  40مسگر از  10حدود  1380در سال 

دنباآلن،  شود تا چند سال دیگر، مسگري و به د و این سیر نزولی موجب میان مسگردر طبس فعال

مسافران  نمایش به گردشگران و یزنی در طبس از بین برود و تا آن زمان، براي عرضه و حت قلم

  .هیچ مسگري نباشد

- تا قبل از این سال فرش ؛باشدشمسی به بعد قابل بررسی می 1300قالیبافی درطبس از سال 

کم » حلوان «یرانداز هاي مختلفی از جمله نوعی گلیم خوش نقش که هم اکنون در روستاي ها و ز

همانند فرش عرب که بیشتر در جنوبخراسان هایی شود و یا فرشوبیش توسط پیرزنان بافته می

 80شده رایج بوده است. در حدود توسط قبایل عرب کوچ کرده از کشورهاي خلیج فارس بافته می

باف و ریزپایی که عمدتاً زمینه ش شخصی به نام آقاي مجد طبسی نوعی فرش درشتسال پی 90-

بوده ودر شهرهاي استان خراسان از جمله سبزوار، نیشابور و مشهد  22الکی با رج شمار حدود 

ي این نوع فرش در منطقه 1350سال تا سال  50آورد و حدود شده به این منطقه میبافته می

باشد. از هاي بافته شده آندر منازل مردم طبس پهن میکه هم اکنون نمونهشده طبس بافته می

سال بافت فرش زیرپایی طبسی رایج بوده است.در حوالی سال  50به مدت  1350تا  1300سال 

به ویژه همسایگی خوربیابانک و روستاي  و هم مرزي و همسایگی شهرستان طبس با نائین 1350

 300نائین به این منطقه وارد شده و در فاصلۀ کوتاهی تمامی  ششود که فرحلوان طبس سبب می

 روستا و شهر طبس رادرنوردد و به سرعت فرش قدیم را از دور خارج نماید.

غران بیشترین تولید فرش را در طبس دارند و روستاهاي روستاهاي فهالنج، کریت، دشت

هزار دار قالی در  7حدود  ل گذشتهچند ساتا  .بافندها را میازمیغان و ترغینان بهترین فرش
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اند و ساالنه نزدیک به مشغول بوده بافیقالیهزار نفر به  15شهرستان طبس وجود داشت و حدود 

امااخیراً به دلیل ارزان بودن فرش و باالرفتن سطح درآمد  ؛شدهزار مترمربع فرش تولید می   50

این مقدار تولید به کمتر از نصف  ،ناشی از تقلیل جمعیت مردم و همچنین شرایط پیش آمده

  کاهش یافته است.

هاي تعاونی فعال صنعتی و فرش دستبافت مشخصات عمومی شرکت 95در جدول شماره 

  باشد.نمایش داده شده است که نشان دهنده جایگاه شهرستان در صنعت فرش می
  

  ی فعال صنعتی و فرش دستبافت.هاي تعاونمشخصات عمومی شرکت-95شماره جدول

  شرح

  

  شهرستان

  فرش دستبافت  صنعتی

  شاغالن  عضو  تعداد شرکت
  سرمایه ثبتی

  (میلیون ریال)
  شاغالن  عضو  تعداد شرکت

  سرمایه ثبتی

  (میلیون ریال)

  285  24  37  5  11696  597  585  54  ابرکوه

  1364  26  60  8  16722  388  4918  42  اردکان

  0  0  0  0  1411  346  308  25  بافق

  110  122  24  2  22410  384  1708  24  تفت

  55  6  102  2  1496  138  479  26  خاتم

  59  47  69  2  10992  586  489  62  صدوق

  190  17  19  2  1902  130  142  18  طبس

  69  14  14  2  7818  278  308  28  مهریز

  147  5  7  1  3678  191  259  18  میبد

  1648  214  313  31  88836  1227  9464  156  یزد

  .1388-مه آماري استان یزدسالنا

  

  معدن- 1-12- 4

  میزان تولید و ذخایر معادن- 1- 4-1-12

باشد تا جائیکه شده و ناشناخته زیادي میهاي معدنی شناختهشهرستان طبس داراي پتانسیل

هاي استان (و حتی در کشور) از هاي معدنی در میان شهرستاناین شهرستان در زمینه پتانسیل

خوردار است که این شهرستان را به قطبی معدنی تبدیل نموده است.  در جدول اي برجایگاه ویژه

هاي معدنی، هاي استان از نقطه نظر پتانسیلجایگاه شهرستان طبس را در میان شهرستان 96

  دهد.نشان می
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  .1388مشخصات معادن فعال بزرگ و اصلی استان یزد در سال -96شماره جدول

  ذخیره قطعی  نام معدنی  نوع  شهرستان  نام معدن

  (هزار تن)

  استخراج سالیانه

 8000000  234000000  سنگ آهن  فلزي  اردکان  سنگ آهن چادرملو  (هزار تن)

  سنگ آهن سه چاهون

  بافق

 3400000  102129000  سنگ آهن  فلزي

 360000  15000000  فسفات  غیرفلزي  فسفات اسفوردي

 120000  3000000  سرب و روي  زيفل  سرب و  روي کوشک

 3000000  100000000  سنگ آهن  فلزي  سنگ آهن چغارت

  (تجهیز) 1ذغال سنگ پرورده 

  طبس

 1360000  63817000  ذغال سنگ  غیرفلزي

 250000  8133250  ذغال سنگ  غیرفلزي  5ذغال سنگ پرورده 

 50000  5450000 سیلیس  غیرفلزي  ماسه سیلیس چیروك طبس

 900000  172178120  فلورین  غیرفلزي  ديفلورین کمرمه

 15000  284000  باریت، سرب و روي  فلزي  مهریز  مهدیآبادبهادران  سرب وروي

  .1388مأخذ: اداره کل صنایع و معادن استان یزد سال 

  

نوع مانند؛ آهن،  35هاي معدنی شناخته شده در سطح شهرستان طبس تقریباً اندیس

هاي نسوز، کائولن، ذغالسنگ، کلسیت، هاي صنعتی، خاك، خاكآنتیموان، آهک، بوکسیت، منگنز

هاي تزئینی، مس، گل سفید، طال، سرب، روي، سولفات سدیم، فلدسپات، سیمان، سیلیس، سنگ

گري، دولومیت، گچ سفید، گچ خاکی، گرانیت، التریت، مارن و انواع باریت، فلورین، ماسه ریخته

باشد، که بعضی به صورت اولیه و خام ذرین، و تراورتن میهاي ساختمانی با منشاء رسوبی، آسنگ

هاي فوق الذکر عمدتاً در صنایع ذیل گردد. کانیاز منطقه خارج و بعضاً به خارج از کشور صادر می

  گیرد؛مورد استفاده قرار می

فوالدهاي ضد زنگ، ساختن بدنه کشتی، رنگ سازي، شیشه سازي، داروسازي، گچ کاري، 

مجسمه سازي، انواع سیمان، آجر معمولی و نسوز، کاغذ سازي، پزشکی، صنعت نفت، سازي، قالب

هاي عمیق نفت و گاز، صنایع شیمیایی، انواع جداکننده مشتقات نفت از یکدیگر، گل حفاري

هاي منور، چاشنی، هاي الکتریکی متالوژي، گلولهها، کورهکشها، قارچکشها، تهیه حشرهشوینده

هاي آبیاري، آلومینیم سازي، بافی، درزگیري سدها و کانالسازي، پارچهف، چرمهاي مختلالمپ

  کاشی و سرامیک و سفال سازي و... .

مناطق کشور به لحاظ ثروت ملی ترینطبس را در ردیف یکی از غنی ،سنگذغالمعادن غنی 

، 3071با اشتغال برداري از معادن فقره پروانه بهره 75در شهرستان طبس تاکنون  قرارداده است.
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با توجه به گزارشات . میلیون ریال صادر گردیده است 2950000گذاري بیش از نفر با سرمایه

باشد.میزان استخراج این معادن در سال بالغ بر اکتشافی ارائه شده تعداد معادن رو به افزایش می

سایر مواد معدنی تن شامل ذغالسنگ، فلورین، خاك نسوز، سیلیس، بنتونیت، باریت و  1200000

. میلیون تن محاسبه گردیده است 174برداري بیش از باشد. ذخیره قطعی معادن مورد بهره... می

-بینی سرمایهفقره پروانه اکتشاف (جاري) انواع مواد معدنی با پیش 80در بخش اکتشاف بیش از 

ي اطالعاتی در حاو 97میلیون ریال صادر گردیده است.  جدول شماره  18992گذاري بالغ بر 

هاي معدنی مورد معادن شهرستان طبس بوده و در ادامه توضیحاتی در مورد مهمترین پتانسیل

  شهرستان بیان شده است.
  

  .مشخصات عمومی معادن شهرستان طبس -97شماره جدول

  گذاري (میلیون ریال)برآورد سرمایه  ذخیره قطعی (تن)  تعداد پرسنل  تعداد معادن  ماده معدنی

 2850000 158244107 2579 20 ذغالسنگ

 33000 3604370 163 31 خاك هاي نسوز و صنعتی

 1923 507000 19 6 بنتونیت

 12950 8174000 28 6 سنگ تزئینی

 32000 702000 160 3 فلورین

 8500 153776 25 2 باریت

 21000 2929800 97 6 سایر

 2959376 174315053 3071 75  مجموع

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  ذغالسنگ- 1

شو و حرارتی موجب شده که تا طبس به ذغالسنگ: وجود ذخایر عظیم ذغالسنگ از انواع کک

شو حاصل عملیات عنوان قطب تأمین کننده ذغالسنگ کشور مورد توجه قرار گیرد. ذغالسنگ کک

 350/1اي بالغ بر است که تا این تاریخ ذخیره شو شهرستاناکتشافی در معادن ذغالسنگ کک

کیلومتري جنوب  65میلیارد تن آن در ناحیه ذغالدار پروده (1/1میلیارد تن برآورد گردیده که 

 باشد.غرب طبس) و بقیه در ناحیه نایبند می

 شو که با شیوه کامالً مکانیزه و با باالترین میزان استخراج درترین معدن ذغالسنگ ککبزرگ

باشد در ناحیه بزرگ پروده است؛ که تنها فاز یک آن به کار میکشور و حتی خاورمیانه مشغول به
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شو استخراج خواهد نمود که در کنار آن میلیون تن ذغالسنگ کک5/1برداري رسیده و ساالنه بهره

  دهد.مجهزترین کارخانه ذغالشویی کار شستشو و تغلیظ آن را انجام می

میلیون تن در سال) با کل تولید ذغال از سایر معادن  2سنگ از ناحیه طبس (میزان تولید ذغال

ایران برابري خواهد نمود. ذغالسنگ استخراجی پس از تغلیظ با خط ریلی به شبکه اصلی شرق 

درصد  50گردد و حدود سازي و مصرف در صنعت متالورژي به اصفهان حمل میکشور براي کک

هاي دیگر از جمله ارزش حرارتی و ... حصوالت باطله که داراي ارزشعنوان ماز حجم استخراجی به

-ها از هم اکنون کامالً احساس میریزي جهت مصرف آنماند. لزوم برنامهاست بال استفاده برجا می

ها موجبات رشد شود تا ضمن جلوگیري از آالیندگی محیط زیست منطقه، با استفاده بهینه از آن

  و کشور فراهم گردد.رونق اقتصادي منطقه 

گردد تا چرخه معدنی تولید و مصرف ذغالسنگ در محل کامل گردد و هرچند که پیشنهاد می

از حمل ذغال خام به خارج جلوگیري شود. چنانچه در محل معدن، ذغال شستشو شده به کک 

  گاه محصول تولیدي به مناطق متعدد مصرف کشور قابل عرضه خواهد بود.تبدیل گردد آن

توان ضمن تولید انرژي الکتریکی، سازي مدرن در جوار معادن میاحداث کارخانه ککبا 

زیربناي شروع یک پروسه پتروشیمی براي تولید انواع محصوالت پلی اتیلین و ... فراهم نمود که 

هاي صنعت معدنی ضمن سودآوري، اشتغال و رونق اقتصادي در استفاده بهینه از تمام بخش

زیربنایی که با هزینه زیاد و صرف وقت فراوان فراهم شده (احداث جاده، انتقال  منطقه و امکانات

شبکه برق فشار قوي، آب و تلفن و احداث جاده ریلی و ...) حداکثر استفاده را نمود. معادن منطقه 

-دلیل عدم وجود راه ارتباطی و نبود امکانات مناسب زیربنایی متأسفانه با مشکالت عدیدهنایبند به

 ي روبرو است.ا

 معادن ذغالسنگ حرارتی

شو که مناسب براي سوخت چه به جهت تولید وجود معادن متعدد ذغالسنگ غیر کک

الکتریسته و یا براي تولید انرژي گرمایی در شهرستان طبس موجب گردیده که شهرستان به 

  صورت یک قطب تأمین انرژي مطرح باشد.
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میلیارد  4/1صورت گرفته ذخایري بالغ بر  76- 80هاي ین سالعملیات اکتشافی که توسط بخش دولتی در ب

دلیل وجود ذخایر عظیم ذغالسنگ حرارتی مزینو تن را در سه منطقه از ناحیه وسیع مزینو به ثبت رسانده است. به

بخش خصوصی  71- 73هاي سوز در حال احداث است. شایان ذکر است که در خالل سالسنگیک نیروگاه ذغال

د را براي احداث چنین نیروگاهی پیگیري نموده بود. با وجود ذخایر و معادن متعدد از ذغالسنگ حرارتی تمایل خو

گردد فرصت بسیار اي و خام از منطقه خارج میکه توسط بخش خصوصی در حال فعالیت است و به صورت فله

  باشد.خوبی براي فرآوري آن و آماده نمودن در چرخه سوخت خانگی می

نشین و تواند بخشی از نیاز مصرف سوخت خانوارهاي عشایري، جنگلیکت ذغالسنگ ضمن اینکه میتولید بر

العبور را با سهولت بیشتر از سوخت مایع و گاز تأمین نماید و در راستاي کاهش قطع درختان کوهستانی و صعب

بالطبع رشد اقتصادي و عمران و کاري در منطقه و نماید، موجبات رونق معدنزارها کمک بسزایی میجنگلی و بوته

  هاي اولیه صورت گرفته است.آبادانی را به ارمغان خواهد آورد؛ هر چند که در این زمین فعالیت

باشند. لذا امکان بهره که ترکیب شیمیایی ذغالسنگ تقریباً مشابه نفت است و هر دو با منشأ آلی میاز آنجایی

هاي تجهیز معادن ذغالسنگ طبس با که طرحخصوص زمانیاست. به جستن بیشتر از آن با اهداف متفاوت مهیا

توان براي شو و حرارتی حاصل خواهد شد که میبرداري برسد تولید انبوهی از ذغالسنگ ککظرفیت کامل به بهره

  ریزي نمود.استفاده در صنایع متعددي برنامه

ر حاصل از سوخت در نیروگاه نیز خود مواد شویی و یا خاکستوجود حجم عظیم از مواد باطله و میانی ذغال

- سنگ نیز بهاریزي نمود. امروزه خاکستر ذغتوان برنامهمعدنی با ارزشی هستند که بدون هزینه براي مصرف آن می

فضا کاربرد دارد معرفی شده است.  در جدول  - عنوان منبع بسیار خوبی براي تأمین عناصر کمیاب که در صنایع هوا

  سنگ شهرستان طبس نمایش داده شده است.معادن ذغال لیست 98شماره 
  

  
  شماتیکی از ذغال سنگ.-17شماره شکل



٢٢٠ 
 

  سنگ شهرستان طبس.اطالعات معادن ذغال-98شماره جدول

 نام معدن
ماده معدنی 

 اصلی
 بخش

نحوه 

 واگذاري
 مدت نام بهره بردار

ذخیره 

 عی(تن)قط

پرسنل 

 واقعی

پرسنل 

 اسمی

استخراج 

 اسمی

سرمایه 

 گذاري(میلیون ریال)

 776859 1400000 1240 871 63817000 10 شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران دولتی دیهوك ذغالسنگ  1ذغالسنگ پروده

 80424000 10 شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران دولتی دیهوك ذغالسنگ  3ذغالسنگ پروده
 

438 317300 
 

 570 6000 8 17 117173 19 شرکت تعاونی معدنی مزینو طبس تعاونی مرکزي ذغالسنگ شرقی   مزینوي  ذغالسنگ

 413 4000 7 17 53000 13 شرکت تعاونی معدنی مزینو طبس تعاونی مرکزي ذغالسنگ مزرعه حسام   ذغالسنگ

 109648 250000 967 950 8133250 15 می خاص)شرکت معدنجو(سها خصوصی مرکزي ذغالسنگ  5پروده ذغالسنگ 

 22157 110787 311 282 572013 6 شرکت ذغالسنگ نگین طبس خصوصی دیهوك ذغالسنگ شمالی 2ذغالسنگ پروده

 17651 50000 165 232 1090000 21 شرکت ذغالسنگ نگین طبس خصوصی دیهوك ذغالسنگ شمالی 3پروده  ذغالسنگ

 تعاونی مرکزي ذغالسنگ س طب مزینوي غربی  ذغالسنگ 
شرکت تعاونی معدنی فجر مزینوي (آقاي 

 عسکري)
20 190125 25 14 6000 502 

 1624 10000 27 35 396000 25 شرکت کانی یابان کویر خصوصی دیهوك ذغالسنگ ذغالسنگ تخت زیتون 

 628,9 5700 25 13 240000 23 شرکت مهرآذین(سهامی خاص) خصوصی دیهوك ذغالسنگ  1ذغالسنگ نایبند

 1133 6000 25 3 200000 24 مجتبی شیري خصوصی دیهوك ذغالسنگ  3ذغالسنگ نایبند

 87000 14 شرکت کانی یابان کویر خصوصی دیهوك ذغالسنگ ذغالسنگ تخت نادر طبس 
 

21 6000 1414 

 1053 4500 21 3 230000 13 علی باقري خصوصی دیهوك ذغالسنگ  2ذغالسنگ نایبند

 250000 10 شرکت سیاه زر طبس خصوصی مرکزي ذغالسنگ الشور ذغالسنگ ک
 

15 5000 662 

 1464 10000 30 30 250000 25 جعفر منجمی خصوصی دیهوك ذغالسنگ ذغالسنگ قدیر 

ذغالسنگ مهندس راطبی(یال 

 شمالی) 
 28982 57900 177 42 210861 14 شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران دولتی دیهوك ذغالسنگ

 تعاونی مرکزي ذغالسنگ غالسنگ جعفران ذ
شرکت تعاونی وتولیدي ذغالسنگ 

 جعفران
5 30000 

 
9 6000 2100 

 1366750 12 شرکت معدنجو(سهامی خاص) خصوصی مرکزي ذغالسنگ  6ذغالسنگ پروده
 

346 80000 62762 

  .1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ: 



٢٢١ 
 

  هاخاك نسوز و بالکلی-2

-معدن خاك صنعتی، بالکلی و خاك نسوز وجود دارد که به 20رستان طبس بیش از در شه

شود. در حال حاضر اکثریت ها احساس میدهی آنعلت عدم هماهنگی و یکپارچگی نیاز به سامان

-تواند از اشتغالفعال هستند. چنانچه این تعداد معدن ساماندهی گردند، میمعادن به صورت نیمه

ها ی برخوردار گردیده و موجبات رونق اقتصادي منطقه را فراهم نماید. فرآوري آنزایی بسیار خوب

باشد، تا بتواند صنایع وابسته به آن با سهولت بیشتري شکل در محل، فرصت بسیار خوبی می

گرفته و آورده بیشتري براي صاحبان معدن فراهم نماید. هر چند که اخیراً دو شرکت اقدام به 

اند و بخشی از استخراج معادن را مصرف آالت نمودهتولید ظروف بهداشتی و چینیاحداث کارخانه 

  ها بسیار کند است که الزم است موانع مربوطه برطرف گردد.خواهند کرد ولی سرعت آن

خوبی به  پذیرد و به اسیدي دارد، رطوبت میpH خاك نسوز یک ماده نسوز سیلیسی است که 

درجه  1420ذوب آن باالتر از   اال پخته شود و سخت گردد. نقطهآید تا در دماي ب قالب در می

  .است 15سلسیوس و مرتبه آذرسنجی آن حدود 

شود  میتشکیل  Fe2O3, TiO, SiO2, CaO؛ خاك نسوز اساساً از کائولینیت با مقدار متغیري از

 10حدود  هنگام پختن تا درصد سیلیس است و به 54درصد آلومین و  45طور تقریبی داراي  و به

  .کند درصد انقباض پیدا می

  

  
  شماتیکی از خاك نسوز.-18شماره شکل



٢٢٢ 
 

ها در این نوع  شود و نسوز ی یافت میذغالهاي   هاي زیرین رگه خاك نسوز، بیشتر در بخش

محیط  شود و از هاي هومیک آهن آزاد می علت وجود اسید معادن داراي آهن کمتري است، زیرا به

آید و درون خاك نسوز  صورت محلول در می ها نیز به رود و ترکیبات قلیایی فلدسپات بیرون می

  .شود ماند. خاك نسوز بیشتر در رسوبات آب شیرین یافت می باقی می

هاي نسوز قابلیت خمیري شدن یا قابلیت جذب آب و تشکیل  ویژگی مهم بسیاري از خاك

گیري شود. خمیر شوندگی خاك در  شکل دلخواه قالب راحتی به هاي خمیري است که بتواند ب توده

در   کند. رود و رنگ خاك نسوز از زرد نخودي تا خاکستري تغییر می اثر پخته شدن از میان می

  شمار معادن خاك نسوز شهرستان طبس ذکر شده است. 99جدول 

  

  

  

  

  



٢٢٣ 
 

  ك نسوز شهرستان طبس.اطالعات معادن خا-99شماره جدول

 نام معدن
ماده معدنی 

 اصلی
 بخش

نحوه 

 واگذاري
 پرسنل اسمی پرسنل واقعی ذخیره قطعی(تن) مدت نام بهره بردار

استخراج 

 اسمی

سرمایه 

 گذاري(میلیون ریال)

 693 3000 5 5 24000 8 شرکت تعاونی معدنی آماج طبس تعاونی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزدارین طبس 

 250 3000 10 8 43800 14 شرکت معدنی صنعتی سوراوجین عقیق خصوصی مرکزي خاك نسوز وزچشمه شتران نس خاك 

 413,3 5000 10 15 156000 25 شرکت معدنی صنعتی سوراوجین عقیق خصوصی مرکزي خاك نسوز چاهکوالر  نسوز خاك 

 281 3000 9 10 39730 12 یقشرکت معدنی صنعتی سوراوجین عق خصوصی مرکزي خاك نسوز نسوزچاهبید   خاك

 5166 20000 12 5 605000 25 شرکت بین المللی کائولن شرق خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزچهارچشمه طبس 

 165 3000 7 4 107500 15 شرکت فراورده هاي رود نی طبس خصوصی مرکزي خاك نسوز نسوزرودنی  خاك وسنگ 

 288 3000 6 4 67500 15 علیرضا رسولی صیخصو مرکزي خاك نسوز نسوزگداردشتوك  خاك 

 خصوصی مرکزي خاك نسوز خان   رباط نسوزچسبنده  خاك 
شرکت تهیه وتولیدمواداولیه استقالل 

 سپاهان
10 110000 10 15 9000 3400 

 145 3000 5 3 57000 10 علیرضا حسین زاده خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوز کوه دري رباط خان 

 205 3000 9 3 44000 10 شرکت معدنی مهر خاك طبس خصوصی مرکزي خاك نسوز به خاك نسوز روز

 365 3000 5 5 91000 20 محمد رضا مظفري خصوصی مرکزي خاك نسوز نسوزکوه قرنی  خاك 

 325 3000 4 4 152340 25 محمد صمدي خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوز خیرآباد 

 835 8600 5 3 86000 10 علی آذرباد یخصوص مرکزي خاك نسوز خاك نسوزحلوان 

 252 3500 5 2 61500 15 محمدرضا آذرافراز خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزچشمه خواجه حسن 

 240000 10 سیدبابک حسامی خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزسرتخت 
 

5 3000 89 

خاك وسنگ نسوزکوه سرخ 

 رباط خان 
 372,5 5000 4 3 66000 13 جواد مظفري خصوصی مرکزي خاك نسوز

 50000 14 خدابخش خسروي خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزچاه رخنه 
 

7 3500 235 

 42000 12 علیرضا مرتضایی خصوصی مرکزي خاك نسوز خاك نسوزرباط کلمرد 
 

5 3500 319 

  .1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ: 



٢٢۴ 
 

  فلورین- 3

معدن آن توسط بخش خصوصی  2- 3عدد فلورین وجود دارد که در شهرستان طبس معادن مت

گردد و با توجه برداري است. ماده معدنی پس از استخراج به خارج از منطقه حمل میدر حال بهره

توان نسبت که میشود. در صورتیبه مرغوبیت باالي آن، بخشی نیز به صادرات اختصاص داده می

  رآوري آن اقدام نمود.به ایجاد صنایع وابسته و همچنین ف

فلورین هجدهمین عنصر فراوان در پوسته زمین است و میانگین آن در پوسته زمین در حدود 

اي است.رنگ  باشد و جالي آن شیشه بلورهاي آن شفاف و نیمه شفاف می  پی پی ام است. 300

سبز، زرد، هاي متنوع مانند  رنگ و شفاف است اما به طور معمول به رنگ آن در حالت خلوص بی

  شود. اي دیده می آبی، سفید و قهوه

باشد.در اثر حرارت خاصیت  اي می اي و حتی خوشه بلورهاي آن ریز و درشت، متراکم، ساقه

دهد گاهی  هاي تیره رنگ آن خاصیت فلورسانس قوي نشان می نمونه کند. لومینسانس پیدا می

گذرد به رنگ  گ آبی و نوري که از آن میداراي خاصیت رادیواکتیو است. در مقابل نور وارده به رن

  شود هادي الکتریسیته است. سبز دیده می
  

  
  شماتیکی از فلورین.-19شماره شکل

  

متأسفانه در با توجه به تحقیقات صورت گرفته آنچه مسلم و چالش برانگیز است این است که 

ادن در منطقه اقدامات خوبی صورت نگرفته است. در و صنایع وابسته به مع زمینه فرآوري صنایع



٢٢۵ 
 

تواند در فروش آن با قیمت باال کمک کند این  حالی که فرآوري و تبدیلماده خام به ماده بهتر می

تواند در از موارد کاربرد این ماده معدنی که می امر در منطقه با استقبال مواجه نشده است.

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:د توجه قرار گیرد میبرداري از معادن آن مورراستانی بهره

  بخش اعظم فلوئورین در صنایع شیمیایی به ویژه در تهیه اسید فلوئوریدریک و سایر

ترکیبات فلوئور مصرف دارد. همچنین به مقدار زیاد به عنوان کمک ذوب در صنایع ذوب آهن به 

 رود.  کار می

 گري و غیره مصرف دارد. فایبرگالس، کوزه سازي مقدار کمی از آن در صنایع شیشه  

 هاي بسیار مرغوب قابل  رنگ آن در صنایع اپتیک براي ساخت منشورها و عدسی انواع بی

  استفاده است.

 گیرد و باالخره به عنوان  انواع خوشرنگ آن در تهیه ظروف زینتی مورد استفاده قرار می

  .شود سنگ زیستی از آن در تهیه زیورآالت استفاده می

سنگ فلورین درمان مخصوصى از نقطه نظر پزشکی نیز فلورین مورد توجه بوده به طوري که؛ 

براى بیماریها وعوارض مغزى و حل مشکالت ذهنى دارد و باعث رشد، کشش و قدرت تشخیص 

شود.براى بیمارى هاى استخوان مانند التهابات مفصلى، استخوانى و آرتروز بسیار موثر است و می

و به تمرکز حواس کمک بزرگى  کردهض زخم ها بسیار مفید مى باشد.کبد را تقویت براى عوار

بیان شده  100آمار و اطالعات مربوط به معادن فلورین شهرستان طبس در جدول شماره   کند.می

  است.
  اطالعات معادن فلورین شهرستان طبس.-100شماره جدول

 نام معدن

ی
دن

مع
ه 

اد
م

 
ی

صل
ا

 

ش
خ

ب
 

ي
ار

ذ
اگ

 و
وه

ح
ن

 

ار
رد

ه ب
هر

م ب
نا

ن) 
(ت

ی
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 ق
ره

خی
ذ

 

ی
قع

وا
ل 

سن
پر

 

ی
سم

ل ا
سن

پر
 

ج
را

خ
ست

ا
  

ی
سم

ا
 

سرمایه 

  گذاري

(میلیون 

 ریال)

فلورین کمرمهدي 

 ) 2طبس(شماره
 خصوصی مرکزي فلورین

شرکت 

 پودرسازان
284000 43 23 5000 1150 

فلورین 

 ) 1کمرمهدي(شماره
 خصوصی مرکزي فلورین

ي شرکت تولید

ومعدنی 

 فلوراسپار

390000 99 75 15000 2433 

فلورین 

 ) 3کمرمهدي(شماره
 خصوصی مرکزي فلورین

شرکت تولیدي 

ومعدنی 

 فلوراسپار

28000 3 12 3000 2376 

  .1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ:



٢٢۶ 
 

  خاك صنعتی- 4

صنایع  صنعتی در ها طبقه بندي می شوند.  عمده مصرف خاكخاك صنعتی جزء خانواده رس

جدول باشد.می،صنایع شیشه و انواع پرکننده هاسازيکاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، لعاب

باشد.  مالحظه حاوي اطالعات مربوط به معادن خاك صنعتی شهرستان طبس می 101شماره 

شود که عمده معادن خاك صنعتی شهرستان طبس توسط بخش خصوصی اداره شده و در می

  اند.شهرستان واقع شده بخش مرکزي

 
  

  

  



٢٢٧ 
 

  اطالعات معادن خاك صنعتی شهرستان طبس.-101شماره جدول

 نام معدن
ماده معدنی 

 اصلی
 بخش

نحوه 

 واگذاري
 مدت نام بهره بردار

ذخیره 

 قطعی(تن)

پرسنل 

 واقعی

پرسنل 

 اسمی

استخراج 

 اسمی

سرمایه گذاري(میلیون 

 ریال)

 540000 10 قدرت ا... مالزاده خصوصی دیهوك خاك صنعتی زوخاك صنعتی گ
 

5 5000 448  

 296000 15 مهرعلی عباس محبی خصوصی دستگردان خاك صنعتی قلندرکوه  خاك صنعتی
 

6 5000 281 

 420000 5 خانم صدیقه عطاري خصوصی مرکزي خاك صنعتی خاك  صنعتی جعفران 
 

4 8000 111 

 97 3000 4 2 64000 10 رجب علی نوروزي خصوصی دستگردان خاك صنعتی خاك صنعتی هودر 

خاك صنعتی کوه بیشه 

 حلوان 
 187 4000 4 4 260000 10 محمود صمدي خصوصی مرکزي خاك صنعتی

 1193 10000 6 4 30000 3 حسین مظفري خصوصی مرکزي خاك صنعتی خاك صنعتی زیرآب شتران 

خاك صنعتی چاه حسین 

 رباط خان 
 250,5 3000 6 5 39000 10 شرکت تعاونی معدنی آماج طبس تعاونی رکزيم خاك صنعتی

 خصوصی مرکزي خاك صنعتی خاك صنعتی رودگز 
شرکت تهیه وتوزیع موادمعدنی 

 جاویدیزد
7 48000 2 7 6000 1300 

 33000 8 صدیقه خسروي خصوصی مرکزي خاك صنعتی خاك صنعتی و نسوز گل نی 
 

5 4000 171,5 

 30000 10 عصمت اعراب شیبانی خصوصی مرکزي خاك صنعتی و خاك صنعتی رهن
 

7 3000 364,7 

  1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ:

  



٢٢٨ 
 

  باریت-5

دالیل مختلف فعالیت قابل معادن متعدد باریت با ذخایر متفاوت شناسایی گردیده است. اما به

  رفع مشکالت آنها مساعدت گردد.توجه ندارند که الزم است مورد توجه قرار گرفته و در 

. بیشترین مصرف باریم به تأمین باریم در صنایع شیمیایی استباریت یکی از منابع اصلی 

صورت لیتوپون است که ترکیب یکنواختی از باریت و سولفور روي است. لیتوپون در صنایع رنگ 

نوان سولفات باریم به عرسوب  سازي به عنوان سیال کننده رنگ و در صنایع نساجی کاربرد دارد.

ماده پرکننده در صنایع پوشاك و لوازم آرایشی و همچنین به عنوان رنگدانه سفید مورد مصرف 

سازي (جهت صاف و یشهسازي، شسازي، کاغذسازي، چرمباریت در صنایع الستیک .گیردقرار می

نسوز، لنت ترمز و کش، پنبه (به عنوان لعاب)، تهیه مواد حشرهسازي)، سرامیکشفاف کردن آن

هاي گاما توسط باریم) کاربرد دارد. در صنایع ساخت راکتورهاي اتمی (به دلیل جذب اشعه

سرامیک از ترکیب کربنات باریم در صنایع تصفیه و تهیه شکر از مالس و نیترات باریم براي تولید 

درصد  10الت و از الستیک، اسف گردد. مخلوطیمنور و چاشنی انفجاري استفاده میهاي گلوله

 102در جدول   شود.ها استفاده میها و فرودگاهها، جادهباریت براي پوشش سطح پارکینگ

  اطالعات معادن باریت و همچنین بنتونیت شهرستان بیان شده است.

  

  
  شماتیکی از خاك صنعتی.- 20شماره شکل
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  شماتیکی از باریت.-21شماره شکل

  

  بنتونیت- 6

معادن بنتونیت طبس به لحاظ کیفیت باال و ذخیره زیاد از مرغوبیت خاص و منحصر به فردي 

  برخوردار است که امکان توسعه و همچنین احداث صنایع وابسته به آن وجود دارد.

خمیري  پذیري،کلوئیدي و خوب مخلوط شدن با آب،تورم ،بنتونیت بدلیل خواص نرم بودن

 ؛داراي مصارف پرشماري از جمله ...پالستیک بودن،چسبندگی و چسبانندگی،جاذب بودن و شدن،

ها و و کانال جلوگیري از نفوذ آباز سدها گري،هاي ریختهعامل چسباننده در ماسه گل حفاري،

ت صاف کردن مایعا ،زالل کردن آب ها،عامل شفاف کننده مایعات بخصوص آبمیوه ب،آاستخرهاي 

گلوله کردن غذاي دام و حیوانات  گندله کردن مواد معدنی از جمله سنگ آهن، از جمله پارافین،

ي بسیارپرکننده در  ها و سایر مواد اسپري شدنی چون سموم گیاهی و حیوانی،ناقل در رنگ اهلی،

اع تهیه بعضی از انو صنایع پاك کننده از جمله صابون سازي، ،از صنایع از جمله کاغذ و رنگ

فات نباتی،صنایع آسرامیک جهت تکمیل فرمول بدنه یا لعاب،تهیه سموم کشاورزي و دفع 

جدا ، نفتی و خوراکیی و هاي صنعبري روغنرنگ به عنوان فیلتر، به عنوان کاتالیزور، داروسازي،

معادن  ،صنعت کرم ابریشم آتش نشانی، ها،هاي اسیدي از روغنلجن کردن صمغ از بنزین و
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جهت فرونشاندن آتش و یا براي پوشش دیواره هاي محل استخراج شده جهت ممانعت  ذغالسنگ

  باشد.و... میزي ذغال واز ورود هوا و ممانعت از خود س

 

  
  شماتیکی از بنتونیت.-22شماره شکل

  

  معادن سنگ- 7

د دارد که برخی فعال و معادن متعدد سنگ از نوع رسوبی، آذرین و دگرگونی در منطقه وجو

بري با ها و احداث کارخانه سنگاند. در صورت توجه به آنفعال و یا رها شدهبرخی به صورت نیمه

-ها کمک کرد و با ایجاد بازار کار، اشتغالتوان به فعال شدن آنتوجه به تنوع و گسترش آنها می

  زایی آن نیز مناسب است.
  

  
  شماتیکی از سنگ هاي تزئینی شهرستان طبس.- 23شماره شکل
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  اطالعات معادن بنتونیت، باریت، مرمریت شهرستان طبس.-102شماره جدول

 مدت نام بهره بردار نحوه واگذاري بخش نام معدن
ذخیره 

 قطعی(تن)

پرسنل 

 واقعی

پرسنل 

 اسمی

استخراج 

 اسمی
 ریال)سرمایه گذاري(میلیون 

 125000 10 شرکت نداي رهاوي(سهامی عام) خصوصی دستگردان   شیرگشت  بنتونیت
 

5 3500 247,5 

 190 4000 6 2 120000 10 شرکت بازرگانی معدنی رکن خراسان خصوصی دستگردان بنتونیت کوه سفید 

 448 8000 6 8 110000 13 شرکت باریت فالت ایران خصوصی دستگردان بنتونیت درود گر 

 68,5 3000 4 4 62000 15 شرکت درین کاشان خصوصی دستگردان  2بنتونیت چاه کم

 30000 5 سیدرضا میرابوالحسنی اردکانی خصوصی مرکزي بنتونیت دیهوك 
 

5 6000 514,5 

 631,5 2500 9 5 14776 5 شرکت تولیدي ومعدنی نیزارکانسار خصوصی دستگردان باریت نیزار 

 خصوصی ندستگردا باریت آبخورك 
شرکت باریت کویرطبس(سهامی 

 خاص)
15 139000 20 10 5000 631,5 

 1355 10000 15 12 2730000 12 شرکت گل سنگ دره بید کویر خصوصی مرکزي مرمریت ازمیغان 

 1100000 10 شرکت کهربا گستر خصوصی مرکزي مرمریت کمردارین 
 

14 7000 1505 

 2192 8000 16 8 4200000 10 وريغالمحسین دال خصوصی مرکزي مرمریت دارین 

سنگ تزئینی 

  3کمردارین
 3285,5 7000 8 8 70000 10 داود حاج حیدري و رنوسفادرانی خصوصی مرکزي

 30000 2 کوکب مولوي زاده یزدي خصوصی مرکزي مرمریت گلشن طبس 
 

9 6000 2383 

  .1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ:
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  کننده سیمانتأمینمواد اولیه -8

شهرستان طبس از توان باالیی جهت تأمین مواد اولیه سیمان با مرغوبیت بسیار باال برخوردار 

است. در حال حاضر پروژه احداث کارخانه یک میلیون تنی در شمال شرق طبس در حال پیگیري 

هد شد. این امر هاي کنار کارخانه تأمین خوااست که خوراك آن از مجاورت خود سایت و از آبرفت

اي در کاهش هاي سیمان تفاوت عمدهبه لحاظ استخراج مواد معدنی در مقایسه با سایر کارخانه

توان یافت. اما برابر اطالع این هاي تهیه مواد اولیه خواهد داشت و مشابه آن در طبس میهزینه

که نسبت به مشکالت دلیل مسائل مالی از فعالیت چشمگیري برخوردار نیست در صورتیکارخانه به

-مالی آن اقدام اساسی صورت پذیرد این پروژه به عنوان یک پروژه ملی و تأثیرگذار در منطقه می

عنوان پایه و اساس توسعه براي سایر صنایع محسوب نفر، به 500زایی حدود تواند ضمن اشتغال

  گردد.

  

  سایر معادن-9

الشه آهکی، سولفات سدیم، بوکسیت و معادن آهن، دولومیت، سیلیس، کائولن، آهک خالص، 

اي براي شروع یک عنوان یک توان منطقهتواند بههاي دیگر معدنی هستند که میگچ همه پتانسیل

حاوي اطالعات مربوط به این معادن  103جدول ب معدنی مطرح و به فعالیت برسد. فعالیت خو

  باشد.می
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  عات معادن کائولین، بوکسیت، سولفات سدیم، سیلیس و الشه آهکی شهرستان طبس.اطال-103شماره جدول

 نام معدن
ماده معدنی 

 اصلی
 بخش

نحوه 

 واگذاري
 مدت نام بهره بردار

ذخیره 

 قطعی(تن)

پرسنل 

 واقعی

پرسنل 

 اسمی

استخراج 

 اسمی

سرمایه 

 گذاري(میلیون ریال)

 171 4000 6 12 47000 10 س کانسارشرکت معدنی طب خصوصی مرکزي کائولن کائولن بیشه 

 459 5000 8 12 173000 15 شرکت تعاونی معدنی اشالنی تعاونی دیهوك کائولن کائولن اشالنی(دیهوك) 

 165000 20 شرکت پارس کائولن(سهامی خاص) خصوصی مرکزي کائولن کائولن پارس 
 

6 5000 255 

 94600 9 اختیارآبادي حسن حسینی خصوصی دستگردان بوکسیت گوش کمرازبک کوه 
 

8 10000 764 

 398 20000 32 17 600000 25 شرکت صفائیه گلشن خصوصی دستگردان سدیم  سولفات سولفات یعقوبیه 

 1580 50000 15 79 5450000 25 شرکت ماسه ریخته گري چیروك طبس خصوصی دیهوك سیلیس ماسه سیلیس چیروك طبس 

سنگ آهک الشه سیاه کوه 

 طبس 
 71000 9 اسدا... رئیسی اشترجانی خصوصی دستگردان کیالشه آه

 
5 7800 396,3 

  1388صنایع و معادن استان یزد،  اداره کلمأخذ:
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  تعداد و ترکیب جمعیتی نیروي شاغل در معدن- 2- 4-1-12

 زمین و برخوردار مناطق به نسبت آب منابع کمبود هوایی، و آب شرایط بدلیل طبس شهرستان

 در نهادن گام جهت باالیی هايتوانمندي از معدنی ذخایر متنوع و منابع و وجود کشت مناسب

 همگام تواندمی شهرستان برخوردار است. گستردگی آن به صنایع وابسته و معدنکاري صنعت مسیر

 در متعدد معادن کردن فعال نماید. با شدن فعالیت معدنی جهت در استان کلی هايبا سیاست

 فراهم کشور را از بخش این آبادانی و عمران و رونق نتیجه در و مولد ییزااشتغال موجبات منطقه

 سایر به همراه پرتالش و توقع کم مستعد، و دیده انسانی دوره نیروهاي نمود. وجود خواهد

 و کافی انرژي فرودگاه، شوسه، هاي جاده سراسري آهن راه چون شهرستان در شده آماده زیربناهاي

 طلب آن جنبی صنایع و بویژه هاي معدنیفعالیت منظور به جلب براي را رانگذاسرمایه هدایت ...

  است. دارا معدن توسعه مسیر در ايالعاده فوق استعداد از شهرستان این و نمایدمی

نفر در بخش معدن  2584، تعداد 1385بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن سال 

 104شهرستان در جدول شماره یک ه به آن به تفککردند که اطالعات مربوطشهرستان فعالیت می

همچنین نفر در معادن شرستان طبس مشغول فعالیت هستند.    3071که در حال حاضر حدود 

هاي مختلف هاي معدنی فعال موجود در شهرستانمشخصات عمومی شرکت تعاونی در این جدول

  استان از جمله شهرستان طبس نشان داده شده است.
  

  .1388مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی معدنی فعال در پیان سال - 104شماره جدول

  سرمایه ثبتی (میلیون ریال)  شاغالن  عضو  تعداد  شهرستان

  170  13  14  2  ابرکو

  878  40  45  6  اردکان

  22  14  15  2  بافق

  0  0  0  0  بهاباد

  899  77  67  8  تفت

  0  0  0  0  خاتم

  1175  56  90  7  صدوق

  894  72  85  8  طبس

  463  16  31  3  مهریز

  1  4  5  1  میبد

  271  24  28  4  یزد

  4773  316  380  41  جمع
  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  پیامدهاي توسعه فعالیت معدنی در اقتصاد شهرستان -3- 4-1-12

- به بخش این در باال بسیار پتانسیل به توجه با شهرستان معدنی هايفعالیت توسعه پیامدهاي

 و مستقیم طوربه صنعتی اجتماعی و اقتصادي زمینه هاي در و غیرمستقیم مستقیم صورت

 تنوع و و گستردگی معدن بخش موجود به پتانسیل توجه با لذا باشد.می تأمل قابل غیرمستقیم

 نفر 3000بیش از  حاضر شهرستان در حال سطح در جغرافیاي موقعیت لحاظ به معدنی هايواریته

 به با توجه لذا باشند.می بکار مشغول غیرمستقیم بصورت نفر هزاران بالغ بر و مستقیم بطور

 مطلوب چندان شاغلین تعداد و نهایتاً محلی فعالیت معدن بخش در شهرستان طبیعی هايپتانسیل

زیست  مالحظات با همسو و بخش این در اساسی تحرك ایجاد صورت در به عبارتی باشد؛نمی

  گمارد. بکار مستقیم غیر و مستقیم بصورت را بیشتري افراد تا خواهد بود قادر بخش این یطیمح

  محیطی بخش معدنتأثیرات زیست- 4- 4-1-12

 نمایدمی توجه جلب مشکل یک صورت به معدنی هايفعالیت در گرچه محیطیزیست تأثیرات

 پوشش عدم باال، جمعیت اکمتر با مناطق از بودن دور کویري بودن، به لحاظ طبس منطقه ولی

 تواند باعثمعدنی می هايباشد. فعالیتنمی توجه قابل زیستمحیط به وارده غیره، آسیب و گیاهی

و  شهري مناطق در طبیعی منابع تخریب و محیطی، گسترش آلودگی زیست هايتعادل خوردنبهم

 حرارتی آلودگی هم در مواردي و خاك، صدا آب و هوا، آلودگی نظیر هاییگردد  و آلودگی روستایی

 زیستمحیط بر را مخربی رسد تأثیراتنظر می به که معادنی و هاکارگاه مهمترین از نماید. تولید

الزم  که اقدامات نمود اشاره سازيکک و شوییذغال کارخانه به توانمی باشند داشته شهرستان

 گردد: رعایت زمینه این در محیطیزیست مالحظات با بایستی

 مربوطه استانداردهاي رعایت و واحدها درون در محیطیزیست هايسیاست اعمال - الف

  طبیعی منابع احیاء -ب

  هاي ناشی از ذغالآلودگی

سنگ، طبق تحقیقات صورت گرفته، آلودگی هاي ناشی از ذغال را در در  زمینه معادن ذغال

  بندي نمود:توان دستهسه گروه می
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  هاي جامدباطله- الف

و حجم آنها بستگی دارد که در این  ذغال به منشأهاي جامد یرات محیطی ناشی از باطلهتاث

- شویی نیز باید مد نظر قرار گیرند. تجمع پیریت مس ذغالهاي هاي ناشی از کارخانهمیان، باطله

ذ اگر تحت شرایط پیریت اکسید شود در اثر نفو را فراهم آورد. مثالًهایی تواند موجبات بروز زیان

ها، هاي حاوي پیریت، اسید تولید خواهد نمود. همچنین در اثر دفع ناقص باطلهآب به انباشته

هاي موجود در آن قادرند عناصر کمیاب و مضر خود را آزاد نمایند. اما ذرات ریز آالینده مینرال متر

یط تخلیه ر صورتی که در مقادیر زیاد به محرود دگردد که انتظار میموضوع دیگري محسوب می

ناشی از حمل و  ذغالگردند، باعث آلودگی هوا و آب گردند. ذرات ارگانیکی که اغلب شامل غبار 

شکنی، آسیاب و خشک کردن ( خشک ها، مراحل سنگهاي روباز یا واگننقل آن توسط کامیون

استا ثابت ساز بوده و در این رباشند نیز مسئلهشویی میذغالهاي در کارخانه ذغالکردن حرارتی) 

ند و اگر چنین ذراتی براي سالمتی مضر )-1UMهایی که قابل تنفس باشند (شده است که غبار

  ها را به دنبال خواهند داشت.براي مدت طوالنی استنشاق گردند بیماري سیاه شدن شش

  هاپساب-ب

  ها را به دو دسته زیر تقسیم نمود:توان پساببه طور کلی می

- و یادمپ ذغالکشی شده از معادن، اسید تولید شده در اثر شستشوي هاي اسیدي زهآب - الف

  شویی.ذغالهاي اسید مشابه، ناشی از کارخانجات هاي معدن و پسابهاي باطله

هاي کک و سایر محصوالت بدست آمده از هاي حرارتی، کورههاي ناشی از ایستگاهپساب -ب

  .ذغالتغییر شکل 

هاي در برگیرنده ان و سنگ ذغالموجود در  Fesxداسیون هاي اسیدي در نتیجه اکسیپساب

- آیند. در ضمن پسابهاي نفوذي پدید میدر معرض هوا سپس انحالل سولفات آهن حاسله در آب

اي در آلودگی آب شویی نیز نقش عمده ذغالهاي هاي فلوتاسیون در کارخانههاي ناشی از سلول

باشند که از با نفت و گازوئیل و روغن کاج می همراه ذغالداشته و حاوي ذرات ریز رسی و 



٢٣٧ 
 

اي را در بردارند و هاي آلوده و سمی محسوب گشته و اثرات زیست محیطی قابل مالحظهترکیب

  شوند.هاي سطحی و زیر زمینی میباعث آلودگی آب

  انتشار گاز -پ

کنند، می استفاده ذغالاز میان چندین آالینده گازي منتشر شده از صنایعی که از سوخت 

باشند. این می ذغالناشی از سوختن Nox و  Soxخطرناکترین آنها از نقطه نظر زیست محیطی، 

گازها به شدت سمی بوده و قادرند با گذشت زمان در سیستم تنفسی اختالل ایجاد کرده و نیز 

جاد هاي اسیدي را ایرشد گیاهان را متوقف سازند. همچنین این گازها در آب حل شده و باران

  نمایند.می

گردند که برخی از آنها به هاي وارد چرخه طبیعت میآالینده ذغالبدنبال استفاده از انرژي 

هاي فسیلی از منابع مهم و متداول است.به طور کلی سوختهمراه اثراتشان در جدول زیر ارائه شده

- محیطی شامل باطلهآیند که تولید و مصرف آنها اثرات زیستتولید انرژي در صنعت به شمار می

هاي را در پی خواهد شویی و همچنین تولید گازرذغالهاي هاي جامد، پساب خاصل از کارخانه

شود. شودمیداشت که با توجه به موارد فوق مهمترین نوع آلودگی از عناصر سنگین ناشی می

راه نفت، به هم ذغالهاي فلوتاسیون که حاوي ذرات ریز رسی و همچنین پساب ناشی از سلول

هاي سطحی و زیر زمینی اي را در راستاي آلودگی آبباشد ، اثرات عمدهگازوئیل و روغن کاج می

هاي مزبور احتیاج مبرم به راهکارهاي بدنبال خواهد داشت. بنابراین جهت جلوگیري از نشر آالینده

  گردد.هایی پیشنهاد میعملی به منظور تصفیه چنین پساب
  

  نگ.اثرات زیست محیطی عناصر موجود در ذغال و معادن ذغل س-105شماره جدول

نوع 

  آلودگی
  اثرات

  گردد.ها و بیماري میدر حیوانات مقدار اضافی آن باعث بروز ناهنجاري  سلنیوم

  آرسنیک

سازد، آرسنیک در فرم سه ی) گرفتار مErytrocyteاز طریق پوست جذب شده و گلوبین و هموگلوبین را در اریتروسایت(

باشد که مسمومیت آن توام با استفراغ، اسهال، سوزش شدید گلو و تر از حالت پنج ظرفیتی میظرفیتی به مراتب سمی

  هاي شدید و یرانجام مرگ است.بینی، درد

  کادمیوم

زایی ار خون گردیده و آثار سرطانها و باال رفتن فشباعث استفراغ، اسهال و درد و کاهش هوشیاري، تاخیر در رشد استخوان

پذیر است. در ضمن اگر این ماده از طریق هواي آلوده وارد بدن شود، موجب سرفه، برنشیت و ایجاد عوارضی آن نیز امکان

  ها خواهد شد.در ماهیچه

  شود.استنشاق غبار بریلیوم برنشیس را که یک بیماري ریوي مزمن است، موجب می  بریلیوم
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  اثرات زیست محیطی عناصر موجود در ذغال و معادن ذغل سنگ-  105شماره ادامه جدول

نوع 

  آلودگی
  اثرات

  برم
برسد،  ppm 500تا  ppm100برم براي سالمتی مضر بوده و چنانچه این غلظت  ppm 1بخاري در بردارنده بیش از 

  آیا خواهد بود.مرگ 

  ي سالمتی انسان دارد.بر رو -ترمنتهی شدید -مشابه اثر آرسنیک را  آنتیموان

  کند.در مراکز عصبی اختال ایجاد می  جیوه

  باریم
گذارد که مقادیر اضافی آن با ترشح زیاد در بدن در نسوج مختلف، طحال و مجاري خون، رسوبات نامحلولی از خود باقی می

  خواهد داشت. بزاق، استفراغ، اسهال و در برخی موارد سرطان و ایجاد رعشه در سیستم اعصاب را در پی

  هاي استخوانی را در پی خواهد داشت.ها و ناراحتیاسهال، رعشه، کاهش فشار خونف سوزش ریه  کبالت

  اختالالت عصبی، مشکالت تنفسی، تب، تاخیر در رشد، خستگی و ضعف بینایی  منگنز

  سرطان ریه و سرطان بینی  نیکل

  الالت عصبیزایی، اختالالت جهاز هاضمه و اختاحتمال سرطان  کروم

  ) با بیماري فراموشیAlzhirmerبیماري آلزایمر (  آلومینیوم

  ب  روي سالمتی انسان دارد. -منتهی شدید تر –مشابه اثر آرسنیک را   سرب

  سنگ و اثرات زیست محیطی آن.مأخذ: نگرشی بر تولید ذغال

  

  جایگاه شهرستان طبس در زمینه پتانسیل هاي معدنی-5- 4-1-12

هاي اردکان و طبس (به ترتیب با داشتن  ع معادن فعال استان در شهرستانبیشترین تجم

و بافق درمرتبه  هاي تفت، ابرکوه درصد از معادن) درمرتبه اول وشهرستان 75/24و  1/30معادل 

استقرار درشهرستان یزد  معادن فعال در استان نیز همچنین کمترین تعداد شود. دوم دیده می

ها اطالعات مفیدي اي دیگر نیز در ادامه ذکر شده است و با مطالعه آنسههاي مقایدارند.  شاخص

  شود.هاي استان حاصل میاز کم و کیف وضعیت کنونی معدنی شهرستان

  به لحاظ سهم ذخایر معادن فعال از کل ذخایر استان نیز بیشترین سهم متعلق به

  طبس در مرتبه بعدي است. هاي اردکان, مهریز و شهرستان شهرستان بافق در مرتبه اول و

  به لحاظ تعداد شاغلین فعال نیز، شهرستان بافق درمرتبۀ اول و اردکان و طبس در مرتبۀ

  بعدي بیشترین تعداد شاغل معدنی را دارا هستند.

 هاي  برحسب میزان استخراج از معادن نیز بیشترین حجم برداشت از معادن شهرستان

  گیرد. و طبس در مرتبه بعدي صورت می بافق و اردکان در مرتبه اول و مهریز

 گذاري صورت پذیرفته در معادن نیز بیشترین حجم در شهرستان  به لحاظ میزان سرمایه

  اردکان در مرتبۀ اول وبافق و مهریز در مرتبۀ بعدي صورت گرفته است.
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 ها در دهندة تجمع این عرصه ها نیز نشان هاي معدنی به تفکیک شهرستان بررسی توزیع عرصه 

  هاي اردکان و مهریز در مرتبه بعدي است. شهرستان طبس در مرتبه نخست و شهرستان

ها  هاي ترکیبی در شهرستان برداري استان را براساس شاخص در کل فعالیت معادن درحال بهره

  بندي نمود: توان به صورت زیر گروه می

 ن اردکانگروه اول با پتانسیل بسیار باالي معدنی شامل معادن فعال درشهرستا

 هاي بافق و طبس گروه دوم با پتانسیل باالي معدنی شامل معادن فعال درشهرستان

 گروه سوم با پتانسیل نسبتاً باالي معدنی شامل معادن فعال درشهرستان مهریز

 هاي ابرکوه، تفت و میبد گروه چهارم با پتانسیل متوسط معدنی شامل معادن فعال درشهرستان

 پایین معدنی شامل معادن فعال در شهرستان صدوق گروه پنجم با پتانسیل

 هاي خاتم و یزد گروه ششم با پتانسیل بسیار پایین معدنی شامل معادن فعال در شهرستان

فرصت شغلی در زمینۀ استخراج  9339، معادن فعال استان یزد، 1388بر طبق آمار موجود تا سال 

بالغ  1388تخراج مواد معدنی از معادن استان در سال میزان اس اند. کانسارهاي معدنی مختلف ایجاد کرده

  میلیارد تن گزارش شده است. 09/1میلیون تن و میزان ذخیرة قطعی این کانسارها بالغ بر  35/15بر 

هاي  شرقی استان به مراتب از پتانسیل معدنی باالتري نسبت به پهنه هاي شمالی و به طورکلی پهنه

هاي معدنی  هاي مرکزي و جنوبی از پتانسیل ند. به عبارت دیگر پهنهجنوبی و مرکزي استان برخوردار

هاي  هاي غربی استان بدین لحاظ از پتانسیل . پهنههاي شمالی وشرقی برخوردارند کمتر نسبت به پهنه

  .هاي جنوبی و مرکزي برخوردارند نسبتاً مناسبی درقیاس با پهنه
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  .1388ها در سال معادن فعال استان یزد به تفکیک شهرستان-106 شماره جدول

  شرح

  شهرستان

تعداد 

  معادن

میزان ذخیره 

  (تن)
  نوع ماده معدنی  شاغلین

نسبت میزان ذخیره 

  معدنی (درصد)

  نسبت تعداد

  معادن  شاغلین

  36/7  85/1  6/0  سنگ  173  6563854  22  ابرکوه

، سنگ و خاك  2629  269012230  90  اردکان

  غیرسنگ

65/24  15/28  10/30  

خاك، سنگ و   3103  355970718  22  بافق

  غیرسنگ

62/32  21/33  36/7  

خاك، سنگ و   207  61942680  46  تفت

  غیرسنگ

68/5  22/2  38/15  

خاك، سنگ و   33  920000  5  خاتم

  غیرسنگ

08/0  35/0  67/1  

خاك، سنگ و   27  21517300  17  صدوق

  غیرسنگ

97/1  29/0  69/5  

خاك، سنگ و   2584  179053053  74  طبس

  غیرسنگ

40/16  67/27  75/24  

  35/4  29/0  11/17  سنگ و غیرسنگ  27  186799858  13  مهریز

خاك، سنگ و   39  9644400  9  میبد

  غیرسنگ

88/0  43/0  01/3  

  33/0  54/5  0037/0  غیرسنگ  517  41000  1  یزد

  100  100  100  -  9339  1091465093  299  استان

  .1388سال ،ل صنایع و معادن استان یزدمأخذ: اداره ک 

  

  دهد که: یک نوع کانسارها نشان میبررسی وضعیت معادن فعال استان به تفک

 43/54 درصد در  24/39انی غیرفلزي، استخراج انواع ک درصد از کل معادن در زمینه

لیت هاي غیرفلزي فعا استخراج کانی درصد در زمینه 33/6و استخراج مصالح ساختمانی  زمینه

 دارند.

  ،درصد را  56/0درصد را ذخایرکانی غیرفلزي،  6/1از کل ذخایرمعادن فعال استان

به عبارت دیگر سهم عمدة اند.  درصد را ذخایر فلزي تشکیل داده 84/97ذخایرمصالح ساختمانی و 

درصد ازذخایرآن متعلق به سنگ آهن  97ذخایرمعدنی استان را ذخایر کانی فلزي تشکیل داده که 

  ست.ا

  درصد  67/11بررسی سهم استخراج انواع کانسارهاي معدنی استان نیز بیانگر اختصاص

درصد به  33/83درصد به مصالح ساختمانی و  01/5هاي غیرفلزي،  ازکل استخراج به کانی

  هاي فلزي است. کانی

  استخراج کانی فلزي  زمینهدرصد از شاغلین در  06/60بیشترین تعداد شاغلین با داشتن

درصد درزمینه استخراج کانی فلزي در مرتبه بعدي فعالیت دارند. سهم  76/29مرتبه اول و  در

  درصد گزارش شده است. 18/10شاغلین فعال درمعادن مصالح ساختمانی نیز معادل 
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ترین گرایشات معدنی استان به تفکیک نوع کانسارها وحجم ومیزان فعالیت را  بدین ترتیب مهم

لزي درمرتبۀ اول وکانی غیرفلزي و مصالح ساختمانی درمرتبۀ بعدي تشکیل استخراج کانسارهاي ف

  توان عنوان نمود:  استخراج کانسارهاي غیرفلزي می زمینهدهند. به تفکیک نوع کانسارها در  می

 نسور در مرتبه اول و سپس خاك  بیشترین تعداد از معادن در زمینه استخراج خاك

 فعالیت دارند.سنگ در مرتبه بعدي  صنعتی و ذغال

 اي قابل توجه پس از  سنگ و با فاصله به لحاظ حجم ذخایر نیز بیشترین میزان از آن ذغال

 آن، متعلق به معادن فسفات و سیلیس است.

  به لحاظ سهم از میزان استخراج در این گروه از کانسارها نیز بیشترین حجم برداشت

 ك صنعتی و فسفات در مرتبه بعدي است.سنگ در مرتبه اول و معادن خا متعلق به معادن ذغال

 سنگ  به لحاظ میزان اشتغال نیز بیشترین تعداد از شاغلین در این گروه در معادن ذغال

فعالیت دارند و پس از آن و با اختالفی بسیار قابل توجه معادن فسفات و خاك صنعتی داراي 

 بیشترین تعداد از شاغلین هستند.

بندي نمود که در آن  گروه زیر دسته 4توان در  کانی غیرفلزي را میبر اساس روش امتیازدهی معادن 

  دهد. بخش را تشکیل می نمایند. گروه اول گرایش عمده در این زیر گروه اول و دوم نقش غالب را ایفا می

  اي قابل توجه خاك صنعتی سنگ و با فاصله ذغال ؛شاملگروه اول 

  نسوز فسفات، سیلیس و خاك ؛شاملگروه دوم 

  فلورین، فلدسپات، باریت و بنتونیت ؛شاملوه سوم گر

 سفید.نمک، سولفات دوسود، کائولن، آلژیست، تالک شیست، گل سرخ و گل  ؛شاملگروه چهارم 

 براساس چگونگی استخراج کانسارهاي مصالح ساختمانی، وضعیت استان به قرار زیر است:

 ل و معادن گرانیت در درجه معادن مرمر بیشترین تعداد از معادن فعال را در درجه او

 اند. بعدي به خود اختصاص داده

  به لحاظ حجم ذخایر، بیشترین میزان ذخائر در این گروه متعلق به معادن گچ و مرمریت

 باشد. می
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  به لحاظ سهم از میزان استخراج نیز بیشترین حجم از معادن، گچ و مرمریت در مرتبۀ اول

 شود. و الشه آهکی در مرتبۀ بعدي برداشت می

  به لحاظ میزان اشتغال نیز، بیشترین حجم از شاغلین فعال را در گروه معادن مصالح

 ساختمانی، در زمینه استخراج، مرمریت در مرتبه اول و گرانیت و تراورتن در مرتبه بعدي فعالند.

 ترین سهم از فعالیت در زمینه استخراج مصالح ساختمانی متعلق به  به طور کلی عمده

 هاي بعدي است. ز معادن گچ در مرتبه اول و مرمیت، گرانیت و تراورتن در مرتبهاستخراج ا

  توان بیان داشت:میهاي فلزي نیز در زمینۀ استخراج کانی

  بیشترین تعداد از معادن استان، در زمینۀ استخراج، سنگ آهن و سرب و روي فعالیت

 دارند.

  ز ذخایر این گروه، متعلق به درصد ا 72/94بیشترین حجم از ذخایر، با سهمی معادل

 معادن سنگ آهن است.

 باشد. بیشترین حجم از میزان استخراج سالیانه نیز متعلق به معادن سنگ آهن می 

  درصد از شاغلین این گروه نیز در زمینۀ استخراج سنگ آهن فعالیت  4/84همچنین

 دارند.

  دهد. تشکیل میبه عبارت دیگر گرایش عمده فلزي در استان را استخراج سنگ آهن 
  

معادن فعال در زمینه کانی غیرفلزي (بجز سنگ ساختمانی) و مواد معدنی شیمیایی استان یزد در سال -107جدول شماره 

1388.  

  نسبت میزان ذخیره (درصد)  نسبت تعداد معادن (درصد)  میزان ذخیره  تعداد معادن  نوع ماده معدنی  شرح

  اردکان

29/22  133814001  45  صنعتیخاك   47/33  

30/1  156000  2  آلژیست  40/0  

60/2  71600  4  باریت  20/0  

95/1  250000  3  بنتونیت  60/0  

30/1  364000  2  سیلیس  90/0  

14/7  5503000  11  فلدسپات  38/1  

65/0  3653000  1  نمک  91/0  

  بافق
65/0  190000  1  بنتونیت  50/0  

65/0  15000000  1  فسفات  75/3  

  تفت

60/2  438800  4  فلدسپات  11/0  

65/0  300  1  نمک  00/0  

65/0  54000000  1  مس  51/13  

65/0  6480  1  باریت  00/0  
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معادن فعال در زمینه کانی غیرفلزي (بجز سنگ ساختمانی) و مواد معدنی شیمیایی استان یزد در  - 107جدول شماره ادامه 

  .1388سال 

  نسبت میزان ذخیره (درصد)  نسبت تعداد معادن (درصد)  میزان ذخیره  عادنتعداد م  نوع ماده معدنی  شرح

  خاتم
65/0  196000  1  تالک شیت  05/0  

65/0  25000  1  سیلیس  01/0  

  صدوق

30/1  525000  2  فلدسپات  13/0  

65/0  60000  1  خاك سرخ  02/0  

65/0  250000  1  خاك صنعتی  06/0  

65/0  1625000  1  نمک  41/0  

  طبس

30/1  153776  2  باریت  04/0  

90/3  507000  6  بنتونیت  13/0  

55/4  736000  7  خاك صنعتی  18/0  

99/12  2483370  20  خاك نسوز  62/0  

99/12  158297107  20  ذغال سنگ  59/39  

65/0  600000  1  سولفات دوسود  15/0  

65/0  5450000  1  سیلیس  36/1  

95/1  702000  3  فلورین  18/0  

95/1  385000  3  کائولن  10/0  

65/0  10416532  1  باریت  مهریز  61/2  

  میبد

30/1  292300  2  باریت  07/0  

65/0  655000  1  فلدسپات  16/0  

30/1  3010000  2  سیلیس  75/0  

65/0  5900  1  فلورین  00/0  

  100  100  399822166  154  جمع کل

  .1388- ماخذ: اداره کل صنایع و معادن استان یزد

  

  بازرگانی و تعاون- 1-13- 4

  هاي مختلفهاي صادرشده اصناف در بخشتعداد پروانه- 1- 4-1-13

گیري مبادالت و ارائه خدمات در هاي اقتصادي در شکلبازرگانی به عنوان محیط اصلی فعالیت

سازد.  این بخش داراي ها و کل اقتصاد را متأثر میاقتصاد نقش دارد و عملکرد سایر بخش

هاست و جایگاه محوري در دستیابی به رشد اقتصادي دهاي پیشین و پسین با سایر بخشپیون

کشور دارد.  اگر بازرگانی از کارایی مطلوب برخوردار باشد، با کاهش هزینه مبادالت و بدین ترتیب 

  پذیري محصوالت تولیدي را به همراه دارد.کاهش هزینه تمام شده تولید، ارتقاي رقابت

سازمان ها و نهادهاي مردمی هستند که در عین برخورداري از خصوصیات و  تعاونی ها،

-ها و هنجارهاي مکتبی و اجتماعی هم میمشخصات یک واحد اقتصادي و تجاري، داراي ارزش
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ي تعاونی براي هاي دسته جمعی و گروهی اعضاي تشکیل دهندهتوانند مبین تالشباشند و می

امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى توسعه باشد.   نیل به اهداف مشترك و پیشرفت و

و اجتماعى به شمار مى رود که مى تواند در بهره ورى بهینه از شرایط زندگى، کار و تولید و ارتقاى 

سطح درآمد و وضعیت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهاى توسعه یافته نشان مى دهد 

ایى هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهاى پراکنده و متفرق تعاونى ها بهترین سازمان ه

با توجه به وضعیت شهرستان طبس که   و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.

ها در ي بازرگانی و تعاونیرود توسعهباشد انتظار میمعدنی و کشاورزي می - شهرستانی صنعتی

  و پیشرفت آن قلمداد شود. جهت پیشرفت صنایع شهرستان

پروانه مربوط به  1408باشد که پروانه می 2008هاي صادر شده شهرستان جمع کل پروانه

پروانه بخش دیهوك  153پروانه بخش مرکزي و  129پروانه بخش دستگردان و  318شهر طبس و 

  باشد.می

  تعداد سیلوها و دیگر مراکز نگهداري کاالها-2- 4-1-13

لو وجود ندارد و لیکن دو عدد سردخانه شخصی یکی متعلق به آقاي صفایی در شهرستان سی

آباد و دیگري در شهرك صنعتی متعلق به شرکت فرآوري خرماي مبین در کنار کارخانه یخ اهللا

واحد انبارهاي کوچک وجود دارند که اصناف براي نگهداري کاالهاي  22باشد و تعداد گلشن می

  کند. ها استفاده میخود از آن

  نقش بخش بازرگانی در توسعه شهرستان-3- 4-1-13

 قابلیت باشدمی شناخت و پیگیري قابل کالن و بزرگ فضاي در بیشتر که بازرگانی فعالیت

 را دارد. هرچند مردم زندگی در آن مهم هايو کانون مناطق اقتصادي کیفیت بر تأثیرگذاري

 و مرزي همانند نقاط عمده بازرگانی عملکرد براي خاص هايموقعیت داراي تبع به طبس شهرستان

 و دامی- زراعی هايکرانهپس به اتکا با و منطقه ترانزیتی موقعیت به توجه با اما باشدنمی بنادر

 محوله وظایف راستاي در بازرگانی دارد. لذا را مختلف خدماتی هايارائه فعالیت قابلیت خود معدنی

 تنظیم همچنین و اصناف امور طرفی ساماندهی از و نیبازرگا و تجارت بخش رونق آن عمده که

 توسعه دالیل عمده از یکی و داشته عهده بر را کلیدي و حساس نقش مردم نیاز مورد کاالهاي بازار
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 که محوله وظایف انجام با شهرستان اداره بازرگانی زمینه همین در و باشدمی و بوده شهرستان

 که بردارد شهرستان اقتصادي توسعه جهت را مثبتی هايقدم هگردد توانستمی ارائه آن از ايشمه

 باشد. ترموفق منطقه مسئولین همدلی و انسجام با نیز آینده در امیدواریم

 مختلف هايزمینه در آنها مشکالت پیگیري و صنوف ساماندهی - 1

 طعیمق هايبحران حل در مساعدت و اساسی کاالهاي کمبود از جلوگیري و بازار تنظیم - 2

 کاال

 زیربط مسئولین به آن انعکاس و کاالها قیمت نوسان و بازار وضعیت از گزارشات تهیه - 3

 تخلفات بدوي هیئت جلسه تشکیل و شهرستان سطح صنفی واحدهاي از نظارت و بازرسی - 4

 واحد آن در پرونده متخلفین نمودن مطرح و صنفی

 و نذورات جهت سهمیه تخصیص و زه)آموزشی (دانشگاه و حو مراکز خاص کاالهاي تأمین - 5

 خاص موارد

 مازاد که کاالهایی از دسته آن صادرات به تولیدي واحدهاي و بازرگانان و تجار تشویق - 6

  باشد.می شهرستان مصرف

 ریزيبرنامه و بالفعل و بالقوه امکانات شناسائی و شهرستان غیرنفتی صادرات جهت در تالش - 7

 صادراتی هايتشکل البدر ق هاصادرات آن خصوص در

  کشاورزان نیاز بر مازاد گندم موقعبه خرید جهت ریزيبرنامه - 8

 ها،قنادي مثل صنوف اولیه مواد تأمین و شهروندان نیاز مورد اساسی کاالهاي موقعبه جذب - 9

 و تبدیلی صنایع هايکارگاه اندازيراه خصوص در گرددمی پیشنهاد هااغذیه فروشی و ریزانآبنبات

 بکارگیري ضمن طریق این از تا آید عملبه انبارهاي سرپوشیده تالش مضاعف و هاسردخانه احداث

 گردد. بازرگانی بخش ترقی موجب بیکار بومی نیروهاي

 آن کردن تجاري و فناوري و تحقیقات بازاریابی تقویت -10

 و علمی تمؤسسا براي قانونی هايمشوق ایجاد و هامحدودیت کاهش جهت در تالش -11

  فناوري
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  اقالم عمده صادراتی و وارداتی (ارزش و وزن و کشورهاي عمده)-4- 4-1-13

انغوزه، فرش، ذغالسنگ، کائولین، فلورین، منیزیم، خرما، پسته و زعفران از عمده اقالم 

  باشند.صادراتی شهرستان می
  

هرستان تحت پوشش هاي موجود (تعداد اعضاء و میزان سرمایه) در شتعداد تعاونی- 5- 4-1-13

  هاي اقتصادياداره تعاون و سازمان تعاون روستایی به تفکیک بخش

رسید. ماده اول این  مجلس شوراي اسالمیبه تصویب  1370قانون بخش تعاونی در سال 

قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادي ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیري از 

کارفرماي مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند 

از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیري از انحصار، احتکار، تورم، اضرار ولی وسایل کار ندارند، پیشگیري 

 به غیر بود.

هاي  اساسی، در خصوصی سازي بخش قانون 44درسالهاي اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل 

ترین بخش خصوصی در این واگذاري مورد توجه قرار  ها بعنوان مهمترین و الیق دولتی، تعاونی

یاري را به خود اختصاص دادند. شرکتهاي تعاونی همچنین از مزایاي گرفتند و مزایاي بس

  معافیتهاي مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.

  انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزي،  شرکت تعاونی تولیدي؛- 1

و صید ماهی، شیالت، صنعت، معدن، عمران شهري، روستائی، دامداري، دامپروري، پرورش 

  نمایند. نماید و مجموعاَ یک واحد تولیدي را در آن اداره می عشایري و نظایر اینها فعالیت می

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال، مسکن، خدمات  شرکت تعاونی توزیعی؛-2

هاي تعاونی که فعالیت آنان تواماَ نماید. آن دسته از شرکت میهاي اعضاء فعالیت و سایر نیازمندي

  تولیدي و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدي و توزیعی نامند.

هاي تعاونی تولیدي مانند دامداران،کشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان  شرکت

در صورت تشکیل تعاونی براي تأمین  اند، صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدي نام برده شده

  شوند. هاي توزیعی (تأمین کننده نیازتولید کنندگان) محسوب مینیازهاي خود از نوع تعاونی
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 باشند:ها در قالب موارد زیر میانواع و اقسام شرکت تعاونی

  کشاورزي  

  صنعتی  

  معدنی  

  خدماتی  

  مسکن  

  فرش دستباف  

  تأمین کننده نیاز تولیدکنندگان  

 کنندگان مین کننده نیاز مصرفتأ  

  اعتبار  

  حمل و نقل  

  چند منظوره  

  منابع طبیعی 

  

باشد که از این رو از هاي اقتصادي منطقه میها عاملی در جهت پیشرفت بخشوجود تعاونی

هاي شهرستان طبس نشاند داده شرکت تعاونی 108اي برخوردارند.  در جدول شماره اهمیت ویزه

  شده است.
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   1388هاي اقتصادي درپایانسال به تفکیک بخش فعال تعاونی هاي شرکت عمومی مشخصات -108شماره دولج

  شرح  نوع تعاونی

ت
رک

ش
د 

دا
تع

  

ضو
ع

ن  
ال

اغ
ش

  

سرمایه ثبتی 

  (م. ر)
  نوع تعاونی

ت
رک

ش
د 

دا
تع

  

ضو
ع

ن  
ال

اغ
ش

  

سرمایه ثبتی 

  (م. ر)

  صنعتی

 1902 130 142 18  شهرستان

ش 
فر

ف
با

ست
د

  

2 19 17 190  

 3927 525 645 55 166961  4265 18660  473  استان

  معدنی
 894 72 85 8  شهرستان

ل 
حم

ل
نق

و 
  

1 160 5 324 

 7676  811 2956 79 4774  316 380 41  استان

  مسکن
 4642 104 2782 22  شهرستان

ار
تب

اع
  

1 123 9 73 

 1096796  175 8024 51 48528  4211 28434 237  استان

تأمین نیاز 

 تولیدکنندگان

 116 14 237 3  شهرستان

ز 
یا

ن ن
می

تأ

ف 
صر

م

ن
گا

د
نن

ک
  

9 6517 40 3034 

 27/23658 322 4798 57  استان
13

6 
75113 2844 53414 

تأمین نیاز 

صنوف 

  خدماتی

 655 10 49  2  شهرستان

ی 
ون

عا
ت

ی
ای

ست
رو

  

9 8615 - 9/8947 

 177516 - 82225 52 15107 293 1249 37  استان

کشاورزي 

(اداره کل 

  تعاون)

 864 84 456 18  شهرستان

ن 
او

تع
ي(

رز
او

ش
ک

ی)
ای

ست
رو

  

7 991 10 180 

7/10752 169 20540 40 48805 2155 3783 404  استان  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي تعاونی فعال شهرستان و استان ، مجموع مشخصات عمومی شرکتفوقبا توجه به جدول 

ها ذکر شده جدول ذیل بیان شده است.  در این جدول مشخصات منابع انسانی درگیر با تعاونیدر 

  است.
  

   1388 -هاي تعاونی فعال شهرستانمشخصات عمومی شرکت -109شماره جدول

  سرمایه ثبتی (م. ر)  شاغالن  عضو  تعداد شرکت  شرح

 9/21821 495 20176 100  شهرستان

 97/1657914  16086 246807  1662  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

درصد است. همچنین سهم سرمایه ثبتی  6سهم تعداد شرکت تعاونی فعال شهرستان از استان 

  درصد است. 32/1هاي تعاونی شهرستان از استان تنها شرکت

میلیون  4/6526و و سرمایه ثبتی عض 9در شهرستان یک اتحادیه تعاونی روستایی با تعداد 

هاي تعاونی روستایی شهرستان در ریال وجود دارد. در جدول ذیل، مشخصات عمومی اتحادیه

  مقایسه با استان بیان شده است.
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  میلیون ریال  - 1388سال  درپایان روستایی تعاونی هاياتحادیه عمومی مشخصات -110شماره جدول

  ادیهاتح

  شرح

  هاي تعاونی روستاییاتحادیه

 ذخیره قانونی سرمایه تعداد اعضاء تعداد اتحادیه

 3/1372 4/6526 9 1 شهرستان

 4/2400 9/8511 43 7 استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  نهادهاي پولی- 1-14- 4

  هاي شهرستانبانکها در تعداد واحدهاي بانکی، تعداد و مبلغ انواع سپرده- 1- 4-1-14

باشد. شعبه) مربوط به بانک کشاورزي می 5در شهرستان طبس بیشترین شعب بانکی (

رسد با توجه به مورد) در بانک کشاورزي بوده است که به نظر می 67982بیشترین تعداد سپرده (

ین ها در ابیشتر بودن تعداد شعب بانک کشاورزي در سطح شهرستان، شاهد فزونی تعداد سپرده

هاي شهرستان، متوسط سپرده در هر ها به تعداد شعب بانکایم.  با تقسیم تعداد سپردهشعب بوده

-شعب بانک مربوطه حاصل شده که متوسط بیشترین سپرده مربوط به بانک ملت و مسکن می

هاي شهرستان در بیشترین حجم سپرده 111ها نیز با توجه به جدول باشد. از نظر حجم سپرده

  نک ملی شهرستان بوده است.شعب با
  

  (میلیون ریال) 1388هاي شهرستان طبس در پایان سال ها نزد بانکتعداد و مبلغ سپرده -111شماره جدول

  شرح

  بانک
  تعداد شعبه

  شرح

  مبلغ سپرده  تعداد سپرده

  173175  ---   3  صادرات

  44121  14030  1  تجارت

  38935  8638  1  رفاه کارگران

  63132  27118  2  سپه

  139505  67982  5  کشاورزي

  68824  16096  1  مسکن

  209561  49560  3  ملت

  245300  54627  4  ملی

  10327  --  1  پست بانک

  --  --  21  جمع شهرستان

  --  --  26  جمع استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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ها در شهرستان طبس طی رشد فعالیت بانک ها و نرخبه منظور مقایسه میزان مشارکت بانک

هاي تعداد شعب انواع بانک 112سالیان اخیر، جدول ذیل تهیه و تنظیم گردیده است و در جدول 

  استان به تفکیک شهرستان نمایش داده شده است
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  )، ارقام میلیون ریال.1381-1385تان یزد و شهرستان طبس (تعداد شعب بانک ها و سایر مشخصه هاي شبکه بانکی اس-112شماره جدول

  شرح

  نرخ رشد  1384  1383  1382  1381

  شهرستان  استان
سهم 

  شهرستان
  شهرستان  استان

سهم 

  شهرستان
  شهرستان  استان

سهم 

  شهرستان
  شهرستان  استان

سهم 

  شهرستان
  شهرستان  استان

  9,8  10,2  10  5  50  10,2  5  49  9,6  5  52  8,9  5  51  تعداد شعب بانک کشاورزي

  9,44  6,58  8,31  75398  907280  8,8  54719  621691  8,84  33996  384600  9,63  24951  259342  مبلغ سپرده بانک کشاورزي

  10,5  12,4  9,56  4540  474629  9,05  34572  381899  10,22  28950  283383  10,94  24565  224611  تعداد سپرده بانک کشاورزي

  0  0  4,76  1  21  4,76  1  21  4,76  1  21  4,76  1  21  تعداد شعب بانک مسکن

  12,2  11,1  18,42  28970  0,57274  14,87  21232  142739  10,41  13659  131191  9,41  11009  116950  مبلغ سپرده بانک مسکن

  8,01  13,2  1,6  9917  618769  2  9410  469779  2,73  9120  333705  3,47  8525  245859  تعداد سپرده بانک مسکن

  0  0  2,43  1  41  2,43  1  41  2,43  1  41  4,88  2  41  عب بانک تجارتتعداد ش

  -9,08  22,4  3,36  20164  600021  3,7  17218  465963  3,25  13405  412541  2,48  10214  412541  مبلغ سپرده بانک تجارت

  -38,2  20,8  5,9  11401  193429  7,12  11171  156723  6,78  8707  128528  5,73  7370  128528  تعداد سپرده بانک تجارت

  0  0  3,03  2  66  1,32  2  66  3,12  2  64  1,5  1  66  تعداد شعب بانک سپه

  -8,7  28,1  2,57  28125  1095140  2,95  21411  726662  2,42  15345  633435  1,89  12018  633435  مبلغ سپرده بانک سپه

  10,6  17,4  3,68  12326  335195  3,45  10445  302941  1,9  6310  334899  3,5  8217  234899  تعداد سپرده بانک سپه

  -0,7  -0,3  4  4,04  99  4  4  100  4  4  100  4  4  100  تعداد شعب بانک ملی

  10,4  23,3  6,14  153641  2501495  5,89  112133  1904541  5,73  89165  1556820  9,36  145800  1556820  مبلغ سپرده بانک ملی

  10,1  6,4  5,7  48825  856217  5,6  47288  844152  5,4  45140  837081  5,27  44139  837081  تعداد سپرده بانک ملی

  0  0  3,92  4  102  3,92  4  102  3,96  4  101  3,92  4  102  تعداد شعب بانک صادرات

  11,4  24,3  2,9  66061  2275349  2,54  50040  1971224  1,56  24491  1572455  2,26  35500  1572455  مبلغ سپرده بانک صادرات

  -10,2  -4,3  5,74  36121  62570  5,95  34645  582758  4,02  30939  768540  5,02  38601  768540  تعداد سپرده بانک صادرات

  10,8  -4,7  6,6  3  45  6,1  3  49  5,6  3  53  5,7  3  52  تعداد شعب بانک ملت

  -7,3  46,6  4,4  55388  1257709  6  50062  834871  5,75  34762  605059  4,28  25871  605059  مبلغ سپرده بانک ملت

  10,7  0  8,4  27984  333101  7,18  23654  329657  5,54  22067  398351  5,17  20601  398351  لتتعداد سپرده بانک م

  0  0  3,12  1  32  3,12  1  32  3,12  1  32  3,12  1  32  تعداد شعب بانک رفاه

  - 60,7  51,9  3,81  17831  467303  6,27  15628  249363  3,8  6789  179226  2,3  4,39  179226  مبلغ سپرده بانک رفاه

  29,4  17,8  4,86  8075  166096  6,17  7290  118089  3,9  5001  128486  3,26  4186  128486  رده بانک رفاهتعداد سپ

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس
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   1387تعداد و نوع واحدهاي بانکی استان یزد در سال  -113جدول شماره 

  سینا  کارآفرین  سامان  پارسیان  اقتصاد نوین  پست بانک  توسعه صادرات  ملی  ملت  مسکن  کشاورزي  صنعت و معدن  صادرات  رفاه  سپه  تجارت  شهرستان

  0  0  0  0  0  1  0  6  1  1  4  0  3  1  3  2 ابرکوه

  0  0  0  0  0  1  0  7  1  1  5  0  2  2  4  3  اردکان

  0  0  0  0  0  1  0  5  1  1  5  0  3  2  2  1  بافق*

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بهاباد*

  0  0  0  0  0  1  0  7  2  1  9  0  8  1  3 0  تفت

  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  4  0  4  2  2 0  خاتم

  0  0  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0  1  1  0  صدوق

  0  0  0  0  0  1  0  4  3  1  5  0  4  1  2  1  طبس

  0  0  0  0  0  1  0  6  1  1  3  0  7  1  3  1  مهریز

  1  0  0  1  0  1  0  9  2  1  1  0  9  2  3  2  میبد

  2  1  0  1  0  4  1  51  28  25  12  1  61  16  45  29  یزد

  3  1  0  2  0  11  1  100  43  34  50  1  101  29  68  39  کل استان

  .1388- تان یزدماخذ:سالنامه آماري اس
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  گذاريمیزان تسهیالت بانکی و مانده سپرده- 2- 4-1-14

عنوان هسته مرکزي بازارهاي مالی نقش مهمی در انتقال مازاد نقدینگی افراد و ها بهبانک

هاي اعتباري ها به کمک سیاستواحدهاي اقتصادي از طریق تسهیالت اعطایی بر عهده دارند. بانک

وسایل رشد و توسعه اقتصادي و با برعکس توقف و رکود اقتصادي را در کشور و مالی خود قادرند 

ها در خطوط تولید هاي کوچک و بکارانداختن آنآوري سرمایهها در جمعفراهم نمایند. نقش بانک

تواند نقش آمیز این سیاست میکه اجراي موفقیتطوريباشد؛ بهو مصرف بسیار حائز اهمیت می

-ها میوسعه اقتصادي کشورها ایفا نموده و برعکس عدم اعطاي وام توسط بانکمهمی در رشد و ت

  هاي اقتصادي و کندشدن رشد اقتصادي گردد.تواند موجب رکود فعالیت

هاي هاي شهرستان طی سالگذاري و تسهیالت اعطایی بانکبا توجه به حجم مانده سپرده

ع مالی شهروندان و از اینرو بانکهاي شهرستان ( ها، منابگذشته و با توجه به نظر روساي اکثر بانک

هاي گذشته هاي شهرستان) طی سالعلیرغم محدودیت و قلت نسبی منابع مالی شهروندان و بانک

ها تا چندین سال پیش است. به عنوان مثال و طبق نظر مسئولین بانکافزایش قابل توجهی داشته

هاي گذشته علیرغم  اند، در حالی که طی سالنبودهاکثر شهروندان قادر به پس انداز قابل توجهی 

- مشکالت اقتصادي فراوان، قدرت پس انداز و اخذ تسهیالت بیشتر توسط شهروندان افزایش یافته

  است.

هاي دولتی به شعبه بانک موجود در شهرستان، تماماً بانک 21با توجه به آمار موجود، از 

شعبه، صادرات و  3شعبه، ملت  2ک شعبه، بانک سپه ترتیب بانک تجارت، رفاه کارگران، مسکن ی

هاي خصوصی سامان، کارآفرین، پارسیان شعبه فعالیت دارند. بانک 5شعبه، بانک کشاورزي  4ملی 

 1384هاي شهرستان در پایان سال گذاري بانکو ... در این شهرستان فعالیت ندارند. مانده سپرده

ها و مشخصات سیستم بانکی تعداد شعب بانک 112(جدول است. میلیون ریال بوده 342447 برابر

انداز، قدرت خرید، اخذ سازد) با توجه به این موارد و افزایش میزان پسشهرستان را بیان می

هاي شهرستان و با توجه به رونق نسبی تسهیالت توسط شهروندان و افزایش حجم منابع بانک

رسد که در آینده شاهد تحوالت ان به نظر میبخش معدن و کشاورزي و برخی خدمات در شهرست
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مثبتی در وضعیت اقتصادي شهرستان و شهروندان باشیم. تحقق این مهم مشروط به رعایت 

  مالحظاتی است از جمله:

هاي کوچک و بزرگ شهرستان به نگهداري منابع تشویق و الزام واحدهاي صنعتی و کارگاه-

  ها.مالی و گردش نقدینگی خود در بانک

هاي شهروندان طبسی خارج از هایی براي جذب منابع و سرمایهتالش در جهت ایجاد زمینه-

  شهرستان.

  تالش براي جذب منابع، سرمایه و تسهیالت فرامحلی از استان و کشور به شهرستان.-

  هاي صنعتی و خدماتی در شهرستان.سازي جهت جذب فعالیتایجاد جاذبه و روان-

  عدن و توسعه صنایع فراوري این بخش (بخش خصوصی)گذاري در بخش مسرمایه-

  شرکت هاي تعاونی اعتبار شهرستان

سسات خدمات مالی مشارکتی هستند که در مالکیت مردمی است که به ؤتعاونی هاي اعتبار م

اما مهمترین  تعاونی اعتبار و بانک وجود دارد هاي بسیاري بینتفاوت.  آنها خدمات رسانی می کند

 يگیرند اداره می شود (اعضار توسط افرادي که از آن سرویس میست که تعاونی اعتباتفاوت این ا

خود می باشد، در حالیکه  ياعتبار تأمین نیازهاي مالی اعضا آن). اولین و مهمترین تعهد تعاونی

- تعاونی دارانشان بوجود آمده اند.امین مالی جهت کسب سود سهام براي سهام مؤسساتها و بانک

 ؛نمایند شاملیعی از خدمات را ارائه میتبار دامنه وسهاي اع

 حساب هاي پس انداز و جاري  

 وام هاي شخصی و خط اعتباري  

 رهن  

  برنامه هاي بازنشستگی و از کارافتادگی مانندRRSP  وRRIF  

 اوراق مشارکت  

 اوراق مشارکت ایالتی  

 صندوق مشارکت سرمایه گذاري  



٢۵۵ 
 

 مدتمایه گذاري کوتاه مدت و بلند سپرده سر  

 دستگاههاي خودپرداز  

 کارت هاي اعتباري  

 کارت هاي اعتباري مخصوص اعضا  

 چک هاي مسافرتی  

 عملیات بانکداري اینترنتی و تلفنی  

هاي استان از جمله هاي اعتبار شهرستاناطالعات مربوط به تعاونی 114در جدول شماره 

تنها با داشتن یک تعاونی طبس بیان شده است.  با توجه به آمار موجود، ساکنین شهرستان طبس 

ها باشد نقشی کمرنگ در این زمینه داشته و اینگونه تعاونیعضو می 123اعتبار فعال که داراي 

  انگونه که باید در این شهرستان مورد توجه ساکنین قرار نگرفته است.
  

  ن.هاي اعتبار استان به تفکیک شهرستاتعاونی-114شماره جدول

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغلین  عضو  تعداد شرکت  شهرستان

  237  7  110  3  ابرکوه

  0  0  0  0  اردکان

  362  8  1005  4  بافق

  0  0  0  0  بهاباد

  6307  21  1102  8  تفت

  0  0  0  0  خاتم

  0  0  0  0  صدوق

  73  9  123  1  طبس

  402  14  529  3  مهریز

  1655  9  824  3  میبد

  1087760  107  4331  29  یزد

  1096766  175  8024  51  عجم

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان

  هاي شهرستانها در پروژهگذاري بانکروند مشارکت و سرمایه-3- 4-1-14

 تأثیري و نقش شهرستان ملی بزرگ هايپروژه در مستقیم صورت به شهرستان هايبانک اکثر

 اجرا و بررسی کشور و استان رپرستیس شعبات و مرکز از طریق عمده و ملی هايپروژه ندارند. بلکه

 پرداخت قبیل از محلی هاي کوچکپروژه در بیشتر شهرستان شبکه بانکی نقش رواین از و گرددمی

 هايوام دستی، صنایع و صنعتی هايخدماتی، شرکت صنعتی هايکارگاه جهت تسهیالت
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 نسبی نیافتگی توسعه علتضمن ب و ... است. در مسکونی واحد خرید و تعمیر کشاورزي، دامداري،

-در بخش خراسان، و تهران یزد، شهرهاي در شهروندان طبسی هايسرمایه از بسیاري شهرستان،

 در سرمایه حال جریان به تا گفت توانمی عبارتی است. به شده و ... متمرکز مسکن زمین، هاي

 است. داشته شهرستان از خروج به شهرستان تمایل

 پراکنده و خرد هايسرمایه اوالً تا است الزم شهرستان توسعه ساعدم هايزمینه به توجه با

 و شهرستان از خروجی هايسرمایه جذب و حفظ با هماهنگ و و کارهایی ساز ایجاد با شهروندان

 ضمن شود. کمک توسعه شهرستان و مالی منابع افزایش و گذاريسرمایه به گذارانسرمایه تشویق

 بومی شهرستان افراد از را خود نیروهاي شهرستان خدماتی و صنعتی يواحدها که است الزم اینکه

  نمایند. تأمین

  نقش شبکه بانکی در توسعه شهرستان- 4- 4-1-14

 بستر یک به نیاز خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، ابعاد در ايمنطقه توسعه و پیشرفت اصوال

- می و ... هتل انرژي، راه، آب، شامل زیربنایی بستر، تأمین امکانات این از دارد که بخشی مناسب

 لذا است. پولی و مالی منابع تأمین دارد توسعه و پیشرفت اي درویژه سهم دیگري بخش باشد.

 هايپروژه و هاطرح تسهیالت به پرداخت ها دربانک موقع به اقدام و یابیعمل، پروژه سرعت امروزه

 به پرداخت عدم بدلیل شهرستان سطح در همتأسفان گاهی اوقات که اهمیت زیادي دارد، مختلف

  اند.شده برداريبهره واحد نابودي و طرح شکست و ... موجب ایرادات تأخیرات، موقع،

هایی اند در بخشبرداري رسیدهها در سطح شهرستان به بهرههایی که با مشارکت بانکپروژه

-باشند از جمله طرحتوجه میچون صنایع، کشاورزي و دام و طیور، مسکن اصناف و خدمات قابل 

شویی (بخش معدن)، مقاوم سازي و ککسنگ و ککتوان به شرکت فراوري ذغالهاي ملی می

هاي نوین کوچک سازي واحدهاي مسکونی (مسکن)، واحدهاي صنعتی (صنعت)، احداث دامداري

  هاي سنتی در سطح شهرستان اشاره نمود.و ساماندهی مرغداري

  ت بیمه در شهرستانبررسی وضعی-5- 4-1-14

- عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به صورت جدول ذیل میمرکز طبس به-وضعیت بیمه ایران

اي، تعداد پرونده، حق باشد.  در این جدول اطالعاتی در مورد تعداد بیمه نامه در هر رشته بیمه
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ها، بیمههاي مهم در امور از شاخص  بیمه دریافتی و میزان خسارت پرداختی ذکر شده است.

باالتر از یک باشد. اي میهاي بیمهتوسط شرکتنسبت پرداخت خسارت به حق بیمه دریافتی 

اي و به طور بالعکس هرچقدر این نسبت از دهی در آن رشته بیمهبودن این نسبت به معناي زیان

 در مورد بیمه 1,7یک کمتر باشد نشان دهنده سوددهی در آن رشته بیمه است.  میزان شاخص 

و در مقابل  .استاي در این رشته بیمه شخص ثالث در شهرستان حاکی از ضرردهی دفاتر بیمه

اند.  در کل با توجه به حجم باالي تعداد سوزي و عمر و حوادث باالترین سوددهی را داشتهآتش

متحمل زیان  در این شهرستان ايهاي بیمههاي بخش شخص ثالث، شرکتها و پروندهنامهبیمه

  ند.هست
  

  مرکز طبس. -وضعیت بیمه ایران -115شماره جدول

  ايرشته بیمه
تعدد 

  نامهبیمه

حق بیمه دریافتی (به 

  هزار ریال)

تعداد 

  پرونده

خسارت پرداختی (به 

  هزار ریال)

نسبت پرداختی به 

  هادریافتی بیمه

 1,70  23914652  788  14067176  4938  شخص ثالث

 0,75  2205782  208  2922815  1532  اتومبیلبدنه 

 0,12  200997  70  1732672  5099  سوزيآتش

مسئولیت و 

  مهندسی
185  2641056  147  1647274  0,62 

 0,39  1502127  -  3884595  3422  عمر و حوادث

 -  -  -  22924  2  باربري

 0,93  1557701  1881  1666399  12  درمان

 1,15  31028533  3094  26937637  19690  جمع کل

  .1388-مرکز طبس -مأخذ: شرکت سهامی ایران

  

باشد که با توجه به اي میتحلیل پوشش بیمهاي، نکته قابل توجه دیگر در مبحث خدمات بیمه

اهمیت این شاخص در بیمه شخص ثالث، بدان پرداخته خواهد شد.  با توجه به تعداد خانوارهاي 

خانوار  6911خانوار ساکن در نقاط شهري و  9996( 16907ساکن در شهرستان طبس که برابر با 

توان براي تعداد وسایل نقلیه در هرخانوار، می 1,5ساکن در نقاط روستایی) و با فرض ضریب 

عدد وسیله نقلیه در شهرستان طبس وجود دارد.  با توجه به وجود  25360نتیجه گرفت در حدود 

نقلیه در این شهرستان تحت پوشش بیمه  % از وسایل19,5نامه شخص ثالث، تنها بیمه 4938

نظرگرفتن ضریب یک براي تعداد وسایل نقلیه (اعم از  الزم به ذکر است با در  شخص ثالث هستند.
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% خواهد شد که نشان از پوشش پایین بیمه شخص ثالث 29,2موتور سیکلت و اتومبیل، این نسبت 

  در سطح شهرستان است.

  

  عمران شهري و روستایی- 1-15- 4

مطالعات امایش استان یزد (برگرفته از  هاروند تغییرات تعداد شهرها و آبادي-4-1-15-1

1387(  

  شهرشناسی طبس

ها هاي متعدد به لطف وجود چشمهها و بیاباناي از فالت مرکزي ایران و در بین کویردر گوشه

هاي ی و ناهمواريهاي نسبتاً قابل توجه آن و تحت تاثیر ساختار زمین شناسو قتوات و بارندگی

کننده است که در طول سالیان دراز پذیرا و بدرقهمنطقه، شهري چند هزار ساله شکل گرفته

است. گرد و غبار این تاریخ جغرافیا بر جاي جاي الرضا بودهمسافران زیاد از جمله مسیر طریق

قدیمی،  جود قالعالت آن قابل تمیز و شناخت است. ومنطقه، شکل کلی شهر و عناصر و مح

هاي قدیمی و اصیل محالت، فرهنگ و هاي متعدد اسامی و نامکاروانسراها، محالت قدیمی، قنات

هاي شهر و مجموعه آن، گیري هستهآداب و رسوم شهروندان و ساختار ارگانیک و روند شکل

  هایی از یادگارها و تاریخ پر عظمت این سرزمین است.گوشه

تخریب و دومرتبه  57ثه زلزله شهریور بدلیل بروز حاد هاي شهر طبساکثر محالت و هسته

گیري محالت شکل گرفته و با توسعه و اتصال آنها مجموعه شهر طبس به تحول شهر و شکل

توان اذعان نمود، باشد ولی میاند. اطالعات دقیقی در دسترس نمیاي توسعه یافتهصورت دایره

هاي اصلی آن قرار دارد، به صورت اراضی داراي مرکز هندسی شهر که در فضاي شعاعی بین هسته

عملکرد کشاورزي است. بنابراین با توجه به شرایط محیطی و ساختار کلی شهر و کاربري اراضی 

اي با محالت قدیمی و پویا و با باغات و مزارع متعدد شکل گرفته و به آن، سکونتگاهی چند هسته

 طبس (شکل شمارههاي استان یزد و شهرستان نقشه دهستان  است.حق گلشن کویر نامیده شده

  باشد.دهنده موقعیت مراکز جمعیتی نقاط مختلف استان و شهرستان می ) نشان16
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  .طبس موقعیت مراکز جمعیتی نقاط مختلف استان و شهرستان-24شماره شکل

  

  شهر توسعه

مرکزي ایران و در حاشیه ارتفاعات محلی  محالت آن) در فالتهاي زیستی شهر طبس (کانون

- است، به عبارتی پیدایش و شکل( شتري) و مسیر اصلی ایران مرکزي به طرف شرق شکل گرفته

است. چنانکه با توجه به پراکندگی محالت آن و بررسی گیري شهر طبس با اتکاء به منابع آب بوده

خص است که توسعه فیزیکی و هاي آب مشمسیر قنوات و محل مظهر آنها و همچنین جوي

است. از طرفی با توجه به واقع شدن این شهر در امتداد گسترش شهر در ارتباط کامل با آنها بوده

رسانی به مسافرین و تهیه مسیر یزد به استان خراسان (شهر مشهد) در طول تاریخ، نقش خدمات

است. با یستی، حوزه طبس شدههاي زگاههاي کشاورزي سکونتسعه فعالیتمایحتاج آنها باعث تو

توجه به داشتن پتانسیل توسعه معدنی در شهرستان طبس، فعالیت صنایع فرآوري بخش معدن 

است. همچنین بدلیل وجود هاي فلزي و غیر فلزي) در شهرستان رونق پیدا کردهسنگ، کانیذغال(

متنوعی در شهر  هاي خدماتیجاده ایران مرکزي به سمت نواحی مشرق و شمال شرق، فعالیت

  است.طبس شکل گرفته
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به  هاي تعداد اشتغال و ارزش افزودهق مبحث توسعه اقتصادي شهر، گزینهبراي شناخت دقی

هاي سه گانه کشاورزي، صنعت رود. با توجه به آمار شاغلین بخشعنوان دو معیار اصلی به کار می

-حوالت آن به شرح ذیل بودهو ت 75و  65هاي و خدمات، ساختار اقتصادي شهر طبس طی سال

بخش کشاورزي شهر طبس کمترین تعداد ودرصد شاست. ضمن  75و  65هاي است. طی سال

، از بیشترین کاهش 75-65است. ضمن اینکه طی دوره شاغلین شهر را به خود اخنصاص داده

بخش %) در مقایسه با دو 0,9%) و همچنین کمترین نرخ رشد (3,1سهم در ساختار اشتغال شهر( 

 75و  65است. در مقابل بخش صنعت و معدن طی دو سرشماري صنعت و خدمات برخوردار بوده

درصدي، بیشترین  24,7بیشارین درصد شاغلین شهر را به خود اختصاص داده و با نرخ رشد 

است. قابل توجه است که در بخش افزایش را در تغییرات درصدي ساختار اشتغال شهر داشته

هاي معدن، آب و برق صنعت ساخت و خصوصاً بخش ساختمان قرار دارد به صنعت، زیر بخش

قابل توجهی را  عبارتی تعداد کل شاغلین صنعت شهر در بخش صنعت ساخت فعال نبوده و سهم

که محل کار آنها اکثراً خارج از شهرستان از جمله تهران، مشهد و بندر عباس در بخش ساختمان (

 43,7است. بخش خدمات شهر نیز با توجه به نرخ رشد ادهاست) به خصوص اختصاص دبوده

پس از بخش صنعت در ردیف دوم ساختار اشتغال شهر طبس قرار  75- 65درصدص طی دهه 

-هایی مانند رستوران و هتلدارد. قابل توجه اینکه این بخش در شهرستان طبس با ضعف فعالیت

  داري، عمده فروشی و غیره مواجه است

تار اقتصادي شهر با کاهش بخش کشاورزي، گرایش شدیدي به بخش صنعت به طور کلی ساخ

و مدل ایزارد نقش  LQهاي مختلف از جمله بوژوگارنیه، مدل و خدمات دارد. با استفاده از مدل

هاي شهر آید. با توجه به پتانسیلشهر طبس چند نقشی با گرایش به بخش خدمات به دست می

ی و تعمیراتی، توان صنعتی و قرارگیري در مسیر ترانزیت کاال طبس از جمله گردشگري، بین راه

هاي مناسب راه، فرودگاه، برق، گاز، آب، هاي آسیاي میانه به جنوب و وجود زیر ساختاز کشور

شهرك صنعتی و نیروي انسانی فراوان در آینده نیز نقش صنعتی و خدماتی آن تقویت خواهد شد. 

ریزي هاي موجود شرط الزم، برنامهها و پتانسیلاستفاده از فرصتالزم به ذکر است که در راستاي 
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 گذاري درین و شهروندان و سرمایهگذاري اصولی بلند مدت و مشارکت و پیگیري مسئولو سیاست

  باشد.هاي مربوط میبخش

  جامعه روستایی

امع طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه تاثیر بسزایی در توسعه و عقب ماندگی جو شرایط

هاي دشت ها وشبرد و تکامل مظاهر زیستی در جلگهزیستی ان دارد لذا تردیدي نیست که پی

آب است. تر از فضاهاي مرتفع و کوهستانی و صحراهاي خشک و بیهموار و مستعد به مراتب سهل

دهد که فضاهاي نامساعد طبیعی، بستر نگاهی گذرا به تحوالت حیات اجتماعی بشر نشان می

گر هاي اجتماعی درونهاي معیشتی واپس مانده از ابزار فنون ابتدایی و سازماني، شیوهگیرشکل

اوري و تحول در توسعه و آبادانی با موانع اساسی و جدي اند. در این گونه مناطق هرگونه نوبوده

هاي طبیعی مساعد، است. اما در محیطاجتماعی و طبیعی مواجه و آهنگ تغییرات آن کند بوده

- ها و نهادهاي تولیدي پیشرفته، تکامل ابزار و فنون و برپایی سازمانگیري شیوههاي شکلینهزم

هاي است. اگر چه برخی از نقاط شهرستان طبس از نظر ویژگیهاي اجتماعی نوین فراهم بوده

هاي ها و کوهپایهود دشترود، لیکن وجطبیعی از مناطق نسبتا مرتفع و کوهستانی به شمار می

یط مناسبی دهد شرایایی شهرستان را تشکیل میها که بخش اصلی قلمرو جغرافو کویر صلخیزحا

  است.براي استقرار جمعیت در قالب شهر و روستاهاي بزرگ فراهم کرده

 روستاهاي دشتی - 1

- نخلستان) قرار دارند، به دلیل وجود بهره -هاي دشتی شهرستان (گلشناین روستاها در حوزه

تر کشاورزي، روستاهاي دشتی به طور عمده بر زراعت و دامداري و باالخص هاي بزرگبرداري

  هاي خشک و نیمه گرمسیري متکی است. باغداري میوه

 روستاهاي کوهستانی - 2

یخاب) استقرار دارند در این روستاها  -این گروه از روستاها در مناطق کوهستانی (دستگردان

تري برخوردار است. تولید محصوالت دستباف نیز به به دلیل محدودیت زمین، باغداري از رواج بیش

  هاي ساکن در این مناطق متداول است. عنوان فعالیت جنبی بین خانوار
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 روستاهاي کویري - 3

اند که شامل روستاهاي % گستره شهرستان استقرار یافته60این گروه از روستاها در بیش از 

برداري زراعی به منابع آب و خاك بهره باشد. بدلیل محدودیت شدیددهستانی کویر و دیهوك می

هایی که در شکل زیر محل  باشد.گردانی) میصورت محصوالت فصلی، نخلستان و دامداري (رمه

  دهد.باشند را نمایش میمحل تمرکز روستاهاي استان و شهرستان طبس می

  

  
  .در این پارامتر شهرستان طبس یتموق محل تمرکز روستاهاي استان و- 25شماره شکل

  

  ها در دو دهه اخیرت تعداد آباديروند تغییرا

هاي ) شمار آبادي55-75، در دو دوره مورد بررسی (1383بر اساس محدوده سیاسی سال 

هاي شهرستان کم آبادي از آبادي 1110است. به طوریکه در این دو دوره شهرستان کاهش داشته

 34,7هاي خالی از سکنه با است. همچنین آباديرسانده 219به  1329ز شده و تعداد آنها را ا

هاي داراي سکنه از اند. در این میان آباديآبادي افزایش یافته 428آبادي به  139درصد افزایش از 

رسد که ضمن اینکه اند. در نگاهی کلی به این آمار چنین به نظر میکاهش داشته 219به  1230

است. اما با خالی بودن و یا خالی آبادي از شهرستان کم شده 1110بررسی،  طی دو دوره مورد
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ها بوده و هاي خالی از سکنه شهرستان بیش از کل آباديها، تعداد آباديشدن بسیاري از آبادي

 هاي شهرستان برازنه تعداد آباديتوان گفت که موتعداد آنها نیز قابل مالحظه است. بنابراین می

است. یا نداشتن جمعیت، منفی بوده و جمعیت روستایی به شدت مهاجر فرست بودهحسب داشتن 

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:در تبیین وضعیت می

است که ناشی هاي داراي سکنه کاهش شدید داشتههاي آماري فوق تعداد آباديدر دوره - 1

 است.هاي عمرانی در آن زمان بودهاز تقسیمات سیاسی و برنامه

- هاي اماري فوق وسعت شهرستان کاهش و اکثریت قابل توجهی از تعداد آباديفاصله در - 2

 است.هاي این شهرستان اعم از داراي سکنه و خالی از سکنه، از شهرستان متنوع شده

زیادي در  تأثیراتاي ها، نیروها و تغییرات اقتصادي و اجتماعی گستردهطی این دوره - 3

ها بسیاري از روستاهاي کوچک اي که در این دورهاست به گونهتهتداوم روند تخلیه روستاها داش

اي خالی از سکنه و به مرکزي چون شهر مشهد، تهران و یزد شهرستان به دلیل عدم توازن منطقه

 اند.مهاجرت نموده

-75ریزي پایدار در دهه همچنین بدلیل گستردگی این شهرستان و عدم توجه و برنامه - 4

هاي منطقه گردیده توجهی به دهستانراسان موجب محرومیت شدید و بی، از سوي استان خ65

هاي مجاور گذارده است. اي بین استانهاي منطقهاي در تعادلمنفی عدیده تأثیراتاست که خود 

هاي انخاذ شده در اوایل انقالب، دولت از طریق واگذاري اراضی به روستائیان و با توجه به سیاست

هاي توسعه و عمران کمک به توسعه بخش کشاورزي و پیشبرد سیاست هاي حفر چاه،محور

گیري و همچنین افزایش ماندگاري روستایی توسط جهاد سازندگی و دیگر نهادها زمینه شکل

هاي بعد با گذر از شرایط جمعیت روستایی  را ( هر چند بدون برنامه) فراهم نموده بود. اما در دهه

هایی هاي عمران روستایی و اعمال محدودیتحمایت دولت از برنامه انقالبی و افت موج آن کاهش

هاي کنترلی و مدیریتی بیشتر از سوي هاي حفر چاه، اعمال برنامهدر واگذاري اراضی و مجوز

ها و امکانات بیشتر شهري در نهادها و از طرفی دیگر بروز تحوالت اجتماعی و اقتصادي و جذابیت
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باشیم که شاهد افزایش مهاجرت و تخلیه روستاها در سطح گسترده می برابر جوامع روستایی، ما

 باشد.ها میریزي و توسعه پایدار در آن دههخود ناشی از عدم برنامه

ها، بیشترین تعداد آبادي اي آباديبا نگاهی به وضعیت توزیع دهستانی جمعیت و تراکم ناحیه

گردان و کوه یخاب اختصاص دارد. این در به دهستان دست 83خالی از سکنه شهرستان در سال 

هاي زراعی در این دهستان واقع شده و هاي حفر چاه و گسترش واحدحالیست که بیشترین مجوز

  اند.هاي کشاورزي بدون استفاده رها گردیدهمزارع و چاه
  

  1355-75هاي الهاي شهرستان طی سروند تغییرات تعداد آبادي-116شماره جدول

  سال

  شرح
  1358سال   1357سال   1356سال   1355سال 

  645  720  2848  1329  کل آبادي

  219  265  1230  1200  هاي داراي سکنهآبادي

  428  524  1618  139  هاي خالی از سکنهآبادي

  34  36,8  43,2  90,3  هاهاي داراي سکنه از کل آبادينسبت آبادي

ساماندهی  1370رسانی استان خراسان و طرح پژوهشی بررسی و طراحی نظام خدمات 1355هاي سال ماخذ: فرهنگ آبادي

  .1382-هاي روستایی استان یزدفضا و سکونتگاه

  

  ساختار کلی اجتماعی و جمعیتی روستاهاي شهرستان

به لحاظ ساختار کلی اجتماعی، قریب به اتفاق ساکنان روستاهاي شهرستان طبس داراي 

  .هاي ملی و مذهبی یکسانی هستندها  و آیینآداب و رسوم، مراسم، جشنگویش، دین، مذهب 

هاي روستانشینی شهرستان طبس، عدم گستردگی روستاهاي متوسط و بزرگ در این از ویژگی

شهرستان است. افزایش تعداد روستاهاي خالی از سکنه و کاهش تدریجی روستاهاي داراي سکنه 

هاي تولیدي الزم براي نگهداشتن ستاهاي کوچک که ظرفیتناشی از این است که بسیاري از رو

جمعیت خود را نداشتند، از جمعیت تخلیه شدند و ساکنان آنها به نقاط شهري داخلی و خارجی 

  اند.شهرستان مهاجرت کرده

 2,5و  2,7هاي روستایی و در هر یکصد کیلومتر مربع بررسی تراکم جمعیت و تراکم آبادي

هاي ملی گویاي آن است هاي فوق با شاخصاست. مقیاس شاخصرار داشتهآبادي مسکونی استق

هاي که شاخص تراکم نسبی جمعیت و تراکم نسبی آبادي در شهرستان طبس کمتر از شاخص
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نفر  13,9هاي مزبور به ترتیب است. چرا که در سال یاد شده در کل کشور شاخصمشابه ملی بوده

  است.آبادي رقم خورده 4,1و 

  بینی تغییرات آینده جمعیت روستاهاي شهرستانپیش

هاي سرشماري با نرخ رشد منفی رو به رو جمعیت جامعه روستایی شهرستان در تمامی دوره

  است.هاي گذشته از شتاب آن کاسته نشدهبوده و در دوره

رسد که با توجه به ساختار سنی جامعه روستایی شهرستان و روند مهاجر فرستی آن به نظر می

باشد و جمعیت جامعه روستایی ارین وضعیت، شرلیط وضع موجود تداوم داشتهخوشبینانه

شهرستان خصوصاً در روستاهاي پراکنده، کوچک و دور از مرکز شهرستان با روند منفی و کاهش 

رشد مواجه باشند. بنابراین با در نظر گرفتن آخرین وضعیت تحوالت جمعیتی جامعه روستایی و 

و  86هاي ساله، سال 10و  5، جمعیت روستایی براي افق 1381ر اساس سال مبنا نرخ رشد آن ب

  نفر با کاهش خاصی مواجه خواهد بود.  32410و  37850برابر  91

  هاي صنعتی و خدماتی روستایی شهرستانهاي صورت گرفته در بخشگذاريمیزان سرمایه

 ت زراعی از جمله گندم و جو.گذاري در افزایش سطح مکانیزاسیون محصوالمیزان سرمایه -

هاي ترمینال مکانیزه و نیمه مکانیزه گذاري و حمایت از فعالیت واحدمیزان سرمایه -

 عملیات فرآوري پسته.

 اي.هاي گلخانهها و ترویج کشتنوسازي باغات توام با کنترل آفات و بیماري -

 اي.هاي گلخانهترویج و توسعه کشت -

 پست برق. 100تاهاي تحت پوشش با نصب رسانی به روسکیلومتر برق 550 -

 ات بهداشتی روستایی (حمام، غصالخانه)تأسیسباب  130احداث  -

 کیلومتر راه روستایی. 460احداث و تکمیل  -

 اي رسمی و غیر رسمی)هاي آموزشی و ترویجی (فنی و حرفهبرگزاري دوره -

 اجراي طرح بسیج سازندگی براي اوقات فراغت جوانان روستایی. -
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 450هکتار اجرا و  82,5گذاري، کیلومتر لوله 15کیلومتر کانال آبیاري،  390احداث  -

 هکتار در دست مطالعه آبیاري تحت فشار.

 هاي عمرانی:یاري و مشارکت روستائیان در کارچگونگی خود -

وسعه به شمار ریزي و تمشارکت مردم در کارهاي مربوط به خودشان از اصول اساسی برنامه

اي مردم توده مشارکتاي در زمینه توسعه و عمران روستایی بدون چ برنامهید هیتردآید. بیمی

ان یافته از طریق دخالت دادن اي از موفقیت نایل شود. مشارکت عمومی سازمتواند به درجهنمی

گمان همکاري و تعاون بلند ها، تنها راه موفقیت است، بیریزي و اجراي برنامهکلی مردم در طرح

خواهد کرد. با نکاهی گذرا به  تأمینهاي روستایی را در سطح محلی فع کلیه گروهمدت، منا

چگونگی فرایند مشارکت روستائیان کشور و شهرستان طبس در پیشبرد کارهاي اجتماعی و 

توان دریافت که تحوالت سیاسی کشور در نیم قرن گذشته بر رویکرد آن تاثیر عمرانی روستاها می

تا قبل از اصالحات اراضی، هدایت کارهاي اجتماعی و عمرانی روستاها به  است.فراوانی داشته

هاي تعاونی روستایی و... واگذار شد. دولت، هاي اصناف، شرکتهاي ده، خانهنهادهایی مانند انجمن

دار بود. به هاي عمرانی آنها بیشترین نقش را عهدههزینه تأمیننهادها و هم در  هم در تشکیل این

و هاي اجتماعی ها در تمامی عرصهدیگر از دوره اصالحات اراضی تا آستانه انقالب، دولتعبارت 

داشت. نهادهاي نوین روستایی پس از آنکه نمادهاي ین کننده عمرانی روستاها نقشی مهم و تعی

ها و مقاصد حضور و مشارکت مردم در کارهاي خود باشند، ابزارهاي نوینی براي پیشبرد سیاست

هاي پایانی نظام هاي یاد شده تا آنجا بود که در سالر روستاها بودند. دولتی شدن نهاددولت د

هاي آغازین انقالب گذشته مردم روستاها کمترین مشارکت را در تشکیل آنها داشتند. در سال

اسالمی با حضور فعال و جدي نهادهاي برآمده از انقالب (نظیر جهاد سازندگی) و نشکیل شوراهاي 

هاي زندگی اجتماعی روستاها فراهم شد. در می روستاها، زمینه مشارکت مردم در تمام عرصهاسال

هاي مادي و فکري روستائیان این دوره بسیاري از کارهاي اجتماعی و عمرانی روستاها با مشارکت

  رسید.به انجام می
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یل مختلف از شده چندان دوام نیافت و از اواخر دهه اول اقالب اسالمی به دال تحوالت یاد

جمله مشخص نبودن جایگاه شوراهاي اسالمی، فروکش کردن شور انقالبی در نهادهاي ذیربط و به 

هایی که این نهاد، نوپا به آن گرفتار بود. دوباره فرآیند عمران و توسعه روستاها به طور کلی نارسایی

ن مشارکت همه جانبه هاي دولت و بدوگذاريریزي و سرمایهروندي دولتی در چارچوب برنامه

مردم تبدیل شد. هم اینک توسعه و عمران روستایی شهرستان و چگونگی مشارکت روستائیان در 

ترین آن دخالت ايدارد. و بدالیل مختلف که ریشهفرآیند توسعه، کمتر تشابهی با دیدگاه مشارکتی 

کت و همدلی وسیع و هاي گذشته و کنونی در کارهاي روستائیاناست. جلب مشارهمه جانبه دولت

خود جوش آنها در عمران و توسعه محیط زندگی خود، به کاري غیر محتمل و یا سخت تبدیل 

هاي مردم گرایانه و مشارکت طلبانه توسط دولت و مهمتر ارهاي اخیر با طرح شعاست. در سالهشد

رود که به تدریج از همه برگزاري انتخابات شوراها و تشکیل شوراهاي اسالمی روستاها، امید می

- هاي مردمی از شعار به عمل تبدیل شود.اکنون با تشکیل شوراهاي اسالمیو دهموضوع مشارکت

هاي مردمی در مدیریت توسعه فراهم ها در روستاهاي شهرستان، زمینه جلب بیشتر مشارکتیاري

بس، مامی روستاهاي واجد شرایط شهرستان طدر شرایط کنونی به رغم اینکه در تشدهاست. 

 تأسیسشوراي اسالمی روستا که منتخب مردم روستاهستند ایجاد شده، با این وجود به دلیل تازه 

ریزي و اجراي هاي فوق و مهمتر از آن نقش محوري دولت، کارگزاران دولتی در برنامهبودن نهاد

اندبه شکل قابل انتظاریدر مدیریت و عمران هاي عمران روستایی، شوراها نتوانستهطرح

است که حذف نهادهاي ها قبل و بعد از انقالب نشان دادهروستاهاایفاي نقش نماید. تجربه سال

سنتی مدیریت و رهبري روستایی از صحنه زندگی اجتماعی روستائیان و جایگزین کردن نهادهاي 

دولتی و شبه دولتی در روستاها و همچنین وصل نمودن عمران و توسعه روستایی به منابع مالی 

زا تبدیل نکرده ت با توفیق چندانی همراه نبوده و فرآیند توسعه روستایی را به جریان دروندول

هاي نوان یکی از نهاداست. در این خصوص الزم است که تقویت نهاد نوپاي شوراي روستاها به ع

هاي دولتی قرار گیرد. در این و مدیریت نوین روستایی مورد توجه جدي دستگاه جامعه مدنی

هاي عمران روستایی با رسد که با دخالت دادن شوراها در اجراي پروژهه ضروري به نظر میزمین
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ریزي هایی که از جانب شوراي برنامههاي مردمی و راهنماییاستفاده از اغتبارات دولتی و کمک

گیرد، سازوکار الزم براي تثبیت، تحکیم و تعمیق مدیریت شورایی در شهرستان صورت می

شهرستان فراهم شود. در شرایط کنونی نه تنها ساکنان روستاها بلکه شوراهاي روستایی روستاهاي 

هاي عمران روستایی بر عهده ندارند. وجود ریزي، طراحی و اجراي طرحنیز نقش چندانی در برنامه

ات عمرانی ایجاد شده در روستا همگی حاصل اندیشه و عمل کارگزاران دولتی است که خود تأسیس

کنند. در این راستا روستائیان نمایند و خود اجرا میریزي میکنند، خود برنامها را کشف میهنیاز

اند، در ات هسیتند به دلیل آنکه نقشی در فرآیند آن نداشتهتأسیسبرداران این گونه که بهره

هاي الزم بذاي هاي دولتی سازوکارات نیز رغبتی در وضعیت کنونی دستگاهتأسیسنگهداري از 

ات روستایی که منابع اعتباري، کارکنان فنی و پیمانکاران استرا در اختیار دارند، اما تأسیساجراي 

ات نه در نظام دولتی و نه در محیط روستایی تأسیسبرداري و نگهداري از این براي مرحله بهره

است. براي رفع مشکل یاد شده و به طور کلی کاهش نقش چاره اندیشی الزم صورت نگرفته

شود که واگذاري تدریجی عمران روستاها به گري دولت در عمران روستایی پیشنهاد میتصدي

کننده، رود با وضع قانون و اتخاذ راهکارهاي نسهیلمردم فراهم گردد. به طور کلی انتظار می

  .شرایط الزم براي حضور و مشارکت موثر روستائیان در فرآیند توسعه فراهم شود

  )1387مطالعات امایش استان یزد (برگرفته از  ر و حوزه نفوذ آنروابط شه-4-1-15-2

گذاري و تاثیرپذیري شهر یا کانونی خاص بر به طور کلی در مباحث حوزه نفوذ به میزان تاثیر

متقابل شهر و حوزه نفوذ آن به  تأثیراتپردازد. به لحاظ نوع رابطه، اطراف آن و نوع رابطه آن می

شود. براي ارزیابی فضایی که شهر در اداري) و اختیاري (آزاد) تقسیم می دو نوع رابطه اجباري (

هاي آماري و جغرافیایی گوناگون کند از روشآن پرتو افشانی و نیروي جاذبه خود را اعمال می

هاي آماریابتدا باید به تشخیص مرکزیت شهر پرداخت، یعنی شود، در کاربرد روشاستفاده می

وشی و خدمات شهر روي ناحیه توجه کرد براي شاخص مرکزیت مدلی فرضریب انعکاس خرده

گردد که با خارج قسمت نیروي انسانی جذب شده در تحت عنوان شاخص مرکزیت پیشنهاد می

به نظر سون گداند، در مورد   100* خرده فروشی و خدمات بر کل جمعیت شهر ضربدر صد.
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بزرگتر شود،  3,4فراتر رود چنانچه این شاخص از هدد  6,5عدد  اي این شاخص باید ازمراکز ناحیه

فروشی و خدمات شهري خود را به خارج از محدوده شهر اختصاص داده و در شهر بخش از خرده

حقیقت شهر میدان جاذبه و نفوذي براي خود دارد که در تعیین این حوزه به عرضه کاالهاي 

اري باید توجه داشت. شهر طبس به دلیل تخریب در شهري، خدمات درمانی آموزش، سیاسی و اد

برداري روستایی و مناطق پیرامون خود را از دست داد. لذا در هاي بهرهکلیه واحد 57زلزله سال 

رابطه جدید شهر با مناطق پیرامون و حوزه نفوذ آن با توجه به نقش جدید شهر با کارکرد شهر 

در روستاهاي شهرستان شهر طبس بعنوان کانون  هاي زراعیمعدنی خدماتی و تمرکز فعالیت

دهستان تابعه شهرستان  7رسانی ان حداقل ه یک شهرستان تعریف و شعاع خدماتخدماتی درج

هاي کویر و دستگردان (یخاب) به ترتیب با است و دهستانرا با رابطه بسیار قوي حفظ نموده

قیقت رابطه شهر و روستا در سطح منطقه به اند. در حمناطق کرمان و خراسان ارتباط برقرار نموده

است. از طرفی هاي اخیر بسیار متفاوت بودههاي اقتصادي در دههنوع عملکرد شهر طبس در زمینه

کانون مرکزي شهر طبس بعنوان مرکز سطح ناحیه تعریف شده و بدلیل وجود برخی امکانات و 

تی، خدماتی و اداري، پاسخگوي هاي سطوح میانی از جمله آموزشی، بهداشتی، صنععملکرد

ها و کلیه نیاز هاي کلیه خدمات اجباري و اداري محدوده شهرستان است. به عبارتینیازمندي

شهرستان که قهراً حالت اجباري و اداري دارد، در سلسه مراتب تقسیمات اداري  احتیاجات ساکنین

اجع کرده و نیاز خود را رفع شود و به ناچار ساکنین باید به شهر طبس مرشهرستان مرتفع می

ها و روستاهاي شهرستان تحت نفوذ و رابطه نمایند. تحت تاثیر این نوع رابطه، تمامی دهستان

حوزه نفوذ، گزینه  تأثیراتقهري شهر طبس به عنوان کانون مسلط ناحیه قرار دارند. اما نوع دوم 

است. از اینرو ساکنین سایر  هاي شهرستاناختیاري در مراودات و مراجعات ساکنین سکونتگاه

ها و خدمات غیر ارادي  خود را دهند که نیازنقاط شهرستان تحت تاثیر عوامل مختلف ترجیح می

ی که دهستان از مکان و فضایی خاص و به صرفه برآورده سازند. در شهرستان طبس از آنجای

جهت رفع در مرحله اول  ر دارد، ساکنین آنصل  شهر و در پیرامون آن قراگلشن در محدوده بالف
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کنند. به عبارتی بدلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی هاي خود به شهر طبس مراجعه مینیاز

  هاي آن با شهر طبس برقرار است.اختیاري و آزادي بین سکونتگاه کامالًآسان، رابطه و عملکرد 

  
  .1384هاي شهرستان طبس مات دهستانمکان و چگونگی دریافت خد-117شماره جدول

  مکان دریافت خدمات اجباري  دهستان
  مکان دریافت خدمات اختیاري

  اولویت دوم مراجعه  اولویت اول مراجعه

  یزد  طبس  طبس  گلشن

  یزد  طبس  طبس  نخلستان

  طبس  یزد  طبس  دیهوك

  طبس  یزد  طبس  کویر

  طبس  یزد  طبس  دستگردان

  طبس  یزد  طبس  پیر حاجات

  طبس  یزد  طبس  ریهمنتظ

  طبس  یزد  طبس  یخاب

  نویس اولیه).مأخذ: طرح جامع شهرستان طبس (پیش 

  

  
  نقشه نفوذ و طول نفوذ راه هاي استان و شهرستان طبس.-26شماره شکل
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  تهدیدات طبیعی شهرها و روستاها- 4-1-15-3

هاي ده شهر به تبع محدودیتشهرستان طبس در فالت مرکزي طبس واقع شده، محدو

آب و هوا و  گذار بر آن از جمله خشکیطبیعی و اقلیمی تحت تاثیر عوامل کالن طبیعی تاثیر

  هاي روان است.هاي گسترده و شنبیابان

مورد ذکر گردیده هر  30هاي طبیعی را بیش از در مطالعات طبیعی، انواع مخاطرات و تهدید

هایی چون زلزله، باشد، اما پارامترقوط بهمن مختص این ناحیه نمیچند که بعضی از انها مانند س

شناسی شهرستان طبس باشد. به لحاظ زمینسیل، خشکسالی و ... داراي تاثیر نسبی بسیار می

بندي خطر زلزله ایران، شهرستان طبس و جزئی از زون مرکزي ایران است و با توجه به نقشه پهنه

هاي ر محدوده خطر نسبی زیاد قرار دارند. با توجه به نقشه گسلمنطقه مجاورآن یعنی بافق د

باشیم. از هاي فعالی چون گسل کلمرد، رستم و ... میاستان یزد، در سطح منطقه ما شاهد گسل

رسد که شهرستان طبس در معرض خطر شدید و جدي زلزله قرار دارد. (زلزله اینرو به نظر می

عیت شرایط مکانی شهرستان طبس ، شرایط آب و هوایی ) همچنین علیرغم موق1357شهریور 

مخرب قابل  تأثیراتهاي شن و گرد و غبار گسترده، هاي اطراف از جمله طوفانخشک و کویر

هاي زیادي را هاي زراعی و... دارد که ساالنه خسارتهاي شهروندان، فعالیتتوجهی را بر فعالیت

از جمله تهدیدات جوامع انسانی است. با واقع شدن هاي بزرگ و اتفاقی نیز تحمیل میکند. سیل

شهرستان در حوزه آبریز دشت طبس و با توجه به بارش زمانی و مکانی نامناسب بطور بالقوه امکان 

هاي بزرگ و اتفاقی در شهرستان وجود دارد. در محدوده شهرستان زهکشی طبیعی بروز سیل

متعدد وجود دارد. خوشبختانه با  رودهايهاي خشک و خشکخروجی سیل به صورت مسیل

  بندهاي متعدد در اطراف شهر خطر تهدید شهر توسط سیل بسیار ناچیز است.احداث  سیل

  تأسیسات آب و فاضالب شهري-4-1-15-4

و مصرف  11260بیشترین تعداد مشترك آب در شهرستان مربوط به بخش خانگی با تعداد 

 44324( 1388ه به برآورد جمعیت شهري سال باشند. با توجمترمکعب در سال می 2458763

مترمکعب در  95/55و استان  47/55نفر)، سرانه مصرف آب مشترکین خانگی نقاط شهري طبس 

  مترمکعب در سال است.  21/79و استان  3/73سال و سرانه کل آب مصرفی در نقاط شهري طبس 
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  .1388 - مشترکین و مقدار فروش آب در نقاط شهري شهرستان (مترمکعب)تعداد انشعاب،  - 118شماره جدول

  شرح
  استان  شهرستان

  فروش  مشترکین  فروش  مشترکین

  48836553  232756  2458763  11260  خانگی

  818420  4669  628  3  مصارف اشتراکی

  5255975  4857  363472  403  مصارف عمومی

  4483075  936  120334  35  فضاي سبز

  2028629  1420  9536  140  تولیدي

  2857949  25137  122364  1526  تجاري

  475793  86  23966  62  آزاد

  4377730  25931  150160  1339  سایر

  69134124  295792  3249223  14768  کل

  مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان یزد.

  

  .1388سال  -طبس (مترمکعب)هاي شهرستان  حجم آب در تصفیه خانه -119شماره جدول

  شرح
  تعداد

  خانهتصفیه

حجم آب   حجم آب خام

 تصفیه شده
 حجم مخازن

  ظرفیت تأمین

  منابع زیرزمینی  منابع سطحی (مترمکعب در روز)

 22995 16100 0 4660382 0 0  شهرستان

 444222 295600 0 26113597 60681183 0  استان

  .مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان یزد

  

-مترمکعب می 3/0مترمکعب و در استان  23/0سرانه حجم مخازن ذخیره آب در شهرستان 

باشد. در خصوص فاضالب در شهر طبس مطالعات توجیهی انجام شده اما هنوز مطالعات تکمیلی و 

  اجراي کار آغاز نگردیده است.

  فضاي سبز شهري- 4-1-15-5

ساخت هاي گیاهی انساني با پوششفضاهاي سبز شهري نوعی از سطوح کاربري زمین شهر

بازدهی اکولوژیکی،  باشند. منظور ازمی است که واجد بازدهی اجتماعی وبازدهی اکولوژیکی

هاي شهري، کاهش دماي محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیري خاك در زیباسازي بخش

، فضاهاي سبز شهري، تاشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیسبها میابل انواع بارش و مانند اینمق

  دهد.بخش جاندار ساخت کالبدي شهر را تشکیل می

 انواع فضاهاي سبز

و در مرحله بعد به شهري و  ه نخست به فضاهاي سبز و سطوح سبزفضاهاي سبز در وهل

نظر اکولوژیکی در این است که  شوند. تفاوت فضاي سبز و سطوح سبز ازغیرشهري تقسیم می
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مانند فضاي سبز شبه جنگلی در  کاري شده) نمی تواندورزشی چمنسطوح سبز (مثالً زمین 

  به نحو مطلوبی سبب کاهش دما شود.کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشد و یا 

براساس این تقسیم بندي، فضاها و سطوحی که با کاربري فضاي سبز درشهرها ارتباط پیدا 

هاي بزعمومی، خیابانی و چمنکند، فضاهاي سبز عمومی، نیمه عمومی و خیابانی و سطوح سمی

  شود.ورزشی را شامل می

باشد و براي عموم مردم براي گذراندن اوقات بز عمومی واجد بازدهی اجتماعی میفضاهاي س

شود. در واقع فضاي سبز عمومی پارك نامیده می فراغت و تفریح قابل استفاده است و معموالً

-فضاهاي سبز نیمه گردد.مات و تسهیالت می(اجتماعی) شامل فضاهاي سبز عمومی مجهز به خد

هاي  کنندگان آنها محدود است. محوطه عمومی داراي بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفاده

-د. فضاهاي سبز خیابانی، درختهستنهایی از این فضا  ها نمونهها و بیمارستانباز ادارات، پادگان

هاي پیرامون و و همچنین فضاهاي میادین و یا زمینر رو و سواره کاري حد فاصل مسیرهاي پیاده

  شود.هارا شامل میخیابان و هابزرگراه

هاي کنار خیابان ها ولچکی کاري شده و جزیرههاي ورزشی چمنسطوح سبز شهري نیز زمین

. استشود که عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حدي نیز واجد بازدهی اکولوژیکی را شامل می

توان گفت که بخش قابل توجهی از فضاي سبز در طرحهاي شهري را فضاي سبز  رکلی میبطو

دهد که به دلیل بازدهی اجتماعی واکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت عمومی تشکیل می

  باالتري برخوردار است.

  1385سال  -عملکرد واحد فضاي سبز شهرداري طبس

 هکتار. 5کاري رفیوژهاي خیابان، گل  

 متر مربع 5000 - داري گل و گیاهخزانه  

 اصله 2000 -کاشت درختان خرما و زیتون  

 نفر 1800-اصالح نخل خرما بلوارهاي شهر  

 متر مربع 2000 - کاري فضاهاچمن  
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  هکتار. 79,8توسعه فضاي سبز به  

  متر مربع 24,17افزایش سرانه فضاي سبز شهر  

 هکتار 29هاي شهر به توسعه پارك  

 متر مربع 8,7فزایش سرانه پارك براي هر نفر به ا  

 الزمان)آزادگان و صاحب -بازسازي و زیبا سازي سه میدان بزرگ شهر (میادین قدس  

هاي عمومی (فضاي سبز عمومی) در جدول ذیل اطاالعات مربوط به فضاي سبز شهري و پارك

ان طبس (شامل شهرهاي رود شهرستمناطق مختلف استان نشان داده شده است و انتظار می

آباد) که نیمی از وسعت استان را به خود اختصاص داده است از فضاي سبز طبس، دیهوك و عشق

بیشتري برخوردار باشد و مسئولین شهرستان در جهت بهبود شرایط کنونی، به این مقوله توجه 

مساحت  نسبت« و » نسبت فضاي سبز شهري به جمعیت (مترمربع)« دو شاخص  کافی نمایند.

در جدول زید تعریف شده و میزان این شاخص را در شهرهاي استان » پارك به جمعیت (مترمربع)

  نمایش داده شده است.
  

  وسعت فضاي سبز و مشخصات پارك هاي عمومی مناطق مختلف استان یزد.-120شماره جدول

  شهر
جمعیت 

  )85(آبان 

وسعت فضاي 

سبز شهري 

  ار)(هکت

  پارك عمومی
 پارك مساحت نسبت

  به جمعیت (متر مربع)

فضاي سبز  نسبت

به جمعیت (متر  شهري

  مربع)
  تعداد

وسعت 

  (مترمربع)

 14,55 2,75  60000  12  31,75 21818  ابرکوه

 6,73 3,57  17000  2  3,2 4758  احمد آباد

 15,03 6,28  332000  28  79,5 52881  اردکان

 50,15 0,21  3000  2  70 13957  اشکذر

 13,53 0,81  25000  3  42 31046  بافق

 4,06 13,54  100000  7  3 7387  بهاباد

 47,40 6,08  100000  11  78 16454  تفت

 8,51 3,08  85000  14  23,5 27615  حمیدیا

 12,37 12,37  3500  1  0,35 283  خضرآباد

 6,66 4,00  12000  6  2 3003  دیهوك

 54,09 6,01  60000  8  54 9984  زارچ

 39,65 5,22  75000  8  57 14374  شاهدیه

 26,61 9,08  290000  8  85 31948  طبس

 25,31 4,64  22000  3  12 4741  عشق آباد

 18,65 2,49  4000  1  3 1609  عقدا
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  وسعت فضاي سبز و مشخصات پارك هاي عمومی مناطق مختلف استان یزد. -120جدول شماره ادامه 

  شهر
جمعیت (آبان 

85(  

وسعت فضاي 

ز شهري سب

  (هکتار)

  پارك عمومی
پارك  نسبت مساحت

  به جمعیت (متر مربع)

فضاي سبز  نسبت

شهري به جمعیت (متر 

  تعداد  مربع)
وسعت 

  (مترمربع)

 26,28 6,83  52000  5  20 7609  مروست

 11,79 5,55  40000  1  8,5 7207  مهردشت

 11,80 5,57  150960  16  32 27112  مهریز

 21,74 5,10  300000  8  128 58872  میبد

 23,10 10,50  25000  4  5,5 2381  ندوشن

 51,30 51,30  85000  4  8,5 1657  نیر

 27,49 6,41  70000  2  30 10913  هرات

 13,42 4,31  1863623  150  580 432194  یزد

 23,05 7,64  میانگین شاخص

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري

  

به  هاي عمومیمساحت پاركت نسب«هاي محاسبه شده، میزان شاخص بر اساس شاخص

تر، و در شهر طبس باالتر از آباد از میانگین استانی پاییندیهوك و عشق در شهرهاي » جمعیت

متر مربع بر نفر، از  4,00ي شهرستان، شهر دیهوك با نسبت در میان شهرها .میانگین استانی است

است که وسعت باالي شهرستان شایان ذکر   ان سرانه فضاي سبز برخوردار است.ترین میزپایین

  تواند باشد.طبس دلیلی دیگري براي افزایش فضاي سبز شهرستان طبس می

تري وضعیت مطلوب)» فضاي سبز شهري به جمعیت (متر مربع نسبت«در مورد شاخص 

آباد از میانگین استانی باالتر و در شود.  میزان این شاخص در شهرهاي طبس و عشقمشاهده می

  هوك شاهد مقدار کمتر از میانگین استانی هستیم.شهرستان دی

  خدمات شهري -4-1-15-6

.  ارائه ها بر زندگی مردم بر کسی پوشیده نیست نقش و اهمیت خدمات شهري و شهرداري

خدمات مطلوب شهري به شهروندان ارتباط مستقیم با میزان رضایت انها با شرایط شهري موجود 

طبس در ارائه خدمات شهري از اهمیتی خاص برخوردار است دارد.  شناسایی جایگاه شهرستان 

  به اختصار بیان شده است. 123و  122و  121که در جداول شماره 
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  ارائه خدمات شهري در سطح استان به تفکیک شهرستان.- 121 شماره جدول

  شهر

  کشتارگاه

  نشانیتعداد ایستگاه آتش

  بار میدان میوه و تره

  تعداد
  متوسط کشتار روزانه

  وسعت (متر مربع)  تعداد
  دام سنگین  دام سبک

    0  1  7  25  1  ابرکوه

    0  1  0  0  0  احمد آباد

    0  2  5  50  1  اردکان

  1000  1  2  0  0  0  اشکذر

    0  1  4  35  1  بافق

    0  1  3  10  1  بهاباد

    0  1  0  0  0  تفت

  4500  1  1  0  0  0  حمیدیا

    0  1  0  0  0  خضرآباد

    0  1  0  0  0  دیهوك

    0  1  0  0  0  زارچ

    0  0  0  0  0  شاهدیه

    0  2  3  10  1  طبس

    0  1  0  0  0  عشق آباد

    0  1  0  0  0  عقدا

    0  1  3  25  1  مروست

    0  1  0  0  0  مهردشت

    0  1  25  300  1  مهریز

    0  3  6  35  1  میبد

    0  1  0  0  0  ندوشن

    0  1  0  0  0  نیر

    0  1  4  25  1  هرات

  50000  1  8  8  438  1  یزد

  .1388-مأخذ: سالنامه آماریاستانیزد

  

ود وج کشتارگاه براي تأمین گوشت قرمز با کیفیت و بهداشتی یکی از اهداف مهم وجود

آمار مربوط به بخش کشاورزي و دامپروري شهرستان (که  کشتارگاه در شهرستان طبس است.

م وجود این محل را در نشان از جایگاه تولید محصوالت دامی در این شهرستان است) لزو

داث یک حهاي مسئولین شهرستان، ادارد.  البته بر طبق پیگیريشهرستان الزم و ضروري می

  واحد دیگر کشتارگاه (تیپ سه) در این شهرستان در دست بررسی است.

بار به منظور عرضه بهتر محصوالت کشاورزي در متأسفانه در این شهرستان میدان میوه و تره

ریزي مسئولین شهرستان مورد توجه تواند در برنامهن وجود ندارد که این چالش میاین شهرستا
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براي تهیه آسان، ارزان و با کیفیت میوه  ساکنیناندازي این میدان در جهت رفاه حال راه قرار گیرد.

 ،تره باریکی دیگر از اهداف راه اندازي میدان میوه و .  الزم به ذکر است باشدو تره بار مورد نیاز می

  .هاي اصلی شهر می باشداغل مزاحم در سطح معابر و خیابانآوري مشدهی مشاغل و جمعسامان

  بخش دیگري از خدمات شهري نیز در جدول نمایش داده شده است.
  

  ).1ارائه خدمات شهري در سطح استان به تفکیک شهرستان (ادامه - 122شماره جدول

  شهر

  گورستان  زباله حمل

تعداد 

  خودرو

زباله حمل شده 

  (تن)

سرانه (کیلوگرم زباله بر 

  نفر)
  وسعت (مترمربع)  تعداد

 100000  1 369,0  8050  5  ابرکوه

احمد 

  آباد
1  9125  1917,8 1  11500 

 55000  2 234,7  12410  6  اردکان

 41327  3 18,1  252  4  اشکذر

 20000  1 304,4  9450  6  بافق

 210000  1 247,1  1825  1  بهاباد

 130656  6 332,7  5475  4  تفت

 13260  2 171,5  4736  3  حمیدیا

 4200  1 0,0  0  0  خضرآباد

 10000  2 364,6  1095  1  دیهوك

 20000  2 438,7  4380  3  زارچ

 15000  2 368,0  5290  2  شاهدیه

 20000  2 338,0  10800  4  طبس

عشق 

  آباد
2  1825  384,9 4  20000 

 6000  1 155,4  250  1  عقدا

 30000  1 479,7  3650  2  مروست

 9000  4 166,5  1200  1  مهردشت

 869000  6 383,4  10395  5  مهریز

 52000  12 0,9  55  12  میبد

 2000  2 459,9  1095  2  ندوشن

 10000  3 154,5  256  2  نیر

 10000  1 367,9  4015  2  هرات

 1600000  13 231,5  100070  54  یزد

 141693,17 3,17 343,0 8508,65 5,35  میانگین

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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هاي معرفی شده در این جدول نیز، کمتر بودن سرانه این خدمات در سطح در مورد شاخص

هاي شهرستان را شود.  جدول زیر نیز امکانات ناچیز بخششهرهاي شهرستان طبس مشاهده می

ترین خدمات هایی از شهرستان، ابتداییبخشدارد و بیان می دهددر خدمات شهري نمایش می

رسد شهرستان طبس در این بندي موارد بیان شده، به نظر می.  با جمعشهري نیز وجود ندارد

  قرار ندارد. درخور و شایسته، در شرایط (خدمات شهري) زمینه
  

  ).2تفکیک شهرستان (ادامه  ارائه خدمات شهري در سطح استان به-123 شماره جدول

  شهر
وسعت فضاي سبز 

  (هکتار)

هاي تعداد توالت  تعداد حمام

  خصوصی  عمومی  عمومی

  10  0  0  31,75  ابرکوه

  2  0  2  3,2  احمد آباد

  8  0  3  79,5  اردکان

  2  0  1  70  اشکذر

  5  0  1  42  بافق

  2  0  2  3  بهاباد

  10  0  2  78  تفت

  2  0  2  23,5  حمیدیا

  3  0  1  0,35  خضرآباد

  2  0  0  2  دیهوك

  34  0  2  54  زارچ

  2  0  4  57  شاهدیه

  6  0  2  85  طبس

  8  1  0  12  عشق آباد

  4  2  1  3  عقدا

  4  0  2  20  مروست

  1  0  0  8,5  مهردشت

  8  1  1  32  مهریز

  5  2  24  128  میبد

  11  0  5  5,5  ندوشن

  4  1  1  8,5  نیر

  3  0  2  30  هرات

  189  0  0  580  یزد

  .1388-ستان یزدمأخذ: سالنامه آماري ا
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  تأسیسات آب رسانی روستائی - 4-1-15-7

مشترك با  12700تک روستا با  11مجتمع و  7روستا که در قالب  130آب مورد نیاز 

رشته قنات با مجموع آبدهی  5دهانه چشمه و  4حلقه چاه،  36نفر از طریق  29000جمعیت 

 ECلیتر با  65و  2000تر از پایینECتر با لی 110شود. از این مقدار، لیتر در ثانیه تأمین می 175

تواند چالشی باشد و این میمی میکروموس 2300به منظور آشامیدن  باشد.می 2000باالتر از 

  شهرستان باشد. روستاهاي براي آب آشامیدنی

باشد که حجم مخازن مترمکعب می 12700حجم مخازن آب در مناطق روستایی طبس 

  مترمکعب است. 1600حجم مخازن هوایی مترمکعب و  11500زمینی 

  هاي شرکت آب و فاضالب روستایی طبس به قرار زیر است:برخی از فعالیت

  کیلومتر شبکه توزیع 730احداث  

  کیلومتر خط انتقال 480احداث  

  روستاي سطح شهرستان 57آبرسانی سیار به  

 اندازي یک باب آزمایشگاه میکروبی و شیمیاییراه  

  اي در شهرستانکلرزن محلولی و قطره 11رزن گازي و کل 10استفاده از 
 

  رسانی روستایی تأسیسات برق-4-1-15-8

 85/14با توجه به اطالعات به دست آمده سهم تعداد روستاهاي داراي برق شهرستان از استان 

دار رود با افزایش امار این تعداد خانوارهاي روستایی که از نعمت برق برخوردرصد است.  انتظار می

  هستند در جهت عدالت اجتماعی میان تمام اقشار جامعه قدم برداشته شود.
  

  . 1388سال  -تعداد روستاها وخانوارهاي روستایی داراي برق -124 شماره جدول

 تعدادخانوار داراي برق روستا شرح

 3615 43 ابرکوه

 2825 78 اردکان

 1849 70 بافق

 1936 69 بهاباد

 9153 305 تفت

 3219 103 خاتم

 3323 53 صدوق



٢٨٠ 
 

 . 1388سال  -تعداد روستاها وخانوارهاي روستایی داراي برق:124ادامه جدول شماره 

 تعدادخانوار داراي برق روستا شرح

 5966 100 مهریز

 3275 19 میبد

 9736 43 یزد

 6623 154 شهرستان طبس

 51520 1037 کل استان

  .1388-النامه آماري استان یزدمأخذ: س

  

  تأسیسات گازرسانی روستایی-4-1-15-9

رو روستاهاي این باشد از اینبا توجه به اینگه شهرستان طبس از شبگه گازرسانی برخوردار نمی

- شهرستان نیز فاقد شبکه گازرسانی بوده و در جدول ذیل اطالعات مربوط به روستاهاي شهرستان

  گاز طبیعی برخوردارند نشان داده شده است.هاي استان که از نعمت 

  
  وضعیت گازرسانی شهرستان هاي استان یزد.-125 شماره جدول

  شرح

  شهرستان
  تعداد روستاهاي گازرسانی شده  تعداد شهرهاي گازرسانی شده

  تعداد انشعاب

  صنعتی  تجاري-خانگی  جمع

  15  4739  4754  4  1  ابرکوه

  46  14800  14846  12  3  دکانار

  9  3044  3053  0  1  تفت

  15  4947  4962  11  1  صدوق

  19  6200  6219  0  1  مهریز

  50  16091  16141  9  2  میبد

  282  90990  91273  9  5  یزد

  437  140811  141248  45  14  جمع

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  تأسیسات مخابرات روستایی- 4-1-15-10

بهترین وضعیت مربوط به روستاهاي شهرستان  1387هاي استان در سال ستاندر میان شهر

باشد که با توجه به درصد جمعیت روستایی مناسب و البته ییالقی بودن منطقه که سبب تفت می

شود، غالب خدمات روستایی به ویژه مخابرات در آن وضعیت هاي اطراف میجذب شهرنشین

درصد نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی در استان، مربوط به این  4/26اند، چنانچه مناسبی داشته

باشد و این تقریباً مطابق با درصد روستاهاي داراي سکنه استان است که در این شهرستان می

هاي شهرستان واقع است. لکن از جهت درصد روستاهاي داراي ازتباط تلفنی، به تزتیب شهرستان



٢٨١ 
 

هاي درصد تجهیز روستاها به ارتباط تلفنی در رتبه 80با بیش از  تفت، میبد ویزد ،مهریز، صدوق

  اول تا چهارم قرار دارند.
  

  تعداد و نسبت روستاهاي داراي ارتباط تلفنی. -126 شماره جدول

  شرح

  شهرستان

تعداد روستاهاي 

  داراي سکنه

نسبت به 

  استان (درصد)

تعداد روستاهاي 

  تباط تلفنیداراي ار

نسبت به 

استان 

  (درصد)

نسبت روستاهاي داراي ارتباط به 

  روستاهاي داراي سکنه شهرستان

  75  6  63  1/6  84  ابرکوه

  8/69  7/7  81  4/8  116  اردکان

  3/77  9/11  126  8/11  163  بافق

  7/83  4/26  279  24  333  تفت

  8/39  6/5  59  7/10  148  خاتم

  9/85  3/6  67  6/5  78  صدوق

  5/71  7/15  166  7/16  232  طبس

  27/99  9/12  136  9/9  137  مهریز

  7/83  9/2  31  7/2  37  میبد

  7/82  5/4  48  18/4  58  یزد

  2/76  100  1056  100  1386  استان

  .1387مآخذ: مطالعات آمایش استان یزد 
  

نیز حاکی از ان است که تعداد  1388آمار موجود در سالنامه اماري استان یزد در سال 

هرستان طبس و استان یزد در حال افزایش بوده و تعداد روستاهاي داراي ارتباط روستاهاي ش

 1388روستا در سال 180به تعداد  1387عدد روستا در سال  166تلفنی در شهرستان طبس از 

  افزایش یافته است.
  

  یی داراي ارتباط تلفنی.تلفن هاي همگانی مشغول به کار و نقاط روستا-127 شماره جدول

  شرح

  شهرستان

نقاط روستایی داراي ارتباط   تلفن همگانی مشغول به کار

  روستایی  شهري  تلفنی

  79  103  21  ابرکوه

  95  202  30  اردکان

  84  81  92  بافق

  65  6  1  بهاباد

  345  97  26  تفت

  141  67  12  خاتم

  84  107  14  صدوق

  180  222  29  طبس

  196  133  56  مهریز

  37  235  70  میبد

  48  1524  565  یزد

  1354  2777  916  جمع

  .1388 -سالنامه آماري استان یزد



٢٨٢ 
 

  تعداد روستاهاي برخوردار از راه آسفالته-4-1-15-11

هاي استان، امار و اطالعات موجود حاکی از سهم هاي روستایی شهرستاندر مورد میزان راه

باشد.  علت این امر وسعت زیاد و استان می هاي روستاییباالي شهرستان طبس از میزان راه

-طول راه باشد که با توجه به گسترگی این شهرستان، مسلماًگستردگی زیاد شهرستان طبس می

هاي روستایی نیز در این شهرستان مقدار باالیی را به خود اختصاص داده است.  در مورد میزان راه 

  ه میان آمده است.تفضیل سخن ب به 19-1- 4بخش ها در و تراکم راه
  

  راه هاي روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان (کیلومتر).-128شماره جدول

  شرح

  شهرستان
  درصد خاکی  درصد آسفالته  خاکی  آسفالته  جمع

 59,58 40,42  138,1  93,7  231,8  ابرکوه

 77,83 22,17  818,6  233,2  1051,8  اردکان

 66,95 33,05  392,2  193,6  585,8  بافق

 76,26 23,74  307,4  95,7  403,1  بهاباد

 53,95 46,05  356,1  304  660,1  تفت

 76,05 23,95  718,3  226,2  944,5  خاتم

 46,45 53,55  280,4  323,3  603,7  صدوق

 81,31 18,69  1355,2  311,6  1666,8  طبس

 50,23 49,77  242,6  240,4  483  مهریز

 46,00 54,00  91,9  107,9  199,8  میبد

 62,26 37,74  172,4  104,5  276,9  یزد

 68,57 31,43  4873,2  2234,1  7107,3  جمع

  .1388 -سالنامه آماري استان یزد

  

هاي شهرستان طبس (به نسبت سایر همانطور که از آمار مشخص است درصد باالیی از راه

کیلومتر راه  1666,6از مجموع ت. قد آسفالت و حداقل امکانات اسهاي استان) فاشهرستان

باشد.  هاي شهرستان آسفالته میدرصد از راه18,69درصد خاکی بوده و تنها  81,31شهرستان، 

برانگیز شهرستان بوده و این کمبود امکانات زیرساختی ارتباطی شهرستان، از نقاط ضعف و چالش

توجه قرار گرفته شده است.  الزم به  هاي عمل موردها و برنامهدر تحلیل سوات و ارائه استراتژي

  تر سخن به میان خواهد آمد.هاي آتی در این زمینه مفصلذکر است که در بخش
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  گردشگري- 1-16- 4

  هاي توریستی شهرستان (طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و ...)جاذبه-4-1-16-1

تفس و  و از ریشه آمده است) tabasواژه دیرینه طبس در تواریخ به صورت (تابه آ) و (تبس

تافتن) و در ( تفسیدن و تبسیدن به معنی داغ شدن و در پیوند با تبش به معنی تابش و تابیدن

توان بر این اساس می. واقع عربی شده آن است و آن را داغی و محل تابش و گرما معنی می کنند

د که با توجه به باشکه طبس از ریشه تابیدن و به معنی جاي گرمسیر وسوزنده می نمودعنوان 

نویسنده  .باشداي بامسما براي نام شهرگرمسیري و کویري طبس میشرایط آب و هوایی شهر واژه

داند که نامش طبس را یکی از شهرهایی میتب، تبس و  کتاب چهار سو، با اعتقاد به ریشه مشترك

 .با جغرافیاي دین مهر ارتباط دارد

را عقیده بر آن است که کلمه طبس، اسمیعجمی  با همه اوصاف ارائه شده در فوق، گروهی

است و در عربی به معناي سیاه از هر چیز و با کسر طا به معناي گرگ به کار رفتهاست. ابن فندق 

گوید: طبس در اصل (تبشن یا طبشن) بوده و به معنایچشمه آب گرم است و در تاریخ بیهق می

داند و بهمعناي آبگرم و چشمه جوشان ی میاي قدیمنویسنده کتاب سنگ هفت قلم، آن را کلمه

گذاري این شهر بی ارتباط با آب مورد آید که احتماالًنامگیرد. از این معنا چنین بر میدر نظر می

 .ن نیستآاستفاده در 

شود که آثار حیات در این شهر مرهون آناست و این آب که حتماً از طبس از آبی مشروب می

بوده، از مسیري روباز می گذرد ودر فصل گرماي طوالنی طبس بر اثر زمان حیات این شهر جاري 

روایت دیگري که توسط برخی نویسندگان . رسد، نسبتاً گرم استتابش خورشید، وقتی به شهرمی

مورد استناد قرار گرفته، آن است که شهرطبس در محلی واقع شده است که در این محل در 

دریاییبه نام تتیس قرار داشته است و احتماالً تأثیر نام این بقاي  ،شناسینیهاي گذشته زمدوران

  .تأثیر نبوده استتبس) بی( گذاري شهر طبس یادریا در نام
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  هاي توریستی شهرستان (طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و...)جاذبه

 اجتماعی کشورها اهمیت دارد که-اي در توسعه اقتصاديبه اندازه ١امروز صنعت گردشگري

دانان آن را (صادرات نامریی) نام نهادند. این صنعت به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد اقتصاد

هاي کالن گردشگري باید همواره با منابع و مصالح محیطی، طرح آید. سیاستجهان به حساب می

ی میراث تواند در منابع طبیعی، ملی و حتو اجرا شوند. در غیر این صورت، گسترش این صنعت می

زیست مورد استفاده این صنعت و فرهنگی اثرات مخربی بر جا بگذارد. براي حفاظت بهتر از محیط

 فعالیت هاي معقول و منطقی فراهم کرد.  توسعهحرکت کردن در جهت توسعه پایدار، باید زمینه

  خی است.تاری و فرهنگی طبیعی، متنوع هايجاذبه به غالباً منوط گردشگري انگیزه با توریستی

 سواحل ها،دریاچه مانند طبیعی اندازهايلحاظ چشم به یا گردشگري بخش در پیشتاز شورهاي

 ایجاد و دیگر عناصر لحاظ به و یا خود تاریخی قدمت لحاظ به یا پربرف، هايو کوهستان آفتابی

گذاريسرمایه بستر فراهم آوردن و سازمانی ساختاري ایجاد همچنین و هاي مصنوعیجاذبه برخی

 و از تأثیرات داده، پاسخ جهانگردي نیازهاي از وسیعی به تقاضاي اندتوانسته گسترده هاي

هاي مند شوند.  شهرستان طبس با توجه به انواع جاذبه بهره اندازه همان به نیز آن دستاوردهاي

دهد.  طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی توانسته جایگاه باالیی را در گردشگري به خود اختصاص

  شود:هاي گردشگري این شهرستان پرداخته میدر این قسمت به معرفی جاذبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - tourism 
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  هاي گردشگري شهرستان طبس.جاذبه - 129 شماره جدول

 آدرس قدمت تاریخی نام اثر  ردیف

 بخش دستگردان روستاي هودر معاصر قلعه روستاي هودر  1

 روستاي ملوند قرن پنجم حسن صباحقلعه فدائیان   2

 روستاي پاشنه دران معاصر قلعه پاشنه دران  3

 روستاي بادام تک معاصر قلعه بادام تک  4

 روستاي حسن آباد شجاع معاصر قلعه حسن آباد شجاع  5

 روستاي قلعه کلشانه معاصر قلعه کلشانه  6

 روستاي زنگیجه معاصر رباط زنگیجه  7

 روستاي ده محمد اریهقاج رباط ده محمد  8

 روستاي دستگردان معاصر قلعه دستگردان  9

 روستاي منصوریه معاصر باغ غیاثی   10

 ده قدیم دیهوك معاصر قلعه دیهوك   11

 روستاي عرب آباد  قلعه هفت برج(دژ عرب آباد)   12

 روستاي امامزاده علی  درخت چنار امامزاده علی  13

 ازكروستاي ب  درخت چنار بازك   14

 روستاي نایبند  روستاي نایبند( ثبت شده )   15

 روستاي زردگاه  روستاي زردگاه( ثبت شده )   16

 جاده دیهوك به فردوس 25کیلومتر   رباط چاه گنبد( ثبت شده )   17

 جاده کرمان145کیلومتر  آبگرم روستاي دیگ رستم   18

 روستی پیکوه پیربنه  پیربنه   19

 هوك جنب مرکز بهداشتی درمانیدی  رباط دیهوك   20

 مکان تفریحی و گردشگري  روستاي سرند   21

 مکان تفریحی و گردشگري  روستاي ماودر  22

 روستاي اسماعیل آباد  درخت گز  23

 روستاي مرغوب  آسیابهاي آبی مرغوب  24

 روستاي اسفندیار  روستاي اسفندیار قدیم   25

 تانروستاي بیدس  قلعه و برج بیدستان  26

 روستاي بیدستان  برج دیده بانی  27

 روستاي بیدستان  اثر عصا و سم اسب حضرت علی (ع)  28

 در ده کیلومتري جنوب روستاي بیدستان  لون هاي بیدستان  29

 جوخواه –طبس   قلعه کهنه جوخواه  30

 جوخواه  –طبس  سال 250 آب انبار قلعه جوخواه   31

 جوخواه –طبس  سال 700 مزار جوخواه   32

 جوخواه –طبس  سال 350 رباط جوخواه  33

 ده قدیم جوخواه  –طبس  معاصر حمام ده قدیم جوخواه  34

 ده قدیم جوخواه  –طبس  معاصر مسجد قدیم جوخواه   35

 چشمه شتران  کاروانسراي شاه عباسی   36

 رباط خان  کاروانسراي شاه عباسی  37

 رباط خان  کاروانسراي آجري  38

 رباط خان  یر کرمپ  39

 رباط کلمرد  کاروانسراي شاه عباسی  40

 رباط کلمرد چشمه خواجه حسن  کاروانسراي آجري برج کچل بیک  41

 پیرحاجات سال 950 مزار احمد ابن اسحاق  42

 پیرحاجات سال 1000 قلعه روت   43



٢٨۶ 
 

  هاي گردشگري شهرستان طبسجاذبه -129ادامه جدول شماره 

 پیرحاجات الس 950 باغ پیر  44

 ابتداي خرو علیا  قلعه شاه عباس  45

 کیلومتري روستاي خرو علیا 6  حمام مرتضی علی  46

 کیلومتري روستاي خرو علیا 5  چشمه جعفري  47

 ازمیغان سال 500بیش از  بقعه متبرکه سید محمد بن جعفر طیار  48

 ازمیغان  نقوش سنگی  49

 روستاي حلوان سال 500بیش از  قلعه قدیمی حلوان  50

 روستاي کریت سال 1000بیش از  سد قوسی کریت  51

  

 و متنوع گردشگري هايجاذبه و ملی آثار فهرست در شده ثبت اثر 11 داراي طبس شهرستان

-جاذبه تاریخی، و یادمانی هايجاذبه طبیعی، هايجاذبه مشتمل بر که باشدمی برخوردار متعددي

 بسترهاي مجموعاً که ورزشی است هايجاذبه اقتصادي و ايهجاذبه اجتماعی، و فرهنگی هاي

  است. آورده متفاوت پدید هايانگیزه با گردشگري هايفعالیت انواع توسعه براي مناسبی

 طبس شهرستان در گردشگري هايپتانسیل

 در موجود هايپتانسیل معرفی جهت مستعد گردشگري محورهاي مطالعات نتایج براساس

 باشد:می توجه شایان ذیل در موارد شهرستانی هیز منابعتج و گردشگر جذب

 منطقه مذهبی و فرهنگی -تاریخی پیشینه 

 باستانی و تاریخی هايجاذبه تنوع 

 منطقه مساکن الگوي و کویري معماري هايویژگی 

 راهیبین خدمات نقش و الرضا)مشهد (طریق و طبس -یزد ارتباطی جاده عبور 

 روستاگردي گسترش امکان و فرد به رمنحص طبیعی هايجاذبه وجود 

 وحش (اکوتوریسم) حیات و گیاهی هايگونه تنوع 

 گردي)کویري (بیابان هايعرصه گستردگی 

 با گردشگران جذب جهت الکاظم (ع) موسی بن حسین امامزاده مقدس آستانه وجود 

 فرهنگی و مذهبی هايانگیزه
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اریخی، مذهبی، فرهنگی توانسته جایگاه هاي طبیعی، تشهرستان طبس با توجه به انواع جاذبه

هاي گردشگري این باالیی را در گردشگري به خود اختصاص دهد. در این قسمت به معرفی جاذبه

  شود:شهرستان پرداخته می

  هاي تاریخی شهرستان طبسجاذبه- الف

  نسراي خانکاروا

  ساله دارد. 120باشد و قدمتی جنبه گردشگري این مکان تاریخی می

کیلومتري  30در مسیر جاده قدیم طبس به یزد پس از عبور ازکاروانسراي کلمرد و به فاصله 

آن روستاي رباط خان قرار دارد. این روستادر گذشته که مسیر جاده طبس به یزد بوده اهمیت 

این  ،اما پس از تغییر مسیر جاده. ها بوده استاتومبیل استراحت و توقفاي داشته و محل هویژ

اي قلیل از اکنون عدهاکثر جمعیت آن به طبس مهاجرت نمودند. هم کمروستا از رونق افتاد و کم

گ) سناین جمعیت در آن سکنیدارند و تنها پرسنل چند شرکت معدنی (بواسطه وجود معادن زغال

 .در میان این روستا کاروانسراي زیباي خان قرار دارد در آنجا حضوردارند.

بناي آن چهارگوش است و هر ضلع آن . این کاروانسرا داراي معماري زیبا و قابل توجهی است

کاروانسراي کلمرد دارد. هر چند کیفیت فضایی  متر طول دارد. از نظر نقشه شباهت بسیاري به 52

 .آن بهتر است

نشین آن فضایی مجموعه بادگیر و گنبد شاه نه این کاروانسرا، کالبدهاي معمارایکی از ویژگی

است و وجود دو طاق در دو گوشه محل اتصاالین حجم به بنا، بر زیبایی و استحکام آن افزوده، 

  .پیرایه و ساده استگرچه بادگیر به تنهایی بسیار بی

باي خاصی برخوردار است. نیز از زی لوان یا فضاي زیرگنبدحنشین فضاي زیر بادگیر و شاه

هایی استفاده شده که بر زیبایی کار ها از گلچینیهاي نماهاي داخلی آنرکاريجبخصوص که در آ

هاي جزئی در آن توسطمیراث فرهنگی مرمت 1384-1383هاي در طول سال. افزوده شده است

  .ه نمودتوان در این کاروانسرامشاهدشکوه معماري گذشتگان را می. صورت گرفته است

  )ادامه مسیر تا محل کاروانسرا ،جوخواه ،به یزد (طبس جاده قدیم طبس 120کیلومتر : آدرس
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  طبس. اروانسراي خانک- 27شماره شکل

  

  قلعه حلوان

 باشد.می تاریخی -طبیعیاین مکان، جنبه گردشگري

باشد. از دیرباز حلوان از چند روستاي حلوان یکی از زیباترین مناطق گردشگري طبس می

  :جنبه معروف بوده است

که واریته خرماي آن معروف  وجود نخلستان و تولید خرماي بسیار مرغوب از آن بهطوري -

خرماي مضافتی و دیگر نژادها هم در حلوان  هاي اخیر عالوه بر نژاد محلی از نوع است. در سال

  .کشت شده است

باشد. بااینکه مخروبه و خالی از سکنه شده، لیکن بافت قدیمی آن که بسیار بزرگ و زیبا می -

مت معماري کویري را مشاهده نمود. قلعه توان شکوهو عظهاي قدیمی میبا قدم زدن در کوچه

حلوان که روستاي قدیمی را بصورت کامل درخود جاي داده یکی از بزرگترین و باشکوه ترین قالع 

برج  5اکنون هم برج نگهبانی داشته است که 13حلوان در ایام قدیم . کل منطقه طبس می باشد

  .آن سالم است
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نماید. از یک سو به کویر باشکوه و با جذبه می ه بسیاروجود کویر زیبا و منحصر به فرد آن ک -

دیگر سوي کویر خیرآباد قرار دارد. مناطقی دیگري همچون  شود و درزار خور منتهی میو شوره

 .سیه طاق نیز وجود دارد کهبه دلیل رنگ تیره خاك و وجود طاق زارهاي انبوهش معروف است

متعددي را پذیرا است. طی چند سال  ها و کویرنوردانهمه ساله حلوان و کویر آن توریست

گذشته چند مورد برنامه گروهی کویرپیمایی در کویرحلوان صورت پذیرفته و اکثر شرکت کنندگان 

  .شان قرار گرفته استاز بافت قدیمی حلوان بازدید به عمل آورده وبسیار مورد توجه

 کیلومتر85: فاصله از طبس

 40دوراهی تا حلوان ( ،کیلومتر) 45دو راهی حلوان( ،جوخواه،جاده اصفهان طبس: آدرس

 ).کیلومتر

  

  کاروانسراي کلمرد

کاروانسراي  ،سال 200قدمتکاروانسراي قدیمی باشد. و می تاریخیاین مکان،  جنبه گردشگري

 باشد.می سال 120 جدید

قدیمی بر اثر گذر زمان کاروانسراي کاروانسرایکلمرد قدیم و جدید در کنار هم قرار دارند. 

اي که اي از آن بجاي مانده، اما کاروانسراي جدید کامالً سالم، درکنار جادهازبین رفته و تنها خرابه

 .حاالکم تردد است شکوه و تنهایی خاصی دارد

بلنداي یکسان آن در دور تا دور بناستو بجز بادگیر حتیسردر  ،هاي این بنایکی از ویژگی

هایی ورودي نیز با دیوارها در یک سطح است. در دو سوي ورودي کاروانسرا در خارج بناایوانچه

وجود دارد که در هر طرف شش عدد است و در پاي سکوي هر کدام افساربندیایجاد شده که جاي 

هاي دیواري این بنا در ها یا بخاريهمچنین اجاق.بوده استبستن دهانه اسب و شتر کاروانیان 

بینی شده است. پشت بام این کاروانسرا ها پیشهاي حیاط و هشتیورودي در گوشهبرخی از ایوانچه

 .اي خاص به آن بخشیده استده که جلوهآجر فرشبا نیز به زیبایی 
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باشد ولی بع میمتر مر 855کاروانسراي قدیمی که مخروبه شده داراي مساحت 

سال در این  100متر مربع است. این افزایش مساحت در طی  3184مساحتکاروانسراي جدیدتر 

دوبنا که کاربري یکسانی داشته مبین این نکته است که این مسیر پر رفت و آمد شده بوده 

 .باعث افزایش سطح بناي جدید گردیده است، واحتیاج به وسعت و گنجایش بیشتر

شاید . کنندر داخل این مکان، یک مرد چوپان به همراه زن و فرزندانش زندگی میاکنون دهم

  .ها به آنباشدحضور همین خانواده دلیلی بر سالم ماندن و دور بودن از گزند انسان

سال قبل که مسیر طبس به یزد و تهران از این محل بود، مسافرینی کهمسیر  15تا حدود 

-می پیمودند در این مکان به استراحتو بالعکس را میجنوب کشور به شرق و شمال شرق 

پرداختند. اما اکنون کاروانسراي کلمرد تنها شاهد خانواده مردي چوپان و تعدادیدام است. تاریخ و 

 .توان در سکوت حاکم بر اینکاروانسرا در ذهن مجسم نمودگذشته و حضور کاروانیان را می

  )ادامهمسیر تا محل کاروانسرا، جوخواه ،زد (طبسجاده قدیم طبس به ی 85کیلومتر : آدرس

  

 
  طبس کاروانسراي کلمرد-28شماره شکل
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  قلعه هودر

  باشد.می تاریخیاین مکان،  جنبه گردشگري

روستاي هودر داراي بافت تاریخی بسیار زیبا، وسیع و سالمی است. شاید دور بودن ازکانون 

هاي این بافت سالم مانده است. بدلیل مهاجرت وتامین طبس، اغلب قسمت 57زلزله شهریور 

ها به مرور خالی ازسکنه شده و این قسمت ،57هاي بعد از زلزله شهریور مسکن مقاوم درسال

هاي هودر انسان را شود. گشت و گذر در کوچه پسکوچهبیشتر بعنوان دامداري از آنها استفاده می

  . کند. این بار سفري در تاریخبه سفر دعوت می

  .کیلومتر100:فاصله از طبس

  ).کیلومتر قبل از عشق آباد 5جاده طبس عشق آباد (:آدرس

  

  
  قلعه هودر طبس.-29شماره لشک

  

  روستاي کریت

 باشد.می طبیعی -تاریخیاین مکان،  جنبه گردشگري

ان هاي بخش مرکزي شهرستروستاي کریت جزء دهستان نخلستان است. نخلستان، ازدهستان

دیهوك واقع  -طبس  کیلومتري جنوب طبس، سر راه جاده 20باشد. این روستا واقع در طبس می
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هاي شتري و از غرب به فهالنج، از شرق به کوه ازجنوب به   شده است که از شمال به خسروآباد،

 . رسددشت کویر می

ترین جمعیتنفر دارد که جزء پر4333بر طبق جدیدترین آمار، این روستا جمعیتی برابر 

 . باشدروستاهاي دهستان نخلستان می

روستاي قدیمی و تاریخی کریت کهداراي بافت بسیار زیبا و دلنوازي بود  57در زلزله شهریور 

جدید و در کنار روستاي قدیم منتقل شد.  از بین رفت. روستاي کریت همانند اصفهک به محلی

 .یمه مخروبه است باقی بمانداین مسئله باعث گردید که بافت قدیم که بهحالت ن

این محل از جنبه توریستی بسیار مورد توجه است کهعالوه بر بازدید از آب انبارهایی که از 

توان اثر تخریب آنها مربوط به دوره افشاریه است می اند و قدمتتخریب زلزله سالم بجاي مانده

  .مشاهده نمود زلزله را به زیبایی در سطح روستا

کنونی که بعد از زلزله در محل جدیدبوجود آمده داراي دو قسمت کریت باال و روستاي کریت 

 . کریت پائین است که جمعیت بیشتر آن مربوط بهکریت باال است

روستاي کریت از دیرباز و در طول تاریخ به خاطر آبادانی و وجود مردمان بزرگ ومشاهیري که 

که در بعضی کتب قدیم ازطبس به نام رياي مهم و استراتژیک بوده بطوداشته همواره نقطه

همچنین وجود سد . طبسین نام برده شده که یکی شهر طبس بوده و دیگري روستاي کریت

ها بزرگترین سد قوسی جهان بودهنشان از هوش و ذکاوت تاریخی و مهم کریت که براي قرن

با سوادان طبق آمار رسمی جمعیت . مردمان این خطه و اهمیت استراتژیک آن بوده است

 .باشد و این خود موید هوش واستعداد و فرهنگ دیرینه مردم این روستا استدرصد می 86 کریت

هاي مطلوب داراي کشاورزي خوبی است. بنا بر گفتۀ یکیاز روستاي کریت بعلت آب و زمین

 محصوالت زراعی وباغی آنها». هکتار می باشد 500هاي زیرکشت حداقل اراضی زمین«روستاییان 

 ،سبزي،مرکبات ،پسته ،خرما، پنبه(گاهی بجاي پنبه محصوالت جالیزي)، جو، گندم: عبارتند از

 … لوبیا و ،کنجد ،خربزه



٢٩٣ 
 

هاي اخیر این مسئله باعث رشدو باشد و طی سالکریت قطب تولید سبزیجات در منطقه می

  . شکوفایی بیشتر اقتصاد بخش کشاورزي آن گردیده است

  ر.کیلومت20:فاصله از طبس

  ك.دیهو -جاده طبس 20کیلومتر : آدرس
  

  روستاي اصفهک

 باشد.می طبیعی-تاریخیاین مکان، جنبه گردشگري

با مردمانی زحمتکش و )دیهوك-کیلومتري طبس (جاده طبس 38اصفهک روستایی در 

دارایآب وهوایی ناب و منحصر به فرد  .آنها کشاورزي و دامپروري است سختکوش که شغل غالب

 . امکان رشد و پرورش هر نوع محصول کشاورزي راداراست که تقریباً

و روستاي  57زیباترین وجه توریستی اصفهک وجود روستاي تخریب شدهتوسط زلزله شهریور 

ه و در کنار محل قدیم بنا شده است. این جدید در کنار هم است. بعد از زلزله روستا تغییر مکانداد

مسئله باعث شده تا بافت روستاي قدیم باقیبماند و جلوه زیبایی را ایجاد نماید. مسافرینی که 

گذرند. وجود تک درختان خشکیده نمایند از کنار این مکان میمسیر دیهوك به طبس را طی می

نخل سرسبز و در پس آن کوه صحنه  در میان روستاي مخروبه ودر پس زمینه وجود چند ردیف

-با گشت و گذار در میان روستاي قدیمی اصفهک انسان بهتاریخ سفر می. بدیعی را آفریده است

ها انسان را هایش قراردارد. خانهقاهاي جفت شده اي در جلو اتهایی که هنوز کفشکند. به حیاط

 . کندبه گذشته دعوت می

 :توصیف عمومی روستا

کیلومتري از پاي کوه و در شیب تندیقرار دارد.قرار گرفتن آن در مجاورت کوه  6ر این روستا د

درجه سردتر از طبس است و بدین ترتیب از  6تا  5 به آن آب و هوایی داده که در تابستان حداقل

هاي تابستان داراي هوایی مطبوع و در عین حال است. شبسوزندگی هوا در تابستان کاسته شده

اما آب!این ماده و عصاره حیات . و علت آن هم وزش باداز سمت کوه (کوه باد) است متالطم است

گویند: مهندسی که چند سال پیش به شود. افراد میانسال این روستا میدر اینجا به وفوریافت می
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اصفهک بر  آمده بود با مشاهده و مطالعه فرم زمین ساختی منطقه به این مهم دست یافته بود که اصفهک

بماند فرار را بر قرار ترجیح  که در روستاوي دریاي عظیمی از آب قرار دارد و بدین ترتیب شب را بدون اینر

روستا هر آن امکان دارد به زیر آب فرو رود. حرف و  گوید که اینشوند میدهد و وقتی علت را جویا میمی

ساکنین است که بیشتر به افسانه شبیه است: هایی نیز در بین نقل و قول. شودها به این ماجرا ختم نمیحدیث

- نمی شود و گاهی دیدهکیلومتري اصفهک) دیده می 12آباد (ذوغها از باالي کالهاي اصفهکبعضی شبچراغ

 . رسددهد و چنین به نظرمیشود. البته امکان دارد جریان هواي گرم و سرد دید را کاهش می

کیلومتري اصفهک  6(روستایی در بروستاي چیروكرت و آب شاز سه رشته قنا آب کشاورزي روستا قبالً

شد که با توجه به خشکسالی و افت سطح آب شود تأمین میو در وسط کوه) که به وسیله لوله منتقل می

هاخشکید و چاهی عمیق در دل این قنات حفر گردید که به آب سرشاري منتهی زیرزمینی عمالً یکی از قنات

ین و قابل مقایسه با آب تهران است! و همین ویژگی سبب شده که چاه کوثر کهآب شد. آب اینمنطقه، شیر

پروژه انتقال آباز این ناحیه به طبس نیز  85کند در این منطقه واقع شود. در سال روستا را تامین می 39شرب 

 .شودمی اکنون آب آشامیدنی طبس از اینجا تامینراه اندازي شد و هم

د هواي ویژه و خاص آن سبب تمایزآن گردیده و آن کشت و برداشت زعفران و طور که اشاره شهمان

امکان  خرما در یکجاست.اصفهک بین طبس و دیهوك قرار دارد، در طبس امکان کشت زعفران و در دیهوك

آید. از دیگر محصوالت پرورش درخت خرما وجود ندارد ولی در اصفهک این دو محصول به خوبی به عمل می

 . باشدهم اصفهک نعنا میعمده و م

اشاره کرد و در مورد » چراغُنِ اصفهکی«توانبه ها که مشهور است میدر ذکر آداب و رسوم اصفهکی

هاي قدیم که روستا به برق دسترسی نداشته، مرم سنت گویند که درزمانشهرت آن بزرگترها این طور می

فانوس) در وسط اتاق و جمع شدن افراد دور تا را باقرار دادن یک چراغ سیمی (» صله رحم«مؤکد اسالمی 

  . دور آن انجاممی داده اند

 .رکیلومت38: فاصله از طبس

  .دیهوك - طبس38کیلومتر :  آدرس
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  بس.ط اصفهکروستاي -30شماره شکل

  

  غار ملوند

 باشد.می تاریخی -طبیعیاین مکان، جنبه گردشگري

هاي ایجاد شده آن به تسمها و قاما کاربري آن و دیواره اي طبیعی است،غار ملوند پدیده

 .گرددیاسماعیالن بر م احتمال زیاد مربوط به دوران

کیومتر جاده خاکی و سپس حدود نیم ساعت  5پس از رسیدن به روستاي ملوند و طی حدود 

مرتفع است و همچنین در  شود. چون کوه نسبتاًمی اي دیده پیاده روي در درون دیواره کوه حفر

در نگاه اول تشخیص آن مشکل  ؛سنگ چین ایجاد شده قسمت جلو این غار بوسیله بشر دیواره

. پس از گذر از دامنه کوه در قسمت انتهایی از باشدبجا می استفاده از راهنماي محلی واست 

قسمت انتهایی صعود به ورزیدگی و براي احتیاط وسایل  رویم.دیواره سنگی پاي غار باالمی

باشد. چون غار در محلی واقع شده که براي ساکنین آن کاربري استراتژیک کوهنوردي احتیاج می

چون در این صورت بوسیله پرتاب سنگ و  است نزدیک شدن دشمن به آن نبوده امکانداشته و 

 .کردقوط میسمهاجم به درون دره  وسایل تدافعی،

اي با متر است. جلواین دهانه، ساکنین غار دیواره 10دهانه غار شکافی عرضی و بطول حدود 

و یا پرتاب سنگ و شیی به داخل  اند که از بیرون امکاندیدن داخل غارمالت و سنگ ایجاد کرده
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دو حوضچه ، اتاق انباري ،ها وبناهاي متعددي قرار دارد. تنور نانواییآن نیست. در داخل غار قمست

 .براي ذخیره آب ویکی دو بناي دیگر

رسد در داخل غار نظام زندگی خاصی حاکمبوده و ساکنین آن ذخیره آب و مواد به نظر می

که از پایین کوهی که اند. با توجه به اینوردهبودهآو محاصره را گرد  غذایی براي روزهاي بحران

که بر بلنداي کوه این غار در درون آن قرار دارد راهی بهروستاي خراوان وجود دارد و با توجه به این

رسد این غار میان این قلعه و قالع دیگر اسماعیالن قرار داشته، به نظر می خراوان قلعه اسماعیلیان

مت فالتمرکزي ایران قرار داشته است. بواقع افراد این فرقه که در حال تردد بین قلعه طبس بس

-کردهاستفاده می اند از این مکان در مواقع خطر و یا براي استراحتودیگر قالع مرکزي ایران بوده

اکم سکوت ح .اند. همچنین امکان دارد اینجا محل نگهبانی و کسب خبر براي قلعهاصلی بوده است

 . بردهاي اعصار گذشته میتفکر انسان يتاریخ و تکاپو بر فضاي داخل قلعه، انسان را به ژرفاي

راه ، جاده روستاي ملوند، محمدبعد از روستاي ده، جاده طبس بهبشرویه 85کیلومتر : آدرس

 .خاکی از قسمت شرقی روستا

  )قلعه اسماعیلیان (قلعه فدائیان حسن صباح

 بنا احتماالًرسد (می سالقبل 900آن به  قدمتباشد. و می تاریخیمکان، این  جنبه گردشگري

 قدمت دارد). سال 1000بیش از 

اسماعیلیان است بر فراز کوهی ایجاد شده که در  قلعه اسماعیلیه طبس که یکی از قالع معروف

کیلومتر در  40مجاورت آن روستاي خراوان پایین قراردارد. براي رسیدن به این روستا باید حدود 

 .ها قرار دارد طی کردکه در دامنه کوهستان هاییجهت شرقی طبس و در راه

- است و افق بازي وجود ندارد و تنها می اندازي کوهستاناز فراز قلعه به هر طرف که چشم می

 . توان روستاهاي خراوان باال و پایین را مشاهدهنمود

نگریست شد و به آن میی کسیاز قلعه خارج میقلعه در میان کوه به طوري بنا شده بود که وقت

رود. شیب کوه از خارج به مالیم به طرف باال می باالیی خیلی گردید که کوه با یک سرمتوجه می

کرد که از یک سرباالیی باال سوي قلعه بقدري کم بود که در موقعراه رفتن شخص احساس نمی
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قلعه طبس را در باالي کوه  ،د که از پایین کوهشرود. بهمین جهت شیب مزبورمانع از این نمیمی

مشاهده ننمایند. درچهار طرف قلعه وضع کوه همین طور بود و در چهارسمت، زمین با یک شیب 

شد. رفت و در هر سمت مجراهاي مخصوص از خارج منتهی به قلعه میمالیم به سویقلعه می

یب کرده بودند که آب باران و برف سازندگانقلعه، بدین سبب زمین را نسبت به قلعه داراي ش

ازچهار سمت به سوي قلعه برود و از راه مجاري مخصوص وارد مخازن آب شود، چون به طریقدیگر 

قلعه به  نمی توانستند در آن کوه براي سکنه قلعه آب فراهم نمایند. همچنین وضعیت فیزیکی

  . اي بود که دروازه قلعه احتیاج به نگهبان نداشتگونه

توانست خود را به قلعه اینکه از هیچ طرف امکان صعود از کوه میسر نبودو کسی نمیبراي 

که خود را پرت کند توانست بعد از خروج از قلعه ازکوه پایین برود مگر اینبرساند و هیچکس نمی

هاي مشرق و مغرب و شمال قلعه فقط کوه در طرف. رسیداش به زمین میصورت الشهکه در این

خورد اما در قسمت جنوب یک وسعت روشن وجود ها چیز دیگري به چشمنمیقلل کوه بود و جز

اي بود بنام طبس وچون قلعه مزبور نزدیک به این جلگه بود، اسماعیلیان آنرا داشت که آنجا جلگه

 .گفتندمی» قلعه طبس«

ن ساختند. هاي آو قالع محکمی در کوه در زمان سلجوقیان، اسماعیلیان بر طبس استیال یافته

باشد. طبس در این زمان پایتخت فدائیان مطلق می ها قلعه معروف براي تربیتمهمترین این قلعه

- فدائیان مطلق (که مستقیماً از قلعه الموت دستور می اسماعیلیان قهستان، و نیز مرکز آموزش

 . گرفتند) بوده است

ان بنا شده بودند و سبک در خراسان در آن زمان چند قلعه جدید بود که در دورهسلجوقی

-بوده است. اما سبک بناي قلعه طبس آشکار می داد که از ابنیه تازهساختمان قالع مزبور نشان می

هنوز اسالم به خراسان نیامده  که ايهاي گذشته بناگردیده، شاید در دورهکرد که در یکی از دوره

  . بود

و در طول مدتی که شخص در قلعه  دافراد قلعه همگی فدائیان مطلق فرقه اسماعیلیه بودن

بایست خود را از سلطه مادي آزاد کند. نحوه اي او را تعلیم داده بودند که میحضور داشت به گونه
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اوقات فدائیان مطلق در قلعه صرف ورزش و تمرین  اي سه روزچنین بود که هفتهتعلیمات این

کردند و یک روز یت ایمان خود میگرفتن علم و تقو فرا شد و سه روز دیگر را صرفجنگی می

  . کردندامور خصوصی خود رسیدگی می هفته تعطیل بودند که باید به

بدست اهل باطن (اسماعیلیان)  حال ممکن است که این سؤال پیش آید که آیا این قلعه

اطالعات کافی و کاملی ندارد ولی آنچه  ساخته شده بود؟ کسی بدرستی از تاریخ ساخت این قلعه

اند و تا کردهطبس) مردانی نیرومند زندگی می( گذشته مشهود بود این بود که در این سرزمیندر 

اي که توانست آنرا تصرف کند. در هر نقطهزمانی که در این قلعه آذوقه موجود بودهیچ قشونی نمی

د بودند تربیت جسمی اجباري بود. چون بزرگان آنها معتقاهل باطن داراي آزادي واستقالل می

ها بدین جهت از بین رفته که پیروان آنها فاقد نیروي جسمی ها و آئینبودند که بعضی ازکیش

توان بدست آورد بلکه براي بدست آوردن قدرت قدرترا فقط با علم و زهد و تقوي نمی"بودند. 

روان خواستند اشتباهپی. اهل باطن با همین باور نمی"بایدنیروي بدن و شمشیر را نیز بکار انداخت

ها را تکرار کنند. آنها خواهان بدست آوردن قدرت بودندتا اینکه بتوانند ها و آئینبعضی از کیش

کیش خود را توسعه بدهند و براي اینکه بتوانند قدرت را بدستبیاورند بایستی تن را نیرومند کنند 

آنها تا مدتها مخفی بود و آالت حرب را بکار ببرند. البته ناگفته نماندکه تمامی تمرینات و تعلیمات 

 . تا کسی با شیوه و روش آنها آشنانشود

آب انبار وجود دارد. سالم ترینآنها که به جاي مانده در باالترین سطح کوه قرار  4در درون قلعه 

متر و قطر دایره  60/8دارد . تنها پوشش گنبدي آن در وسطاز بین رفته است. بلنداي این آب انبار 

انبارهاي دیگر بیشتر خراب شده اند و بقایاي آن بجاست. عالوه بر شیب ست.آبمتر ا 10/6کف آن 

هایی که آدمیان درون ها، به نظر می رسد وجود ناودانها و شیبطرف این آب انبار زمین قلعه به

 .ایجاد کرده اند جهت پرکردن اب انبارها از آب برف و باران بوده است قلعه

در جلد دوم این کتاب نکته ” طبس ، شهري کهبود“کتاب اقاي دکتر دانش دوست نویسنده 

جالبی را بیان نموده اند. ایشان با محاسبه حجم مجموعآب انبارهاي درون قلعه و محاسبه آب 

ماه که میتوان از آب برف و باران استفاده نمود و  3-2مصرفی یک انسان در طول سال (بجز 
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-نفر می 220اند که حدود هاین نتیجه رسیدهتقسیم حجم آب بر میزان آب مصرفی هر انسان ب

 .)اند در در قلعه سکنی گزینندتوانسته

آوري مقداري از تکه هاي سفالینه با جمع ایشان همچنین نکته جالب دیگري را بیان نموده اند

دار آبی فیروزه اي با طرح هاي بدونلعاب مقداري سفالینه لعابهاي درون قلعه عالوه بر سفالینه

هاي دوران سلجوقیان دارد. همان رنگ آنها مطابقت با سفالینه می یابند که طرح و نقش وهایی 

 .اندزیستهاسماعیالن درست در زمان سلجوقیان می دانیدطوري که می

اسماعیلیان در سراسر کشور قالع زیادي داشتند که دوراز چشم ماموران حکومتی، در آنها 

بوده که وظیفه تربیت فداییان اسماعیلیه را بر  هاز این قلعهفعالیت می کردند. قلعه طبس، یکی ا

عهده داشته و بدین سبب از اهمیت خاصیبرخوردار بوده است. برخی این قلعه را به اشتباه، قلعه 

الموت می خوانند. در حالی کهقلعه الموت، مرکز حکومت حسن صباح و در کوه الموت، نزدیک 

 .قزوین، واقع بوده است

ادامه جاده خاکی تا  –جاده خاکی فشاه  –(از مسیربشرویه)  ده طبس به مشهدجا :آدرس

 )کیلومتر 40روستاي خراوان (فاصل از مرکزشهرستان: 

  سنگ نگاره هاي طبسدر طاق شاه عباسی

هاي طبس در طاق شاه عباسی سنگ نگارهباشد. ن مکان، تاریخی میجنبه گردشگري ای

  باشد.می مربوط به دوران ساسانی

هاي موجود دردیواره تنگ که همه نگارهطبس و سنگ) حمام مرتضی علی( دره سد نهرین

چرا بزکوهی؟ و چراآنجا .نقوش بزکوهی،نماد درخواست فراوانی آب، زایندگی و فراوانی نعمت است

  ؟

نها نمادهایی از فرشتگانی هستند که براي نگهبانی آب، افزایش وفراوانی نعمت حک شده ای

تصور کرد، اي فرشتگان کمک  آب عنصر بسیار ارزشمندي است که بدیلی برایش نمی توان .بودند

جاي ایران که محل  کنید این آب همیشه فراوان و زاینده و پرازنعمت باشد،نقوش بزکوهی در هر



٣٠٠ 
 

نقوش باشد از هزاران سال قبل آثارش را در  اشد و بستر مناسب براي نقاشی یا حکزایش آب ب

  .آنجا می بینیم

  

  جاذبه هاي مذهبی شهرستان طبس-ب

  روستاي پیرحاجات

  د.باشمی سیاحتی - زیارتیجنبه گردشگري این مکان، 

 110این بنا در فاصله  اي که نزد مردم طبس به پیرحاجات معروف است.مزار پیر ابونصر ایراوه

کیلومتري شمال طبس و چسبیده به صخره دردامنه کوهستانی، بنا شده و براي رسیدن به این 

مسیر روستاهاي فعلی جوخواه و رباط گور در جاده قدیم  بایستی ازمزار و روستاي اطراف آن می

 .یزد گذر کنیم

سیاحتی شهرستانطبس است که در صد کیلومتري  -یرحاجات یکی از روستاهاي زیارتیپ

اي برخوردار بوده و باعث جلب ویژه شمال غربی این شهر قرار دارد و به سه دلیل عمده از اهمیت

  : شودزوار و گردشگر می

 مزار پیرحاجات - 1

 تاریخی بودن پیرحاجات - 2

گردشگر نماید تاریخی بودن آن است.  شود پیرحاجات جلبی که سبب مییکی دیگر از دالیل

نوع گنبد آن از نوع گنبد نار  دوران سلجوقی است و بناي بارگاه شیخ احمد ابن اسحاق از بناهاي

 .باشدمی

  ییالقی بودن پیرحاجات - 3

ه علت واقع بودن آن است. این روستا ب یکی دیگر از دالیل مصفا بودن پیرحاجات قضیه ییالقی

باشد، هاي اطراف طبس مینسبت به دیگر مکان شدن در دامنه کوهروضه داراي آب و هواي خنک

شوید، دست و صورتی با چشمه آب گواراي آن می شود وکه مسافري که وارد پیرحاجات میبطوري

آن  منطقه بسیار پاك و شفاف است زیرا در سمت شمال رود. هواي اینخستگی از تنش بیرون می

فاصله بسیار دور شهر و روستایی وجود ندارد که دود و غبار آن  که محل وزش بادهاي تازه است تا
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ترین محل به پیرحاجات از سمت شمال شهر سمنان باعث آلودگی هواي اینمنطقه شود. نزدیک

  .کیلومتر تا آنجا فاصله دارد500است که پیش از 

  مقبره گور شیخ

 .اید اي به نام گور شیخ شده بهشتستان طبس زده باشید متوجه مقبره اگر سري به قبرستان

-صاحب این مقبره حجۀاالسالم شیخ غالمرضا قربانیان است که زادگاهش در حوالی نیشابور بوده

لم کرده و به درجه اجتهاد نائل شدند. تقوي و ورع ؛ ایشان درمدرسه علمیه نیشابور کسب عاست

ي  ي علمیه ایشان کمنظیر بود، به طوري که که زبان زد خاص و عام است. ایشان از مدرسه

اي در حرکتبود، به  نیشابورمامور شدند تا به طبس آمده و دین مبین اسالم را تبلیغ نمایند. قافله

ایشان سر به سوي .  کرد مرد غی که اثاثیه را حمل میدنبال قافله حرکت کردند، در بین راه اال

کند، ناگهان گوره االغی ظاهر  اي بده که وسایلم را حمل آسمان بلند کردند و گفتند خدایا وسیله

ي  ي علمیه سهدرشد. شیخ اثاثیه را بر پشت االغ گذاشتند و به راهافتادند. هنگامی که به درب م

شتند واالغ ناپدید شد. به همین خاطر مقبره ایشان به گور شیخ طبس رسیدند اثاثیه را پایین گذا

ایشان را کفن کردند اما  ،معروف است. شیخ پس از شش سالو یازده روز فوت کردند. بعد از غسل

مرتبه این عمل را تکرار کردند، سپس اثاثیه را بازدید کردند و معلوم شد 3کفن از بدن دور شد، تا 

 .کردند د؛ کفن را برداشته و بر بدن ایشان پوشاندند و بدن را دفنکه کفنیمخصوص خود داشتن

 1180هجري قمري و تاریخ وفات شیخ در طبس گیلگ  1112تاریخ تولد شیخ در نیشابورسال 

  است. هجري قمري

  .ارشاد (جنب پارك کودك)، بعد از اداره کار و امور اجتماعی آدرس این مکان: خیابان
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  )نمایی از قبرستان بهشتستان (گور شیخ در سمتراست-31شماره شکل

  

  
  ورودیه مقبره گور شیخ- 32شماره شکل
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  مقبره گور شیخ.-33شماره شکل

 

  
  داخل مقبره گور شیخ.-34شماره شکل

  

  مزار محمد بن جعفر طیار

  باشد.می مذهبیاین مکان، جنبه گردشگري
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ه. ق. اما این  30اول ورود اسالم به ایران بوده است. سال  قدمت مزار اصلی و اولیه در: قدمت

طبس که آن را به  57جمله زلزله سال  از است. ازسازي شدهاز بین رفته و ب بنا در طول تاریخ بارها

  ت.اکنون بناي تازه اي بر روي مزار ساخته شده اس کلی خراب کرد و

است که از آنجا روستاي ازمیغان در  در نزدیکی روستاي ازمیغان است.در بلنداي کوهستانی

  ت.خته شده اسنزدیک به کوه سا شود. بناي مزار بسیاردامنه آن سوي دره دیده می

شهري که بود در یک نسخه  طبق تحقیق آقاي دکتر دانش دوست در جلد دوم کتاب طبس

خطی به نام مزارات قهستان که مولف آن یکی از اوالد و یاپیروان ابن حسام می باشد (ابن حسام 

 ازمیغان نوشته و آورده است که در اینجا ه.ق در گذشته است) شرحی بر مزار 875خود در سال 

وي را سال فتح خراسان بدست مسلمانان می داند.  محمد جعفر طیار آرام گرفته و تاریخ درگذشت

 ت.ه.ق درگذشته اس 29-30پس می توان استنتاج نمود که محمدجعفر طیار در سالهاي 

- قرارمی پیرایی ین بنا در چند مقطع تاریخی بازسازي کلی شده است و در مواقعی مورد بازا

 57زلزله سال  ه.ق بوده و این بنا در 1342ا آخرین آنها قبل از زلزله در سال رًگرفته است. ظاه

ی خاصی به بمردم اعتقاد قل. بنایی بر روي مزار ساخته شد بکلی ویران شده و پس از زلزله مجدداً

از نداز زیبایی ااین مزار دارند و براي زیارت و اداي نذر به این مکانمی آیند. از صحن این مزار چشم

  .روستاي ازمیغان را شاهدیم

 کیلومتر45 : فاصله از طبس

  جاده روستاي ازمیغان –جاده طبس به بشرویه  : آدرس

  موسی الکاظم بن امامزاده حسین 

  باشد.جنبه گرشگري این مکان، مذهبی می

زادگانى است که مورخّان او رااز فرزندانِ سین بن موسى الکاظم علیهما السالم از جمله امامح

 .اند و به گفته ایشان، از مقام بلندىبرخوردار بوده استبالفصل امام کاظم (ع) دانسته
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رفتار کردند؟فرمود:  نسبت به شما بهتر از امام جواد (ع) سئوال شد، کدام یک از عموهایتان

حضرت امام رضا (ع) فرمود: به خدا سوگند، فرزندم جواد درست گفته است؛زیرا حسین  حسین.

  د.نسبت به او خوش رفتارترین افراد بو

هاى انساب و تراجم موجود ذکر چندانىنشده زاده حسین در کتابازحاالت و زندگى نامه امام

نامه منسوب بهامام ابوالحسن و اطالعاتى کافى در دست نیست، اما بر پایه تحلیلى که از رونوشت 

 .هـ. ق 178الرضا (ع) به عمل آمده، تاریخ والدت این امامزاده، اواخر قرن دومیعنى حدود سال 

بوده است. نامه یادشده، متنى است که حضرت امام رضا (ع) آنرا در شأن برادرش حسین بن 

ر هنگام مفقود شدن که موسى به والى طبس نوشته اند، و تاریخ نگارش آن و محاسبهسن حسین د

در متن به آن اشاره شده و مدت زمانى که متوارى بودهو مخفیانه به سر برده است، تاریخ والدت او 

سازد. ظاهراً حسین از آخرینفرزندان موسى بن جعفر(ع) و دوران کودکى و نوجوانى را روشن می

  ت.سوى مصادف با ایام حکومت هارونالرشید و تاخت و تازهاى او بوده ا

در آن زمان (اواخر قرن دوم هجرى) که فرزندان على(ع) و شیعیان، سخت تحت تعقیبعمال 

عباسى بودند، حسین بن موسى، با آن که نوجوانى بیش نبود، از ظلم و ستم خلفاامان نداشت و 

  ت.زیسها متوارى بود و پنهان میهمراه دیگر فرزندان موسى بن جعفر (ع) مدت

همین که اطالع یافتند حسین به جانب خراسان (طبس) آمده براىآگاه حضرت امام رضا (ع)، 

اى بهوى نوشتند، تا او را کردن عامر بن زروامهر (والى طبس) که مورد اعتماد آن حضرت بود نامه

  د.زاده آگاه سازند که مراقب باشد تا گزندى بهوى نرساز ورود آن امام
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  نمایی از امامزاده حسین ابن موسی الکاظم.-35شماره شکل

  

شامل )امامزاده حسین بن موسى الکاظم (ع) واقع در سه کیلومترى شمال غربى طبس (گلشن

-صحن، ایوان و حرم است. در قسمت شرقى امامزاده، صحن کوچکى است که به بستمشهور می

راهرویى استکه با عبور از آن به متر. در غرب این بست  21*15هاى آن عبارت است از باشد، اندازه

متر است. درغرب این صحن ایوانى قرار دارد که  41*21رسیم که ابعاد آن صحن اصلىامامزاده مى

هاى بريها و گچیدرگذشته این ایوان داراى نقاش . گویندباشد، میبه ایوان علیشیر مشهور می

ر از ایوان، راهروى طوالنى وجود دارد که دو جالبى بوده و ارتفاعى بیشتر ازامروز داشته است. باعبو

ها هاى کهن هستند. از جمله آنهایى واقع شده، با سنگ قبرهایى که داراى تاریخطرف آن مقبره

در برابر . هجرى است 800سنگقبر بزرگ و تاریخى خواجه شمس الدین حسین شاه نامى با تاریخ 

و مقبره عمادالملک ومیرزا ابولقاسم خان و  مقبره مزبور، ساختمان دیگرى معروف به چهل چراغ

 .سردار مکرم است که همگى حکمرانان طبس بوده اند

در سمت جنوب بناى چهل چراغ، در ورودى حرم قرار دارد، قبل از ورود به حرمرواقى با 

مترپوشیده شده است. از آنجا  15متر قرار دارد که با گنبدى به ارتفاع  40/12*30/10هاى اندازه

متر بوده به دارالحفاظ معروف 70/4*90/10شویم که ابعاد آن محوطه مستطیل شکلى وارد مى به

بر دیوار دارالحفاظ، عبارت (صلِّ یا رب علَى شمسِ الضُّحى) نوشته شده، ودر باالى این . مى باشد
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- م مىسپس از این محل وارد حر. اى به چشم مى خوردهاى ظریف و قابل مالحظهبرىعبارت، گچ

اى است که طول هر ضلع آن هشتمتر است و بر فراز آن گنبدى به ارتفاع شویم، حرم چهار گوشه

 .دوازده متر بر پا شده است

هایى به رنگ آبى است که مناظر گوناگوناز شکارگاه و دیوارهاى حرم تا زیر گنبد، داراى نقاشی

هاى گوناگون استفادهشده است، گل دهد. در قسمت دیگر که بیشتر از رنگ قرمزغیره را نشان مى

اىبا خط نسخ نگارش یافته است. اند. درچهار طرف باالى دیواره حرم کتیبهنقش اندازى شده

 .هـ.ق 449هاىمربوط به این آرامگاه، یعنى سال ترین تاریخکتیبه داخل حرم داراى یکى از قدیمی

 .است

برد، صندوق چوبى روى مرقدداراى می این کتیبه پیشینه ساختمان بنا را به قرن پنجم عقب

 .کارىشده استاست. بر گرد صندوق مزبور، سوره هلْ اتى (دهر) کنده .قهـ. 980تاریخ سال 

متر است و 23*24از ایوان سمت جنوب امامزاده به صحن دیگرى راه مىیابیم که ابعاد آن 

ند. اینبناى قرن پنجم با نامهاى خصوصى بنا شده است. این صحن را صحن نو مىاطرافش مقبره

کارىقرار گرفته، تا جایى که براى توجه به اعتقادات مردم محل در طول زمان مورد مرمت و دست

ترىبر روى آن صورت پذیرد، این امامزاده از شناسایى دقیق هسته اصلى آن باید بررسی هاى دقیق

در فهرست آثار تاریخى ایران  337این بنا به شماره . اوالد امام موسى الکاظم (ع) دانسته شدهاست

 .به ثبت رسیده است

به نقل از دائرةالمعارف بناهاى تاریخى ایران،در قرن پنجم، در عهد سلجوقیان وزیر شیعى 

مذهب آن دوره بنام مجدالملک اسعد بن موسىالبراوستانى قمى اقدام به آبادانى مراقد امامان و 

 امامزادگان نموده است.

در آن زمان سلجوقیان بنا بر مصالح سیاسى خود، مدت زمانى ازشیعیان آنها معتقدند که 

کردند و به آنها بردارى سیاسى و عقیدتى میدلجویى کرده و از قدرتشان علیه بنی عباس بهره

دادند که بناهاى مذهبى خود را احداث و مرمت کنند. ازجمله این بناها آستانه مقدسه اجازه می

 .ر طبس استحسین بن موسى الکاظم د
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تیمور،  پس از آن در دوره ایلخانان مغول، به ویژه در عهد غازان الجایتو و دوره جانشینان

اند. بقعه حسین بنموسى الکاظم (ع) نیز در مرقدهاى امامزادگان، تجدید بنا و تعمیر یا تزیین شده

هاى حن ها و رواقهایى بهآن افزوده شد، صاین زمان مورد مرمت و بازسازى قرارگرفت و ساختمان

در کنار بقعه با خشت و گل بنا شد و گنبد اصلى نیزمرمت و تزیین گردید و موقوفاتى نیز براى 

 .وقفنامه هاى مربوط موجود است هاى آن معین شده کهتأمین مخارج و هزینه

عملیات مرمت، بازسازى، توسعه و احداث بناهاى جدید از جمله آب انبار، زیر نظرامیر حسن 

پس از صفویه بر اساس مدارکى که ذیالً بدان اشاره خواهد شد بناى . شیبانى انجام گرفت خان

 .حسین بن موسى درقرن سیزدهم مورد مرمت و بازسازى قرار گرفت

هـ . شبکلى ویران شده و قبل از آن در  1357بناى آرامگاه امامزاده طبس، در زلزله سال  

چندین بار در آن تعمیرات و .  رى بوده استهاى متمادى دستخوش حوادث بسیاطول سال

هاى آن زمان طبس تغییراتى به عمل آمده و عامل این تغییرات و دگرگونى هانوع بنا و ساختمان

همین علت شهر طبس تا کنون چندبار تغییر محل  شدند و بهبوده که نوعاً از خشت و گل بنا مى

مرقدامامزاده طبس ابتدا در مرکز شهر بوده زمین .  نویسدداده است، صاحب طرائق الحقائق می

 .است

  هاى بناى کنونى مزار امامزاده ویژگی

که مرکب  در این بناى جدید نیز مانند همه بناهاى آرامگاهى، مرقد امامزاده، هسته اصلى است

زیر گنبد قرار گرفته  از اتاقى مربع با پوششى گنبدى شکل است. مرقد امامزاده در وسط این اتاق،

مرمر اعال و بسیار  ضریح، سنگ قبرى از سنگ نبر روى آن ضریحى نصب شده است. در درو و

 .سانتیمتر و حدود یک متر ارتفاع دیده میشود 116*267ممتاز به ابعاد 

هایى با سردرهاى بلند آنهارا از صحن هایى چند قرار دارد که ایواندر پیرامون این ضریح، رواق

زار نیز بسیار زیبا و آراسته به کاشى معرق است. چهار گلدسته کوچک گنبد م. مزار جدا می سازد

به ی بهعنوان برج ساعت، هر کدام به ارتفاع شش متر در چهار گوشه پشت بام حرم، زیبایى خاص

 .مجموعه حرم داده است
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نیز در گردادگرد حرم قرار دارد و چهار رواق بهصورت  9*9هشت رواق مربع شکل، به ابعاد 

در کنار در ورودى . متر مربع، در فاصله میان رواق ها ساخته شده است 78ه مساحت هشتى ب

 :حرم، اشعارى زیبا نوشته شده که چنین آغاز می شود

 بیا که تربت فرزند حیدر است اینجاسلیل حضرت موسى بن جعفر است اینجا

 گل ریاض جهان نور دیده زهراعزیز جان نبى پور حیدر است اینجا

 او را ز جان و دل سروىکه حاجتش به بر حق میسر است اینجاگرفت دامن 

مترمربع  44322صحن گسترده و باشکوه مزار نیز با غرفه ها و سردرهاى بزرگ پیرامون، 

در باالى .اندسازى شدهمساحت دارد. این صحن داراى شش سردر ورودى است که کامالً قرینه

 .افراشته شده استچهار گوشه صحن، چهار گلدسته بلند و زیبا بر

هاى تاریخى به دست آمده از حوزه بناى باستانى امامزاده، سنگ قبرنسبتاً بزرگى یکى از سنگ

است که بر مزار خواجه شمس الدین حسین شاه بوده است و حدود دو متر طولو سى سانتیمتر 

-صورت کنده ها وشعرهایى بهعرض و بیش از پانزده سانتیمترقطر دارد. بر سطح این سنگ، نوشته

هجرى قمرى بر آن حک شده است. اینسنگ تاریخى اکنون در  800کارى مشهود است و تاریخ 

 .اى مورد بازدیدزائران قرار داردصحن مطهر، نزدیک در ورودى به حرم، در قابى شیشه

 میدان ورودي شهر از سمت جاده یزد –طبس  : مکان

  امامزاده زرگ

 باشد.می مذهبیري این مکان، جنبه گردشگ

کیلومتر جاده خاکی به زرگ می رسیم. زرگ درپاي  7از داخل روستاي اصفهک و پس از طی 

. مزار این مکان بنا بر روایاتی متعلق به امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع)است. کوه قرار دارد

زرگ در قبل از زلزله . اکنون داراي برق و آب می باشدزار در بعد از زلزله بازسازي شده و همبناي م

طبس چشمه  57طبس مکانی آباد و داراي کشت وزرع و باغ بوده اما با وقوعزلزله مخرب شهریور 

بناي مزار بعد از زلزله بوسیله اداره . آب آن خشکیده شد و درختان و سرسبزي آن از بین رفت
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مردم طبس و روستاهاي اطراف تعلق خاطر ویژه اي به این امامزاده دارند و حتی . اوقاف ساخته شد

 . آیندازشهرهاي مجاور نیز براي اداي نذر خود به زرگ می

 کیلومتر45:فاصله از طبس

 جاده خاکی از داخل روستاي اصفهک -اصفهک –جاده طبس : آدرس

  امامزاده علی

 باشد.می مذهبی این مکان، جنبه گردشگري

باشد. روستاي یهاي امام زین العابدین (ع) ماین مزار مربوط به امامزاده زید بن علی از نواده

ه خاطر قرار امامزاده علی که به شاهزاده علی نیزمعروف است داراي آب و هواي معتدلیبوده و این ب

در شهریورماه مردمان زیادي از اطراف . باشدهاي شمالی رشته کوه شتري میگرفتن آن در دامنه

برگزاري آئینعزاداري می پردازند.چادرهایی بر پا کرده، نذر و قربانی و آیند و به زیارت به اینجا می

 .کنندمی

 کیلومتر120: فاصله از طبس

  یهبشرو –دیهوك  –جاده طبس : آدرس

  طبیعی هايجاذبه) پ

  روستاي ییالقی چیروك

 باشد.می تاریخی-طبیعیاین مکان، جنبه گردشگري

باشد. در میانکوهستان روستاي چیروك یکی از زیباترین اماکن طبیعی و تاریخی طبس می

اي بناشده و وسط این باشد. روستا در دو طرف درهاي معتدل میمحصور شده و داراي آب و هو

با گشت و گذار در .توان مشاهده نموددره اوج شکوه و سرسبزي طبیعت و روان بودن آب را می

هاي قدیمی را که حاال نیمه خرابهو خالی از سکنه است مشاهده توان بقایاي خانهها میدرون باغ

تنیده و دیوارهاي گلی روستامناظر بدیع و روح نوازي را ایجاد نموده  هاي در همنمود. سرسبزي باغ

 .است
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باشد. وجود باغ هاي متعدد انجیر درنوع عمده میوه چیروك که به آن شهره است انجیر می

 .نمود باشد. هر چند درختان میوه متعددي را می توان در کنار آن مشاهدهخود جالب می

اي بوده که در کنار کشاورزیدر عرفان و هاي عارف مسلک و وارستهچیروك از دیرباز دیار انسان

شاعر وارسته این روستا  توان به محمد حسین فداییاند. از جمله میشعر نیز صاحب نظر و اثر بوده

کتاباز اشعار ایشان به چاپ رسیده  2باشند و تاکنون اکنون در قید حیات میاشاره کرد که هم

باشد و در میان مردم طبس د کویر در برگیرنده اشعار عرفانی و طنز میاست. مجموعه شعر لبخن

 .شهره است

به هر حال بازدید این روستا که در دو طرف سطح شیبدار دره مانندي بنا شده است وگشت و 

تواند بسیار آورد میها را در دل انسان به خاطر میهاي آن که عطر و یاد گذشتهگذار در کوچه باغ

 .وح نواز باشدجالب و ر

 کیلومتر45: فاصله از طبس

  کیلومتر جاده فرعی 5 –دیهوك  –جاده طبس  40کیلومتر :آدرس

  

  آب گرم دیگ رستم

 باشد.می طبیعیاین مکان،  جنبه گردشگري

ند. از تپه کنیم که بصورت خود رو و گروهی روییدهمی در کنار جاده درختان خرما را مشاهده

اي کوچک که اي جوشان جاریست که آب گرم دیگ رستم است. چشمهمشرف بر این مکان چشمه

باشد که حاکی ن دست تمامی برنگ زرد مییرنگ زرد اطراف محل جوشش ان و مسیر آب به پای

باال و در محل خودچشمه در آستانه از گوگردي بودن آب آن است. درجه حرارات آن بسیار 

شودکه گویا بوسیله ت مییمتر آب به داخل استخري هدا 200جوشیدن است. پس از طی حدود 

نیروي انتظامی که در محل پاسگاه نیز دارد بنا شده است. طی این مسیرآب کمی از گرماي خود را 

 .در داخل آب شنا کرد تواندهد و در محل استخر حرارت آن بحدي است که میاز دست می
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به علت حرارت و امالحی که این آب دارد از آن براي رفع دردهاي رمایسمی و آبدرمانی 

کنند باکمی توقف و شود. مسافرینی که مسیر کرمان به مشهد و بالعکس را طی میاستفاده می

امکان تنها براي  اکنون اینهم. توانند از این استخر نیز استفاده نماینداستراحت در این مکان می

 .باشدآقایان فراهم می

هاي آتشفشانی استکه در نزدیکی این چشمه و در داخل کویر منطقه وسیعی پوشیده از سنگ

  .هاي جهانگردان نیز به آن اشاره شده استدر سفرنامه

  

  
  آب گرم دیگ رستم.-36شماره شکل

 

 کیلومتر240:فاصله از طبس

کیلومتر بسمت  10فاصله  راور ( بعد از روستاي ناي بند و به –دیهوك  –جاده طبس  :آدرس

 ).در این محل پاسگاه نیروي انتظامی مشخص است -راور

   

  هاي طبس کوه

قرار دارد  ها از شمال به جنوبکوه شهر طبس در حد فاصل دو کوه واقع شده است. امتداد این

کل منطقه طبس چاله  اند. بهو این دو بصورت موازي با هم قرار دارند و طبس را در میان گرفته

- در بین این دو کوه می شود که به دلیل ارتفاع کم آن از سطح دریا و واقع شدنطبس گفته می

 د.باش
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-آب اشند. این دو کوه در دل خود چشمهبهاي کوه شتري و کوه شیب میاین دو کوه به نام

اند. بلندترین قله کوه شتري طبس قله جمال است که درمنتهی الیه هاي متعددي را جاي داده

  .جنوب این رشته کوه قرار دارد و غار جمال در آن واقع شده است

  

  1اي سرند و مودرروستاه

  باشد.می طبیعیي این مکان،جنبه گردشگر

باشند همواره با همدیگرنام برده کیلومتر می 6این دو روستا که جدا از هم و به فاصله حدود 

شویم. روستایی زیبا، شوند. پس از طی جاده خاکی طوالنی بدر ابتدا به روستاي سرند وارد میمی

هاي مواد غذایی ساله از کارخانه باشد. بطوریکه همهآلبالو میآباد و سرسبز. عمده محصول آن 

نمایند. روستاي مودر مراجعه می استان خراسان جهت خرید این محصول به روستاي سرند

این دو روستا در تابستان داراي آب و  .تر از سرند بوده و در طبس برنج آن معروف استکوچک

 . باشدگردي و کوهنوردي میطبیعتهواي معتدلی بوده و مکانی مناسب براي 

 کیلومتر 5: فاصله از طبس

 )جاده فرعی (جنب کارخانه خاکنسوز –دیهوك  –جاده طبس : آدرس

  روستاي ییالقی خرو

همانند طبس به  حتماالًا، قدمتباشد. از نظر می تاریخی –طبیعی این مکان،  جنبهگردشگري

 .گرددپیش از اسالم بر می

به واسطه نزدیکی به طبس و جاده مناسب شود.نامیده می 2خور به گویش محلی، روستاي خرو

و آسفالته در روزهاي تعطیل وبخصوص ایام نوروز و تابستان پذیراي مردم طبس و مسافرین است. 

هاي میوه و بخصوص زرد آلو، آلو، ر آن باغباشدو داین روستا داراي آب وهواي کوهستانی می

خورد. به خاطر نزدیکی به شهر وکوهستانی به چشم می... آلبالو،بادام، گردو، انگور، انار و گردوو

                                                             
1
- Sorond & Modar. 

2-Khour. 



٣١۴ 
 

هاي آن پذیراي مردمی است که از گرماي طبس برایساعاتی به آنجا بودن آن در تابستان و شب

 . روندمی

باشد. اکثر مردمدر خرو علیا پایین (خرو علیا و سفلی) میروستاي خرو داراي دو قسمت باال و 

- درخت سرو تنومند وزیبا خودنمایی می 2سکونت دارند.به محظ ورود به میدان ورودي روستا ، 

رود عمر هر یک بیش از هزار سال باشد. در اینروستا دو اردوگاه و یا به عبارتی کنند که گمان می

 . توان از امکانات آن استفاده نمودد که با هماهنگیقبلی میباغ با امکانات رفاهی وجود دار

همچنین در کنار میدان ورودي روستا، کوهی است داراي شیب نسبتا مالیم که در روي 

شود روستاي خرو در فصولی از سال محل سکونتخوانین و اي تاریخی قرار دارد. گفته میآنقلعه

اد نقش حفاظت از انان را در هنگامخطر بعهده داشته حاکمین طبس بوده و این قلعه به احتمال زی

 . است

همچنین در روستاي خرو یک پیست یا مسیر مخصوص کوهنوردي وجود دارد که با تابلوهاو 

دهد. این روستا محل گردهمایی و آغاز صعودعالقمندانی خطوطی مسیر را به عالقمندان نشان می

باشد. ن قراردارد میآبلندترین قلل طبس در است که قصد صعود به رشته کوه شتري طبس که 

باغهستند وجود دارند که به  2بادي کوچک که بواقع آ 2همچنین به فاصله نزدیکی از این روستا 

 . باشندآبرو و بیوك معروفند و هر دو نقاطی زیبا می

همچنین راه آب گرم مرتضی علی و طاق شاه عباس که هر دو از نقاط دیدنی و گردشگریطبس 

 .هستند نیز از میان این روستا می گذرد

جاده روستاي خور (جاده آسفالتهو فاصله از مرکز شهر تا روستا  –میدان معلم  –طبس : آدرس

  ).ترمکیلو 23
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 .چشمه آبگرم مرتضی علی-37شماره شکل

  کویر طبس

در این . دشت کویر و کویر لوت؛کویرهاي ایران به دو قسمت تقسیم شده اند ،در کتب درسی

قسمت به صورت  م و در هریه دهئتري از کویرهاي ایران ارابندي دقیقاینجا قصد داریم تقسیم

دق به باشد که توسطجاده سنتی جنم. دشت کویر شامل دو کویر مییه کنئجداگانه توضیحاتی ارا

کویر شرقی به کویر بزرگ و . شوندبیدستان (جاده کنونی جندق به دامغان) از یکدیگر جدا می

 . کویر غربی به کویر کوچک مشهورند

کویر بزرگ از شمال به سلسله جبال البرز شرقی و کوه هاي بینالود از شرق به شهرعشق آباد و 

لوت و کویرهاي اطرافیزد و خور محدود  از غرب به کویر کوچک و از جنوب به کویرو  ازبک کوه

 . شودمی

از جنوب بهکویر ریگ و  هاي البرز شرقی و مرکزيکویر کوچک (کویر مسیله) از شمال به کوه

هاي مرکزي ایران و سلسله جبال کرکس و از غرب به کویربزرگ محدود می از غرب به کوه ،جن

کویر سمنان و دریاچه نمک ، دره نخجیر، ریگبند ، این کویر در بر گیرنده کویرهاي مرنجاب. شود

-کوه دم و کوه یخاب می، کوهطلحه، سفیدآب، هایی همچون سیاه کوهحوض سلطان و کوه، آران

 . باشد
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باشد. این کویر به علتدارا کویر ریگ جن حد فاصل کویر کوچک و کویرهاي طبس و یزد می

ارهاي وسیع جزو صعب العبورترین مناطق زهاي شنی بلند و ریگتپه، بودن مناطق وسیع باتالقی

 . اند. کوه مال هادیدر این کویر قرار داردباشد که تاکنون عده محدودي از آن عبور کردهجهان می

باشند که حد فاصلی بینکویر مناطق کویري طبس و یزد جزو دیگر مناطق کویري ایران می

 .شوندلوت و کویر بزرگ محسوب می

هایی از این کویر هیچموجود العبورترین نقاط جهان است. در قسمتکویر لوت یکی از صعب

زنده اي حتی باکتري هم وجود ندارد. گرمترین نقطه کره زمین در این منطقه قراردارد. شهر 

فرسایش شدید زمین  ها در حاشیه غربی این کویر قرار گرفته است. این شهر خیالی حاصلکلوته

 . دور شباهت زیادي به یک شهر بزرگداردباشد که از در اثر وزش باد می

نیزي از طبس عبور کرده است. صد سال قبل یعنی در سال  مارکوپولو جهانگرد و

میالدي سون هدین جهانگرد سوئدي فاصله بین یزد تا طبس را با شتر از کویر عبور 1906

ت. سون کردهاست. سفرنامه وي در کتابی بنام عبور از کویرهاي ایران به چاپ رسیده اس

هدیندالیل متعددي در اثبات اینکه مارکوپولو از طریق بهاباد به طبس رفته و بعد راه تون وقائن را 

 . پیش گرفته است را ارائه کرده است

گوید: شرح مارکوپولو از کویرهاي ایران تنها از اینروي همیشه سون هدین خود در این باره می

 . دهدسال نشان می 600ین کویر را در طول پر ارزش است که تغییر ناپذیري فیزیکی ا

که هر که  گوید: در راه ریگ روان دیدم عظیمناصر خسرو که این بیابان را درنوردیده است می

  . از نشان بگردد از میان آن ریگ بیرون نتواند آمدن و هالك شود

بیشتر  که هاي بیابانیبیشترین قسمت هاي کویر عاري از درخت و گیاه است و حضور درختچه

عباس صفوي  شاه تاغ هستند در گوشه و کنار از اهمیت زیادي برخوردار است. به طوري که مثالً

 دستور می دهد رفته متوجه این اهمیت شده وکه از طریق کویر طبس از اصفهان به مشهد می

  ."اعدام کنند هاي کویر را ببرد یا از ریشه درآورد او رااگر کسی یکی از این درخت"
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هایی هستند که بیش از دیگر گیاهان تحمل پایداري درمقابل خشونتکویر از ها درختچهاغت

  . دهدخود نشان می

توان به موارد ذیل هاي طبیعی شهرستان طبس، میاز دیگر موارد قابل ذکر در مورد جاذبه

  اشاره نمود:

 طبیعی هايجاذبه) الف

 با همجواري دلیل به چال)کوه -دیهوك موجود( ارتفاعات طبس شمال و مشرق ارتفاعات: در

 است. گردیده انداز زیباییچشم پدیدآمدن موجب کویر

 که است طبیعی هايویژگی مقهور و کویري شرایط حاکمیت قلمرو در که منطقه کویر: این

 باشد.امر می مبین کویر نمک وسیع عرصه وجود

 گردد:می منطقه توریسم صنعت قرون جهت کویري فضاي در که تسهیالتی و هاجاذبه جمله از

 کویري آالیشو بی پاك و ساکت آرام، فضاي  

 کلوت هايناهمواري و انگیزشگفت و عجیب مناظر وجود  

 هاورزش انواع براي مناسب و هموار وسیع، هايدشت وجود  

 موتورسواري) شترسواري، سالم (اتومبیلرانی، تفریحات جهت ايماسه هايتپه وجود 

 حیوانی و گیاهی هايگونه میعل مطالعات  

 زمینی) هايکویرنوردي (گردش 

 توجه درخور و غنی طبیعی، و ارزشمند حیاتی تنوع با زیستیمحیط داراي وحش: منطقه حیات

- بی شاید و نظیرکم ايمنطقه آن، بودن بیابانی و هوا خشکی تنوع زیستی علیرغم این که باشدمی

 حفاظت مناطق در و گرددمی آسیایی محسوب ون زیست یوزپلنگکان عنوانبه امروزه که باشد نظیر

 شامل: که گردندمی مدیریت ممنوع شکار و شده

 وسعت درصد 12هکتار ( 1422000 وسعت با محدوده نایبندان: این وحش حیات پناهگاه 

 باشد.گیاهی می و زیستی جانوري تنوع داراي استان)
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 و زیبا و غنی کویري اکوسیستم وجود لدلیبه منطقه گلشن: این شدهحفاظت منطقه 

  باشد.می جبیر و بور زاغ هوبره، مانند و کمیاب نادر هاي جانوريگونه انواع براي مناسب

 هاينقاشی و زیبا و دیوارهاي ورودي نماي با گلشن باغ امروز) و به تا طبس (سلجوقی شهر

 هايجاذبه است. دیگر زندیه و اریهقاج دوره مهم از بناهاي هافواره استخر و باغ، سردر دیواري

 توانمی ها)بقعه و ها) (امامزادهقلعه و هاجمله (رباط از گروه چند در را طبس تاریخی و یادمانی

 از: عبارتند که کرد جستجو

 سال در و دارد قرار نام همین به روستایی در و بوده قاجاریه دوره بناهاي محمد: از ده رباط .1

 است. ملی ثبت گردیده آثار فهرست در 1378

 سال در که دارد قرار جوخواه روستاي در و بوده قاجاري دوره بناهاي جوخواه: از رباط .2

 گردیده است. ملی ثبت آثار فهرست در 1378

 جاده کیلومتري 115 در و بوده صفوي دوره بناهاي چاپارخانه): از و خان (کاروانسرا رباط .3

 بنایی کاروانسرا است. این گردیده ثبت ملی آثار فهرست رد 1379سال  در و دارد قرار یزد به طبس

نشینی متر است. تنها بادگیر و شاه 4/51آن  برخارجی درازاي که چهارگوش شکل به است بزرگ

 متر از حجم چهار بر کاروانسرا برآمده است. 3/6در انتهاي آن و در روي محور ورودي به اندازه 

 واقع طبس شهر کیلومتري 80 در و یزد طبس قدیم هجاد در بنا کلمرد: این کاروانسراي .4

 باشد.ه. ق) می 1311و جدید ( کاروانسراي قدیم دو شامل که شده

 مانده جاي به قاجاریه اواخر تا ه. ق پنجم قرن از آثاري ارگ، این دژ): در طبس (کهن ارگ .5

 است. گردیده ثبت ملی آثار در فهرست 1377سال  در ارگ است. این

 چوبی، سردري با آجري روبنایی داراي و بوده قاجاریه عهد به طبس: مربوط جامع مسجد .6

 باشد.زیبایی می صحن بسیار و وسیع هايشبستان

ه. ق تعلق دارد. در سمت  494امامزاده حسین ابن موسی الکاظم (ع): اصل بنا به تاریخ  .7

-چهل ساختمان آرامگاه این ملحقات شود. ازدیده می» امیرعلی مشیر«غربی صحن امامزاده، ایوان 

 قرار دلیل به این امامزاده . است طبس پیشین و بزرگان حکام از چندي مدفن که است چراغ
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 است. این یافته بسیار رونق قدس رضوي آستان هايحمایت و مشهد -یزد جاده مسیر در گرفتن

 است. گردیده ثبت ملی آثار فهرست در 1368 در سال امامزاده

 روستاي در و بوده معروف نیز پیرحاجات مزار به مزار اي: اینیراوها ابونصر شیخ مزار .8

 هفتم قرن به متعلق بنا دارد. این حلوان) قرار کیلومتري طبس (دهستان 110 در پیرحاجات

  آمده است. در آثار ملی فهرست ثبت به 1366 سال در که است قمري هجري

ستان طبس قرار دارد. این بقعه شهر» چهارده«آرامگاه سپهساالر: این بنا در روستاي  .9

متر است و در سه جهت داراي ورودي است. این  15*15داراي بناي چهارگوش گنبدداري به ابعاد 

اند که در بوده» احنف ابن قیس«از سرداران » مالک ابن عمر«و » مالک ابن زیب«بنا محل دفن 

ز معروف است در دوره قاجاریه بر اند. این مقبره که به گنبد جوخواه نیجان سپرده» جوخواه«محل 

  مدفن مزبور ساخته شده است.

طبس (از بناهاي دوره سلجوقی) نیز از » مدرسه«و » کبیر«هاي طبس: دو مناره مناره .10

در فهرست آثار  1365و  1364هاي آیند که به ترتیب در سالشمار میهاي تاریخی ناحیه بهجاذبه

  اند.ملی قرار گرفته

کیلومتري شرق  28باستانی که از آثار دوره اسالمی است و در  سد کریت: این سد .11

 به ثبت فهرست آثار ملی درآمد. 1379قرار دارد که در سال » کریت«روستاي 

 بوده قهستان اسماعیلیان حکومت محل سلجوقیان زمان در طبس: این بنا اسماعیلیان قلعه .12

 اهمیت از که نمایدمی بنا منطقه ارتفاعات در اي راقلعه حسن صباح فدائیان تربیت جهت که

 باشد.می برخوردار زیادي تاریخی

 روستاي در آباد عشق شهر کنار و در طبس کیلومتري 110 فاصله در قلعه هودر: این قلعه .13

 1357 سال زلزله علیرغم که است توجه جالب تاریخی از منظر قلعه هودر است. شده واقع هودر

-نیمه سراي قلعه این باشد. در کنارمی متعلق به افشاریه لعهق این است. بناي مانده سالم طبس،

گردد. همچنین قاجاریه برمی دوران به آن بناي که دارد قرار یوسفی خان خانه به معروف ویرانی

 گردد.می بر زندیه دوران به آن بناي و است سالم نسبتاً که هودر قلعه مسجد
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 ها: جاذبه سایر

 روستاهاي و آبگرم و شاهزاده باغ مستوفی، باغ نظر، باغ امیر، باغ خان)، نو (باغ باغ ها: شاملباغ

 تاریخی

 طبیعی طور به آب دائماً که است ایران نادر هايباغ از یکی سال 200 قدمت گلشن با  باغ 

 موجود سبز طبیعت اولیه دید. معمار آن در توانمی را متنوع گیاهی هايو گونه دارد جریان آن در

 امروز گلشن باغ است. از کرده کشت و طراحی صورت صفحه شطرنج به درخت نوع به هتوج با را

هاي توریست از کثیري عده همه ساله میزبان گلشن شود. باغمی استفاده شهر پارك تنها عنوانبه

 باشد.می خارجی داخلی و

 درطبس)  شهر کیلومتري 22 در ییالقی خرو (روستاي روستاي در که علی مرتضی آبگرم 

 باشد.مهم می درمانی طبیعت زمینه

 جذب در تواندمی مشهد -کرمان اصلی جاده کنار در رستم دیگ معمولی هايآبگرم 

 حمام احداث به نیاز که باشد مؤثر بسیار بندانناي وحش کنار پناهگاه حیات در توریست و گردشگر

 دارد. معدنی آب بهداشتی

 می زیبا روستایی اندازهايچشم داراي کهطبس)  شهر کیلومتري 45ازمیغان ( روستاي-

 باشد.

 خشت مساکن الگوي با کویر ماسوله عنوانطبس) به شهر کیلومتري 205نایبند ( روستاي 

 گردد.معرفی می خاص معماري و گل و

  پذیري و اقامتیتأسیسات مهمان- 4-1-16-2

 اقامتی سیساتتأ و امکانات فاقد طبس شهر یعنی توسعه مستعد سوم سطح گردشگري کانون

 مراکز عمده و باشدمی اتمح مهمانپذیر و بهمن هتل به خدمات گردشگري محدود و بوده گسترده

هتل بهمن و باشد.  پایین می استاندارد با راهی هاي بینکافه و هارستوران نوع از آن پذیرایی

رد و رفاهی در اتم مهمترین اماکن اقامتی شهرستان بوده که از نظر سطح استاندامهمانپذیر ح
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باشد.  در بخش بعد در مورد ظرفیت هریک از این اماکن سخن آمده جایگاه در خور شهرستان نمی

  گردیده است: ندر جدول زیر مشخصات این دو واحد اقامتی بیا  است.

  
  ظرفیت و رتبه بندي واحدهاي اقامتی شهرستان-130 شماره جدول

  اینترنت  ظرفیت  رتبه  نام

  تسوئی  تخت  اتاق

  دارد  C  32  96  32دو ستاره   هتل بهمن

  ندارد  -  D 18  33رتبه   اتممهمانپذیر ح

  

  
  .هتل بهمن طبس-38 شماره شکل

  

مجموعه سویت مهمانسراي یکی دیگر از مراکز اقامتی که در شهرستان طبس وجود دارد 

 150ی مهمانسراي امامزاده در اطراف صحن مجموعه اقامت باشد. (واقع در امامزاده) می حضرت

مهمانپذیر ویژه مجهز به  12.  اتاق مفروش و با امکانات اولیه تجهیز شده و در خدمت زائران است

در سر درب شش مدخل ورودي به آستانه ... اتاقهاي خواب، آشپزخانه، سرویسهاي بهداشتی و

همچنین دو باب آشپزخانه .  سازي شده استامامزاده به شکل زیبایی براي اقامت زائران ساختمان 

.  با تجهیزات کامل آشپزي به طور شبانه روزي دایر و به صورت رایگان در خدمت زائران است

پارکینگ،   فروشگاه تعاونی، فروشگاه و نمایشگاه محصوالت فرهنگی، پارك بازي کودکان،
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کاناتی است که براي مسافران در این همه و همه از ام …فرهنگسرا، پاسگاه، دارالشفاء، سقاخانه و 

  .مجموعه عظیم در نظر گرفته شده است

 گردشگري باالي پتانسیل علیرغم متأسفانهتوان بیان داشت که با توجه به موارد بیان شده می

 در و پذیرایی اقامتی خدمات ارائه جهت شده بنديرتبه پذیرایی واحد و اقامتی مرکز هیچ شهرستان

 استانی، ملی گردشگران استانی، کشوري، مسئولین گردشگران پذیراي تواندب که مطلوب سطح

 با و شود جدي توجه امر این به ندارد که باید وجود شهرستان باشد، مراجعان به سایر و خارجی

 خدمات ارائه شاهد هاآن فعالیت روند تسهیل و گذاريسرمایه جذب و خصوصی تشویق بخش

  باشیم. شهرستاندر  پذیرایی و اقامتی مناسب

 -هاي گذشته (دولتیگذاري در بخش گردشگري شهرستان طی سالمیزان سرمایه- 4-1-16-3

  خصوصی)

هاي بالقوه و متنوع گردشگري، یکی از همانطور که اشاره شد شهرستان طبس با داشتن قابلیت

خش در این گذاري این بگردد.  اما میزان سرمایههاي مهم استان در این زمینه محسوب میقطب

هاي آن قابل توجه نبوده است.  البته با توجه به رویکرد استان یزد به شهرستان با توجه به پتانسیل

هاي نسبی صورت گرفته است.  اکثر این هاي اخیر، فعالیتتقویت بخش گردشگري در سال

ي هاروژهپ بسیار کمرنگ بوده است.  از جملهها دولتی بوده و حضور بخش خصوصی گذاريسرمایه

 دولتی و خصوصی که اخیراً در دست اجرا هستند و شاهد حضور بهتر بخش خصوصی نیز هستیم،

  توان به موارد زیر اشاره نمود:می

 000/000/400/4گذاري رفاهی بین راهی توسط دولت با سرمایه - هاي بهداشتیمجتمع .1

 ریال

 حداث)هتل وابسته به آستان مبارك حسین بن موسی الکاظم (در حال ا .2

در ادامه -مجموعه گردشگري نارنجستان (در حال احداث توسط بخش خصوصی .3

 )توضیحاتی ارائه شده است

 مجتمع توریستی گردشگري نیایش (در حال احداث توسط بخش خصوصی) .4

 کمپینگ دیهوك (در حال احداث توسط بخش خصوصی) .5
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 هتل امیر  .6

 هتل نارنجستان

سوئیت سنتی  10مترمربعی و  12پ اقامتی کم 10شامل؛ شامل هزار مترمربع این مرکز 

هزار  6استخر آب با ظرفیت است.   شاپ خانه سنتی و همچنین کافی مترمربعی وسفره 40مجهز 

  اي مصنوعی احداث شده است. در میان این استخر، جزیرهاز دیگر امکانات آن است و مترمکعب 

بات و زیتون در محوطه این هتل غرس بالغ بر یک هزار اصله نهال خرما، مرک همچنین در این هتل

هتل نارنجستان باشد.  که نمادي از معماري و شهرسازي و طبیعت این شهرستان می شده است

  .جاده طبس به سمت روستاي توریستی و گردشگري خرو احداث شده است 3طبس در کیلومتر 

  

  
  ستان توسط بخش خصوصیتکمیل پروژه هتل نارنج- 39 شماره شکل

  

در زمینه مرمت، ساماندهی، بازسازي و حفظ و نگهداري آثار تاریخی نیز اقداماتی صورت گرفته 

توان به؛ مرمت و توسعه باغ گلشن، مرمت مسجد جامع طبس، کاروانسراي جوخواه، که می

  کاروانسراي رباط خان اشاره نمود.

گذاري متنوعی با جنبه گردشگري، سرمایههاي شهرستان در الزم است با توجه به ظرفیت

هاي مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در زمینه ساخت مراکز اقامتی، پذیرایی، کمپ

 گردشگري، مرمت و بازسازي و استفاده از اماکن تاریخی و... در شهرستان صورت پذیرد.

و داشتن  برخورداري از نعمت شبکه ریلی سراسري کشور و اتصال آن به کشورهاي همسایه

دهی نسبتاً خوب، از زیربناهاي بسیار خوبی است که آماده جهت فرودگاه مجهز با توان سرویس
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اندازي این مهم ایجاد و توسعه صنعت توریسم داخلی و خارجی در منطقه می باشد. در صورت راه

ته دولتی عالوه بر اشتغال و رونق اقتصادي موجبات استفاده بهینه از سرمایه گذارهاي صورت گرف

  در این منطقه خواهیم بود.

  

  مسکن- 1-17- 4

آید. دسترسی به این نیاز با شمار میمسکن به عنوان یکی از نیازهاي اساسی و اولیه انسان به

هاي دستیابی به هاي آن، چندان آسان نیست و همواره بر سر چگونگی و نیز شیوهتوجه به ویژگی

هاي فنی ساخت مسکن و شرایط متحول اجتماعی و رفتآن بحث بوده است. با در نظر گرفتن پیش

آگاهی بیشتر به حقوق فردي و اجتماعی و نیز ضرورت تأمین نیازهاي جامعه، مسأله مسکن و نیاز 

  گیرد.تري به خود میبه آن و ضرورت دسترسی به آن هر روز ابعاد تازه

  هاي کمی و کیفی مسکن شهري و روستایی شهرستان شاخص- 1- 4-1-17

درصد واحدهاي مسکونی  87ر شهرستان طبس، با توجه به اطالعات جدول ذیل، حدود د

دوام هستند.  آمار مشابه مربوط به استان حاکی از آن درصد بی 10درصد نیمه بادوام و  3بادوام، 

تري به نسبت استان ها، شهرستان طبس در جایگاه مناسباست که از نظر کیفیت ساختمان

اید بتوان دلیل این امر را بازسازي قسمت اعظم شهرستان پس از زلزله طبس برخوردار است.  ش

  دانست.

باشد.  بندي میدوام در این تقسیمدوام و بینکته قابل تأمل در تعریف ساختمان بادوام، نیمه

هاي؛ فلزي، بتون آرمه و آجروآهن و یا سنگ و آهن جزء بندي، ساختمانبر اساس این تقسیم

هاي با آجر و چوب و یا سنگ و چوب، بلوك سیمانی و بادوام بوده است.  ساختمان هايساختمان

هاي تمام چوب، خشت و چوب و خشت و هاي نیمه دوام و ساختمانیا تمام آجر در زمره ساختمان

  اند.دوام قرار گرفتههاي بیگل در دسته ساختمان
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  .1385 - تعداد واحدهاي مسکونی شهرستان برحسب مصالح و کیفیت بنا -130 شماره جدول

  شرح
  استان  شهرستان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  92/3  9833  58/17  2882  فلزي

  95/1  4902  76/1  288  بتون آرمه

ت
کل

س
ع ا

وا
 ان

یر
سا

  

  37/75  189272  35/67  11041  آجروآهن یا سنگوآهن

  64/0  1610  2/0  32  آجروچوب یا سنگوچوب

  15/1  2899  4/0  66  بلوك سیمانی

  5/1  3771  46/2  403  وآجرتمام آجر یا سنگ

  01/0  13  02/0  4  تمام چوب

  74/0  1852  81/0  133  خشت و چوب

  05/14  35282  83/8  1448  خشت و گل

  16/0  412  27/0  44  سایر

  62/93  235110  34/80  13171  جمع کل سایر

  51/0  1285  32/0  53  اظهار نشده

  100  251131  100  16394  جمع کل

  2/81  204007  7/86  14211  هاي بادوامساختمان

  3/3  8293  1/3  505  بادوامهاي نیمهساختمان

  15  37546  9/9  1625  دوامهاي بیساختمان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

کن مسکونی شهرستان از نقطه نظر نحوه تملک و تصرف نیز آمار و اطالعات زیر در مورد مس

درصد خانوارهاي شهرستان صاحب خانه  73آوري شده است که با توجه به این امار، حدود جمع

درصد خانوارها مستأجر و حدود  18که در استان یزد درصد مستأجر هستند. درحالی 15ملکی و 

  درصد، صاحب خانه ملکی هستند. 72
  

  .1385 -تعداد خانوارها برحسب نحوه تصرف محل سکونت -131 شماره جدول

  شرح
  استان  شهرستان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/71  136673  3/73  12355  ملکی عرصه و اعیان

  9/1  5196  4/4  747  ملکی اعیان

  1/18  21130  15  2522  اياجاره

  3/1  2801  6/1  264  در برابر خدمت

  5  11266  5  841  رایگان

  6/0  742  3/0  46  سایر

  2/1  1322  4/0  70  اظهارنشده

  100  179130  100  16854  جمع

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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هاي زیر تقسیم توان به دسته اصوال ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می

  :نمود

 هاي بتنی ساختمان 

 هاي فلزي ساختمان 

 هاي آجري ساختمان 

 هاي خشتی وگلی مانساخت 

 هاي چوبی ساختمان 

 هاي ترکیبی ساختمان 

ر استفاده از ها، در سالیان اخیسازي و استانداردسازي ساختمانبا توجه به اهمیت مقاوم

هایی با دوام باال و مقاوم در برابر زلزله، در شهرستان طبس مصالحی در جهت احداث ساختمان

بندي نشان داده شده است نوع اسکلت 132مورد توجه قرار گرفته است.  همانگونه که در جدول 

- ر و آهن میتماماً اسکلت فلزي، بتون آرمه و آج 1389هاي ساختمانی صادر شده در سال پروانه

  شود.هاي بادوام در برابر زلزله محسوب میباشد که جزء ساختمان

  
  عمده درنقاط شهري. نوع مصالح احداث بنابرحسب صادرشده براي هاي ساختمانی پروانه-132شماره جدول

  سایر و اظهار نشده  سیمانیبلوك   آجر و چوب  آجر و آهن  اسکلت فلزي یا بتون آرمه  جمع  سال و شهرستان

  1  1  4  3559  1235  4800  استان

  0  0  0  212  184  396  شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

پروانه مربوط به  359پروانه ساختمانی صادر شده در شهرستان،  396بر طبق آمار موجود، از 

ها در جدول ي این ساختمانبنداحداث ساختمان مسکونی بوده است که کم و کیف نوع اسکلت

هاي صادر شده در بخش ذیل نمایش داده شده است.  این آمار حاکی از ان است که نوع پروانه

  باشند.هاي بادوام میمسکونی از نوع ساختمان
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نوع مصالح عمده در نقاط  صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی برحسب  هاي ساختمانی پروانه-133شماره جدول

  شهري

  اسکلت فلزي یا بتون آرمه  جمع  سال و شهرستان
آجر و 

  آهن

آجر و 

  چوب

بلوك 

  سیمانی
  سایر و اظهار نشده

  0  1  4  3449  1035  4489  استان

  0  0  0  200  159  359  شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  هاي ساختمانی صادرشدهرشد پروانه- 2- 4-1-17

هاي ساختمانی صادر ر طبق آمار و ارقام موجود در سالنامه آماري استان یزد، میزان پروانهب

از افزایش نسبی برخوردار بوده است.   1388به نسبت  1389شده در شهرستان طبس در سال 

هاي صادر شده، از مجموع مساحت با وجود افزایش صدور پروانه 89الزم به ذکر است که در سال 

ها و زیربناهاي هاي صادر شده و مساحتایم.  جزئیات پروانهیر بنا شاهد کاهش بودهزمین و ز

  مربوطه در جدول ذیل نمایش داده شده است.

  
هاي ساختمانی صادرشده براي احداث بنا برحسب مساحت زمین و زیربنا در نقاط شهري پروانه - 134شماره جدول

  (مترمربع).

 مساحت زیربنا مساحت زمین پروانه  سال  شرح

  شهرستان

1387  404 192412 90995 

1388  311 307833 200135 

1389  396  186777  67627  

  استان

1387  4556  1450717  1465913  

1388  3575 1494689 1621718 

1389  4800  1502894  2194768  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي درصد پروانه 94بیش از  1388درصد و در سال  86بیش از  1387ر سال در شهرستان، د

ساختمانی صادرشده براي احداث بنا جهت استفاده مسکونی صادر شده است. در نتیجه، علیرغم 

نسبت به سال قبل از آن، سهم  1388هاي ساختمانی صادرشده در سال کاهش تعداد کل پروانه

بیشتر بوده است. اطالعات مربوطه در جدول شماره  1388در سال هاي ساختمانی مسکونی پروانه

  به نمایش در آمده است. 135
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  . 1388 - هاي ساختمانی صادرشده براي احداث بنا برحسب نوع استفاده در نقاط شهريپروانه -135شماره جدول

  جمع سایر و اظهارنشده تی ، آموزشی و بهداشتیصنع بازرگانی مسکونی وکارگاه توأم مسکونی  سال  شرح

  شهرستان

1387  348 0 46 2 8 404  

1388  293 0 6 4 8 311  

1389  359  1  22  5  9  396  

  استان

1387  4081  70  325  27  53  4556  

1388  3252 29 250 17 27 3575  

1389  4489  44  230  19  18  4800  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

براي احداث بنا برحسب تعداد  1388هاي ساختمانی صادرشده در سال توجه به پروانهبا 

ها درصد از پروانه23طبقه بوده و تنها ها یکدرصد ساختمان 77طبقات، در شهرستان حدود 

حاکی از این  1389باشد.  آمار موجود در سال هاي بیشتر از یک طبقه میمربوط به ساختمان

هاي بیش از یک طبقه هاي صادر شده مربوط به ساختمانل، سهم پروانهاست که در این سا

هاي دو طبقه درصد و ساختمان72هاي یک طبقه ساختمان 1389افزایش یافته است.  در سال 

شوند.  آمار موجود حاکی از افزایش تمایل به سمت هاي صادر شده را شامل میدرصد از پروانه 28

نیز نشان دهنده  137و  136بقه بوده است.  جدول شماره ساخت واحدهاي مسکونی چند ط

  هاي ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد واحد است.چگونگی تغییرات پروانه

  
  .1388 -هاي ساختمانی صادرشده براي احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهريپروانه - 136شماره جدول

  جمع پنج طبقه و بیش تر چهارطبقه سه طبقه دو طبقه هیک طبق  سال  شرح

  شهرستان
1388  240 58 11 1 1 311  

1389  284  106  6  0  0  396  

  استان
1388  984 1281 888 350 72 3575  

1389  1748  1913  853  239  47  4800  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  
  .1388 - هاي ساختمانی صادر شده براي برحسب تعداد واحد مسکونی در نقاط شهري پروانه -137شماره جدول

  جمع پنج واحد و بیش تر چهار واحد سه واحد دو واحد یک واحد  سال  شرح

  شهرستان
1388  282 1 0 0 10 293  

1389  355  4  0  0  0  359  

  استان
1388  2719 383 28 17 105 3252  

1389  3054  1263  98  8  66  4489  

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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  هاي عرضه مسکن شهري و روستاییشیوه-3- 4-1-17

مترمربع  235122قطعه زمین به مساحت  1463در شهرستان طبس تعداد  1388در سال 

براي احداث واحدهاي مسکونی توسط سازمان مسکن و شهرسازي واگذار شده است. در همین 

مترمربع در کل استان یزد جهت ساخت واحد  1005521به مساحت  قطعه زمین 9172زمان، 

 138مسکونی واگذار شده است.  اطالعات مربوط به اتمام واحدهاي تکمیل شده نیز در جدول 

  نمایش داده شده است.
  

  . 1388 -ب نوع استفادههاي واگذارشده توسط سازمان مسکن و شهرسازي استان برحسزمین -138شماره جدول

  شرح
  احداث واحد غیرمسکونی  احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین (مترمربع) تعداد قطعه زمین مساحت زمین (مترمربع) تعداد قطعه زمین

 0 0 235122 1463  شهرستان

 11132499 97 1005521 9172  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  
  .1385واحدهاي مسکونی معمولی بر حسب سال اتمام بنا آبان -139شماره جدول

  اظهار نشده  1355قبل از سال   1355-64  1365-74  1375- 84  1385  جمع  شهرستان

  2630  40822  51157  60918  90069  5541  251131  کل

  60  860  7425  3190  4566  297  16394  طبس

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  برآورد نیاز به مسکن شهري و روستایی- 4- 4-1-17

 هايبرنامه ارزیابی و تنظیم و سیاست تدوین در مهمی عامل مسکن، به نیاز از مطمئن برآورد

 و شود مشخص مختلف مناطق در مسکن به نیاز باید ها،برنامه اجراي و تنظیم راياست.  بمسکن 

 باعث این که گیرد صورت مسکن متقاضیان جتماعیا و اقتصادي خصوصیات از همچنین شناختی

 اهمیت مسکن، کمبود مبناي بر است ممکن هااولویت.  شد خواهد تهیه مسکن هاياولویت تعیین

برآورد نیاز به مسکن   .شود تعیین عمرانی هايبرنامه هايهدف جمعیتی و هايگروه ،معین مناطق

  د:زیر بدست آور توان با توجه به رابطهرا می

تعداد خانوار = میزان کمبود واحد  -= تعداد واحد مسکونی  16907 - 16394=  513 

  مسکونی
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مورد  513، میزان کمبود واحد مسکونی 1385بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن 

  است.

هایی است که تعداد خانوار در واحد مسکونی (تراکم واحد مسکونی) یکی دیگر از شاخص

است که آیا میزان واحدهاي مسکونی موجود متناسب با میزان جمعیت و  گویایی این مسئله

و در استان  031/1در شهرستان  1388خانوارهاي موجود است یا خیر. مقدار این شاخص در سال 

بوده است. به طور معمول نسبت یک خانوار به یک مسکن نسبت مناسبی براي تراکم  032/1

  رود.خانوار در مسکن به شمار می

هاي بخش دولتی و خصوصی  در مسکن شهري و گذاريکم و کیف سرمایه- 5- 4-1-17

 روستایی شهرستان

گذاري در بخش مسکن در کشور به صورت ارائه تسهیالت بانکی نظیر وام هاي سرمایهزمینه

ها و تعمیر مسکن، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، خرید مسکن، ارائه وام جهت احداث مجتمع

-ها میاي به شرط تملیک، تأمین مسکن جانبازان و ایثارگران از سوي بانکاجاره سایر تسهیالت

فقره وام در قالب  2420بالغ بر  85تا مهرماه  82هاي باشد.  در سطح شهرستان در فاصله سال

گذاري شده است که عمده هاي عامل در زمینه توسعه مسکن سرمایهموارد فوق از طریق بانک

ه به نقاط شهري بوده است و در نقاط روستایی عمدتاً از طریق بنیاد مسکن در تسهیالت ارائه شد

هاي چشمگیري انجام شده قالب احیا و احداث مساکن روستایی (و با مجوز و نظارت بنیاد ) فعالیت

هاي محروم شهدا و است.  همچنین تسهیالتی چندي هم از سوي بنیاد جانبازان به خانواده

  هاي عامل ارائه گردیده شده است.بانکجانبازان از طریق 

متقاضی دریافت مسکن مهر نفر  64هزار و  2در شهرستان طبس و در قالب طرح مسکن مهر 

کل تعاون استان  نفر در سازمان مسکن و شهرسازي و اداره 342هزار و  که از این تعداد یکاند بوده

اعتبار ریالیتوسط میلیون  180مربع و با متر 75یزد پاالیش شدند.این واحدها هر کدام در زیربناي 

 150میلیارد و  16سازي به مبلغ  آماده شود.در حال حاضر تسهیالت  ساخته میتعاونی مسکن مهر 

  است.میلیون ریال به اتحادیه مسکن مهر شهرستان طبس پرداخت شده 
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ود وج مسکن و  زمین هايگذاري در بخشدر بخش خصوصی نیز تمایل بسیاري به سرمایه

در  تهران مشهد و شهروندان طبسی درشهرهاي طبس، هايسرمایه از دارد. به طوري که بسیاري

شده  تعداد واحدهاي مسکونی تعیین 140است.  در جدول  شده متمرکز مسکن زمین و هايبخش

هري و در جدول هاي ساختمانی صادرشده برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی در نقاط ش درپروانه

  نمایش داده شده است. هاي تعاونی مسکن فعال عمومی شرکت اتمشخص 141

  
هاي ساختمانی برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی در نقاط  شده درپروانه تعداد واحدهاي مسکونی تعیین- 140شماره جدول

  شهري.

  احداث و افزایش بنا  سال و شهرستان
  احداث بنا

  دولتی  تعاونی  خصوصی  جمع

  152  2738  6243  9133  9402  استان

  6  51  313  370  395  شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  
  هاي تعاونی مسکن فعال در پایان سال. مشخصات عمومی شرکت-141شماره جدول

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغالن  عضو  تعداد شرکت  سال و شهرستان

  42786  2940  27776  216  تاناس

  4009  72  1712  17  شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  انرژي- 1-18- 4

  وضعیت تأسیسات زیربنایی انرژي در شهرستان -1- 4-1-18

شهرستان طبس از جمله مناطقی است که ساکنان آن از نقطه نظر گازرسانی و عدم وجود 

هاي گازرسانی به شهرستان طبس در حال پیگیري برند.  پروژهسیستم گازرسانی مناسب، رنج می

نشان داده شده  143بوده و چگونگی اجراي این امر در شهرستان طبس و عشق آباد در جدول

  است.
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  .1388وضعیت انجام عملیات گازرسانی به سایر شهرهاي استان سال -142شماره جدول

  نام شهر
  یت اجراوضع

  در حال اجرا  در حال پیگیري

  مراحل نهایی اجراي خط انتقال هرات  در حال انتخاب پیمانکار اجرایی شبکه داخلی  هرات

  مروست
در حال طراحی شبکه  -اتمام عملیات طراحی خط انتقال هرات به مروست

  داخلی
-  

  در حال عملیات طراحی شبکه داخلی  طبس
ئیه به در حال اجراي خط انتقال بشرو

  طبس توسط شرکت ملی گاز ایران

  -  آباد در حال طراحی شبکه داخلی و خط انتقال عشق  آباد عشق

  در حال اجراي شبکه داخلی است  -  مهردشت

  نیر
اتمام عملیات طراحی خط انتقال و در حال انتقال مشاور طراحی شبکه 

  داخلی
-  

  بافق
کت ملی گاز ایران و در در مرحله انتخاب مشاور طراحی خط انتقال توسط شر

  حال انجام تشریفات مناقصه مشاور طراحی شبکه داخلی
-  

  -  در حال انجام تشریفات مناقصه مشاور طراحی شبکه داخلی و خط انتقال  بهاباد

  -  آغاز تشریفات مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی  خضرآباد

  مأخذ: شرکت گاز استان یزد.

  

طبس، پروژه گازرسانی در دست اجرا بوده و متأسفانه همچنان که گفته شد در شهرستان 

رود اجراي پروژه روستاهاي این شهرستان از نعمت گاز شهري برخوردار نبوده و انتظار می

گازرسانی به شهرستان و همجنین روستاهاي شهرستان از اولویت توجه مسئوالن شهرستان و 

  استان قرار گیرد.

  
تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده و تعداد انشعاب، تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف در سال - 143شماره جدول

1388.  

  شرح

تعداد 

شهرهاي 

گازرسانی 

  شده

تعداد 

روستاهاي 

گازرسانی 

  شده

  تعداد مصرف کننده  تعداد انشعاب

  مصرف
  جمع

-خانگی

  تجاري
  صنعتی  تجاري  خانگی  صنعتی

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شهرستان

  75,2294  671  13105  233673  478  152390  152868  68  14  استان

  مأخذ: شرکت گاز استان یزد.

  

که شهرستان طبس در مسیر ارتباطی ایران مرکزي به مناطق شرقی و شمال شرقی جاییاز آن

باشد اد میگاز آن به دلیل تردد زیاد خودروهاي سبک و سنگین زیقرار دارد، مصرف بنزین و نفت 

- می CNGپمپ بنزین و نفت گاز وجود دارد. شهرستان طبس فاقد جایگاه  32جایگاه و  5و تعداد 
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ترین تأسیسات مورد نیاز در از اساسی CNGباشد که با توجه به موقعیت شهرستان احداث جایگاه 

ري باشد. میزان مصرف نفت سفید نیز به دلیل عدم توزیع گاز شهبخش انرژي شهرستان می

شعبه فروش نفت وجود دارد.  50باشد و تعداد (خطوط گازرسانی) در شهرستان قابل توجه می

  باشد.قابل ذکر است که تأسیسات گازرسانی شهري نیز در حال احداث می

  

  هاي فروش مواد سوختی.تعداد مخازن و جایگاه - 144شماره جدول

  شرح

  تعداد پمپ  داد جایگاهتع  مخازن مواد سوختی
تعداد شعب 

  تعداد  فروش نفت
ظرفیت 

  (مترمکعب)
  نفت گاز  بنزین  جمع  خصوصی  دولتی

نفت 

  سفید

 51 3 15  21 5 0 5 90  2  طبس

 320 41 145 256 63 3 66 178450 25  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

ید برق در واحدهاي نیروگاهی فعال استان و استان یزد انرژي الکتریکی موردنیاز خود را با تول

دهد که این استان در  هاي یزد نشان می نماید. وضعیت نیروگاه شبکۀ سراسري برق کشور تامین می

هاي چرخه ترکیبی، یزد (گازي)، شهید زنبق، طبس و  واحد نیروگاهی به نام 5داراي  1387سال 

واحد بخار)، یزد گازي  1واحد آلستوم و  2واحد ( 3آباد بوده که نیروگاه چرخه ترکیبی داراي  عشق

واحد دیزلی)  1آباد ( واحد دیزلی) و عشق 4واحد گازي) طبس ( 4واحد گرافت)، شهید زنبق ( 2(

در جدول زیر آمار مربوط به تولید برق در استان نمایش داده شده است که شهرستان   می باشد.

  .طبس نیز سهمی از این تولید را به عهده دارد

  
  (کیلووات). 1388نصب شده و قدرت مصرفی همزمان در سال  ظرفیت مولدهاي-145جدولشماره

شهرستان محل 

  استقرار

  ظرفیت عملی (قدرت عملی)
قذرت تولیدي همزمان (حداکثر بار تولیدي 

  همزمان)

  جمع
شبکه 

  سراسري

خارج از شبکه 

  سراسري
  جمع

شبکه 

  سراسري
  از شبکه سراسريخارج 

  0  720000  720000  0  917000  917000  یزد

  0  0  0  10358  0  10358  طبس

  0  720000  720000  10358  917000  927358  جمع

  مأخذ:  شرکت برق منطقه اي استان یزد.
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خانوار کشور،  20بر طبق آمار و اطالعات موجود تمامی نقاط شهري کشور و روستاهاي باالي 

خانوار در دست اجرا  10هاي برق رسانی به روستاهاي باالي ند بوده و پروژهماز نعمت برق بهره

نمایش داده  146مار و ارقام مربوط به تعداد مشترکین برق شهرستان طبس در جدول آباشد.  می

  شده است.
  

  . 1388 -تعداد انواع مشترکین برق - 146شماره جدول

  جمع  مصارف آزاد  سایر  صنعت و معدن  شاورزيک  عمومی  خانگی  شرح

  27965  21  3290  110  393  1391  22760  شهرستان

  488738 884 62086 6632 7092 12745 399299  کل استان

 100,00 0,08 11,76 0,39 1,41 4,97 81,39  درصد شهرستان

 100,00 0,18 12,70 1,36 1,45 2,61 81,70  درصد استان

  اي استان یزد.ماخذ:شرکت برق منطقه 

از شاخص بیان شده مشخص است که سهم بخش صنعت و معدن از میزان برق مصرفی 

تواند به ضعف در بخش صنعت و معدن شهرستان به نسبت استان کمتر است و این موضوع می

  شهرستان و نبود مراکز صنعتی با ظرفیت باال اشاره داشته باشد.
  

  مصرف انرژي در شهرستان - 2- 4-1-18

در  1387زمان استان یزد در سال  دهد حداکثر بار همهاي انجام شده نشان مییبررس

زمان استان را به خود  مگاوات از کل حداکثر بار هم 7/3231باشد که حدود  شهرستان یزد می

هاي بعدي میزان بار  هاي میبد، اردکان و ابرکوه در رتبه اختصاص داده است و شهرستان

  دارند.زمان مصرفی قرار  غیرهم
  

  .1386حداکثر بار هم زمان نواحی استان یزد در سال - 147شماره جدول

  جمع( مگاوات ساعت)  شهرستان

  7/3231  یزد

  4/516  اردکان

  4/275  بافق

  2/327  تفت

  223  مهریز

  321  هرات

  4/229  طبس

  370  ابرکوه

  15/631  میبد

  25/6125  جمع کل استان

  .1386اي استان یزد سال  : شرکت برق منطقهمأخذ
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دهد که این میزان در شهرستان یزد  زمان نواحی استان یزد نیز نشان می میزان حداکثر بار غیر هم

مگاوات بار غیر همزمان در رتبه اول بوده است جدول مربوطه نشانگر آن است که میزان  8/3686با 

  باشد.و تعداد واحدهاي صنعتی می میزان جمعیت زمان در ارتباط مستقیم باحداکثر بار هم
  

  ( مگاوات) 1386حداکثر بار غیر همزمان نواحی استان یزد در سال -148شماره جدول

  جمع  شهرستان

  8/3686  یزد

  8/555  اردکان

  3/308  بافق

  390  تفت

  239  مهریز

  5/351  هرات

  6/243  طبس

  4/381  ابرکوه

  4/679  بدمی

  8/6835  جمع کل شهرستان

  اي استان یزد. مأخذ: شرکت برق منطقه

  

  :بهم پیوسته ، حداکثر بار همزمان روزانه، هفتگی، ماهیانه،   در یک سیستم برق کامالًحداکثر بار همزمان

هم پیوسته سالیانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداکثر بار سیستم به مگاوات در مواردیکه سیستم ب

کل کشوررا پوشش ندهد حداکثر بار همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه بهم پیوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات 

، بطور همزمان بدست می آید . با توجه به اختالف ساعت پیک در مناطق مختلف وابسته به یک سیستم سراسري 

  .اکثر مناطق می باشدحداکثر بار همزمان کمتر از جمع بار حد بهم پیوسته ،

  : ترین بارهاي مصرف شده در مناطق مختلف کشور در  عبارت از مجموع بیشحداکثر بار غیر همزمان

 .ترین بارهاي مناطق، لزوماً همزمان نیستند زمانی معین است. بیش  یک دوره

  

به  درصد از کل برق مصرفی استان یزد مربوط 2,9جداول ذیل بیانگر این مطلب است که تنها 

شهرستان طبس است. بیشترین میزان مصرف برق در شهرستان طبس مربوط به  بخش خانگی 

درصد) است؛ در حالی که در کل استان یزد بخش صنعت و معدن  22درصد) و کشاورزي ( 33(

درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. سرانه  مصرف برق هر مشترك خانگی در  57

کیلو وات است که نشان دهنده  2024,79یلو وات و در استان یزد ک 2008,17شهرستان طبس 

باشد.  سرانه کل مصرف کم بودن مصرف مشترکین خانگی شهرستان طبس به نسبت استان می

سرانه  اي هر مشترك است که در مقایسه باکیلو وات ساعت به از 4982,05برق شهرستان نیز 
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ازاي هر مشترك تفاوت قابل توجهی مشاهده  کیلو وات ساعت به 9739,84مصرف استان یعنی 

  شود. این تفاوت بیشتر  ناشی از تفاوت زیاد میزان مصرف برق در بخش صنعت و معدن است.می
  

  مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف (کیلووات ساعت) -149شماره جدول

  کشاورزي  عمومی  خانگی  شرح
صنعت و 

  معدن
  سایر

و آزاد 

روشنایی 

  معابر

  جمع

 139323000 6257000 9102000 25806000 30899000 21554000 45706000  شهرستان

 4760228055 80107539 177613610 2790336031 653334324 25051510 808494716  کل استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

درصد از کل  9/6باشد و یزد میدرصد جمعیت کل استان  7/6سهم جمعیتی شهرستان طبس 

شود. به عبارت دیگر سرانه هاي نفتی در استان یزد نیز در شهرستان طبس مصرف میانواع فرآورده

نفت گاز بیشتر از سایر انواع  ستان و استان تقریباً برابر است.هاي نفتی در شهرمصرف فرآورده

درصد از مصرف  61,6وري که حدود گیرد به طهاي نفتی در طبس مورد مصرف قرار میفرآورده

 هاي نفتی درکه مصرف فرآوردهشود. نکته دیگر اینهاي نفتی مربوط به این ماده میکل فرآورده

مترمکعب بوده است یعنی  170383برابر  1389و در سال  متر مکعب 167635برابر  1388سال 

  ش یافته است.درصد افزای 64/1به مقدار  1388مصرف نسبت به سال  1389در سال 

  

  هاي نفتی (متر مکعب)مصرف انواع فرآورده -150شماره جدول

  شرح
گاز مایع 

  (تن)

- سوخت

هاي 

  هواپیما

  بنزین
نفت 

  سفید
  نفت گاز

نفت 

  کوره

-روغن

هاي 

موتور 

  صنعتی

  قیر

سایر 

-فرآورده

  ها

  جمع

 170383 0 0 0 6323 104985 23970 29407 228 5470  شهرستان

  2464656 1546 0  0 555156 1271459 94562 415126 11791 115019  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  حمل و نقل- 1-19- 4

  ها در شهرستانطول راه اصلی، آزادراه و بزرگراه، راه روستایی، تراکم نسبی کل راه- 1- 4-1-19

درصد  24/31کیلومتر ( 984در شهرستان  ها (بزرگراه، اصلی و فرعی آسفالته)مجموع راه

ها در شهرستان از آمار موجود مشخص است که تراکم راه کیلومتر است. 3150ستان استان) و در ا
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ها در شهرستان به نسبت از آمار موجود مشخص است که تراکم راه باشد.به نسبت استان کمتر می

و  0,047هاي شهرستان تراکم نسبی راه با توجه به جدول تنظیم گردیده باشد.استان کمتر می

- و نقشه راه موجودبا مقایسه اطالعات در حالت کلی  است. 0,079این شاخص برابر یا  براي استان

ها داراي ساختار شعاعی به مرکزیت شود که استان از لحاظ نوع شبکه راههاي استان مشخص می

ی شبکه کاسته شده و ارتباط و دسترسی از شود از فشردگیزد بوده و هرچه فاصله از آن بیشتر می

  .گرددهاي فرعی و روستایی انجام میطریق اتصال راه

  
   1388 -هاي موجود شهرستان طبسانواع و طول راه -151شماره جدول

  شرح

  راه اصلی
راه فرعی 

  آسفالته
  سایر

  راه روستایی
تراکم 

  نسبی راه
چهار خطه 

  )(بزرگراه
  جمع  خاکی  آسفالته  معمولی

  047/0  8/1666  2/1355  6/311  0  8/808  3/175  0  شهرستان

  079/0  3/7107  2/4873  1/2234  7/290  6/1616  7/814  428  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  میزان حمل کاال و مسافر- 2- 4-1-19

 تأثیرفرآیند توسعه اقتصادي را تحت هاي زیربنایی اقتصاد است که حمل و نقل از جمله بخش

واضح  شود.محسوب میقرارداده و اساس مبادالت بازرگانی و کلید توسعه اقتصادي و اجتماعی 

اي رابطه ،رآیی عمومی اقتصاد و رشد اقتصاديبین کارآیی در بخش حمل و نقل و کااست که 

اي کشاورزي، صنعتی، هواسطه میان فعالیتدر حقیقت و حمل و نقل  شتهمستقیم وجود دا

  شود.محسوب میبازرگانی و خدماتی 

هاي مسافربري با توجه به آمار موجود تعداد سفرهاي دون استانی صورت گرفته از طریق پایانه

هاي استان از درصد باالتري برخوردار است که این به در شهرستان طبس به نسبت سایر شهرستان

شهرستان  ) که مردم 153باشد (جدول میهاي جمعیتی ندلیل فاصله این شهرستان تا سایر کانو

هاي مسافر بري به منظور حمل و نقل و مسافرت استفاده نمایند را بر آن داشته تا بیشتر از پایانه

اي دارند تا استفاده از وسایل (مردم شهرستان بیشتر تمایل به استفاده از ناوگان حمل و نقل جاده
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هاي حمل و نقل شهرستان طبس را به نسبت توجه بیشتر به پایانه این امر لزوم .نقلیه شخصی)

  دهد.ها را نشان میسایر شهرستان
  

تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی -152شماره جدول

  مسافري.

  شهرستان
  ر جابجا شدهمساف  تعداد سفر

  سواري  بوسمینی  اتوبوس  جمع  سواري  بوسمینی  اتوبوس  جمع

  0  3150  153787  156937  0  1189  4797  5995  شهرستان

  618  20542  815980  837140  388  4797  47080  52265  کل استان

  .1387مأخذ:مطالعات امایش استان یزد 

  

  ی مراکز شهري پرجمعیت استان با شهر یزد.فاصله زمین-153شماره جدول

  میبد  مهریز  طبس  تفت  بافق  اردکان  ابرکوه  شرح

  50  30  370  20  120  60  140  فاصله از شهر یزد

  .1387مأخذ:مطالعات امایش استان یزد 

  

در مورد تعداد سفرهاي برون استانی نیز، شهرستان طبس بعد شهرستان یزد، داراي بیشترین 

باشد.  این آمار عالقه ساکنین شهرستان را به سافر به خارج استان را دارا میتعداد سفرها و م

دهد.  همجواري با استانهاي متعدد از جمله عوامل دیگري است که سفرهاي برون استانی نشان می

  هاي برون استانی شهرستان باشد.تواند علتی براي حجم زیاد مسافرتمی

  
تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی -154شماره جدول

  مسافري.

  شرح
  مسافر جابجا شده  تعداد سفر

  بوسمینی  اتوبوس  جمع  بوسمینی  اتوبوس  جمع

  3046  57429  60475  392  2191  2583  شهرستان

  11615  1105233  11164488  1050  63634  64684  کل استان

  .1387مأخذ:مطالعات امایش استان یزد 

  

تن و در استان  49690اي درون استان در شهرستان جا شده جادهبهمیزان وزن بار جا

شود که نسبت بار از نسبت وزن بار جابجا شده برون استانی مشاهده می تن است. 1752441

شاخص مشابه استانی است.  مقدار این نسبت  خروجی به ورودي از شهرستان طبس بسیار باالتر از

  محاسبه شده است. 1,48و براي استان  2,06براي شهرستان برابر 

  



٣٣٩ 
 

  .اي (بر اساس بارنامه صادرشده) (تن)جا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جادهبهوزن بار جا -155شماره جدول

  جایی درون استانیبهجا  شرح
نسبت خروجی به   برون استانی

  ورودي  خروجی  ورودي

 2,06  249425  513235  49690  شهرستان

 1,48  7160820  10589322  1752441  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي بر است که استان خراسان رضوي را به استانبافق یک مسیر میان -راه آهن مشهد

کند و براي حمل بار و مسافر داخل کشور حائز اهمیت رمزگان متصل میکرمان و ه -یزد -اصفهان

کیلومتري مسیر حمل و نقل ترانزیتی از کشورهاي آسیاي میانه به  800است. همچنین با کاهش 

تر شده است. همچنین رونق حمل المللی، این مسیر مقرون به صرفههاي آزاد بینبندرعباس و آب

ذغال پروده  - بزرگ و غنی این مسیر از جمله معادن سنگ آهن سنگانمواد خام معدنی از معادن 

ذوب آهن و فوالد مبارکه  -سنگ آهن چادرملو و سنگ آهن سه چاهون به فوالد نیشابور -و مزینو

ها را در پی شده آناصفهان و فوالد هرمزگان و یا صدور به خارج از کشور این نوع مواد و یا فرآوري

از نظر توسعه اجتماعی، افزایش اشتغال  و امنیت در مناطق شرق کشور و سیر مدارد. همچنین این 

  بسترسازي براي ارتباط ریلی با کشور افغانستان اهمیت بسیار دارد. 

برداري مورد بهره  13/2/84مشهد در تاریخ  -اداره کل راه آهن شرق با افتتاح خط آهن بافق 

شد، ولی از ذکور فقط جهت قطارهاي باري استفاده میقرار گرفته است. از بدو افتتاح، خط آهن م

مشهد و  -مشهد و بندر عباس -مشهد ،کرمان -قطارهاي مسافري یزد  1385اوایل مرداد ماه سال  

باشد.  برداري قرار گرفتند. مرکز اداره کل راه آهن شرق، شهرستان طبس میبالعکس مورد بهره

بافق  - کیلومتري محور اصلی کاشمر 777آهن خط ولدرط ایستگاه باري و مسافري 34مجموعاً 

رسان جهت پیاده و سوار شدن مسافرین، هاي خدماتبینی شده است که مهمترین ایستگاهپیش

رام قطار  21اندازي باشد. اکنون با راهآباد و بهاباد میحیدریه، طبس، بجستان، بشرویه، عشقتربت

مشهد،  -در مسیرهاي یزد (علیه السالم)بن موسی الرضامسافري، مسافرین و زائرین حضرت علی ا

مشهد،  -تهران، طبس -مشهد، طبس -مشهد، شیراز -مشهد، اصفهان -مشهد، بندر عباس -کرمان

طور متوسط جابجایی مسافر در طول شوند. بهمشهد و بالعکس جابجا می - تهران، خواف - خواف
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باشد. این اداره کل داراي دو مبدأ نفر میهزار  100محورهاي اداره کل راه آهن شرق ماهانه 

باشد و در آیندة نزدیک نیز دو مبدأ بارگیري فعال ذغالسنگ پروده و سیمان تربت حیدریه می

  دیگر (سنگ آهن رباط و خواف) نیز اجرا خواهد شد.

  
  .1388ال هاي ریلی در سشاخصمیزان حمل کاال و مسافر و  -156شماره جدول

  تن کیلومتر خالص  تن کیلومتر ناخالص
وري بهره

  دیزل
  تعداد دیزل  تعداد قطار  قطار کیلومتر

دیزل 

  معادل

2740408781  1513077532  118%  1467022  7959  2084  4762  

  تعداد قطار مسافري
تناژ حاصل از 

  بارگیري ناحیه (تن)

تناژ 

  سیمان

  تناژ

  سنگذغال

  تناژ

  آهنسنگ
  تعداد مسافر

  

2475  599922  40540  109422  76221  1082080  

  مأخذ: اداره کل راه آهن شرق.

  

- این شهرستان تنها شهرستان استان است که پس از مرکز آن، از نعمت فرودگاه برخوردار می

دالیل متعدد و موقعیت سوق الجیشی آن نسبت به سایر شهرهاي مشابه از باشد. فرودگاه طبس به

دهی براي پروازهاي ار بوده است و با توجه به تأسیسات آن امکان سرویسدرجه باالتري برخورد

آغاز و با دو پرواز  9/10/86رسانی و... را مهیا دارد. پروازهاي این فرودگاه از مورخ خارجی، سوخت

  نفر است. 40-30در هفته (یکشنبه و سه شنبه) میانگین جابجایی مسافر در هر پرواز 

  
  .عملکرد فرودگاه در شهرستان طبس -157شماره جدول

  عنوان شاخص
  عملکرد

  1388  1387  1386  1385  1384  گیريواحد اندازه

  228  186  176  -  18  سورتی  تعداد پرواز

  9533  7193  8292  -  -  نفر  تعداد مسافر

  5/65  37  55  -  -  تن  مقدار بار

  گاه طبس.ساله و نقشه راه فرود 4مأخذ: سند برنامه 
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  هاي حمل و نقل و میزان حمل کاال و مسافربررسی شاخص-3- 4-1-19

دهد که باالترین میزان  ها در استان یزد به تفکیک شهرستان نشان میمقایسه وضعیت تراکم راه

هاي مهریز و میبد در مراتب بعدي هاي تفت، یزد، ابرکوه و مهریز بوده و شهرستانتراکم راه در شهرستان

آنچه مسلم است وسعت   شود.دارند، کمترین میزان تراکم راه نیز در شهرستان صدوق دیده میقرار 

ها هاي شهرستان نسبت مستقیم دارد چراکه با افزایش وسعت شهرستان مسیر راهشهرستان با طول راه

 شاخص مناسب جهت مقایسهیابد. هاي شهرستان هستند نیز افزایش میکه پیوند دهنده تمامی بخش

باشد.  در جدول زیر، شاخص تراکم راه که ها بر مبناي مساحت مورد نظر میمقدار کمی راه، تراکم راه

از آمار مشخص است که از نظر کمی شهرستان طبس  ل طول مسیر ر نشان داده شده است.حاص

ا از ههاي بیشتري را به خود اختصاص داده است ولی در مورد میزان تراکم راهمساحت و مجموع راه

  باشد.جایگاه مناسبی برخوردار نمی
  ها.ر استان یزد به تفکیک شهرستانها دوضعیت تراکم راه- 158جدول شماره 

  شرح
وسعت 

  (کیلومترمربع)

(راه) 

  جمع

سهم نسبی از 

  مساحت

تراکم راه ( به ازاء هر 

  کیلومترمربع) 1000

  تراکم راه چهارخطه

  )کیلومتر 1000(

تراکم راه اصلی معمولی 

  کیلومتر) 1000(

  66/9  57/5  14/36  12/4  5/194  5381  ابرکوه

  61/9  94/3  58/20  25/18  490  23806  اردکان

  69/5  -   05/22  71/11  337  15283  بافق

  44/7  05/2  74/38  48/4  5/226  5846  تفت

  -   -   75/22  40/6  190  8349  خاتم

  72/2  91/1  96/11  23/4  66  5517  صدوق

  29/3  -   62/18  86/1  5/1039  55808  طبس

  03/8  5/12  77/26  15/5  180  6723  مهریز

  -   46/17  9/22  97/0  29  1266  میبد

  07/6  31/26  29/35  90/1  5/87  2479  یزد

  20/5  47/2  76/21  100  2840  130458  استان

  .1388- مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

شود که استان از هاي استان مشخص مینقشه راه و موجودبا مقایسه اطالعات در حالت کلی 

-ها داراي ساختار شعاعی به مرکزیت یزد بوده و هرچه فاصله از آن بیشتر میلحاظ نوع شبکه راه

هاي فرعی و روستایی شود از فشردگی شبکه کاسته شده و ارتباط و دسترسی از طریق اتصال راه

باشد که مشخص کننده تراکم هاي استان میه راهنمایانگر نقش 40 .  شکل شمارهگرددانجام می

  ها در مرکزیت استان است.راه
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  هاي استاننقشه راه-40شماره شکل

  

هاي استان آمار مربوطه هاي استان و شاخص سهم هر استان از میزان کل جادهدر زمینه چگونگی جاده

هاي در مقام مقایسه، شهرستان اردکان داراي بیشترین طول راه.  است گرداوري شده 159شماره در جدول 

هاي بافق، هاي بعدي هستند شهرستانهاي مهریز، یزد و میبد در رتبهچهارخطه اصلی بوده و شهرستان

  باشند.طبس نیز فاقد بزرگراه می خاتم و

نقاط مختلف  هاي مفید دیگر در زمینه حمل و نقل، فاصله مکانی و فاصله زمانیاز شاخص

  اند.اطالعات مربوطه نمایش داده شده 161و  160 ، 159جداول باشد که در استان می
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  ها.ستان یزد به تفکیک شهرستانهاي موجود در اپراکنش انواع شبکه راه-159 شماره جدول

  جمع  شرح

سهم 

نسبی 

  (درصد)

  هاي شنیسایر راه  آسفالتههاي سایر راه  راه فرعی  راه اصلی

چهارخطه 

  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)

معمولی 

  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)

عریض 

  (کیلومتر)

سهم 

نسبی 

  (درصد)

درجه یک 

  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)

درجه دو 

  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)
  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)
  (کیلومتر)

سهم نسبی 

  (درصد)

  -   -   51/11  68  84/2  5/13  96/8  31  -   -   65/7  52  29/9  30  85/6  5/194  ابرکوه

  -   -   -   -   86/26  127  54/11  40  -   -   7/33  229  10/29  94  25/17  490  اردکان

  73/29  11  -   -   46/32  154  53/24  85  -   -   8/12  87  -   -   87/11  337  بافق

  -   -   41/5  32  6/23  112  79/7  27  -   -   40/6  5/43  72/3  12  97/7  5/226  تفت

  -   -   77/17  105  48/5  26  03/17  59  -   -   -   -   -   -   69/6  190  خاتم

  -   -   -   -   38/7  35  -   -   -   -   21/2  15  95/4  16  33/2  66  صدوق

  27/70  26  20/58  344  -   -   99/27  97  100  5/388  08/27  184  -   -   60/36  5/1039  طبس

  -   -   11/7  42  -   -   -   -   -   -   95/7  54  26  84  34/6  180  مهریز

  -   -   -   -   48/1  7  -   -   -   -   -   -   82/6  22  02/1  29  میبد

  -   -   -   -   -   -   16/2  5/7  -   -   21/2  15  12/20  65  08/3  5/87  یزد

  100  37  100  591  100  5/474  100  5/346  100  5/388  100  5/679  100  323  100  2840  استان

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد
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  ماتریس فاصله زمینی مراکز شهري استان یزد از یکدیگر برحسب کیلومتر.- 160شماره جدول

  دیهوك  عقدا  یزد  میبد  مهریز  طبس  تفت  بافق  اردکان  ابرکوه  هرات  نیر  ندوشن  مهردشت  مروست  آباد عشقشاهد  زارچ  خضرآبادحمید  بهاباد  اشکذر  احمدآباد  شهر

  499  49  60  9  92  412  84  173  6  206  289  129  64  230  235  532  56  50  99  64  280  45  0  احمدآباد

  440  82  15  30  47  353  39  125  39  161  253  78  80  175  199  488  10  7  54  16  220  0  45  اشکذر

  469  317  205  250  228  382  230  96  274  366  443  298  244  384  389  502  208  212  244  203  0  220  280  بهاباد

  457  109  1  46  32  370  29  105  59  151  236  90  100  162  182  504  6  10  42  0  203  16  64  حمیدیا

  494  136  39  84  71  407  63  149  93  185  277  132  57  199  223  542  41  45  0  42  244  54  99  خضرآباد

  123  87  8  37  38  360  42  132  44  166  244  99  90  166  190  498  1  0  45  10  212  7  50  زارچ

  449  93  5  38  34  362  28  115  50  147  243  98  91  167  189  499  0  1  41  6  208  10  56  شاهدیه

  207  569  503  517  520  120  512  474  526  649  741  596  567  663  687  0  499  498  542  504  502  488  532  آباد عشق

  639  272  184  220  152  552  184  274  229  84  54  135  324  70  0  687  189  190  223  182  389  199  235  مروست

  620  257  160  205  192  533  141  270  214  14  134  124  161  0  70  663  167  166  199  162  384  175  230  مهردشت

  534  55  95  50  127  447  90  149  59  241  333  188  0  161  324  567  91  90  57  100  244  80  64  ندوشن

  548  166  93  114  61  461  48  180  123  109  191  0  188  124  135  596  98  99  132  90  298  78  129  نیر

  693  326  238  274  206  606  238  326  283  148  0  191  333  134  54  741  243  244  277  236  443  253  289  اتهر

  606  243  146  191  178  519  127  256  200  0  148  123  241  14  84  649  147  166  185  151  366  161  206  ابرکوه

  493  43  54  9  77  406  73  164  0  200  283  123  59  214  229  526  50  44  93  59  274  39  6  اردکان

  439  207  110  155  119  352  129  0  164  256  326  180  149  270  272  474  115  132  149  105  96  125  173  بافق

  479  131  24  69  56  392  0  129  73  127  238  48  90  141  184  512  28  42  63  29  230  39  84  تفت

  87  562  368  397  400  0  392  352  406  519  606  461  447  533  552  120  362  360  407  370  382  353  412  طبس

  487  120  32  68  0  400  56  119  77  178  206  61  127  192  152  520  34  38  71  32  228  47  92  مهریز

  484  52  45  0  68  397  69  155  9  191  274  114  50  205  220  517  38  37  84  46  250  30  9  میبد

  455  97  0  45  32  368  24  110  54  146  238  93  95  160  184  503  5  8  39  1  205  15  60  یزد

  649  0  97  52  120  562  131  207  43  243  326  166  55  257  272  569  93  87  136  109  317  82  49  عقدا

  0  649  455  484  487  87  479  439  493  606  693  548  534  620  639  207  449  123  494  457  469  440  499  دیهوك

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد
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  ماتریس فاصله زمانی مراکز شهري استان یزد از یکدیگر برحسب  دقیقه.-161شماره جدول

  شهر
احمد 

  آباد
  حمیدیا  بهاباد  اشکذر

خضر 

  آباد
  شاهدیه  زارچ

  عشق

  آباد
  مروست

مهر 

  دشت
  دیهوك  عقدا  یزد  میبد  مهریز  طبس  تفت  بافق  اردکان  ابرکوه  هرات  نیر  ندوشن

  271  27  27  9  46  211  42  94  4  129  172  99  37  137  138  300  34  28  62  39  161  25  0  احمدآباد

  327  44  7  17  24  248  19  80  21  93  147  69  55  120  131  354  7  3  36  9  135  0  25  اشکذر

  387  180  128  153  169  269  149  67  157  206  288  190  196  241  252  384  140  141  168  124  0  135  161  بهاباد

  337  58  4  39  15  277  11  72  35  85  137  60  64  115  122  294  6  8  28  0  124  9  39  حمیدیا

  360  81  26  62  43  298  35  99  58  105  165  88  43  139  150  387  27  28  0  28  168  36  62  خضرآباد

  329  47  5  20  21  267  14  78  24  124  144  67  58  132  131  357  2  0  28  8  141  3  28  زارچ

  330  53  4  21  20  265  15  77  30  85  146  67  57  117  130  357  0  2  27  6  140  7  34  شاهدیه

  151  319  361  292  379  90  370  474  296  369  522  424  321  474  485  0  357  357  387  294  384  354  300  آباد عشق

  457  176  124  130  101  396  139  191  134  62  36  92  173  54  0  485  130  131  150  122  252  131  138  مروست

  349  162  113  129  134  288  118  185  133  8  90  1103  10  0  54  474  117  132  139  115  241  120  137  مهردشت

  286  56  62  29  71  234  71  131  33  93  209  120  0  101  173  321  57  58  43  64  196  55  37  ندوشن

  395  118  62  91  45  334  75  133  95  48  128  0  120  103  92  424  67  67  88  60  190  69  99  نیر

  493  191  139  164  136  432  148  227  168  98  0  128  209  90  36  522  146  144  165  137  288  147  172  هرات

  341  154  105  129  126  280  109  139  131  0  98  48  93  8  62  369  85  124  105  85  206  93  129  ابرکوه

  267  23  29  5  42  206  40  102  0  131  168  95  33  133  134  296  30  24  58  35  157  21  4  اردکان

  445  125  73  97  90  384  84  0  102  139  227  133  131  185  191  474  77  78  99  72  67  80  94  بافق

  342  63  11  38  26  281  0  84  40  109  148  75  71  118  139  370  15  14  35  11  149  19  42  تفت

  61  229  272  200  289  0  281  384  206  280  432  334  324  288  396  90  265  267  298  277  269  248  211  طبس

  350  65  17  49  0  289  26  90  42  126  136  45  71  134  101  379  20  21  43  15  169  24  46  مهریز

  263  27  24  0  49  200  38  97  5  129  164  91  29  129  130  292  21  20  62  39  153  17  9  میبد

  334  52  0  24  17  272  11  73  29  105  139  62  62  113  124  361  4  5  26  4  128  7  27  یزد

  328  0  52  27  65  229  63  125  23  154  191  118  56  162  176  319  53  47  81  58  180  44  27  عقدا

  0  328  334  263  350  61  342  445  267  341  493  395  286  349  457  151  330  329  360  337  387  327  271  دیهوك

  .1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد



٣۴۶ 
 

مبدأ و استان مقصد در  ه تفکیک شهرستانتعداد سفر انجام شده (باري) ب ومیزان بار حمل شده 

توان به اطالعاتی در مورد نمایش داده شده است که با مطالعه این جداول می 163و  162جداول 

هاي مختلف کشور بر میزان حمل کاال به هر استان و تعداد سفرهاي باري انجام شده به استان

  حسب مبدأ شهرستان مورد نظر دست یافت.

  

  

  



٣۴٧ 
 

  (واحد تن).  1385میزان بار حمل شده به تفکیک شهرستان مبدأ و استان مقصد در سال - 162هشمار جدول

  شهرستان

  استان
  درصد  جمع  سایر  یزد  اردکان  میبد  صدوق  طبس  بافق  ابرکوه  مهریز  تفت  خاتم

  32/0  27947  24  7706  14345  3445  302  125  113  82  687  122  997  خراسان شمالی

  34/0  29852  0  18425  97  6906  2183  10  0  929  1075  227  0  کهگیلویه و بویراحمد

  38/0  32805  0  14509  5215  6380  963  1874  2319  38  968  375  164  زنجان

  43/0  37505  22  25730  402  9154  420  52  205  159  1101  98  163  اردبیل

  45/0  38918  72  9872  1729  17491  1327  32  790  76  1923  378  5230  گلستان

  54/0  47390  169  26952  1145  16145  1140  346  75  26  1259  105  28  کرمانشاه

  54/0  47624  0  25352  497  15566  2347  0  254  74  2587  947  0  ایالم

  61/0  53708  87  21322  3500  22171  1770  1796  236  185  1187  551  905  همدان

  68/0  59408  98  27101  4362  14306  3392  5066  2721  253  985  545  578  قزوین

  72/0  62563  0  18644  879  5654  31508  4008  34  209  568  449  610  خراسان جنوبی

  79/0  69445  20  34564  4463  19665  5856  152  911  707  2002  1081  25  لرستان

  81/0  70453  110  18742  11383  21744  4415  77476  1728  227  1829  2276  523  قم

  96/0  83723  10  33190  6022  19583  1537  11577  7492  412  3093  408  398  مرکزي

  98/0  85357  0  48967  2861  23759  1815  526  201  564  6325  310  29  آذربایجان غربی

  99/0  86283  10  41232  12821  13087  1738  61  10842  292  842  5354  4  کردستان

  02/1  89009  22  50601  10930  14435  5660  30  341  275  4264  2404  46  گیالن

  21/1  105564  214  70160  16584  14021  757  274  46  1676  1481  345  8  چهارمحال و بختیاري

  31/1  114671  0  87722  2645  18478  3423  23  488  824  701  319  48  بوشهر

  32/1  115833  0  15105  5695  6751  1847  80499  3984  53  377  259  1262  سمنان

  33/1  116171  15  65114  605  22892  11548  554  2399  188  5170  1785  480  مازندران

  44/1  125530  54  78337  9083  18822  3156  8298  1085  107  4301  1374  914  آذربایجان شرقی

  76/2  241332  484  178348  4114  13100  25335  8406  69  320  1158  9884  113  سیستان و بلوچستان

  59/3  314239  107  142508  7692  76869  25547  19815  3226  9188  14288  5806  9193  خراسان رضوي



٣۴٨ 
 

  (واحد تن).  1385میزان بار حمل شده به تفکیک شهرستان مبدأ و استان مقصد در سال :  162شماره جدولادامه 

  شهرستان

  استان
  درصد  جمع  سایر  یزد  اردکان  میبد  صدوق  طبس  بافق  ابرکوه  مهریز  تفت  خاتم

  37/7  644369  25  119188  445546  52365  9768  2475  1495  6005  6517  959  27  خوزستان

  8  699973  452  473379  39332  56935  57330  3738  2860  48620  8079  7782  1467  فارس

  85/8  773295  3360  414708  107987  30530  33472  56041  69253  955  30077  23487  3424  هرمزگان

  61/9  840075  961  460324  98927  106725  92172  15810  5348  4263  24189  29522  1833  تهران

  99/12  1135987  1258  666387  61550  52103  173903  89243  7268  30924  10212  41708  1431  کرمان

  59/14  1275710  11930  734849  82892  9623  96663  25838  122685  132205  20725  13889  24412  یزد

  07/15  1317083  6392  249050  365198  157543  15056  204000  255810  36140  14904  10070  2920  اصفهان

  100  8741822  25894  4178090  1333921  866248  616350  548143  504277  275977  172873  162818  57232  جمع

  .هاي استان یزدمأخذ: سازمان حمل و نقل پایانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣۴٩ 
 

  (واحد: دستگاه).  1385اري) به تفکیک شهرستان مبدأ و استان مقصد در سال تعداد سفر انجام شده (ب- 163 شماره جدول

  شهرستان

  استان
  درصد  جمع  سایر  یزد  اردکان  میبد  صدوق  طبس  بافق  ابرکوه  مهریز  تفت  خاتم

  25/0  1615  2  493  658  268  31  21  8  7  10  55  62  خراسان شمالی

  36/0  23774  0  1435  11  530  169  3  0  91  31  104  0  کهگیلویه و بویراحمد

  37/0  2402  1  1624  31  589  30  5  10  15  13  76  8  اردبیل

  40/0  2559  0  1382  30  780  163  0  16  10  52  132  0  ایالم

  43/0  2768  0  1382  407  532  80  116  108  4  34  92  13  زنجان

  50/0  3188  5  962  146  1294  129  8  41  11  31  150  411  گلستان

  54/0  3479  8  2022  97  1097  88  21  7  6  19  112  2  کرمانشاه

  73/0  4670  5  2086  302  1599  279  121  17  21  56  119  65  همدان

  78/0  5026  1  2463  689  866  121  5  536  23  258  61  3  کردستان

  80/0  5152  3  2290  389  1180  436  442  157  21  73  106  55  قزوین

  87/0  5573  2  2923  355  1538  385  12  53  41  99  157  8  لرستان

  87/0  5585  0  1650  77  501  2721  449  7  23  58  55  44  راسان جنوبیخ

  88/0  5746  0  3238  229  1479  146  54  13  38  37  509  3  آذربایجان غربی

  06/1  6798  9  3901  1133  1260  121  22  3  121  49  175  4  چهارمحال و بختیاري

  11/1  7104  0  1208  354  546  195  4456  197  6  30  32  80  سمنان

  12/1  7169  1  3171  518  1667  192  796  409  34  62  280  39  مرکزي

  12/1  7209  5  2200  1274  1862  590  637  94  30  242  192  83  قم

  23/1  7874  1  4311  1035  1154  669  8  25  28  262  375  6  گیالن

  28/1  8212  0  6078  204  1421  281  3  26  89  33  74  3  بوشهر

  47/1  9419  1  5398  477  1723  900  58  140  25  170  488  39  مازندران

  48/1  9481  3  5903  754  1437  326  400  60  13  155  339  91  آذربایجان شرقی

  86/2  18401  22  12256  376  1052  2023  670  14  69  1777  128  14  سیستان و بلوچستان

  17/4  26781  8  11765  625  5093  3224  2792  213  577  467  1331  686  خراسان رضوي



٣۵٠ 
 

  (واحد: دستگاه).  1385تعداد سفر انجام شده (باري) به تفکیک شهرستان مبدأ و استان مقصد در سال  - 163شماره جدولادامه 

  شهرستان

  استان
  درصد  جمع  سایر  یزد  اردکان  میبد  صدوق  طبس  بافق  ابرکوه  مهریز  تفت  خاتم

  34/5  34322  2  8336  20680  3483  644  121  78  430  108  433  7  خوزستان

  94/6  44594  151  23865  5050  2063  2287  3770  3122  62  2238  1572  414  هرمزگان

  86/8  56889  21  36724  2390  4558  5207  266  178  5617  837  969  122  فارس

  25/12  78696  45  42041  10217  8711  9174  1357  410  464  3304  2768  205  تهران

  65/13  87676  547  45619  4873  858  9205  2901  7652  10612  1264  1262  2883  یزد

  67/13  87797  324  21076  21134  11982  2636  12687  13011  2203  796  1732  216  اصفهان

  61/14  93849  54  55666  3623  4752  15142  4933  449  3183  4762  1067  218  کرمان

  100  642408  1221  313462  78138  65875  57594  37134  270545  23874  17327  14945  5784  جمع

  .1385قل و راهداري استان یزد در سال مأخذ: سازمان حمل و ن



٣۵١ 
 

  کم  و کیف مؤسسات حمل و نقل-3- 4-1-19

شرکت حمل و نقل کاال مشغول فعالیت هستند.   10شرکت مسافربري و  4در شهرستان طبس 

  دارد.ها را بیان میمشخصات این شرکت 166و  165جداول شماره 
ول   164 شماره جد

  هاي مسافربري در شهرستان طبس.لیست شرکت -165 شماره جدول

  محل  نام شرکت

  پایانه داخل  طبس پیماي گیتی

  اختصاصی پایانه  طبس آباد عشق معراج

  پایانه داخل  طبس پیروزي

  پایانه داخل  طبس قائم

  .1387- هاي استان یزد مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه

  

  هاي حمل و نقل کاال در شهرستان طبس.لیست شرکت - 166شماره جدول

 محل نام شرکت

 باسکول جنب - دشتغران جاده اول - طبس طبس بهار

 دشتغران خیابان - طبس طبس سیر گلشن

 باسکول روبروي - دشتغران جاده اول - طبس طبس حمید بار بهمن

 بنزین پمپ جنب - امام خیابان - طبس آباد عشق طبس دآبا عشق بار هادي

 خان رباط روستاي - طبس طبس خان رباط

 نیروگاه روبروي - عباسپور شهید بلوار - طبس طبس کویر طالي

 برق نیروگاه روبروي عباسپور شهید بلوار- طبس طبس طالبار

 دیهوك کشاورزي جهاد روبروي - دیهوك - طبس طبس کویر راهیان

 طبس -کاشمر کمربندي جاده - آباد عشق - طبس طبس بار داقتص

 راه پلیس روبروي - طبس طبس ترابر سعادت

  .1387- هاي استان یزد مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه

  ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهرستان - 4- 4-1-19

دستگاه  3100دستگاه و در استان  49تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري در شهرستان 

درصد از وسایل نقلیه عمومی درون شهري  6/1بوس و تاکسی است. تنها شامل اتوبوس، مینی

  استان به شهرستان طبس اختصاص دارد.
  

   1388تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري در پایان سال  - 167شماره جدول

  جمع  تاکسی  بوسمینی  اتوبوس  شرح

  43  28  14  1  طبس

  5  4  1  0  آبادعشق

  1  0  1  0  دیهوك

  3100  2074  787  239  استان

  هاي استان یزد. مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه



٣۵٢ 
 

  حجم ترافیکی محورهاي ارتباطی عمده شهرستان -5- 4-1-19

 هايراه شبکه وضعیت تحلیل در مهم هايشاخص از نقلیه وسائط تردد و ترافیک حجم بررسی

 توزیع نوع در مقایسه این امکانات نمودن فراهم و کاربرد آن که محدوده است هر مستقردر

 موقعیت به باشد. با توجهمؤثر می بسیار راهیخدمات بین توسعه و راه شبکه توزیع و هاسکونتگاه

 سازد.می برخوردار اياهمیت ویژه از را شهرستان مشهد، -یزد مسیر اهمیت و شهرستان نسبی

 هاياز راه نایبند، محور خور و -طبس دیهوك، -مانند طبس دیگري دوم اي درجهمسیره همچنین

 شهرستان عمده و اصلی محورهاي ترافیکی حجم و گردند. میزان ترددمی محسوب منطقه مهم

 -راور -است (دیهوك و ثبت گردیده برداشت پیوسته خودسنج کامپیوتري هايتوسط دستگاه

- کم علی امامزاده -مسیر دیهوك و ترینپرترافیک فردوس - طبس -محور یزد اساس این طبس). بر

 قابل ترافیکی حجم داراي ارتباطی مهم باشد. محورهايمی شهرستان ارتباطی محور ترینترافیک

 عبارتند از: شهرستان توجه

 کیلومتر) 85دیهوك ( - محور طبس  

 کیلومتر) 200بشرویه ( -دیهوك -محور نایبند  

 کیلومتر) 121بشرویه ( - محور طبس 
  

(ثبت شده در ناحیه  1388 -شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارتتصادفات درون -168شماره جدول

  .انتظامی استان)

  جمع فقره  شرح
  منجر به جرح  منجر به فوت

  منجر به خسارت
  مجروح  فقره  شدهفوت  فقره

  101  352  282  1  0  383  شهرستان

  9208  7313  6373  168  34  15615  استان

 1,10 4,81 4,42 0,60 0,00 2,45  درصد شهرستان

  .1388- مأخذ: سالنامه آماري استان یزد 

  

(ثبت شده در ناحیه  1388 -شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارتتصادفات برون -169شماره جدول

  .انتظامی استان)

  جمع فقره  رحش
  منجر به جرح  منجر به فوت

  منجر به خسارت
  مجروح  فقره  شدهفوت  فقره

  778  732  434  87  34  1246  کل محورهاي استان

  11  15  9  4  2  22  طبس -دیهوك

  88  138  70  28  10  168  طبس -یزد

 12,72 20,90 18,20 36,78 35,29 15,25  درصد شهرستان

  .1388-  مأخذ: سالنامه آماري استان یزد



٣۵٣ 
 

شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و بر اساس اطالعات جداول فوق، تعداد تصادفات درون

همچنین   باشد.مورد می 74/14مورد و در استان  57/5خسارت به هزار نفر جمعیت در شهرستان 

ي سهم تصادفات و خسارات در معابر برون شهري شهرستان طبس بسیار باالتر از معابر دورن شهر

درصد از 2,45 شهرستان است.  بعنوان مثال تعداد تصادفات در شهرستان طبس در معابر شهري، 

کل تصادفات درون شهري استان بوده در حالی که تصادفات محورهاي برون شهري شهرستان، 

هاي مربوط به تصادفات درون سایر نسبت  درصد از کل تصادفات برون شهري استان است.15,25

  شهري شهرستان به نسبت کل استان نیز نتایج مشابهی را دارند. شهري و برون

  

  ارتباطات و فناوري اطالعات - 1-20- 4

  امکانات موجود شبکه ارتباطی پست و مخابرات - 4-1-20-1

هاست که  گیري و توسعه جوامع و گسترش فرهنگ، پیوند میان انسان ترین عنصر شکل مهم

هاي نوین و ارتباطات اشاره  آوري توان به گسترش فن میاشکال مختلفی یافته است، براي نمونه 

شود، توسعه  هاي مادي، انسانی و فرهنگی انسان به واسطۀ ارتباطات، انباشته می نمود.سرمایه

هاي زمان  هاي نوین اطالعات و ارتباطات، با رفع محدودیت آوري گردد که فن یابد و دگرگون می می

ز ارتباطات سنتی و غالباً رودررو، عالوه بر تسهیل، گسترش و هاي مختلف ناشی ا و مکان و هزینه

  هاي مادي و معنوي انسان پرداخته است. سرعت بخشیدن به ارتباطات به رشد سرمایه

به استان یزد ملحق شده  80شهرستان طبس یکی از شهرستانهاي محروم استان یزد است که از سال 

درصد مساحت استان را  42,8درصد جمعیت و 6,6یعنی پراکندگی جمعیت است و داراي وسعت زیاد با 

گیري ارائه خدمات باشد ولی با سرعتنفر بر کیلومتر مربع می 1,2شود و تراکم جمعیتی آن شامل می

 5,4اي است کهشرایط به گونه 1387مخابراتی به ویژه در بخش ارتباطات سیار و فیبرنوري، در پایان سال 

درصد روستاهاي داراي ارتباط  15,7درصد تلفن همگانی و  7تلفن همراه،  درصد 4,5درصد تلفن ثابت، 

هاي کم ظرفیت و پرظرفیت دیجیتال مرکز تلفن با سوئیچ 20تلفنی استان شده است. در شهرستان طبس 

باشد و تقریباً روستاي این شهرستان داراي ارتباط مخابراتی می 126سیس شده است و عالوه بر این أت

درصد روستاهاي  71,5اند بطوریکه خانوار شهرستان صاحب ارتباط تلفنی بوده 5تاهاي باالي تمامی روس



٣۵۴ 
 

شهرهاي طبس، BTS هاي داراي سکنه آن از ارتباط تلفنی برخوردار هستند و با ایجاد امکانات و نصب آنتن

اند. ر گرفتههاي شهرستان زیر پوشش تلفن همراه قراآباد، دیهوك و اکثر نقاط روستایی و جادهعشق

باشد. در پایان سال مسیر مهم فیبر نوري از مراکز اصلی اتصال فیبر نوري کشور می 4شهرستان طبس با 

درصد  45باشد که بالغ بر کیلومتر می 461هاي شهرستان طبس میزان پوشش تلفن همراه در جاده 1387

کیلومتر اجرا شده و کلیه شهرها و  1186شود. شبکه فیبر نوري میزان هاي شهرستان را شامل میکل جاده

مرکز به فیبر نوري متصل است لذا داراي زیرساخت قوي از نظر امکانات  3کلیه مراکز تلفن روستایی به جز 

  باشد.مخابراتی می
  

  هاي مخابراتی شهرستان طبس.وضعیت شاخص-170شماره جدول

  شاخص  موضوع
پایان سال 

1383  

ان سال پای

1384  

پایان سال 

1385  

پایان سال 

1386  

پایان سال 

1387  

درصد 

  تغییرات

مشغول بکار تلفن 

  ثابت
  5/39  22433  21214  19943  18439  16079  شماره

ضریب نفوذ تلفن 

  ثابت
  17/11  17/33  60/31  02/30  50/24  22  درصد

  3/33  20  20  20  19  15  تعداد  مراکز تلفن ثابت

  50  258  269  176  176  172  تعداد  تلفن همگانی

  9/1179  24165  14411  10455  2893  1888  شماره  مشغول بکار تلفن همراه

ضریب نفوذ تلفن 

  همراه
  8/28  4/31  50/21  74/15  84/3  58/2  درصد

  7/316  25  23  19  14  6  تعداد BTSسایت 

روستاهاي داراي 

  ارتباط
  1/43  166  143  139  122  116  تعداد

  9/60  1186  1134  1070  863  737  رکیلومت  اجراي فیبرنوري

  .1387- مطالعه آمایش استان یزد

  

  

  

  .1388هاي مخابراتی شهرستان طبس با کل استان تا آذر  اي وضعیت شاخص مقایسه-171شماره جدول

  سهم شهرستان یزد از کل استان (درصد)  استان یزد  شهرستان طبس  شاخص  موضوع

  05/6  536747  32473  شماره  ت منصوبههاي ثاب تلفن

  44/5  428583  23332  شماره  کار به مشغول هاي ثابت تلفن

  -  12/39  1/34  درصد  ضریب نفوذ تلفن ثابت

  92/9  58574  5813  شماره  تلفن ثابت روستایی مشغول به کار

  -  29/39  6/22  درصد  ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی

  31/4  577570  24901  شماره  تلفن همراه مشغول به کار

  -  34/44  36  درصد  ضریب نفوذ تلفن همراه

  56/6  411  27  تعداد  BTSسایت 
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  .1388هاي مخابراتی شهرستان طبس با کل استان تا آذر  اي وضعیت شاخص مقایسه - 171ه شمار جدولادامه 

  سهم شهرستان یزد از کل استان (درصد)  استان یزد  شهرستان طبس  شاخص  موضوع

  17/6  81  5  تعداد  اسایت دیت

  69/11  171  20  تعداد  مراکز تلفن ثابت

  44/17  86  15  تعداد  روستایی GSMسایت 

  67/13  1294  177  تعداد  روستاهاي داراي ارتباط

  30/17  156  27  تعداد  روستایی ICTدفاتر 

  56/1  64  1  تعداد  دفاتر خدمات ارتباطی شهري

  87/27  4254  1186  کیلومتر  فیبرنوري

  رکت مخابرات استان یزد.مأخذ: ش

  

هاي مخابراتی شهرستان طبس در مقایسه با هاي انجام شده نشان داده است برخی از شاخصبررسی

 42,8درصدي جمعیت و سهم  6,6(با توجه به سهم  باشدمتوسط استانی از نسبت کمتري برخوردار می

را کمتر از میزان میانگین  درصد10هاي زیر درصدي وسعت شهرستان طبس نسبت به کل استان، نسبت

هاي مورد اشاره با هدف نزدیک شدن باید در جهت تقویت شاخصکه می استانی در نظر گرفته شده است)

توان به ضرورت توسعه نفوذ ضریب گیرد. به طوریکه در این ارتباط میبه متوسط استان اقدامات الزم انجام 

لذا ازآنجایی که روستاهاي شهرستان طبس از پراکندگی  تلفن همراه، ضریب نفوذ تلفن ثابت اشاره کرد.

دهد، بر این اساس تقویت و افزایش باالیی برخوردار بوده که هزینه تقویت و انتقال تلفن ثابت را افزایش می

عملکرد مخابرات طبس تا   ریزي قرار گیرد.باید در اولویت برنامهنفوذ تلفن همراه در مناطق روستایی می

  به شرح جدول ذیل است. 1389 پایان سال

  
  .1388عملکرد مخابرات طبس تا پایان سال  -172 شماره جدول

 89سال 88سال 87سال 86سال 85سال 84سال شاخص عنوان شاخص

 32573 32473 23944 22996 22170 24054 شماره تلفن ثابتمنصوبه

 24544 23590 22433 21214 19943 18439 شماره تلفن ثابتمشغول بکار

 4/35 4/34 17/33 60/31 02/30 50/24 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت

 6095 5907 5396 4921 4724 4191 شماره تلفن ثابت روستایی مشغول بکار

 11/24 23 27/20 40/18 67/17 29/14 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی

 30025 26152 24165 14411 10455 2893 شماره تلفن همراهمشغول بکار

 28/43 38 40/31 50/21 74/15 84/3 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه

  مأخذ: پورتال شرکت مخابرات استان یزد.
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شود ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در چند سال همان طور که در جدول مشاهده می

در  58/2ضریب نفوذ تلفن همراه از  اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است به طوري که

ها با میانگین استانی رسیده است. اما مقایسه این شاخص 1389در سال  28/43به  1383سال 

دهد که ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه و نیز ضریب نفوذ اینترنت در شهرستان نشان می

نت در استان یزد به ترتیب برابر تر است.  ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترطبس پایین

  درصد است. 48و  7/57، 86/40

ISPدهنده خدمات اینترنتی سحر و پیشگامان وجود دارند در سطح شهرستان دو سرویس
1 

پیشگامان به  ISPآباد) و کاربر در شهر عشق 192کاربر در شهر طبس و  360کاربر ( 552سحر به 

کاربر از خدمات اینترنت  3000هند. همچنین تقریباً تعداد دکاربر، اینترنت پرسرعت ارائه می 900

Dial Up درصد محاسبه شده است. 5/6کنند بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت استفاده می  

هاي مواصالتی در سطح شهرستان، تقریباً تمامی جاده BTSسایت  46با توجه به وجود تعداد 

  قرار دارد. شهرستان تحت پوشش شبکه مخابراتی تلفن همراه

  تعداد و سرانه مراکز خدمات و مرسوالت پستی-4-1-20-2

آوري اطالعات بوده که وظایفی چون  در کشور، شرکت پست وابسته به وزارت ارتباطات و فن

برداري از واحدهاي پستی و هماهنگی با آخرین  ریزي، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره برنامه

هاي موردنیاز و جدید از قبیل پست  ی و گسترش سرویسده هاي فنی به منظور خدمات پیشرفت

مستقیم، الکترونیکی، ترکیبی و مالی را بر عهده دارد و بخشی از خدمات مربوط به امور اقتصادي و 

  دهد. اجتماعی مردم و نهادهاي مختلف کشور را نیز در حد توان انجام می

دفتر پست  14اداره و   9چنین شرکت پست در استان یزد با یک ادارة کل در شهر یزد و هم

هاي مربوط به پست از  رسانی مشغول است، لکن اغلب شاخص شهري در شهرهاي استان به خدمت

آوري ارتباطات و اطالعات  ترین دلیل آن گسترش فن اند که عمده ، رشد منفی داشته1380سال 

(ICT) .در استان است  

                                                             
1-Internet Service Provider 
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آوري ارتباطات  د بوده که با گسترش فن، انواع خدمات پستی استان در حال رش1380تا سال 

(ICT)  و توسعۀ بخش مخابرات و فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه در شهرها و روستاهاي

استان، از میزان تقاضاي بسیاري از خدمات پستی به ویژه در روستاها کاسته شده که این امر به 

ي پستی به ویژه در روستاها منجر شده ها عدم درآمدزایی و در مواردي ضرردهی دفاتر و نمایندگی

که به نوبه خود عاملی براي تشویق بخش دولتی در واگذاري واحدهاي پستی بوده و در نتیجه 

  هاي مربوط به خدمات شرکت پست را به دنبال داشته است. کاهش شاخص

سی به اردکان، از لحاظ دستر - به دلیل تراکم و تمرکز جمعیت استان در شهر یزد و محور یزد 

خدمات مختلف، مشکلی وجود ندارد و غالب خدمات استان در این منطقه تمرکز یافته است 

هاي استان نیز باالتر از میانگین کشوري به نسبت  بهطوري که در این منطقه  غالب شاخص

سطح از لحاظ میزان دسترسی  4توان به  جمعیت است.  بر این اساس مراکز شهري استان را می

که شهرهاي یزد، شاهدیه، حمیدیا، زارچ، تفت و اشکذر در سطح اول دسترسی قرار  تقسیم نمود

هاي کشوري است. شهرهاي نزدیک به این  گیرند زیرا غالب خدمات پستی آن، فراتر از میانگین می

گیرند و  محدوده مانند اردکان، احمدآباد، میبد، مهریز و نیر در سطح دوم خدمات پستی قرار می

کوه، بافق، بهاباد، خضرآباد، عقدا و طبس در سطح سوم و در سطح چهارم شهرهاي شهرهاي ابر

  آباد، خرانق، هرات و مروست و مهردشت قرار دارند. دیهوك، عشق

آباد، در شهرستان اردکان  در شهرستان طبس، غالب روستاهاي واقع در بخش دیهوك و عشق

هاي دهستان روستا، در شهرستان صدوق بادام و توت هاي رباط پشت روستاهاي واقع در دهستان

، در شهرستان ابرکوه دهستان اسفندآباد و شهرستان هرات ندوشن ، اغلب مناطق روستایی

هاي واقع در بخش بهاباد شهرستان بافق از لحاظ میزان دسترسی به خدمات پستی دچار  دهستان

  باشند. مشکل می

تر پست شهري و دفاتر پست توسط دوبخش دفا طبس ارائه خدمات پستی در شهرستان

  تعداد واحدهاي پستی فعال:؛ گیردهاي پستی انجام میی و نمایندگییروستا

  نفر پرسنل 9اداره پست مرکزي مستقر در شهر طبس با تعداد  
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  نفر پرسنل3دفتر خدمات ارتباطی مستقر در شهرطبس با  

  باد با یک نفر پرسنلآباد واقع در شهر عشق آدفتر پست عشق  

 ست دیهوك واقع در شهر دیهوك با یک نفر پرسنلدفتر پ  

 12دستگردان ودیهوك و تعداد-ی در بخشهاي مرکزيیتی روستاسیيآدفتر  27تعداد 

  هاي یادشده نمایندگی توزیع در بخش

پیمانکار بخش  27حمل ونقل وبرقراري ارتباط بین این شبکه پستی توسط  در این شهرستان 

ی این شهرستان یروستا تعداد واحدهاي پستی شهري و گیرد.ام میقالب قرارداد انج در خصوصی و

-هنفر را ب 15000واحد پستی نزدیک به  هر که باشدواحد می 43اعم از بخش دولتی وخصوصی 

-هپراکندگی روستاها ب کیلومتر مربع و 56000دهد وبا توجه به مساحت طور میانگین پوشش می

همچنین سرانه . باشدیک واحد پستی مستقر می کیلومتر مربع 1300هردر طور میانگین 

  باشد.مرسوله براي هرنفر می 8میانگین  طوره مرسوالت پستی در این شهرستان ب

  
  .برداريواحدهاي پستی مورد بهره -173شماره جدول

  شرح
اداره و 

  اداره کل

  دفتر پست
باجه 

پست 

  شهري

نمایندگی 

  پستی

دفتر 

 پست و

مخابرات 

  روستایی

آژانس 

  شهري

  صندوق پستی

  سایر
  روستایی  شهري  روستایی  شهري

  26  17  11  1  0  3  0  0  1  1  شهرستان

  149  157  248  58  0  59  4  0  14  9  استان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

ده اسـت.   هـاي اسـتان نشـان داده شـ    هاي مربوط به امکانـات پسـتی شهرسـتان   شاخص 174ول در جد

نفر یـک نماینـدگی پسـت در شهرسـتان      2460همانطور که مشخص است در شهرستان طبس به ازاي هر 

باشد که احتماال ناشی از وسعت زیاد شهرستان بـه  نفر می 87713وجود دارد.  این شاخص براي استان برابر 

  نسبت جمعیت آن است.
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  ال یک واحد نمایندگی و صندوق پست.و جمعیت در قب فاصله- 174شماره جدول

شهرستان 

  و استان

نمایندگی پست 

نسبت به جمعیت 

  (نفر)

نسبت به 

مساحت 

  (کیلومتر)

صندوق پست 

نسبت به 

  جمعیت

نسبت به 

مساحت 

  کیلومتر

صندوق شهري 

به جمعیت 

  شهري (نفر)

صندوق 

روستا به 

جمعیت 

  روستا

  3733  4810  102  4417  558  24151  کشور

  1511  3224  345  2621  820  6232  استان یزد

  1617  1707  207  1677  412  3353  ابرکوه

  638  4937  700  2156  1082  3331  اردکان

  4817  4804  1389  4808  995  3306  بافق

  595  1065  89  716  158  1277  تفت

  1914  2770  424  2309  368  2001  صدوق

  1573  2481  1691  2013  2067  2460  طبس

  1571  1427  224  1480  374  2466  مهریز

  3865  4906  79  4646  253  14867  میبد

  3828  3508  17  3532  413  87713  یزد

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  هاي استان نیز در جداول ذیل بدان اشاره شده است.اطالعات مربوط به واحدهاي پستی شهرستان

  
  هاي استان. به تفکیک شهرستان 1386و  1383هاي  برداري در پایان سال واحدهاي پستی مورد بهره- 175شماره جدول

  سال و شهر

اداره 

کل و 

  اداره

دفتر 

پست 

  شهري

دفتر پست 

  روستایی

باجه 

پست 

  شهري

نمایندگی 

  پستی

آژانس 

  شهري

صندوق 

پست 

  شهري

صندوق 

پست 

  روستایی

1383  9  27  9  3  157  14  377  300  

1386  9  14  0  1  159  18  245  133  

  11  138  12  6  1  0  7  1  یزد

  9  17  1  13  0  0  1  1  ابرکوه

  22  12  1  22  0  0  0  1  اردکان

  3  8  0  16  0  0  1  1  بافق

  49  17  0  37  0  0  1  1  تفت

  7  6  1  15  0  0  0  1  صدوق

  17  16  1  27  0  0  1  1  طبس

  11  19  1  18  0  0  3  1  مهریز

  4  12  1  5  0  0  0  1  میبد

نسبت رشد 

86 -1383  
0  1/48 -  -  6/66-  27/1  5/28  35-  6/55 -  

  .1387-مأخذ : مطالعات آمایش استان یزد
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  .1383- 86هاي  دهندة انواع خدمات پستی در طی سال توزیع واحدهاي پستی ارایه- 176شماره جدول

  سایر خدمات  نیپست تلف  پستتصویري  پستمالی  خدمات خودرویی  پستپیشتاز  سال و شهر

1383  84  18  2  23  3  46  

1386  291  17  0  32  1  291  

  33  1  15  0  3  33  یزد

  27  0  2  0  2  27  ابرکوه

  30  0  1  0  1  30  اردکان

  24  0  2  0  2  24  بافق

  59  0  2  0  1  59  تفت

  27  0  1  0  1  27  صدوق

  48  0  3  0  2  48  طبس

  32  0  4  0  4  32  مهریز

  11  0  2  0  1  11  میبد

-86نسبت رشد 

1383  
246  5/5 -  -  1/39  6/66  6/532  

  .1387-مأخذ : مطالعات آمایش استان یزد

  

  هاي فرهنگی و اجتماعیفعالیت- 1-21- 4

(مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي،  هاي اصلی فرهنگ شهرستانویژگی بارز و مشخصه- 1- 4-1-21

  اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس)

هاي ما انعکاس  ی افکار، عقاید، رفتارها و فعالیتفرهنگ عصارة زندگی اجتماعی است و در تمام

دانش، هنر،  همچون؛یابد. فرهنگ معنی بسیار وسیعی دارد و در گستره خود، مفاهیم بسیاري را می

هاي فرهنگی و  عقاید، اخالق و رسوم، سنت، مذهب و... و در عصر حاضر ابزارها، علوم، سازمان

گیرد. بر این اساس طیف و گسترة فرهنگ از  در برمیرا نهاي اجتماعی انسا اجتماعی و دیگر یافته

سنت تا تجدد گسترده است. به همین دلیل فرهنگ بر فرآیند و محتوا، کم و کیف، پایداري و 

  .ماندگاري امر توسعه تأثیر آشکار دارد

هاي مادي و معنوي جامعه و نیز با محصوالت و  ها و ارزش فرهنگ و ماهیت آن، با گرایش

هاي متنوع فرهنگی سروکار دارد. فرهنگ عالوه بر شیوه و کارکرد صور مختلف آن، در دستاورد

هاي تولید هنر، اخالق، باورها، رفتارهاي فرهنگی، فرهنگ و پیوند آن با حیات مادي و  عرصه

 معنوي جامعه نیز ارتباط دارد.

به نسل دیگر منقل ها و جوامع انسانی که از نسلی اگر فرهنگ را الگوهاي غالب رفتاري گروه

توان در آداب و رسوم، اعتقادات، ایدئولوژي، شیوه زندگی، دین، شود بدانیم، مصداق آن را میمی
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طبقه و جایگاه اجتماعی و... بیان نمود.  در مناطقی که از سابقه و پیشینه غنی و طوالنی 

صوصاً اینکه دین شالوده برخوردارند، فرهنگ عامه مردم بیشتر ریشه در سابقه گذشته آنها دارد.  خ

اصلی اعتقادات و باورهاي مردم باشد و از طرفی محیط و عوامل محدود کننده آن نیز بر فرهنگ 

  ساکنین مناطق تأثیرگذار است.

هایی از این شهرستان طبس داراي اماکنی با قدمت سکونت چندین هزار ساله است.  گوشه

، روستاي نایبند، کاروانسراها، قلعه اسماعیلیان و توان در یادگارهایی چون ارگ طبسسابقه را می

توان گفت که فرهنگ عامه شهرستان طبس ضمن سنتی بودن، ... مشاهده کرد.  به عبارتی می

توان بیان ریشه در تاریخ و سوابق دینی، محیطی و مراودات انها دارد.  در مورد شهرستان طبس می

یر زیادي بر فرهنگ عامه مردم داشته است.  به عنوان نمود به علت یکپارچگی دینی، عامل دین تأث

کوشی، قناعت داري، سختهاي فرهنگی شهرستان؛ دینداري، امانتمثال از بارزترین مشخصه

  اي و روستایی است.پیشگی و روحیه همکاري و تعاون به خصوص در ابعاد محله

باورها و محیط طبیعی است را  ها را که نشأت گرفته از دو عامل دین ومصادیق بارز این ویژگی

ها، شرکت پرشور در مراسم توان در مراسم غم و شادي ائمه اطهار، ساخت مساجد و حسینیهمی

مذهبی، روحیه تعاون در کشاورزي و زراعت (خصوصاً در زمینه آب و احداث قنوات) و... به وضوح 

  مشاهده کرد.

تماعی و از بین رفتن مرزها و فواصل اج-در دوران کنونی تحت تأثیر تحوالت سریع اقتصادي

هاي دوران گذر از جوامع سنتی به قضایی و مکانی، شیوه خاصی از زندگی و فرهنگ که مشخصه

مدرن و شهرنشینی گسترده است، در حال اتفاق است.  چنانکه با انقالب اطالعاتی و دسترسی 

اي، مجالت، هاي ماهوارهشیوهآسان به انواع تولیدات صنعتی، فرهنگی و... از طریق اینترنت، 

ها و... تحوالت اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در سطوح مختلف جوامع اعم از کوچک و روزنامه

  بزرگ، شهرها و روستاها و زندگی فردي و اجتماعی افراد در حال رخ دادن است.

رداري از آن است.  بدر این دوران مهمترین ابزار پیشرفت و به اصطالح برنده، دانش و ابزار بهره

تواند در فرهنگ مردم خصوصاً در بین قشر جوان و تحت در این بین مهمترین تغییراتی که می
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تأثیر این تحوالت اتفاق بیافتد، پایبندي کمتر به آداب و رسوم سنتی و محلی است و متأسفانه در 

و کار است.  وجود شرایط اجتماعی و فعلی کشور ما داراي موج گسترده جوانان در سن فعالیت 

ساز بروز تحوالت عمیق ها، بیکاري و... زمینههاي نسلشرایط گسست اجتماعی و تفاوت نگرش

ریزي و پاسخ به این نیازها که حق طبیعی شهروندان و فرهنگی شده است.  در صورت عدم برنامه

ج فقر فرهنگی، اي در آینده خواهیم بود.  مواردي همچون رواجوانان است، شاهد معضالت عدیده

قیدي، بیکاري و عدم احساس و هاي اجتماعی، رواج بیها و بعضاً گروهشکاف فرهنگی بین نسل

  تواند در زمره این معضالت قرار گیرند.پذیرش مسئولیت، معضالت اخالقی، اعتیاد و... می

دان آن با توجه به اینکه شهرستان طبس داراي سابقه تاریخی طوالنی است و از این رو شهرون

داراي حس مکان و هویت مکانی و اجتماعی هستند، فرهنگ اجتماعی آنها تحت تأثیر این عوامل و 

- باورهاي دینی، ملی و محلی شکل گرفته و تداوم دارد. از جمله رسومات رایج شهرستان طبس می

  توان به موارد؛

 و قبیلهجمعی نوروزي و سایر اعیاد از بزرگترهاي فامیل دید و بازدیدهاي دسته  

 و اصغر صغیر  (علیه السالم)برداري امام حسینهاي محرم الحرام و مراسم نخلسوگواري  

 و سایر مراسم عزاداري به  (سالم اهللا علیه)مراسم تشییع جنازه سمبولیک حضرت فاطمه زهرا

  هاي خاصشیوه

 هاي خیابانی مذهبیخوانی و نمایششبیه  

 و وفات بزرگان دینهاي متعدد در اعیاد و روزهاي خاص نذري  

  برگزاري جلسات متعدد ختم قرآن به صورت جمعی در ماه مبارك رمضان به صورت خاص

  طور عامهاي سال بهها، تکایا و مساجد و در سایر ماهدر حسینیه

 هاي خاص همه ساله در صحراي طبس محل سقوط برگزاري راهپیمایی و برنامه

  با مدد اعجاز پروردگار (طوفان شن) 1359سال  اردیبهشت 5هواپیماهاي جاسوسی آمریکا در 

 المللی و داخلی که همه ساله در حال انجام هاي مختلف کویرنوردي بینبرگزاري همایش

  است
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 هاي خاص و آداب سنتی از جمله پاگشا و پاتختی و جشنبرگزاري مراسم ازدواج با شیوه-

  هایی از آن قبیل

 معهرفتن بر سر مزار متوفیان و شهدا درشب ج  

  اشاره نمود.

(مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  نحوه گذاران اوقات فراغت مردم- 2- 4-1-21

  شهرستان طبس)

نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم تحت تأثیر عواملی چون پایگاه اجتماعی افراد (شغل، سواد، 

رفاهی مناسب -، اماکن تفریحیدرآمد، فرهنگ، عوامل محیطی مانند خشکسالی یا تعادل اقلیم هوا

و...) است.  شهرستان طبس به تبع استان یزد داراي آب و هواي گرم و خشک (به خصوص فصل 

تابستان) بوده ضمن اینکه اکثر ساکنین شهرستان افرادي با درآمد متوسط تشکیل داده است.  

راندن اوقات فراغت، شاید بتوان گفت به دالیل؛ نبود امکانات و اماکن تفریحی مناسب براي گذ

هاي زندگی روستایی در روستاشهري و... شهروندان طبسی تا یکی دو دهه قبل کمی درآمد، شیوه

اند.  در حال حاضر نیز این شرایط کم و دادهاهمیت چندانی به کیفیت گذراندن اوقات فراغت نمی

زیارت بقاع متبرکه و  بیش رواج دارد.  به طور سنتی گذارندن اوقات فراغت بسیاري از مردم به

خصوصاً امام رضا (ع) خالصه شده است و طبیعت گردي رواج چندانی ندارد.  ضمن اینکه امکانات 

فرهنگی و گذراندن اوقات فراغت مانند سینما و تئاتر و... به طور مطلوب وجود ندارد و حتی از 

ذراندن شب در بیرون از منازل و ها به گهاي مورد نیاز نیز فاصله دارد.  اکثر خانوادهمیزان حداقل

صرف شام در اماکن پذیرایی تمایل نداشته و آنگونه که باید از اوقات باهم بودن خانواده به هنگام 

شود.  ناگفته نماند در حال حاضر با تحوالت صورت گرفته در شب به منظور تفریح استفاده نمی

خارج از منزل افزایش یافته و استفاده از  شیوه زندگی مردم، استقبال از گذراندن اوقات فراغت در

خوانی، مرور طبیعت و گذران اوقات در طبیعت افزایش چشمگیري داشته اما تمایل به کتاب

روزنامه، سینما چندان رواج نیافته است.  به طور کلی کیفیت گذراندن اوقات فراغت شهروندان و 

چندسال گذشته، افزایش یافته است اما میزان هزینه مربوط به گذراندن اوقات فراغت به نسبت 
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اماکن تفریحی با کیفیت مناسب و خدمات دهی مطلوب و درخور ساکنین در شهرستان فراهم 

  باشد.نمی

  مختلفهاي وضعیت اجتماعی شهرستان در شاخص-3- 4-1-21

روند  1388تا  1386هاي بر اساس آمار موجود، نرخ ازدواج در شهرستان طبس طی سال

اشته و از نرخ ازدواج استان نیز بیشتر بوده است. اما نرخ طالق و نیز نسبت طالق به افزایشی د

  ها کمتر از استان یزد بوده است.ازدواج در شهرستان طبس در این سال
  

  طالق. -هاي نرخ ازدواجوضعیت اجتماعی شهرستان طبس در شاخص -177شماره جدول

  شرح
  استان  طبس

1386  1387  1388  1386  1387  1388  

  ازدواج

  13073  13011  12197  990  919  903  کل

  11818  11697  10845  973  914  895  شهري

  1255  1314  1343  16  5  8  روستایی

  4/90  9/89  9/88  2/98  4/99  1/99  سهم شهري از کل

  33/12  56/12  -  4/14  52/13  43/13  (به هزار نفر)نرخ ازدواج 

  طالق

  1051  795  663  39  36  34  کل

  1048  795  663  36  36  34  شهري

  3  0  0  3  0  0  روستایی

  7/99  100  100  92/0  100  100  سهم شهري از کل

  99/0  76/0  -  56/0  52/0  5/0  نرخ طالق (به هزار نفر)

نسبت طالق به 

  صد ازدواج

  8  1/6  4/5  9/3  9/3  8/3  کل

  9/8  8/6  1/6  7/3  9/3  8/3  شهري

  2/0  0  0  75/18  0  0  یروستای

  .1388-سالنامه اماري استان یزد مأخذ:

  

واقعه طالق ثبت شده است   9/3ازدواج  100در شهرستان طبس به ازاي هر  1388در سال 

واقعه طالق به ثبت  8واقعه ازدواج  100در حالی که در همین سال در استان یزد به ازاي هر 

هاي ازدواج گرفت که شهرستان طبس با توجه به شاخصتوان نتیجه رسیده است.  به طور کلی می

  تر اجتماعی نسبت به کل استان در این زمینه برخوردار است.و طالق از وضعیت مطلوب

همانطور که اشاره شد میزان طالق در شهرستان طبس به نسبت استان به مراتب کمتر بوده 

  ش نام برد:توان به عنوان دالیلی از این کاهاست و از موارد ذیل می
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 هاي طالق را  هاي مذهبی در شهرستان از مواردي است که زمینه نفوذ سنت و اقتدار ارزش

هاي مادي و معنوي خانواده از جوانان، روحیه قناعت  دهد، از جمله حمایت در شهرستان کاهش می

  خواهی هاي ناشی از شکست و زیاده و در نتیجه پایین بودن میزان سرخوردگی

 با شرایط نامساعد اقتصادي و حتی اخالقی همسر  سازگاري زنان 

  باال بودن میزان همبستگی اجتماعی ناشی از فرهنگ سنتی، مخصوصاً در محالت

هاي معنوي، نظارت اجتماعی توسط همسایگان و اهمیت  فقیرنشین شهري که منجر به حمایت

 گردد. یافتن آبرو و شخصیت اجتماعی می

  در قبال آن و عدم آگاهی زنان از حقوق مشروع و قانونی مردساالري سنتی و تمکین زنان

 خود، وابستگی اقتصادي و تحرك اجتماعی نازل زنان

 هاي جدید ها و مقوالت فرهنگ کهن با واقعیت ناهمسازي نظام ارزش 

 انسجام فرهنگی، یکنواختی و عدم تنوع، و کندي تحوالت فرهنگی تا به امروز 

 استان و دور ماندن از تحوالت فرهنگی کشور پراکندگی روستاها و نقاط جمعیتی 

  پایین بودن هزینه خانوار در استان مخصوصاً در زمینۀ مسکن که در کل کشور پایینی

 -کند (بعد استانی هاي جوان وارد می قیمت را مسکن یزد داراست و فشار اقتصادي کمتري به زوج

 )1387-مأخذ: مطالعات آمایش استان یزد

اجتماعی   سرقت یک پدیدههاي مورد توجه در این گزارش، سرقت است.  یکی دیگر از آسیب

 ،تر شهروندان عادي بیش و رود شمار می اموال و مالکیت به ترین جرایم علیه  است و یکی از قدیمی

هاي  سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، باال رفتن هزینه سرقتهاي  شوند. پیامد از آن متضرر می

هاي  داشتن بخشی از نیرو ، مصروف نگهگذاري هاي کار، تالش و سرمایه ه نگیزتولید، از بین بردن ا

توان چنین برشمرد: عامل اقتصادي، عامل سیاسی، عامل  را می  امنیتی که عوامل این پدیده

ند بر پدیده سرقت توان عامل قضایی که این عوامل میهاي قانونی،  اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی

هاي مختلف استان نشان داده شده است در جدول ذیل آمار سرقت در شهرستان  اثرگذار باشند.

  هاي استان مشخص است.که با مشاهده این آمار، جایگاه شهرستان طبس در میان سایر شهرستان
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  سرقت هاي  عادي برحسب نوع در شهرستان هاي مختلف استان یزد.-178شماره جدول

  شهرستان
  سرقت از اماکن

  سایر اماکن  مراکز صنعتی و تجاري  هامغازه  منازل  اماکن دولتی

  41  0  19  37  10  ابرکوه

  63  0  33  70  12  اردکان

  11  0  12  19  6  بافق

  0  0  0  0  0  بهاباد

  49  0  9  60  13  تفت

  3  0  5  21  2  خاتم

  4  0  9  25  5  صدوق

  7  0  18  74  8  طبس

  44  0  25  91  11  مهریز

  15  0  50  80  5  میبد

  324  0  196  526  34  یزد

  561  0  376  1003  106  جمع

درصد 

 1,25 0,00 4,79 7,38 7,55  شهرستان

  سرقت هاي  عادي برحسب نوع در شهرستان هاي مختلف استان یزد. (دنباله)

  شهرستان
  سرقت انواع وسایل نقلیه

  سایر  سرقت احشام
  موتور سیکلت و دوچرخه  اتومبیل

  18  41  37  1  ابرکوه

  82  66  152  7  اردکان

  53  21  107  1  بافق

  0  0  0  0  بهاباد

  102  47  34  4  تفت

  20  19  21  0  خاتم

  64  28  35  2  صدوق

  74  35  23  0  طبس

  95  56  65  1  مهریز

  119  57  196  5  میبد

  1743  85  2219  159  یزد

  2370  455  2889  180  جمع

 3,12 7,69 0,80 0,00  درصد شهرستان

  .1388-آماري استان یزد مأخذ: سالنامه

  

سرقت در شهرستان به نسبت پایین ي تهیه شده مشخص است که میزان هااز آمار و نسبت

باشد و در بین جرائم مربوط به سرقت شهرستان، سرقت از منازل، اماکن دولتی و سرقت احشام می

  اند.ها را به خود اختصاص دادهباالترین نسبت
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ضررهاي جبران ناپذیراجتماعی  ،زندگی فرديفناي برتباهی و  اعتیاد به مواد مخدر، عالوه

ارتکاب انواع انحرافات و جرایم مثل سرقت،  ؛ضعف پایبندي به اصول اخالقی و دینی ؛همچون

فحشا، خشونت هاي اجتماعی و خانوادگی، تجاوز و قتل؛ افزایش شغل هاي کاذب و نامناسب؛ 

ن بخصوص دختران و پسران جوان، سرایت اعتیاد به بیکاري، بی خانمانی و فقر، افزایش معتادا

افراد خردسال جامعه، افزایش تعداد مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر؛ و پیوند بین قاچاق مواد 

مخدر و مسائل سیاسی و امنیتی را، بر خانواده و جامعه و کشور تحمیل میکند و سالمت و امنیت 

  ازد.اجتماعی را به شدت مخدوش و مغشوش می س

هاي استان، شهرستان طبس (به دلیل موقعیت جغرافیایی) از تهدید به نسبت شهرستان

شدیدتري از نقطه نظر قاچاق مواد مخدر برخوردار بوده و شهروندان طبسی بیش از سایر 

مخدر قرار دارند.  آمار و اطالعات مربوط نیز مبین  هاي استان در معرض آثار سوء موادشهرستان

  سازد.وده و لزوم توجه بیشتر مسئولین به این مهم را مشهود میاین مطلب ب

  

  
  

  
  شده در شهرستان هاي مختلف استان یزد. مخدرکشف مواد انواع-179شماره جدول

  شهرستان
  مرفین  هروئین  جمع کل

  کیلو  گرم  کیلو  گرم  کیلو  گرم

  0  0  0  109  93  254  ابرکوه

  108  455  9  772  1011  120  اردکان

  175  990  155  385  3039  161  بافق

  0  0  0  0  0  0  بهاباد

  0  0  41  300  78  895  تفت

  250  0  0  106  1950  235  خاتم

  0  0  0  114  63  236  صدوق

  0  0  242  217  8771  900  طبس

  212  225  252  511  2443  729  مهریز

  0  0  0  642  219  134  میبد

  1056  565  932  849  23584  892  یزد

  1803  225  1626  5  41255  556  معج

  0  14,88  21,26  درصد شهرستان

  0  833  0  308  92  4  ابرکوه

  1  8  41  475  850  410  اردکان
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  انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان هاي مختلف استان یزد. : 179ادامه جدول شماره 

  شهرستان
  سایر  حشیش  تریاك

  کیلو  گرم  کیلو  گرم  کیلو  گرم

  0  815  110  146  2596  825  بافق

  0  0  0  0  0  0  بهاباد

  25  900  2  813  8  882  تفت

  28  685  317  564  1353  880  خاتم

  23  72  0  549  39  501  صدوق

  3  397  237  195  8289  91  طبس

  0  270  0  34  1978  689  مهریز

  1  493  51  190  165  809  میبد

  62  963  1427  738  20113  777  یزد

  148  436  2189  12  35488  868  جمع

  2,03  10,83  23,36  درصد شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

- آمار موجود نیز حاکی از کشف درصد باالیی از مواد مخدر کشف شده در شهرستان طبس می

درصد از کشفیات مواد مخدر استان مربوط به شهرستان طبس است که نشان 15باشد.  در حدود 

در مورد دستگیرشدگان در ارتباط با جرائم   این شهرستان است. دهنده آمار باالي کشفیات در

دهد که سهم باالیی از دستگیرشدگان، مربطو به مربوط به موادر نیز نتایج آماري نشان می

ه استان در درصد از مردان دستگیر شد 24,87درصد از زنان و  14,29شهرستان طبس است.  

که جرائم مربوط به شهرستان تهدیدي براي  از آمار مشخص است سطح شهرستان طبس است.

  اهالی شهرستان به ویژه زنان شهرستان است.
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  اتهام در شهرستان هاي استان. نوع بر حسب مخدر مواد با ارتباط در شدگان دستگیر-180شماره جدول

  شهرستان
  نگهدارنده  توزیع کننده  حمل کننده  قاچاقچی

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  0  6  0  157  1  150  0  4  ابرکوه

  0  10  2  116  9  99  0  8  اردکان

  0  9  4  88  3  28  0  24  بافق

  0  0  0  0  0  0  0  0  بهاباد

  0  14  1  200  0  46  0  5  تفت

  2  6  3  80  8  44  0  17  خاتم

  0  0  0  122  0  39  0  1  صدوق

  0  36  28  337  17  180  3  57  طبس

  0  1  2  76  0  21  0  10  مهریز

  0  0  0  115  0  14  0  11  میبد

  6  151  50  1103  52  584  1  177  یزد

  8  233  90  2394  90  1205  4  314  جمع

 0,00 15,45 31,11 14,08 18,89 14,94 75,00 18,15  درصد شهرستان

  اتهام در شهرستان هاي استان. (ادامه) نوع بر حسب مخدر مواد با ارتباط در شدگان دستگیر

  شهرستان
  جمع کل  تباع بیگانها  معتاد

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  1  327  0  10  0  0  ابرکوه

  11  248  0  15  0  0  اردکان

  7  150  0  1  0  0  بافق

  0  0  0  0  0  0  بهاباد

  1  277  0  12  0  0  تفت

  13  150  0  3  0  0  خاتم

  0  164  0  2  0  0  صدوق

  48  614  0  4  0  0  طبس

  2  114  0  6  0  0  مهریز

  0  152  0  12  0  0  میبد

  110  2102  1  87  0  0  یزد

  193  4298  1  152  0  0  جمع

  24,87  14,29  0  2,63  0  0  درصد شهرستان

  .1388-مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  تعداد و سرانه مراکز و تأسیسات فرهنگی شهرستان - 4- 4-1-21

 هايهاي عمومی است.کتابخانه سازي از اهداف کتابخانه رسانی و فرهنگ ارائه خدمات اطالع

دهد،این افراد از هر  ارائه می  و به آنها خدمات هستندمومی با تمام اقشار جامعه در ارتباط ع

شود و به همه آنها آموزش  فلسفه و موقعیت اقتصادي را شامل می سن،طبقه اجتماعی، تحصیالت،
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  .نمود اتالقرا " دانشگاهی براي همه" عنوان  هاي عمومیکتابخانهتوان به  دهد به این ترتیب می می

کتابخانه عمومی در سطح شهرستان وجود داشته  6، تعداد 1388در شهرستان طبس تا پایان سال 

ذکر شده است.  اطالعات مربوط به تعداد اعضا و تعداد کتب  181ها در جدول است که اسامی آن

ه دو داده شده است.  الزم به ذکر است ک نمایش 182هاي شهرستان در جدول موجود در کتابخانه

  اندازي شده است.در روستاهاي اسفندیار و کریت راه 1389کتابخانه عمومی روستایی نیز در سال 

  
  کتابخانه هاي عمومی شهرستان طبس.- 181شماره جدول

  سال تأسیس  کتابخانه  ردیف

  1313  کتابخانه ارشاد  1

  1384  کتابخانه امیرکبیر عشق آباد  2

  1382  انه دشتغرانکتابخ  3

  1387  کتابخانه دیهوك  4

  1388  کتابخانه شهداي گمنام طبس  5

  1380  کتابخانه امامزاده حسین ابن موسی الکاظم  6

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

هاي فرهنگی و هنري نیز در ارائه خدمات فرهنگی به ساکنین شهرستان فعال بوده و بر کانون

عدد کانون فرهنگی قابل ذکر  6یدانی صورت گرفته در سطح شهرستان تعداد اساس تحقیقات م

  باشند:بوده که به شرح ذیل می

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  

 (مؤسسه فیلم سازي) 1384سال تأسیس  - دهکده سیما 

 1382سال تأسیس  - السالم)(علیهمؤسسه بیت الزهرا 

 1386سال تأسیس  -انجمن مفاخر ایران 

 1379سال تأسیس  -کانون فرهنگی المهدي وابسته به کمیته امداد 

 1387سال تأسیس -الهدي صدر طبسکانون فرهنگی اجتماعی بانوان بنت 

کانون فرهنگی هنري در مساجد سطح شهرستان فعال  32عالوه بر موارد ذکر شده، 

فراغت گروه نوجوانان  ایجاد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به منظور پرکردن اوقاتاست.

خوانی بین  آوردن آموزش و سرگرمی براي آنها، هم چنین در راستاي فراگیر کردن کتاب و فراهم
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باشد. در شهرستان طبس نیز تعداد سه عدد کانون پرورش فکري کودکان و کودکان و نوجوانان می

  ان داده شده است.نش 183ها در جدول نوجوانان وجود دارد که اطالعات اماري مربوط به آن

توان هاي فرهنگی انجام شده در سطح شهرستان میاز دیگر موارد قابل ذکر در زمینه فعالیت

کانون تبلیغاتی در سطح شهرستان به فعالیت  4هاي آگهی تبلیغاتی اشاره نمود که تعداد به کانون

  ها:مشغولند.  اسامی این کانون

 1384کانون طبس پژواك سال تأسیس  

 1383گهی پیام سال تأسیسکانون آ 

  1384کانون آگهی برتر سال تأسیس 

  1386کانون آگهی اندیشه سال تأسیس  

  میباشد.  مراکز قرآنی مردمی فعال در شهرستان نیز شامل؛

 شامل کتابخانه تخصصی، واحد آموزش و پژوهش،  السالم)(علیهمرکز دارالقرآن ثامن الحجج

  هاي قرآنی) در طبس و روستاي جمزی (شکوفهمهد کودك قرآن 2نمایشگاه علوم قرآنی، 

 روستاي فهالنج (سالم اهللا علیه)دارالقرآن حضرت زینب  

 دارالقرآن حضرت ولی عصر (عج) روستاي جوخواه  

 روستاي جمز السالم)(علیهدارالقرآن امام علی  

 جلسه قرآنی در روستا و  3روستاي مودر و تعداد  (صلوات اهللا علیه)دارالقرآن حضرت محمد

  جلسه در طبس 3تعداد 

 خانه قرآن الرحمن روستاي کریت  

 السالم)(علیهوابسته به آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم السالم)(علیهمهد الحسین 

  هاي قرآنی مشغول به فعالیتنتد.بوده که در راستاي فراگیر نمودن فعالیت

هاي انجمن تئاتر، انجمن نامانجمن فرهنگی هنري به 3مرکز ویدئو کلوپ و  8همچنین تعداد 

باشند. نشریه دانشجویی از دیگر امور فرهنگی شهرستان طبس می 3فیلم و عکس و انجمن ادبی و 
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شاعر،  40شود. نسخه منتشر می 1000نشریه محلی افق طبس به صورت ماهیانه و با شمارگان 

  گروه تئاتر نیز مشغول فعالیت هستند. 3هنرمند تجسمی و  50نویسنده،  10

  
  هاي بخش فرهنگی در شهرستان طبس.وضعیت شاخص -182شماره جدول

  عنوان
شهرستان 

  طبس
  سهم شهرستان از استان  استان یزد

  سینما
  0  4  0  تعداد

  0  2196  0  گنجایش

  تعداد نمایشگاه
  3,2  63  2  کتاب

  9,8  71  7  سایر

  بازدیدکنندگان نمایشگاه
  1,3  342900  4500  کتاب

  7,4  20200  1500  سایر

  6,6  45  3  تعداد چاپخانه تحت نظارت اداره ارشاد

  کتابخانه

  7,3  82  6  تعداد

  3  962290  28851  جلد کتاب

  4,3  72519  3138  اعضاء

  7  1778587  124814  موارد مراجعه

کانون پرورش فکري 

  کودکان و نوجوانان

  15,8  19  3  تعداد

  12,8  196899  25277  جلد کتاب

  10  14164  1427  اعضاء

  6,2  244930  15245  موارد مراجعه

  تعداد اماکن مذهبی

  6,2  130  8  اماکن متبرکه

  11,5  2047  235  مسجد

  5,8  380  22  تکیه و حسینیه

  0  35  0  هااماکن مذهبی اقلیت

  3,2  24853  805  تعداد زائران حج تمتع و عمره

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي فرهنگی و سهم شهرستان به استان، شاهد فقر شهرستان در بسیاري از در مورد شاخص

درصد از جمعیت 6,6ها هستیم.  با توجه به سهم جمعیتی و مساحتی شهرستان (این شاخص

درصد، نشان دهنده ضعف 10هاي کمتر از درصدي مساحت استان) وجود نسبت 42,8استان و 

باشد.  شاید مهمترین مورد مربوط به نبود سینما در سطح شهرستان میشهرستان در آن نسبت 

رود.  عدم برگزاري در حد باشد که یکی از مراکز تفریحی سالم در جوامع امروزي به شمار می

ها (به عنوان مثال ها از یک سو و عدم استقبال اهالی شهرستان از این نمایشگاهمطلوب نمایشگاه
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درصد از 1,3هاي کتاب در شهرستان طبس برگزار شده و تنها درصد از نمایشگاه3,2

  اي چالش برانگیز قلمداد شود.تواند مسئلهبازدیدکنندگان مربوط به این شهرستان هستند) نیز می

هاي شهرستان با کمبود تعداد کتب مواجه رسد کتابخانههاي ارائه شده به نظر میاز نسبت

درصد 3هاي استان در این شهرستان قرار دارند تنها کتابخانه درصد از7,3هستند و با وجود اسنکه 

هاي پرورش فکري کودکان و اي در این شهرستان وجود دارد.  در مورد کانوناز کتب کتابخانه

شاهد عدم استقبال مناسب اهالی  ،رغم آمار مناسب از نظر تعداد این اماکننوجوانان نیز علی

  شهرستان هستیم.

  ...هاي آموزشی، بهداشتی، مذهبی وريمشارکت مردم در ایجاد کاربمیزان -5- 4-1-21

 مرکزي فالت خشک و گرم خصوصاً و کوچک جوامع در زندگی اساس گذشته هايقرن طی

 کمی نظام در توانمی را موضوع این شاهد و است. نمود بوده و تعاون مشارکت و همکاري بر ایران

 مانند عمومی نیازهاي تأمین جهت دانست. از طرفی اتقنو و آب تأمین نحوه خصوصاً و کشاورزي

 وقفیات و وقف نظام است. گرفتهمی صورت مردم توسط هاییمشارکت همواره و ... مساجد، مدارس

ساختن  براي است. چنانکه بوده آن تداوم و حفظ و هاکاربري این ایجاد به مردم اهتمام بیانگر

 هايزمین و ... آنها نگهداري هزینه کردن راهی، فراهم ینب انبارهاي عمومی، آب هايحمام مساجد،

 طی و حاضر حال در. دارد و داشته وجود شهرستان روستاهاي و محالت در اکثر توجهی قابل وقفی

 و هامساجد، حسینیه مانند مذهبی فضاهاي احداث زمینه مردمی در مشارکت نیز گذشته هايدهه

 هايبهداشتی (خانه و واحدهاي آموزشی ساخت در اینکه است؛ ضمن داشته بیشتري نمود تکایا

 در نقدي، مشارکت هايکمک صورت ارائهبه توجهی قابل هايکمک محالت در بهداشت) نیز

 و دولت مداخله قدرت افزایش به توجه با وجود این شکل گرفته است. با زمین ساز و اهداء و ساخت

 دولتی هايدستگاه به بیشتر مردم ها، نگاههوژپر و هااعتبارات طرح تأمین صورت به آن نقش

  است. شده کاسته هاي مختلفپروژه در مشارکت و تأمین در هاآن نقش میزان از و شده معطوف

متر مربع عرصه و  785فنجان میاه نهرین طبس، دو هزار و  292هزار و  19سوم از کل   یک

هزار  164مربع عرصه تجاري و مسکونی، متر 780هزار و  439اعیان واحدهاي تجاري و مسکونی، 
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 600هزار و  118هکتار اراضی مزروعی و  500متر مربع عرصه اداري و آموزشی، هزار و  900و 

شود. همچنین  مترمربع عرصه و اعیان باغات، جزو سرمایه موقوفات شهرستان طبس محسوب می

تعداد کل موقوفات  پارچه روستا به صورت شش دانگ متعلق به موقوفات است. 20تعداد 

 1388درآمد بقاع متبرکه طبس در سال  باشد کهمیه عرق 4200فقره و  440شهرستان طبس 

  میلیون ریال بوده که در راستاي تهیه امکانات رفاهی براي زائران هزینه شده است. 860مبلغ 

تکمیل یک احداث و توان به هاي اخیر در دست اقدام است میهاي اوقاف که در سالاز فعالیت

میلیون ریال، احداث یک باب سالن در حسینیه  300باب سالن در مسجد جامع طبس با اعتبار 

کف آن تکمیل شده و  مترمربع در دو طبقه که طبقه هم 200موقوفه میارزه به مساحت هزار و 

درصد پیشرفت فیزیکی است، احداث چهار باب سوئیت در روستاي خرو  70طبقه فوقانی داراي 

چنین سرویس  خانی، و احداث یک باب سالن چندمنظوره و هم از رقبات موقوفه امیرحسن علیا

چنین  هماشاره نمود.  زاده سیدحسین(ع) روستاي زرگ  بهداشتی در مجاورت بقعه متبرکه امام

رسانی به بقعه متبرکه  زاده روستاي فشاه و برق احداث یک باب سالن چند منظوره در مجاورت امام

میلیون ریال، احداث مسجد  200ا با همکاري اداره برق طبس و با اعتبار یک میلیارد و این روست

باب مغازه در ضلع شمالی  13درصد پیشرفت فیزیکی، احداث  70در روستاي پیرحاجات با 

حسینیه وکیلی، و همکاري در الیروبی قنوات روستاهاي داراي موقوفه نیز از دیگر اقدامات اداره 

  خیریه شهرستان طبس در حوزه عمرانی است. اوقاف و امور

  

  تربیت بدنی- 1-22- 4

  هاي ورزشیتعداد، مساحت و سرانه تأسیسات و مکان- 1- 4-1-22

اجراي  و بر آموزش هاآن و کیفیت است، ورزشی هايفعالیت بستر اجراي ورزشی اماکن

و  مربیان و کارشناسان يبرا  .دارد مستقیم تاثیر ورزشی هايو رقابت مسابقات برگزاري و تمرینات

ورزشی باید در  مختلف هايرشته هايمهارت به مربوط هايآموزش که است محرز کامالً ورزشکاران

ورزشی باشند.   رشته آن جاري و مصوب استانداردهاي و هاویژگی داراي که گردند ارائه محیطی

 هاي ورزشیدرآموزش انورزشکار روانی شرائط و کنترل جسمانی سالمت حفظ اول زیرا در درجه
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است.  در جدول شماره  ورزشی هايفعالیت به پرداختن اصلی هدف قرارگیردکه توجه مورد باید

  هاي متولی امر ورزش در شهرستان طبس ذکر شده است.تعداد ادارات و سازمان 183
  

  دنی شهرستان طبس.تعداد ادارات مربوط به سازمان تربیت ب-183جدول شماره 

  تعداد  شرح

  اداره 1  اداره تربیت بدنی

  نمایندگی 2  هاي دستگردان  و دیهوكنمایندگی افتخاري در بخش

  هیأت 28  هاي فعال در بخش آقایان و بانوانتعداد هیأت

  2  ایستگاه هاي ورزش صبحگاهی

  *11  هاي ورزشی موجود و فعال شهرستانتعداد سالن

  فرمانداري طبس. -اجتماعی شهرستان طبس مأخذ: گزارش وضعیت

  سالن  ذغالسنگ 1سالن دانشگاه آزاد،  1سالن آموزش و پرورش،  3سالن مربوط به تربیت بدنی،  6*شامل 
  

 ورزشی، درانجام هايرشته آموزش هايبر برنامه عالوه ورزشی اماکن استانداردهاي و کیفیت

 و روانی جسمانی مهارت و آمادگی نمایش هارائ محل که مسابقات خصوصاً برگزاري و تمرین

 و شرائط ورزشی باید مطابق اماکن ساخت بنابراین. ، بسیار موثر استباشدورزشکارمی

رشته و مقررات مانند قوانین مختلف هاي زمینه در ایمنی موارد تمام درآن که باشد استانداردهایی

 و محل گردیده جهیز آنها رعایتوت درساخت مهندسی و معماري ورزشی، بهداشت، و اصول هاي

مشخصات فضاهاي ورزشی شهرستان طبس  184.  در جدول آید فراهم ورزشکاران براي مناسبی

  بیان گردیده است.
  مشخصات فضاهاي ورزشی شهرستان طبس.-184شماره جدول

ف
دی

ر
  

  ورزشگاه

از
وب

ر
  

ده
شی

پو
سر

  

  نام مکان
مساحت 

  (مترمربع)
  اتتوضیح

       مجموعه ورزشی آزادي طبس  1
سالن ورزشی 

  شهید الهی
  فوتبال، والیبال، بدمینتون  792

       مجموعه ورزشی آزادي طبس  2
سالن ورزشی 

  نشاط
  فوتبال، والیبال، بدمینتون و هندبال  1056

       مجموعه ورزشی بخش دستگردان  3
سالن ورزشی 

  حجاب
  فوتبال، والیبال، آمادگی جسمانی  864

       ه ورزشی پیروزي طبسمجموع  4
سالن ورزشی 

  عفاف
910  

بسکتبال، والیبال، تنیس روي میز، کاراته، 

  آمادگی جسمانی

     -  26313    مجموعه ورزشی آزادي طبس  5
هاي شهید الهی و نشاط و زمین شامل سالن

  چمن

  شامل استخر روباز     -  3308    مجموعه ورزشی پیروزي طبس  6

     -  8200    داستادیوم ورزشی وحدت عشق آبا  7
شامل سالن ورزشی حجاب و زمین فوتبال 

  روباز

  -     -  3300    سالن ورزشی انقالب عشق آباد  8

  داراي جایگاه و سکوي تماشاچی  8800  زمین چمن     واقع در استادیوم آزادي طبس  9
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  مشخصات فضاهاي ورزشی شهرستان طبس.-184جدول شماره ادامه 

ف
دی

ر
  

  ورزشگاه

از
وب

ر
  

ده
شی

پو
سر

  

  کاننام م
مساحت 

  (مترمربع)
  توضیحات

     واقع در استادیوم آزادي طبس  10

زمین مینی 

فوتبال 

  چمنی

800  -  

     واقع در استادیوم آزادي طبس  11
زمین فوتبال 

  و هندبال
  با پوشش آسفالت  1125

  -  220  سالن کشتی     واقع در استادیوم آزادي طبس  12

  -  242  لزمین والیبا     واقع در استادیوم آزادي طبس  13

     واقع در استادیوم پیروزي طبس  14

زمین 

هندبال و 

  فوتسال

1125  -  

  -  576  استخر شنا     واقع در استادیوم پیروزي طبس  15

  خاکی  8250  زمین فوتبال     واقع در استادیوم انقالب عشق آباد  16

  آسفالت  1125  زمین فوتبال     واقع در استادیوم وحدت عشق آباد  17

18  -     
رزشی سالن و

  باستانی
100  

خیابان پنجه علی جنب مدرسه ابن 

  سینا

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

هاي تربیت بدنی از جمله؛ نسبت تعداد ورزشگاه به وضعیت شهرستان طبس در شاخص

نسبت مساحت یکصدهزار نفر جمعیت، نسبت مساحت فضاهاي روباز ورزشی به صدنفر جمعیت، 

هزار نفر فضاهاي سرپوشیده ورزشی به صدنفر جمعیت، نسبت تعداد زمین چمن فوتبال به ده

نشان داده شده  185هزار نفر جمعیت در جدول هاي ورزشی به دهجمعیت و نسبت تعداد سالن

هاي معرفی، حتی در سطح از این جدول مشخص است که شهرستان طبس در شاخص  است.

جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.  با این وجود تمایل مردم شهرستان در جایگاه  استان نیز از

باالتري نسبت به امکانات ورزشی موجود قرار دارد.  بدین معنی که در مورد شاخص تعداد ورزشکار 

به یکصدهزارنفر جمعیت، رتبه شهریتان در مقام چهارم استان قرار دارد و حال آنکه در مورد 

هاي ورزشی) رتبه شهرستان وط به امکانات ورزشی (نسبت مساحت و تعداد سالنهاي مربشاخص

  تري قرار دارد.در جایگاه پایین
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  جایگاه شهرستان طبس در شاخص هاي تربیت بدنی.- 185 شماره جدول

  سال  شاخص

تعداد 

شهرستان 

  مورد بررسی

شاخص 

  شهرستان

شاخص 

  استان

رتبه 

  ستانشهر

باالترین مقدار 

  شاخص

ترین مقدار پائین

  شاخص

  مقدار
شهرستان 

  مربوطه
  مقدار

شهرستان 

  مربوطه

نسبت تعداد ورزشگاه 

به یکصدهزار نفر 

  جمعیت

  یزد  1,3  بافق  2,8  -  2,1  -  5  65

 یزد  1  مهریز  2,7  -  1,9  -  7  75

 یزد  0,8  مهریز  4,3  4  1,6  2,9  10  83

نسبت مساحت فضاهاي 

باز ورزشی به صدنفر رو

  جمعیت (مترمربع)

  -  -  یزد  5,7  -  3,7  -  -  65

 یزد  8,3  ابرکوه  31,4  -  16,6  -  7  75

 یزد  8,5  مهریز  41,1  6  14,9  20  10  83

نسبت مساحت فضاهاي 

سرپوشیده ورزشی به 

صدنفر جمعیت 

  (مترمربع)

  اردکان  1,2  بافق  6,1  -  2,3  -  5  65

  یزد  1,7  بافق  5,3  -  2,8  -  7  75

  میبد  4,7  صدوق  21,6  8  6,8  5,4  10  83

هاي نسبت تعداد سالن

هزار نفر ورزشی به ده

  جمعیت

  یزد  0,1  بافق  1,1  -  0,28  -  -  65

  مهریز  0,13  بافق  0,96  -  0,37  -  7  75

  یزد  0,4  صدوق  2,07  7  0,47  0,58  10  83

نسبت تعداد زمین چمن 

هزار نفر فوتبال به ده

  جمعیت

  -  -  یزد  0,6  -  0,3  -  -  65

 یزد  1  مهریز  2,7  -  1,9  -  7  75

 یزد  1,2  مهریز  4,3  6  2  2,9  10  83

  .1385-مأخذ: مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طبس

  

  یافته استانتعداد ورزشکاران سازمان-2- 4-1-22

طقه به امر ساکنین یک من دادن از پارامترهاي مهم در تشخیص میزان توسعه یافتگی و اهمیت

باشد.  آمار مربوط به تعداد ورزشکاران سازمان یافته در - ورزش، تعداد ورزشکاران در هر منطقه می

نفر بوده است.  در جدول زیر جزئیات این  3221، 1388شهرستان طبس بر طبق سالنامه آماري 

  ورزشکاران نشان داده شده است.

تعداد  تان طبس درصد پایینی ازورزشکاران شهرسهاي بیان شده مشخص است که نسبت

هاي معرفی شده، والیبال (نسبت به در بین رشته اند.ستان را به خود اختصاص دادهورزشکاران ا

درصد از کل ورزشکاران این رشته در استان) در بین ورزشکاران شهرستان 10,57سهم استانی با 

ان تمایل بیشتري به رشته فوتبال بیشتر مورد توجه قرار دارد.  از نظر کمی نیز ورزشکاران است

آنچه مشخص است تمایل ساکنین شهرستان  هاي بعد قرار دارد.کشتی در رتبهداشته و الیبال و 

  هاي همگانی بسیار ناچیز است.به ورزش
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   1388 -شده در مسابقات ورزشی برحسب رشتهکنندگان سازماندهیشرکت -186شماره جدول

 رحش

ل
با

وت
ف

 

ی
شت

ک
ی 

دان
می

دو
 

ل
با

لی
وا

ل 
دبا

هن
ي 

رد
نو

وه
ک

 

گ 
ین

پ

گ
پن

ش  
رز

و

ی
گان

هم
 

نه
وز

 
ي

ار
رد

ب
 

دو
جو

 

یر
سا

 

 1433 0 0 31 28 91 43 402 14 115 1064  شهرستان

 33330 406 128 1668 529 960 628 3804 257 1485 14777  استان

درصد 

  شهرستان
7,20 7,74 5,45 10,57 6,85 9,48 5,29 1,86 0,00 0,00 4,30 

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

  هاي مختلفتعداد مربیان و داوران در رشته- 3- 4-1-22

عالوه بر تعداد ورزشکاران که از عوامل مربوط به میزان مشارکت ساکنین به امر ورزش است، 

نیز از جمله مواردي و...  تعداد هیاتهاي ورزشی، تعداد تیمها، تعداد داوران فعال، تعداد مربیان فعال

باشد.  اطالعات مربوطه که از هستند که نشان دهنده میزان توسعه یافتگی ورزش در شهرستان می

ذکر شده است و با تجزیه و تحلیل  187هاي استان استخراج شده است در جدول نقشه راه دستگاه

  ها پی برد.توان به جایگاه شهرستان در این شاخصآن می
  

  .در بخش تربیت بدنی 88سال  -جدول اقالم اطالعاتی شهرستانها -187شماره جدول

  یزد  میبد  مهریز  طبس  صدوق  خاتم  تفت  بافق  اردکان  ابرکوه  عنوان اقالم  ردیف

  29404  4000  2000  3119  1864  1410  2339  3300  5000  1750  ورزشکار سازمان یافته  1

  248  45  32  39  25  48  23  20  150  50  تعداد مربیان فعال  2

  138  15  28  60  26  38  25  35  80  20  تعداد داوران فعال  3

  4152  4709  8510  4809  5865  6051  4327  9145  3604  1719  سرانه ورزشی  4

  31  30  24  28  28  26  25  31  23  32  تعداد هیاتهاي ورزشی  5

6  
مسابقات قهرمانی 

  شهرستان
10  80  6  232  38  10  4  215  15  2725  

7  
میزبان مسابقات 

  استان
10  22  4  3  12  4  3  65  7  225  

8  
مدالهاي کسب شده 

  استانی
10  50  15  44  30  7  4  33  40  675  

9  
اعزام به مسابقات 

  استانی
60  50  5  16  35  27  10  82  16  171  

10  
ایستگاه ورزش 

  صبحگاهی
3  2  1  1  4  -  4  2  2  11  

11  
تیمهاي شرکت کننده 

  در لیگ استان
6  9  4  3  5  3  2  16  7  17  

12  
تعداد تیمها در لیگ 

  کشوري
-  2  3  -  3  -  -  8  1  12  

  سند راه تربیت بدنی. -مأخذ: نقشه راه دستگاه هاي استان



٣٧٩ 
 

  هاي ورزشیوضعیت مسابقات و تیم-4- 4-1-22

بر طبق تحقیقات میدانی صورت پذیرفته از فرمانداري طبس در خصوص اطالعات مربوط به 

به دست امده  188اي ورزشی شهرستان طبس، اطالعات جدول هبرگزاري مسابقات و میزبانی

  است.
  وضعیت مسابقات و تعداد تیمهاي ورزشی مربوط به شهرستان طبس -188شماره جدول

  تعداد  شرح

  مورد 4  تعداد مسابقات قهرمانی شهرستان

  مورد 3  میزبانی مسابقات استانی

  مورد 2  ده در لیگ هاي استانیتعداد تیم هاي شرکت کنن

  87مورد هندبال مربوط به سالهاي قبل از  1  تعداد تیم هاي شرکت کننده در لیگ هاي کشوري

  مورد 10  اعزام به مسابقات استانی

  شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی
مورد کشتی جوانان و نوجوانان  مربوط به سالهاي قبل از  2

87  

ورزشکاران شهرستان در مسابقات استانی و مقامهاي کسب شده توسط 

  کشوري
  مورد 4استانی 

  فرمانداري طبس. -مأخذ: گزارش وضعیت اجتماعی شهرستان طبس

  

  آموزش و پرورش-1-23- 4

هاي جنسی و سنی، شهري و بررسی میزان باسوادي جمعیت (برحسب گروه-4-1-23-1

  روستایی)

شود و با رشد و  زرگ اجتماعی محسوب میهاي پیچیده و بآموزش و پرورش یکی از سازمان

توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي پیوندي ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی 

هاي به یک حالت پیچیده درآمده است.ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن انسان

کننده نیازهاي ت و از سوي دیگر تأمیند یافته اسهاي سالم، بالنده، متعادل و رشمستعد به انسان

  هاي متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است.نیروي انسانی جامعه در بخش

سواد عالوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.  مثالً بسط و توسعه سواد و 

به بهبود کند که این هاي ترویجی و تخصصی کمک میهاي عمومی، در تسهیل آموزشآموزش

وري و باالرفتن میزان تولید و بهبود وضعیت اقتصادي منجر خواهد شد و این عامل هاي بهرهروش

شود.  بررسی موجب باال رفتن امکان تحصیل و توسعه فضا و کیفیت نظام آموزشی و... می نیز
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ن میزان سواد و باسوادي جمعیت شهرستان طبس از پارامترهایی است که در این قسمت به آ

  اشاره شده است.

اداره  طبس و شهرستان  آموزش و پرورش در مدیریتشهرستان طبس در حال حاضر داراي 

بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن  باشد.می آموزش و پرورش بخش دستگردان

که اند بودهدرصد باسواد  98/86ساله به باال در این شهرستان 6نفر جمعیت  59823از  )1385(

 189جدول شماره   درصد بوده است. 63/83بین زنانو در  21/90بین مرداندباسوادي در درص

ساله و بیشتر در شهرستان  6بیانگر اطالعات مربوط به تعداد و درصد افراد باسواد در جمعیت 

  باشد.طبس می
  

  ساله و بیشتر به تفکیک جنس و وضع سکونت 6 تعداد و درصد باسوادان شهرستان در جمعیت -189شماره جدول

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  مرد و زن

ساله و  6جمعیت 

  بیشتر

  8782  10443  15810  16998  24592  27441  52033  تعداد

  38/75  30/85  05/89  52/93  63/83  21/90  98/86  درصد

  .1385 - نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن

  

در جدول ذیل، درصد باسوادي مردان و زنان شهري و روستایی به تفکیک کودکان، نوجوانان، 

  ساالن و بزرگساالن بیان شده است.جوانان، میان

  

هاي سنی به تفکیک جنس و ساله و بیشتر بر حسب گروه 6درصد باسوادان شهرستان در جمعیت  -190شماره جدول

  ع سکونت.وض

  شرح

  هاي سنیگروه

  روستایی  شهري  جمع

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  مرد و زن

  78/95  19/96  52/96  69/95  21/96  90/95  05/96  ساله (کودکان) 6 -10

  32/98  80/97  71/99  32/99  25/99  74/98  99/98  ساله (نوجوانان) 11 -14

  49/96  66/97  31/99  38/99  23/98  73/98  48/98  ساله (جوانان) 15 -24

  98/67  71/86  87/86  56/94  44/79  43/91  49/85  ساالن)ساله (میان 25 -64

ساله و بیشتر  65

  (بزرگساالن)
55/20  63/30  02/9  26/41  71/13  14/21  99/4  

  .1385 - نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن
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  هاي آموزشیبررسی شاخص- 4-1-23-2

درصد و سهم تعداد کارکنان آموزشی، دفتري و  7ان از استان آموزان شهرستسهم تعداد دانش

رسد نسبت تعداد کارکنان به از این رو به نظر می درصد است. 81/8اداري شهرستان از استان 

- تواند نقطه قوتی در شاخصآموزان در شهرستان از میانگین استانی اندکی باالتر باشد و میدانش

  هاي آموزشی قلمداد شود.

  
  تحصیلی. سال - ها دوره کلیه  آموزان  و دانش و اداري   آموزشی، دفتري وکارکنان   آموزان دانش -191شماره جدول

  شرح

  کارکنان آموزشی، دفتري و اداري  آموزاندانش

  جمع  دختر  پسر
  آموزشی

  کل
  مرد و زن  زن  مرد

  1221  764  289  475  13468  6414  7054  شهرستان

  13851  8167  4662  3505  192295  94267  98028  استان

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

 درصد است.  12/9درصد و سهم تعداد کالس  52/12سهم تعداد آموزشگاه شهرستان از استان 

رود مدارس شهرستان نسبت به میانگین استانی از تعداد کمتري کالس بر این اساس انتظار می

در جدول ذیل، خوردار باشند که نشان از کوچک بودن واحدهاي آموزشی در شهرستان دارد.  بر

آموزان، کادر آموزشی، معلم و آموزشگاه شهرستان به استان و تعداد معلم و هاي دانشنسبت

  آموز (شهرستان و استان) براي مقاطع تحصیلی آورده شده است.آموزشگاه به صد نفر دانش
  

  

   1388-89سال تحصیلی  -هاي آموزشی شهرستان طبسشاخص - 192شماره جدول

  گزینه و شاخص  شرح
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اد

سو
  

-دانش

  آموزان

  تعداد

شهرستان 

  طبس

  -  214  2002  1650  2606  485  97  پسر

  -  335  1550  1436  2551  469  73  دختر

  467  549  3552  3086  5157  954  170  جمع

  3045  7854  42563  42880  80806  14396  1924  استان

آموزان شهرستان به نسبت دانش

  استان

84/8  63/6  38/6  2/7  34/8  7  34/15  

کادر 

  آموزشی

  تعداد
  56  -  164  195  381  -  24  شهرستان

  430  -  2368  2177  3311  -  311  استان

  نسبت کادر آموزشی شهرستان

  به استان

72/7  -  51/11  9  93/6  -  13  

تعداد معلم به صد نفر 

  آموزدانش

  12  -  62/4  32/6  39/7  -  12/14  شهرستان

  12/14  -  56/5  1/5  1/4  -  16/16  استان
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   1388-89سال تحصیلی  -هاي آموزشی شهرستان طبسشاخص: 192جدول شمارهادامه 

  

  شرح
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  شرح

  آموزشگاه

  تعداد
  -  10  29  39  115  68  3  شهرستان

  -  138  333  383  756  468  31  استان

  هاي شهرستاننسبت آموزشگاه

  به استان

68/9  5/14  21/15  18/10  7/8  2/7  -  

تعداد آموزشگاه به 

  آموزصد نفر دانش

  -  82/1  82/0  26/1  23/2  13/7  76/1  شهرستان

  -  76/1  78/0  9/0  94/0  25/3  61/1  استان

  کالس

  تعداد
  63  27  166  152  344  75  18  شهرستان

  288  417  1968  1861  3874  657  202  استان

  9/21  47/6  43/8  17/8  88/8  4/11  9/8  نسبت کالس شهرستان به استان

تعداد کالس به صد 

  آموزانشنفر د

  5/13  92/4  67/4  93/4  67/6  86/7  59/10  شهرستان

  46/9  31/5  62/4  34/4  79/4  56/4  5/10  استان

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

هاي آموزشی شهرستان به تفکیک مدارس شهري و در دو جدول ذیل، برخی از شاخص

آموز در هر س نشان دهنده تراکم دانشنسبت تعداد دانش آموز به کال  روستایی آورده شده است.

شود.  با مقایسه این شاخص کالس است که شاخصی در زمینه کیفیت آموزشی محسوب می

آموزان را در هر مشخص است که مدارس متوسطه عمومی دخترانه شهرستان باالترین تراکم دانش

ی شهرستان به شمار آید.  اي قابل تأمل براي مسئولین آموزشتواند به  مسئلهکالس دارند و می

اي نیز وضعیت مشابهی را به وجود هاي فنی حرفهآموزان پسر در هنرستانتراکم باالي تعداد دانش

  آورده است.
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  .مدارس شهري شهرستان -193 شماره جدول

  مقطع  شرح
تعداد 

  آموزشگاه

تعداد 

  آموزدانش

تعداد 

  کالس

نسبت 

آموز انشد

  به کالس

-نسبت دانش

  آموز به معلم

نرخ تقریبی 

  پوشش تحصیلی

  پسرانه

  100  16  19  73  1364  11  ابتدایی

  99  16  23  41  962  9  راهنمایی

  98  13  24  33  782  8  متوسطه عمومی

  98  12  15  21  323  2  کاردانش

  97  13  29  10  292  1  فنی

  97  18  19  10  187  8  دانشگاهیپیش

  دخترانه

  100  19  19  72  1361  9  ابتدایی

  99  15  23  44  1032  10  راهنمایی

  99  15  35  33  1182  11  متوسطه عمومی

  -  -  17  6  104  1  کاردانش

  -  -  -  -  -  -  فنی

  98  -  25  13  327  9  دانشگاهیپیش

  .1388-اداره آموزش و پرورش شهرستان طبس

  

وجود امکانات آموزشی روستایی در  در مورد آموزش و پرورش روستایی نکته قابل ذکر عدم

آموزان روستایی رسد دانشمقاطع متوسطه (دبیرستان، هنرستان و کارو دانش) است.  به نظر می

شهرستان براي ادامه تحصیل باید به مراکز جمعیتی نزدیک به روستایشان مراجعه کنند.  بر این 

آموزان روستایی بر اساس عالقه و اساس از مشکالت احتمالی پیش روي، اشتغال به تحصیل دانش

  شوند.تمایل و استعدادشان نبوده و بر با توجه به وجود مرکز آموزشی به تحصیل مشغول می
  

  .مدارس روستایی شهرستان -194شماره جدول

  مقطع  شرح
تعداد 

  آموزشگاه

تعداد 

  آموزدانش

تعداد 

  کالس

-نسبت دانش

  آموز به کالس

-ت دانشنسب

  آموز به معلم

نرخ تقریبی 

  پوشش تحصیلی

  پسرانه

  5/98  13  12  63  819  24  ابتدایی

  97  7  15  23  345  6  راهنمایی

  97  8  21  6  123  2  متوسطه عمومی

  -  9  15  77  1  -  کاردانش

  -  -  -  -  -  -  فنی

  -  -  -  -  -  -  دانشگاهیپیش

  دخترانه

  5/98  12  13  62  779  23  ابتدایی

  5/97  9  13  17  229  6  راهنمایی

  -  -  -  -  -  -  متوسطه عمومی

  -  -  -  -  -  -  کاردانش

  -  -  -  -  -  -  فنی

  -  -  -  -  -  -  دانشگاهیپیش

  .1388-اداره آموزش و پرورش شهرستان طبس
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  کم و کیف تأسیسات و تجهیزات ورزشی آموزش و پرورش شهرستان- 4-1-23-3

  باشد:ان طبس به شرح زیر میتجهیزات ورزشی موجود آموزش و پرورش شهرست

- احداث و مورد استفاده قرار می 1362در سال  18*30سالن ورزشی شهید کاظمیان به ابعاد 

باشد و همچنین گیرد. این سالن فاقد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی مرکزي و سرایداري می

  قسمتی از سالن ورزش تکمیل نشده است.

-تحویل و مورد استفاده دانش 1388در سال  18*30سالن ورزشی شادي صدقی به ابعاد 

گیرد. سالن مذکور فاقد تجهیزات اداره و عدم تکمیل سیستم گرمایشی و عدم آموزان قرار می

  باشد.وجود سرایداري می

% 35شروع و تاکنون  1384احداث آن از سال  30*60سالن ورزشی شهداي معلم به ابعاد 

  نیاز به تکمیل دارد.پیشرفت کار داشته و این سالن ورزشی 

 1370که از سال  16*36به ابعاد  (عجل ا... تعالی فرجه الشریف)استخر شناي سرپوشیده حضرت قائم

% پیشرفت فیزیکی داشته (کاسه استخر اجرا شده است) که نیاز به تکمیل 15شروع که تاکنون 

  این استخر وجود دارد.

متر شامل زمین چمن، سالن و زمین  4000مجموعه ورزشی شهید جعفري که با زمینی حدود 

  باشد براي احداث آن تاکنون هیچگونه اقدامی نشده است.ورزشی جنبی می

% پیشرفت 90بوده و  1384آموز شهر دیهوك که شروع آن از سال سالن ورزشی شهداي دانش

  باشد.فیزیکی داشته که فعالً به دلیل عدم تکمیل آن امکان استفاده از آن نمی

روباز مدارس که تقریباً همگی فاقد استاندارد الزم و تجهیزات کافی بوده و نیاز به  هايزمین

  مرمت و تجهیز دارند. 
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  آموزش عالی- 1-24- 4

  تعداد مراکز آموزش عالی- 1- 4-1-24

اي است که عملکرد آن بر تمام  نظام آموزش عالی از نهادهاي اصلی و اساسی هر جامعه

ه تأثیر به سزایی دارد. همچنین سیستم آموزش عالی، وضعیت هاي زندگی افراد آن جامع جنبه

  کند. سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را ترسیم می

مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و  3در شهرستان طبس تعداد 

  وجود دارد. السالم)(علیهدانشگاه فنی امام علی
  

  .1388- 89وضعیت مراکز آموزش عالی در پایان سال تحصیلی  -195شماره جدول

  تعداد مدرس  سال تأسیس  مرکز آموزش عالی
  تعداد دانشجو

  جمع  زن  مرد

  903  196  707  95  1374  دانشگاه آزاد اسالمی

  652  0  652  8  1378  السالم)(علیهدانشگاه فنی امام علی

  1550  1078  472  82  1382  دانشگاه پیام نور

  3105  1274  1831  185  جمع

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  ها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزادتعداد دانشجویان دانشگاه-2- 4-1-24

دانشجو در رشته کارشناسی حسابداري تأسیس شد و  60با  1382دانشگاه پیام نور: در سال 

  جو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.دانش 1550در حال حاضر 
  

هاي مختلف  هاي عمده رشته تحصیلی و دوره نور طبس برحسب گروه دانشجویان دانشگاه پیام -196شماره جدول

  تحصیلی.

  سال تحصیلی و

  گروه عمده رشته تحصیلی

  جمع کل  کارشناسی (لیسانس)  کاردانی (فوق دیپلم)

  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد

85- 1384  0 0 0 177 321 498 177 321 498 

86- 1385  1 1 2 299 574 873 300 575 875 

87- 1386  1 1 2 408 845 1253 409 846 1255 

88- 1387  0 0 0 403 836 1239 403 836 1239 

89- 1388  0 0 0 472 1078 1550 472 1078 1550 

 1187 862 325 1187 862 325 0 0 0  علوم انسانی

 205 139 66 205 139 66 0 0 0  علوم پایه

 108 42 66 108 42 66 0 0 0  فنی و مهندسی

 50 35 15 50 35 15 0 0 0  کشاورزي و دامپزشکی

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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در سال دانشجوي ورودي در دو رشته تأسیس شد.  50با  1374دانشگاه آزاد: در سال 

دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی  903تعداد  دانشجویان این دانشگاه  1388 -89تحصیلی 

    اند.وکارشناسی ارشد بوده
  

مختلف   هاي و دوره تحصیلی  رشته   عمده  گروه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی طبس برحسب  -197جدولشماره

  تحصیلی. 

تحصیلی و گروه  سال

  عمده رشته تحصیلی

  جمع کل  کارشناسی ارشد  کارشناسی (لیسانس)  کاردانی (فوق دیپلم)

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

85- 1384  344 186 530 573 309 882 0 0 0 917 495 1412 

86 - 1385  302 116 418 577 268 845 0 0 0 879 384 1263 

87- 1386  278 52 330 569 240 809 0 0 0 847 292 1139 

88- 1387  226 25 251 464 165 629 0 0 0 690 190 880 

89- 1388  254 48 302 438 139 577 15 9 24 707 196 903 

 343 119 224 0 0 0 261 86 175 82 33 49  علوم انسانی

 46 20 26 24 9 15 22 11 11 0 0 0  علوم پایه

 443 14 429 0 0 0 241 0 241 202 14 188  فنی و مهندسی

 71 43 28 0 0 0 53 42 11 18 1 17  هنر

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

دانشجو در رشته کاردانی معدن  35و با  1378طبس: در سال  السالم)(علیهدانشگاه فنی امام علی

جو در این دانشگاه در دانش 652تعداد  1388 - 89نوبت روزانه تأسیس شد و در سال تحصیلی 

   اند.حال تحصیل بوده
  

  

هاي عمده رشته  ) طبس برحسب گروهعلی(ع  و حرفه اي امام عالی فنی دانشجویان مرکز آموزش  -198شماره جدول

  هاي مختلف تحصیلی. تحصیلی و دوره

سال تحصیلی و گروه عمده رشته 

  تحصیلی

  جمع کل  کاردانی (فوق دیپلم)

  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد

85- 1384  553 0 553 553 0 553 

86- 1385  650 0 650 650 0 650 

87- 1386  645 0 645 645 0 645 

88- 1387  650 0 650 650 0 650 

89- 1388  652 0 652 652 0 652 

 652 0 652 652 0 652  فنی و مهندسی

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
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اساتید مشغول به تدریس در نیز اطالعات مربوط به  201و  200، 199ادامه و در جداول در

این سه دانشگاه ذکر شده است.  با توجه به آمار موجود و تحقیقات صورت گرفته واضح است که 

  این مراکز آموزشی عالی شهرستان با کمبود اساتید با مرتبه علمی باال مواجه هستند.
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  کارکنان آموزشی تمام وقت وحق التدریسی دانشگاه پیام نورطبس برحسب عنوان دانشگاهی- 199 شماره جدول

سال 

 تحصیلی

 کادر غیرهیئت علمی )1(التدریس  کادر هیئت علمی حق کادر هیئت علمی تمام وقت

 مربی استادیار دانشیار استاد جمع
مربی 

 آموزشیار
 مربی استادیار ردانشیا استاد جمع

مربی 

 آموزشیار

تمام 

 وقت
 التدریسی حق

85-1384 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 22 

86-1385 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 38 

87-1386 6 0 0 0 2 4 7 0 0 0 7 0 0 40 

88-1387 9 0 0 0 2 7 3 0 0 0 3 0 0 63 

89-1388 11 0 0 0 4 7 3 0 0 0 3 0 0 68 

  .1388 -آماري استان یزد مأخذ: سالنامه

  

  
  علی (ع) طبس بر حسب عنوان دانشگاهی عالی فنی و حرفه اي امام التدریسی مرکز آموزش  کارکنان آموزشی تمام وقت و حق-200 شماره جدول

 علمیکادر غیرهیئت  )1(التدریس  کادر هیئت علمی حق کادر هیئت علمی تمام وقت سال تحصیلی

 التدریسی حق تمام وقت مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد جمع مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد جمع

85-1384. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 41 

86-1385. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 48 

87-1386. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 2 48 

88-1387.. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 2 65 

89-1388. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 2 67 

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  

  



٣٨٩ 
 

  هاي آزاد اسالمی طبس بر حسب عنوان دانشگاهی کارکنان آموزشی دانشگاه-201 شماره جدول

 فاقد رتبه مربی آموزشیار بیمر استادیار دانشیار استاد جمع سال تحصیلی و جنس

85-1384 86 0 0 3 69 14 0 

86-1385. 84 0 0 6 60 18 0 

87-1386. 95 0 0 5 75 15 0 

88-1387. 87 0 0 4 69 14 0 

89-1388. 95 0 0 5 75 15 0 

 0 12 59 3 0 0 74 مرد..

 0 3 16 2 0 0 21 زن.

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  

  

  

  



٣٩٠ 
 

  هاي آموزش عالیبرخی شاخص- 3- 4-1-24

تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است که با 

مطالعه آن نسبت تعداد دانشجو به جمعیت، وضعیت جنسیت دانشجویان، دانشجو به استاد و... در 

باشند.  آمار و اطالعات مربوط اي با حد استاندارد مطلوب نیز میشود و شاخص مقایسهان بیان می

  نشان داده شده است. 202به این پارامترها در جدول شماره 

  
   1388سال  -هاي آموزش عالیشاخص -202شماره جدول

  مقدار  شاخص

  18/45  نسبت تعداد دانشجو به هزار نفر جمعیت

  59  نسبت دانشجویان مرد به کل دانشجویان (درصد)

  78/16  نسبت تعداد دانشجویان به اعضاي هیأت علمی

  50  ها (درصد)سهم دانشجویان پیام نور از کل دانشگاه

  21  ها (درصد)از کل دانشگاهالسالم)(علیهفنی امام علیسهم دانشجویان 

  29  ها (درصد)سهم دانشجویان دانشگاه آزاد از کل دانشگاه

  6  انشجونسبت اعضاء هیئت علمی به یکصد نفر د

  3/5  نسبت تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور به یکصد نفر دانشجوي این دانشگاه

  23/1  به یکصد نفر دانشجوي این دانشگاهالسالم)(علیهفنی امام علینسبت تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه 

  52/10  ین دانشگاهنسبت تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی به یکصد نفر دانشجوي ا

  مأخذ: محاسبات محقق.

  

  بهداشت و درمان - 1-25- 4

باشد که با این سالمت یکی از ابعاد مهم توسعه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی و ... می

سازد. توجه نامند چرا که انسان سالم جامعه سالم را میتفکر انسان سالم را محور توسعه پایدار می

شود که براي تالش در جهت حفظ و ارتقاء آن یک اولویت ملی محسوب می به سالمت انسان و

هاي درون بخشی و برون بخشی و جویی از هماهنگینیل به این هدف گسیل همه امکانات با بهره

  مشارکت مردم و جامعه الزم است.

 32مرکز بهداشتی درمانی،  7نفر پرسنل،  403شبکه بهداشت و درمان طبس با زیر مجموعه 

خدمات بهداشتی و  115اي اورژانس پایگاه شهري و جاده 7خانه بهداشت و یک بیمارستان و 

درصد در  40کند. یک بیمارستان یکصد تختخوابی نیز با پیشرفت فیزیکی باالي درمانی را ارائه می

برداري از آن بسیاري از مشکالت درمانی شهرستان از جمله کمبود حال احداث بوده که با بهره



٣٩١ 
 

مرتفع خواهد شد. در حال حاضر  NICUو  ICUهاي ویژه مانند هاي تخصصی مراقبتبخش

% کل 63تخت مصوب و ضریب اشغال تخت  75بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی با تعداد 

  جمعیت شهرستان را تحت پوشش دارد. 
  

ه هزار نفر هاي کلیدي و اصلی (تعداد تخت بیمارستانی به ازاء هر دبررسی شاخص-1- 4-1-25

  جمعیت، درصد اشغال تخت بیمارستانی و ...)

تخت بیمارستانی و در استان  75در شهرستان طبس با توجه به وجود تنها یک بیمارستان، 

درصد است. نسبت  3تخت وجود دارد. سهم تخت بیمارستان شهرستان از استان کمتر از  2650

  تخت است. 25تخت و در استان  9/10ان تخت بیمارستانی به ازاي هر ده هزار نفر در شهرست

تعداد مؤسسات درمانی فعال در شهرستان طبس به همراه اطالعات  203در جدول شماره 

اي با شرایط موجود در استان یزد نیز در این جدول انجام مربوط به آنها بیان شده است و مقایسه

ال تنها یکی از آنها در مؤسسه درمانی فع 20شده است.  از جدول مشخص است که از مجموع 

  شهرستان طبس قرار دارد.

  
ها برحسب وضعیت حقوقی (شامل هاي موجود در آن تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت -203شماره جدول

  بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه، زایشگاه و آسایشگاه).

  شرح

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی شهید صدوقی خدمات
  2جمع 1سایر خصوصی

 تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه

 75 1  0  0  0  0 75 1  شهرستان

 2650 20 730 3 312 4 1608 13  استان

 و1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

ز و در استان مرک 6/1نسبت مراکز بهداشتی و درمانی به ازاي هر ده هزار نفر در شهرستان 

ها شهرستان طبس در جایگاه مرکز است.  از امار موجود مشخص است که در این شاخص 5/1

مناسبی به نسبت سایر شهرستان هاي استان برخوردار نبوده و الزم است مسئولین به این امر 

  اي داشته باشند.توجه ویژه

  

                                                             
1

 باشد.ها و ... میشامل مؤسسات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، امورخیریه، بانک -
2

 ها لحاظ گردیده است.هاي ثابت بیمارستانتخت -



٣٩٢ 
 

کلینیک و مرکز  درمانی برحسب وضعیت جغرافیایی (شامل درمانگاه، کلینیک، پلی مراکز بهداشتی -204شماره جدول

  بهداشت).

  جمع  روستایی  شهري  شرح

  11  4  7  شهرستان

  160 39 121  استان

  7 3 6  رتبه شهرستان در استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

عداد داروخانه شهرستان از استان درصد و سهم ت 3/6سهم تعداد آزمایشگاه شهرستان از استان 

مشخص است، امکانات  205درصد است.  همانگونه که از آمار ارائه شده در جدول شماره  35/4

بهداشتی و درمانی شهرستان نیز به مانند مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان، از جایگاه مناسبی 

  باشد.برخوردار نمی

  
  . 1388امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان طبس  -205شماره جدول

  مرکز پرتونگاري  مرکز توانبخشی  داروخانه  آزمایشگاه  شرح

  3  4  4  6  شهرستان

  50  66  115  111  استان

  3  4  5  6  رتبه شهرستان در استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد
  

  و درمان وضعیت نیروي انسانی شاغل در بخش بهداشت- 2- 4-1-25

پزشک است.  4/6پزشک و در استان  8/4نسبت پزشک به ازاي هر ده هزار نفر در شهرستان 

پیراپزشک  8/33و در استان  8/34همچنین نسبت پیراپزشک به ازاي هر ده هزار نفر در شهرستان 

  است.
  

درمانی شهید صدوقی یزد برحسب گروه  خدمات بهداشتی و  دردانشگاه علوم پزشکی  کارکنان شاغل -206جدولشماره

  .شغلی 

  جمع  سایر کارکنان  پیراپزشکان  2و 1پزشکان  شرح

  330 58 239 33  شهرستان

  5937 1677 3578 682  استان

  6 6 5 5  رتبه شهرستان در استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

                                                             
 باشد.شامل پزشکان خارجی نیز می -1

 باشد.شامل پزشک، دندانپزشک، دامپزشک و دارو ساز می -2



٣٩٣ 
 

رصد پزشک عمومی هستند. با توجه به این د 60پزشک در شهرستان بیش از  33از مجموع 

مطلب، در شهرستان پزشک متخصص قلب، عفونی، اعصاب و روان، پوست و آمیزشی، مغز و 

  شناسی وجود ندارد.اعصاب، گوش و خلق و بینی، جراح پالستیک و آسیب
  

  ت بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.پزشکان شاغل دردانشگاه علوم پزشکی وخدما -207شماره جدول

  استان  شهرستان  شرح  استان  شهرستان  شرح

  272  20  پزشک عمومی

پزشک 

  متخصص

  9  1  چشم

پزشک 

  متخصص

  19  1  زنان و زایمان  45  1  داخلی

  13  0  قلب
جراحی 

  پالستیک
0  1  

  22  1  بیهوشی  7  0  عفونی

  13  1  پرتونگاري  40  2  اطفال

  6  0  شناسیسیبآ  13  0  اعصاب و روان

  44  0  سایر  4  0  پوست و آمیزشی

  292  11  جمع  21  2  جراحی عمومی

  96  2  دندانپزشک  6  1  ارولوژي

  0  0  دامپزشک  13  1  ارتوپدي

  22  0  داروساز  6  0  مغز و اعصاب

و  گوش و حلق 

  بینی
  682  33  جمع  10  0

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

هاي مورد در استان، نسبت خانه 212بهداشت روستایی در شهرستان و خانه  32با توجه به 

خانه و  12/1بهداشت روستایی به ازاي هر هزار نفر جمعیت روستایی تحت پوشش در شهرستان 

  خانه است. 3/1در استان 

  
  . 1388ها آن پوشش تحت جمعیت و روستاها فعال بهداشت هاي خانه - 208شماره جدول

  هاي بهداشت فعالخانه  شرح
  روستاهاي تحت پوشش  ورز)کارکنان (به

  جمعیت  تعداد  جمع  زن  مرد

  28567  183  56  34  22  32  شهرستان

  162370  1219  407  261  146  212  استان

  1  2  2  2  2  2  رتبه شهرستان در استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  



٣٩۴ 
 

  رایج و علل اصلی مرگ و میر شهرستانهاي بیماري-3- 4-1-25

ها از جمله امراض رایج شهرستان هاي قلب و عروق و فشار خون، دیابت و انواع سرطانبیماري

  باشد.و علل اصلی مرگ و میر می

  بهداشت و تنظیم خانواده- 4- 4-1-25

رد مو 297مورد و در استان  36هاي بهداشت و تنظیم خانواده در شهرستان تعداد کلینیک

هاي بهداشت و تنظیم خانواده به ازاي هر ده هزار است با توجه به این تعداد نسبت تعداد کلینیک

  کلینیک است.  8/2کلینیک و در استان  2/5نفر در شهرستان 

  

  هاي بهداشت و تنظیم خانواده.موارد مراجعه به کلینیک -209شماره جدول

  تعداد مرکز  شرح
  وارد مراجعهم

  جمع سایر موارد آي.یو.دي کاندوم قرص

  44438 1581 172 17671 25014  36  شهرستان

  479650 11372 3779 259703 204796  297  استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  هاي تهیه و توزیع و نگهداري مواد غذایی. از مکان هاي عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید فعالیت -210شماره جدول

 موارد بازدید شده  شرح

کارت معاینه 

بهداشتی 

 صادرشده

اخطار بهداشتی 

 صادرشده

  معرفی متخلفین

 به دادگاه
 اماکن تعطیل شده

 2 75 75 1829 3888 شهرستان

 213 2823 2823 29373 95642 استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  تأسیسات بهزیستی شهرستان-5- 4-1-25

مددکاري و  -آموزي، یک مرکز توانبخشیحرفه -مرکز توانبخشی 4در شهرستان طبس تعداد 

  یک مرکز آموزش و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیري وجود دارد.

 سنجیهاي فیزیوتراپی، کاردرمانی،گفتاردرمانیو شنواییمرکزتوانبخشیشهیدفوالدي بابخش  

 سال) 14آموزي توانا (دختران باالي حرفه - نبخشیمرکز توا  

 سال) 14آموزي شکیبا (دختران و پسران زیر حرفه - مرکز توانبخشی  

 سال) 14آموزي گلشن (پسران باالي حرفه - مرکز توانبخشی  

 مددکاري طراوت طبس (بیماران اعصاب و روان) - مرکز توانبخشی  



٣٩۵ 
 

  بشارتمرکز آموزش و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیري 

  وضعیت تأمین اجتماعی در شهرستان- 6- 4-1-25

 2200هاي زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب نوع بیمه در شهرستان، کل کارگاه

مورد) غیردولتی  1196ها دولتی و بقیه (مورد) کارگاه 1004درصد ( 45مورد است که بیش از 

  ه شده است.نشان داد این اطالعات 212و  211جدول شماره هستند.  در 
  

  .کارگاههاي زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب نوع بیمه -211شماره جدول

  شرح
 غیردولتی (غیرقراردادي) %)27دولتی (بر مبناي حق بیمه 

 %27برمبناي حق بیمه 
  جمع کل

  جمع غیرقراردادي قراردادي

  2200  1196  1004 41 963  شهرستان

  32469  19223  13246 516 12730  اناست

  .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

 

  .1388و شهرستان : سال  برحسب نوع بیمه  اجتماعی سازمان تأمین  پوشش  تحت   اصلی شدگان  بیمه - 212شماره جدول

  شرح

دولتی (بر مبناي حق بیمه 

غیردولتی  %)27

 (غیرقراردادي)

برمبناي حق 

 %27بیمه 

 اختیاري

حرف و 

مشاغل 

 آزاد

  جمع کل 2سایر 1کامیونداران بیکاري

ي
اد

رد
را

ق
ي 

اد
رد

را
رق

غی
 

ع
جم

  

  13667 1398 547 194 665 108 8970  1785 1785 0  شهرستان

  213369 7389 12945 3833 11234 6289 153188  18491 17844 647  استان

  .1388 -یزد مأخذ: سالنامه آماري استان

 

اند که نفر بوده 1910اجتماعی شهرستان  تأمین  سازمان  زیر پوشش  بگیران تعداد کل مستمري

درصد  51/62بگیر، میلیون ریال است. از میان این تعداد مستمري 75947مبلغ پرداختی به آنان 

  هستند. بگیردرصد بازماندگان مستمري 27/28درصد ازکارافتادگان و  22/9بازنشستگان، 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 باشد.ان مسافربري و باربري میشامل رانندگ -1

 باشد.شامل قالیبافان،خادمین مساجد،باربران،مداحان وشاعران،رزمندگان وبسیجیان و... می -2



٣٩۶ 
 

  .ریال) آنان (میلیون  به پرداختی  و مبلغ  اجتماعی  تأمین  سازمان  زیر پوشش  بگیران  مستمري -213شماره جدول

  شرح

  ازکار افتادگان  بازنشستگان
بازماندگان 

  بگیرمستمري

ت
خ

دا
پر

ر 
ای

س
1ها   

  جمع

اد
د

تع
  

غ
بل

م
  

  ناشی از کار
د ناشی از موار

  دیگر

اد
د

تع
  

غ
بل

م
اد  

د
تع

  

غ
بل

م
  

اد
د

تع
  

غ
بل

م
اد  

د
تع

  

غ
بل

م
  

 75947 1910 14292 13881 540 3371 146 366 30 44037 1194  شهرستان

 1601146 31992 314841 267956 8009 76698 2442 11981 486 929670 21055  استان
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نفر هستند که از این  44207درمانی شهرستان  و تبعی) خدمات  صلی شدگان (ا تعداد بیمه

درصد روستایی و  71فرمایان، بیش از درصد خویش 26/4شدگان دولتی، درصد بیمه 32/20تعداد 

  دهند. بقیه را سایر اقشار تشکیل می
  

  .استان  درمان   خدمات بیمه  کل   اداره  پوشش تحت  درمانی  و تبعی) خدمات  شدگان (اصلی  بیمه -214شماره جدول

 دولتی  شرح
حرف و مشاغل آزاد 

 (خویش فرمایان)
 2سایر اقشار روستایی

بستري 

 شهري
  جمع

  44207 0 1821 31519 1883 8984  شهرستان

  370459 0 28832 195687 30947 114993  استان

 .1388 -مأخذ: سالنامه آماري استان یزد

  

  نظام اداري و اجرایی-1-26- 4

  )80تا  70سوابق و تحوالت سازمان اداري شهرستان (- 1- 4-1-26

 ش -ه 1316 سال از و بوده خراسان گانههجده هايوالیت از یکی طبس ش -ه 1285 سال تا

 یکی عنوانبه گناباد شهرستان تابعیت در بخش) طبس -شهرستان - تعاریف جدید (استان مبناي بر

 شهرستان از طبس بخش 1339 گیرد. در تیرماهمی شهرستان قرار این گانهسه هايبخش از

 آید. دربوجود می دستگردان و هاي حومهبخش از مرکب طبس شهرستان و گردید منتزع فردوس

 حادث اداري طبس تقسیمات وضعیت در ايعمده تغییرات 1365 سال تا 1339 هايسال طی

 - منتظریه -گلشن -کویر -دیهوك -تان (دستگرداندهس شش شهرستان داراي و گرددنمی

                                                             
 مندي ، عیدي ، بن مستمري بگیران و ... می باشد.شامل هزینه اوالد ، عائله -1

 ه هاي علمیه ودانشجویان می باشد.شامل جانبازان، آزادگان، خانوارهاي معظم شهدا، روحانیون، طالب حوز -2
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 محدوده به یخاب و پیرحاجات هايبه نام دیگر دهستان دو 1371 سال در و گرددنخلستان) می

 بخش آباد، مرکزیتعشق روستاي 1378 سال دهستان) در هشت گردد (جمعاًمی اضافه شهرستان

 طبس) ایجاد از طبس (بعد شهرستان در شهر ترتیب دومین این به و تبدیل شهر به دستگردان

 یزد، استان به الحاق با انتزاع از استان خراسان بزرگ و شهرستان طبس 1380در سال . گرددمی

  .گیردقرار می یزد استان اجرایی -اداري نظام تابعیت در

 است: بوده زیر شرح به طبس شهرستان تحوالت گذشته هايدهه طی

 اند:شده ادغام یا حذف که هاییدستگاه و ادارات

 دخانیات اداره 

 شهید) بنیاد در مستضعفان (ادغام بنیاد  

 کشاورزي) جهاد سازمان تشکیل و کشاورزي (ادغام و سازندگی جهاد 

 انتظامی) نیروي سابق (تشکیل شهربانی و ژاندارمري ادغام 

 اند:شده تأسیس که هاییدستگاه و ادارات

 گردشگري و فرهنگی میراث 

 ايفهحر و فنی مرکز 

 کودکان پرورشی فکري کانون 

 بازرگانی مدیریت 

 زیست محیط حفاظت سازمان 

 اسالمی ارشاد و فرهنگ 

 اسالمی تبلیغات سازمان 

 اجتماعی تأمین سازمان 

 صنفی امور مجامع اداره 

 هواشناسی اداره 

 تعاون اداره 
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 شهرسازي و مسکن نمایندگی 

 مسکن بنیاد نمایندگی 

 آموزيسازمان دانش 

 طبیعی اداره منابع 

 آهن شرقاداره کل راه  

بخش مرکزي دهستان است.  8در حال حاضر شهرستان طبس داراي سه شهر، سه بخش و 

 4خانوار داراي  3349نفر و تعداد  13810مربع و جمعیت بالغ بر  کیلومتر 23474طبس با وسعت 

تا و آبادي روس 177پیرحاجات) می باشد. مجموعاً داراي  -منتظریه - نخلستان -دهستان (گلشن

 20روستاي باالي  25باشدوداراي روستا خالی از سکنه می 119روستا داراي سکنه و  58بوده که 

 دهیاري آن مصوب شده است. 24خانوارو داراي شوراي اسالمی بوده که 

 105کیلو متر مربع درفاصله  12000به مرکز شهر عشق آباد با مساحت    بخش دستگردان

این بخش . کیلومتري مرکز استان یزد قراردارد 500طبس و در فاصله  کیلومتري مرکز شهرستان

مرکزیت روستاي  به   روستاي مسکونی و دو دهستان بنام دهستان کوه یخاب 93که مشتمل بر 

آباد است از شمال بهشهرستان بردسکن، از شهر عشق   تپه طاق و دهستان دستگردان به مرکزیت

از غرب به استان سمنان و ازشرق به بخش بشرویه جنوب به بخش مرکزي شهرستان طبس، 

 33درجه طول شرقی و 57درجه طول شرقی تا  56شود، طول و عرض جغرافیایی آن منتهی می

زبان فارسی و لهجه  درجه عرض شمالی است، مردم این بخش به 35درجه عرض شمالی تا 

خش دستگردان امور روزمره اداره و نهاد دولتی در ب 35 . بیشتر ازکنندصحبت می  دستگردانی

دهندو نبود برخی از ادارات من الجمله نمایندگی تربیت بدنی، بانک رفاه کارگران، مردم را انجام می

  . مشکالتی را براي مردم بوجود آورده است ... دادگاهعمومی، اداره ثبت اسناد و امالك و

ك وکویر به مرکزیت هاي دیهــوك بـه مرکزیت دیهوبخش دیهوك از دو دهستان به نام

نفر در  6400روستا با جمعیتی با لغ بر  30زنوغان شکل گرفته که دهستان دیهوك شامل 

-نفر که مجموعاً بخش دیهوك راتشکیل می   5600روستا وجمعیتی بالغ بر 25دهستان کویر با 



٣٩٩ 
 

می شوراي اسال کشوراهاي اسالمی روستاها، یک شوراي اسالمی شهر و ی 13در شهرستان، دهد. 

  باشد.دهیاري می 13ها نیز تعداد دهیاري و بخش

  هاي اداري شهرستانرسانی سازمان پراکندگی جغرافیایی و قلمرو خدمات- 2- 4-1-26

اداره، نهاد و سازمان دولتی انواع خدمات را به شهروندان ارائه  89در شهرستان طبس تعداد 

ه ادارات براي شهروندان ساکن در نمایند. با توجه به وسعت کم محدوده شهري، دسترسی بمی

که به دلیل پراکندگی زیاد نقاط شهري و روستایی، پذیر است؛ درحالیشهر طبس به سهولت امکان

دسترسی سایر افراد به خدمات دولتی نسبتاً مشکل است. هرچند تعدادي از واحدهاي اداري در 

نی بهتر و بیشتر به افراد، نیاز رساآباد و دیهوك تأسیس شده است، اما جهت خدماتشهرهاي عشق

  شود.به ایجاد واحدهاي دولتی در سایر نقاط شهري (به غیر از طبس) احساس می

تعداد معدودي از ادارات شامل آموزش و پرورش شهرستان طبس و دستگردان، مرکز رشد 

-اداره کل راه فناوري، دانشگاه امام علی(علیه السالم) ، شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه پیام نور،

آهن شرق، آستان حضرت حسین ابن موسی الکاظم(علیه السالم) و شرکت ذغالسنگ پروده داراي 

  باشند.وبگاه الکترونیکی می

 کیفیت ساختمانها و تأسیسات دولتی-3- 4-1-26

احمر،  احوال، دامپزشکی، هالل هاي بهزیستی، ثبتنمایندگی و در شهرستان ساختمان ادارات

بدنی، محیط زیست و خیریه، پست، تربیت امور و اسالمی، اوقاف ارشاد و مالیاتی، فرهنگاداره امور 

  جدید دارند. اداري فضاي و توسعه، تعمیرات به کار و امور اجتماعی نیاز
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  تحلیل محیط استراتژیک- 4-2

ر روند طی شده د ودر این بخش به تحلیل استراتژیکی محیط شهرستان پرداخته خواهد شد 

نشان داده شده است.  در ابتدا عوامل درونی و بیرونی محیط  41 شماره در شکلاین تحلیل، 

تا عومل با اهمیت باالتر  دهی قرار خواهند گرفتشهرستان شناسایی شده و مورد ارزیابی و وزن

.  شناسایی عوامل درونی و بیرونی، در طی دو مرحله اصلی (تحلیل محیط عمومی و مشخص گردند

است.  بدین ترتیب که در ابتدا با توجه به مطالعات مربوط به شناسایی وضع نغعان) یل ذيتحل

پیشنهادات و نظرات موجود نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شده و در ادامه نیز نظرات 

این عوامل خواهد بود.  پس از تکمیل عوامل درونی و بیرونی نفعان و صاحبنظران مکمل ذي

شده در این دو مرحله، ماتریس عوامل درونی و بیرونی تشکلیل شده و مورد تجزیه و شناسایی 

تحلیل سوآت قرار گرفته خواهد شد.  و در پایان نیز عوامل درونی و بیرونی با اهمیت از آنالیز سوآت 

  حاصل خواهد شد.
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  طی شده در تحلیل استراتژیک شهرستان.شماتیک روند - 41 شماره شکل

  

تعیین عوامل درونی و بیرونی با 

 اهمیت شهرستان

 2پانل 

 مطالعه شناختی شهرستان

 ارزیابی محیط داخلی

 ارزیابی محیط خارجی

 تعیین عوامل درونی و بیرونی

 اهمیت عوامل درونی و بیرونی پرسشنامه تعیین رتبه و

شناسایی عوامل با اهمیت 

 ناحیه استراتژیک شهرستان

 مصاحبه با خبرگان

 تهیه و تحلیل پرسشنامه

 برداشت اولیه از وضع موجود
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  تحلیل محیط عمومی شهرستان- 1- 2- 4

در این قسمت از گزارش به منظور شناخت وضعیت موجود شهرستان و شناسایی عوامل موجود، 

با توجه به برداشت اولیه از وضع موجود (کسب شده از مراحل قبل) و بر اساس شرح خدمات 

ختلف شهرستان پرداخته شده است.  در ادامه با تجزیه و تحلیل هاي مپیشنهادي، به مطالعه بخش

هاي شناختی شهرستان (هریک از اطالعات به دست آمده، عوامل درونی و بیرونی هریک از مؤلفه

اند.  مسیر طی شده در رسیدن به عوامل بندهاي شرح خدمات پیشنهادي) به تفکیک مشخص شده

طالعات شناختی شهرستان، در شکل زیر مشخص شده دورنی و محیطی شهرستان با توجه به م

  است.

  

  

  

  

  

  

  
  شماتیک روند طی شده در تحلیل محیط عمومی شهرستان.- 42 شماره شکل

  

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش قبل، شهرستان طبس از نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

ز به بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر، به منظور بهبود نقاط تهدیدات فراوانی برخوردار است که نیا

شود.  محیط عمومی ها و مقابله با تهدیدات احساس میضعف، تقویت نقاط قوت، استفاده از فرصت

  توان به صورت زیر معرفی نمود:شهرستان را می

هاي استان موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهرستان نشان از اهمیت این شهرستان در همسایگی با

افزاید.  شرایط اقلیمی الرضا بوده که به اهمیت این شهرستان میمختلف از جمله مسیر عبوري طریق

شهرستان و ساعات آفتابی باال و وزش بادهاي مناسب نیز از جمله نکات قابل تأمل در شهرستان 

  شود.محسوب می

در  سنگ)انی و همچنین ذغالهاي معدنی، تزئینی، مصالح ساختموجود معادن غنی (انواع سنگ

 مطالعه شناختی شهرستان

 ارزیابی محیط داخلی

 ارزیابی محیط خارجی

 تعیین عوامل درونی و بیرونی

 شت اولیه از وضع موجودبردا
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- سطح شهرستان موجب شده تا شهرستان را به عنوان شهرستانی با جایگاه ممتاز از لحاظ پتانسیل

برداري اصولی از این نعمات خدادادي هاي معدنی در سطح کشور معرفی نماید.  متأسفانه عدم بهره

  شود.هاي این شهرستان محسوب میاز چالش

هاي گردشگري باالیی محیطی و گردشگري، شهرستان طبس از جاذبهاز منظر مسائل زیست 

- برخوردار بوده و وجود آثار مذهبی، باستانی و طبیعی متعدد موجود در شهرستان (از جمله چشمه

ها، ابن موسی الکاظم، کاروانسراها، رباطگرم، مناطق حفاظت شده، آستان مبارکه حسینهاي آب

هاي متنوع و کمیاب گیاهی و جانوري نیز از ین مطلب است.  وجود گونههاو...) گواه اها، باغقلعه

  شود.پارامترهاي مهم شهرستان محسوب می

کشاورزي و دامداري شهرستان نیز از دیگر خصوصیات شهرستان است و کسب مقام اول در 

.  میزان کشت برخی محصوالت موجب شده نا اهمیت این بخش براي مسئوالن واضح و مبرهن باشد

کشت محصوالت با اهمیت از جمله زعفران، انغوزه، کتیرا و... تأییدي بر اهمیت بخش کشاورزي 

هاي اخیر از جمله نقاط قابل تأمل در باشد.  کمبود منابع آبی و خشکسالیشهرستان طبس می

  شود.کشاورزي شهرستان محسوب می

شهرستان، بر اساس موارد  در مورد نقاط ضعف و قوت شناسایی شده حاصل از مطالعات شناخت

پیشنهادي شرح خدمات، جدولی تنظیم گردیده و تمامی این نقاط به تفکیک در آن درج گردیده 

  است.
  

  شهرستان طبس. swotماتریس -215شماره جدول

 معرفی اجمالی شهرستان طبس

 )Wنقاط ضعف (

 ت اقامتی، پذیرایی و تفریحی (موقعیت)گذاري در زمینه ایجاد امکاناعدم سرمایه 

 )Oها (فرصت

  هاي مختلف بدون محدودیت (وسعت)امکان اختصاص زمین به کاربري 

 راهی به علت همسایه بودن با شش استان بزرگ کشور (موقعیت)برخوردار از مزایاي یک شهر میان 

 )Tتهدیدها ( وسعت زیاد شهرستان (بزرگترین شهرستان کشور) (وسعت) 

  هاي مجاور (موقعیت)اي به علت سفرهاي طوالنی به مرکز استان و استاناحتمال بیشتر خطرهاي جاده 

 هاي همسایه به علت وجود کویرهاي بسیار گسترده (موقعیت)فاصله زیاد شهر طبس با هر یک از مراکز شهرستان 
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 هواشناسی و اقلیم

 )Oها (فرصت

  منظور استفاده از این انرژي)تعداد ساعات آفتابی باال در ماه (به  

 متر بر ثانیه در طول سال (استفاده از انرژي) 25وجود بادهاي غالب با حداکثر سرعت  

 هاي خورشیدي و ... (میانگین درجه حرارت ماهیانه)استفاده از انرژي خورشیدي در آبگرمکن 

 استفاده از انرژي باد جهت تولید برق و ... (جریان بادها) 

 )Tتهدیدها (

  ها (میانگین بارش ساالنه)میانگین بارندگی ساالنه پایین و رگباري بودن اغلب بارش 

درجه حرارت باال به علت قرارگرفتن بر روي نوار بیابانی جهان، لخت بودن زمین و وزش بادهاي داغ از سمت کویر مرکزي (میانگین درجه  

  حرارت ماهیانه)

  رفتن منابع محدود آب (تبخیر ماهیانه)دستتبخیر زیاد به علت درجه حرارت باال و از  

 شستشو و فرسایش خاك و همچنین تنزل قدرت حاصلخیزي خاك به علت رگباري بودن نزوالت (میانگین بارش ساالنه) 

تبخیر  زارها به علت رگباري بودن نزوالت و تبخیر زیاد (میانگین بارش ساالنه وها و ناپدید شدن در شورهاز دسترس خارج شدن اغلب آب 

  ماهیانه)

 هاي مختلفها و پیامدهاي منفی آن بر بخشاستمرار خشکسالی 

 شناسیزمین

 )Oها (فرصت

هاي آبگرم (کلیت ساختمان زمین امکان جذب گردشگر و توریست با توجه به وجود اشکال ژئومورفولوژي منحصر به فرد منطقه و چشمه 

  هاي شهرستان)شهرستان و گسل

 سنگ، فلورین، منیزیت و ... (کلیت ساختمان زمین شهرستان)نوع از قبیل ذغالهاي متوجود کانی 

 هاي شهرستان)اند (گسلهاي آبگرم شدهها که باعث ایجاد چشمهوجود برخی گسله 

 )Tتهدیدها (

دارند (سابقه  آنها قرار مجاورت در یا و هاگسله روي بر هاسکونتگاه که هاییپهنه تأسیسات در و مساکن تخریب و زلزله حادثه بروز امکان 

  خیزي در شهرستان)لرزه

 هاي شهرستان)شوند (گسلهاي متنوع که باعث ایجاد زلزله در منطقه میوجود گسله 

 هیدرولوژي

 )Sنقاط قوت (

  رتبه اول شهرستان در استان در زمینه حجم تخلیه ساالنه چشمه 

 ت درصدي آب زیرزمینی شهرستان از طریق قنا 32تخلیه  

 )Wنقاط ضعف (

  میانگین بارندگی پایین به علت کم بودن ارتفاع منطقه و تابش خورشیدي شدید و دوري از عوامل رطوبتی (هیدرولوژي) 

هاي زیرزمینی و نابرابري شدید میان ورودي و خروجی آب به سفره هاي آب زیرزمینی (وضعیت انحصار عمده منابع آبی شهرستان به آب 

 زمینی)هاي آب زیرسفره

 )Oها (فرصت

گرم مرتضی علی روستاي خرو و دیگ ویژه چشمه آبهاي جذب گردشگر و توریست در مناطق داراي چشمه بهامکان ایجاد زیرساخت 

 رستم

 )Tتهدیدها (

ی (وضعیت هاي زیرزمین در طول زمان به علت نابرابري شدید میان ورودي و خروجی آب به سفره هاي آب زیرزمینافت سطح آب سفره 

 هاي آب زیرزمینی)سفره

محلی  ارتفاعات تأثیر خشک) و و گرم هواي و کویر (آب هايعرصه طبیعی به علت گستردگی حوادث در زمینه شهرستان بودن مستعد 

  (ژئوفیزیکی) (سابقه حوادث و میزان خسارت و تهدیدات آینده)

 محلی (ژئوفیزیکی) فاعاتارت تاثیر خشک) و و گرم هواي و کویر (آب هايعرصه گستردگی 

 خیزهاي زلزلههاي فعال و پهنهقرار گرفتن در مسیر گسل 

 متغیر بسیار مکانی و زمانی پراکنش داراي رگباري اکثراً هايوجود بارش              جوي نزوالت شدید کاهش هوا و دماي شدید تغییرات 

 دشتی اراضی آبرفتی و و سنگی تشکیالت توجه قابل تخریب و فرسایش با توأم مرتع و گیاهی پوشش شدید فقر 



۴٠۵ 
 

 منابع آب

 )Sنقاط قوت (

  بید و نهرین در شهرستانوجود سدهاي کریت، دره 

 رشته قنات در سطح شهرستان 194وجود  

 )Wنقاط ضعف (

 برداري از منابع آب شهرستان)کمبود آب شیرین در شهرستان (امکانات و تأسیسات بهره 

 )Oها (فرصت

 هاي توریستی سدهاي شهرستاناستفاده از جاذبهامکان  

 )Tتهدیدها (

  حاره  جنب زیاد فشار تاثیر تحت شرقی و هايکوه رشته وجود دریا، از منابع محدود آب سطحی به علت دوري شهرستان 

 ضعف شدید منابع آب زیرزمینی (کم و کیف منابع آب شهرستان) 

 محیط زیست و منابع طبیعی

 )Sنقاط قوت (

  هکتار) 1422000ترین پناهگاه حیات وحش کشور در شهرستان (نایبندان با وسعت وجود وسیع 

هکتار در شهرستان (بررسی قابلیت اراضی و پوشش گیاهی  75/2هکتار و یک تاکستان با وسعت  45وجود یک پارك جنگلی با وسعت  

 شهرستان)

 )Wنقاط ضعف (

  دام (پوشش گیاهی شهرستان) مفرط يچرا و بارندگی رویه مراتع، کمیبی برداشت 

 تجاري  و مسکونی فضاهاي به هاآن تبدیل و هاباغ و زراعتی هايزمین تغییر کاربري 

 زیست و منابع طبیعی)رویه و غیرمجاز وحوش (عوامل و فرآیندهاي اصلی مخرب محیطشکار بی 

 )Oها (فرصت

  ذکر شده مناطق از علمی استفاده و دارد زیبا مناظر و وحوش ملی، یطبیع آثار که نقاطی در گردشگري هايسایت امکان احداث 

 شده) حفاظت ملی (مناطق پارك به نایبند شده حفاظت منطقه ارتقاء 

 بادها وزش و بارندگی میزان خاك، نوع جغرافیایی، تنوع پوشش گیاهی به علت موقعیت 

صنعتی  و دارویی محصوالت آویشن و سایر سیاه، زیره کندل، وزه، کتیرا،هاي متنوع گیاهی در مراتع طبیعی شهرستان مانند آنغوجود گونه 

  (پوشش گیاهی شهرستان)

 هاي جانوري منطقه)هاي جانوري متنوع و کمیاب (بررسی حیات وحش و گونهوجود گونه 

 )Tتهدیدها (

یر) (عوامل و فرآیندهاي اصلی مخرب کو شیرین (پیشروي هايآب شورکردن و روستاها و شهرها محدوده به کویر شور هايآب هجوم 

  زیست و منابع طبیعی)محیط

 هاي کمیاب جانوريخطر انقراض گونه 

 هاي مداومهاي مرتعی بر اثر بروز خشکسالیکاهش تراکم گونه 

 جمعیت

 )Wنقاط ضعف (

  مهاجرت فزاینده از روستا به شهر (مهاجرت) 

  آن در طول زمان درصد) و روند افزایشی 60باالبودن ضریب شهرنشینی ( 

 سکونتگاه) 100پراکندگی زیاد جمعیت در شهرستان (توزیع جمعیت شهرستان در بیش از  

 )Tتهدیدها (

  سال 15درصدي جمعیت زیر  35تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت میانسالی و به مرور سالخوردگی با توجه کاهش  

 باالبودن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربنایی 

 کالناقتصاد 

 )Wنقاط ضعف (

  باالتربودن نرخ بیکاري شهرستان از میانگین استان 

 کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص محلی 



۴٠۶ 
 

 )Oها (فرصت

  دارامکان توسعه نرخ مشارکت اقتصادي زنان خانه 

 درصد)60ع در سن کار (سال از کل جمعیت واق 20 -44جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه با توجه به سهم باالي جمعیت  

 )Tتهدیدها (

  اجتماعی ناشی از باالبودن نرخ بیکاري -خطر بروز مسائل فرهنگی 

 درصد) 44سهم پایین جمعیت فعال در شهرستان ( 

 کشاورزي و دامداري

 )Sنقاط قوت (

راضی کشاورزي در سطح نوع محصول باغی) (پراکندگی ا 23نوع محصول زراعی و  34تنوع محصوالت زراعی و باغی شهرستان ( 

  شهرستان)

  مقام اول سطح زیرکشت و تولید جو، ارزن، برنج، سورگوم، خربزه، سیر، سبزیجات برگی، خرما، زعفران و مرکبات در استان  

 برداري کشاورزيوجود تجربه دیرینه و مهارت در بهره 

 )Wنقاط ضعف (

  یین بودن درجه مکانیزاسیون (الگو و نظام کشت)کوچک بودن قطعات کشاورزي، تمکن مالی ضعیف کشاورزان و پا 

 هاي سنتی در تولیدبرداران و استفاده از روشسطح پایین سواد و میانگین سنی باالي بهره 

 هاي سنتیعلت استفاده از روشعملکرد پایین محصوالت زراعی و باغی در واحد سطح به 

 )Oها (فرصت

  جه به تنوع محصوالت زراعی و باغی شهرستان (کم و کیف اراضی کشاورزي)امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزي با تو 

 اي (کم و کیف اراضی کشاورزي)هاي گلخانهشرایط اقلیمی مناسب براي توسعه کشت 

 شرایط آب و هوایی مناسب براي توسعه نخیالت  

 )Tتهدیدها (

  علت عدم استفاده بهینهاز دست رفتن منابع آب و خاك به 

 خاك در منطقه و آب شوري میزانباال بودن  

   شهرستان به لحاظ کمی و کیفی در آبی منابع شدید محدودیت 

 مجاورت با کویر و داشتن آب و هوایی خشک و بیابانی توأم با خشکسالی 

 صنعت

 )Sنقاط قوت (

  هاي مناسب جهت استقرار واحدهاي صنعتیوجود شهرك و نواحی صنعتی برخوردار از زیرساخت 

  ز رشد فناوري جهت استقرار واحدهاي نوپاي فناور وجود مرک 

 وجود صنایع دستی متنوع در شهرستان 

 )Wنقاط ضعف (

  فقدان واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی 

 شکاف بین صنعت و دانشگاه 

 )Oها (فرصت

  هاي کشاورزي، معدن و ...زمینه ایجاد صنایع تبدیلی در بخش 

  محیطیهاي زیستستقرار صنایع بدون تداخل با حوزهگستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي ا 

  بنیان رسانی، فنی و بازاریابی به صنایع دانشوجود مرکز رشد و امکان ارائه خدمات مشاوره، اطالع 

 اي، ریلی و هوایی مناسب جهت توسعه صنعتیبرخورداري از ناوگان حمل و نقل جاده 

 )Tتهدیدها (

  هاي فنی و مهندسی( کاربردي)اي در تربیت نیروحرفه مراکز آموزش عالی وفنی وفقدان  

 گذاري بخش خصوصیعدم وجود زمینه سرمایه 

 وضعیت نامناسب سطح مهارت و تحصیالت شاغلین بخش صنعت 

 )شرایط محیطی و اقلیمی -کم جاذبگی شهرستان براي جلب نیروي متخصص غیر بومی( بعد مسافت 

 فاصله زیاد مراکز جمعیتی و بازار مصرف 

 آالت و کهنگی تکنولوژيمحدودیت توان رقابت تولیدات صنعتی شهرستان، عمدتا به دلیل فرسودگی ماشین 



۴٠٧ 
 

 معدن

 )Sنقاط قوت (

 

 )Wنقاط ضعف (

  عدم هماهنگی و یکپارچگی در معادن خاك صنعتی، بالکلی و خاك نسوز شهرستان 

  ستان (میزان تولید و ذخایر معادن)هاي موجود معدنی در شهرعدم استفاده بهینه و فعال از قابلیت 

 خروج محصوالت معدنی به صورت خام و بدون اعمال فراوري 

 )Oها (فرصت

  هاي موجود در شهرستان و ایجاد صنایع وابسته به آنامکان فرآوري کانی 

  امکان ایجاد اشتغال بیشتر براي افراد جویاي کار در معادن 

  ج که داراي ارزش حرارتی و ... هستندامکان استفاده از محصوالت باطله استخرا 

 هاي ساختمانیشده و ناشناخته) شامل اندیسهاي معدنی و سنگهاي معدنی بسیار زیاد (شناختهپتانسیل 

  شو و حرارتی در شهرستان (میزان تولید و ذخایر معادن)سنگ ککوجود معادن غنی ذغال 

 فضا (میزان تولید و ذخایر معادن) -ر کمیاب در صنایع هوابرداري از خاکستر ذغالسنگ براي تأمین عناصامکان بهره 

 )Tتهدیدها (

  بروز معضالت فرهنگی در محیط کار توسط نیروهاي غیربومی شاغل در معادن 

 منظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنینبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی به 

 بازرگانی و تعاون

 )Sنقاط قوت (

 هاي مختلف اقتصادي در سطح شهرستاني تعاونی در بخشهاوجود شرکت 

 )Wنقاط ضعف (

  عدم وجود سیلو در شهرستان (تعداد سیلوها) 

 کمبود سردخانه و انبار سرپوشیده در شهرستان 

 )Oها (فرصت

 منطقه (نقش بخش بازرگانی در توسعه شهرستان) ترانزیتی برداري از موقعیتبهره 

 )Tتهدیدها (

  صورت خام و فرآوري نشده (اقالم عمده صادراتی و وارداتی)اد معدنی و محصوالت کشاورزي بهصادرات مو 

 ها و مزایاي بخش تعاوننیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه و عدم شناخت توانمنديتوسعه 

 عمران شهري و روستایی

 )Sنقاط قوت (

  و روستایی شهرستان هاي دسترسی در بیشتر نقاط شهريوجود سیستم حمل و نقل و جاده 

 کشیبرخورداري اکثر جمعیت روستایی از آب لوله 

 )Wنقاط ضعف (

  کمبود سرانه فضاي سبز شهري 

  کمبود منابع آب براي توسعه فضاي سبز 

  افزایش هزینه مصالح ساختمانی با توجه به بعد مسافت 

 کمبود مراکز تفریحی،فرهنگی، ورزشی و... 

 )Oها (فرصت

 طرح تفضیلی نقاط شهري شهرستان در دست تهیه بودن 

 )Tتهدیدها (

  هاي شنی به سمت شهرها هاي روان و طوفانگسترش بیابان و کویر و وزش شن 

 تهدیدات ناشی از بالیاي طبیعی از جمله زلزله- 

 تبعات و معضالت ناشی از عدم وجود مراکز تفریحی، فرهنگی،ورزشی و...- 



۴٠٨ 
 

 گردشگري

 )Sنقاط قوت (

 

 )W(نقاط ضعف 

  گسترده اقامتی تأسیسات و امکانات فقدان 

  پذیري و اقامتی)عدم ارائه خدمات گردشگري مطلوب و مناسب (تأسیسات مهمان 

 برداري از بسیاري از برخی از اماکن طبیعی و گردشگريعدم بهره- 

  هاي توریستی شهرستان طبسناشناخته بودن جاذبه- 

 کمبود فضاي تفریحی مناسب- 

  هاي مناسب در سطح شهرستانکمبود پارکینگ- 

 عدم نظارت کافی بر واحدهاي پذیرایی و اقامتی به لحاظ بهداشتی و...- 

 )Oها (فرصت

  برخورداري از زیربناهاي مناسب (شبکه ریلی و فرودگاه) جهت ایجاد و توسعه صنعت توریسم داخلی و خارجی 

 منطقه مذهبی و فرهنگی -تاریخی پیشینه 

 باستانی و یتاریخ هايجاذبه تنوع 

 منطقه مساکن الگوي و کویري معماري هايویژگی 

 راهیبین خدمات نقش و الرضا)مشهد (طریق و طبس -یزد ارتباطی جاده عبور 

 روستاگردي گسترش امکان و فرد به منحصر طبیعی هايجاذبه وجود 

 وحش (اکوتوریسم) حیاط و گیاهی هايگونه تنوع 

 فرهنگی و مذهبی هايانگیزه با گردشگران جذب جهت الکاظم (ع) موسیبناحسین امامزاده مقدس آستانه وجود 

 طبس) شهرستان در گردشگري هايگردي) (پتانسیلکویري (بیابان هايعرصه گستردگی 

 هاي مختلف)هاي متعدد (جذب گردشگر از استانجواري با استانهم- 

  تمایل روزافزون جوامع به تفرج و گردشگري- 

 ايه به صنعت گردشگري در سطح ملی و منطقهتوجه روزافزون ب- 

 )Tتهدیدها (

  از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاك- 

  شود.عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري که موجب آسیب رسانی به اماکن مربوطه می- 

  تفاوت فرهنگی جامعه بومی با گردشگران- 

 ور زیاد وسایل نقلیه و کاهش احتمالی امنیت گردشگرانمشکالت ناشی از یک شهر میان راهی ناشی از عبور و مر- 

 مسکن

 )Sنقاط قوت (

  تأمین مسکن جوانان در شهرستان در قالب طرح مسکن مهر 

 دسترسی آسان به برخی از مصالح ساختمانی در شهرستان 

 )Wنقاط ضعف (

  کمبود نیروي کار ماهر در بخش ساختمان شهرستان 

 هیالت بهسازي و نوسازي مسکن روستاییعدم استقبال روستائیان از تس 

 )Oها (فرصت

 هاي مسکونیهاي وسیع براي کاربريدسترسی به زمین 

 )Tتهدیدها (

 زاهاي لرزهشدن در مجاورت گسلهخیز بودن منطقه و واقعلرزه 

 انرژي

 )Sنقاط قوت (

 يبرخورداري اکثر جمعیت روستایی از نعمت برق و نیز پوشش کامل جمعیت شهر 

 )Wنقاط ضعف (

 عدم وجود شبکه گازرسانی در شهرستان 



۴٠٩ 
 

 )Oها (فرصت

  هاي پاك خورشیدي و بادي در شهرستانامکان استفاده از انرژي 

 وجود تعداد ساعات آفتابی زیاد در طول روز و وجود بادهاي مناسب جهت استفاده در تولید انرژي نو 

 استفاده از انرژي گاز در منطقه 

 حمل و نقل

 )Sاط قوت (نق

  برخورداري اکثر روستاهاي پرجمعیت از راه آسفالته 

  برخورداري شهرستان از امکانات حمل و نقل ریلی و هوایی 

 توانایی مهندسی در جهت سخت و ساز زیربنایی شبکه حمل و نقل- 

 شرکت خصوصی حمل و نقل کاال در شهرستان 10وجود  

 )Wنقاط ضعف (

  هاي باال در فرودگاه طبسو هزینهتعداد پرواز کم، درآمد پایین  

 هاي شهرستانتراکم پایین راه 

 هاي عمومیکمبود پارکینگ 

 )Oها (فرصت

  دهی به پروازهاي عبوريموقعیت سوق الجیشی فرودگاه طبس و امکان سرویس 

 سازي ترافیکلزوم توجه به حمل و نقل عمومی و فرهنگ 

 رگراهیاتصال مراکز مهم زیارتی و توریستی به شبکه بز 

 رونق اقتصادي از طریق افزایش مبادالت کاال از شهرستان- 

 )Tتهدیدها (

 

 هاي فرهنگی و اجتماعیفعالیت

 )Sنقاط قوت (

  وجود فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی  

  وجود مراسم سنتی منحصربه فرد در مناسبات مذهبی شهرستان 

  باب کتابخانه عمومی در شهرستان 8وجود  

 ویژه امامزاده حسین این موسی الکاظم در شهرستانکه، بهوجود اماکن متبر 

 )Wنقاط ضعف (

  هاي مختلف هنري (آموزشگاه، اساتید مجرب و ...)فقدان و کمبود امکانات مورد نیاز در زمینه 

  هاي کثیراالنتشار در شهرستانعدم وجود نشریات محلی و تأخیر در توزیع روزنامه 

  تان تعطیلی تنها سالن سینماي شهرس 

 هاهاي خانوادگی در داخل شهرکمبود تفرجگاه 

 )Oها (فرصت

  مذهبی شهرستان به عنوان میراث معنوي -هاي سنتیامکان ثبت مراسم 

  مذهبی -هاي سنتیامکان جذب گردشگران مذهبی در مراسم 

 هاي فرهنگیپتانسیل باالي گشترش فعالیت- 

 )Tتهدیدها (

  مواد مخدر قرارگرفتن شهرستان در مسیر قاچاق 

 مسأله تهاجم فرهنگی و گسترش و جایگزینی فرهنگ غربی با فرهنگ ناب و بومی منطقه- 

 ینتربیت بد

 )Sنقاط قوت (

  هاي ورزشی متنوعحضور ورزشکاران شهرستان در رشته 

 کسب چهار مدال استانی 

 )Wنقاط ضعف (
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  پایین بودن سرانه فضاهاي ورزشی در شهرستان 

  الت ورزشگاهی و اقامتی براي میزبانی مسابقاتضعف امکانات و تسهی 

  هاي ورزشی شهرستان در مسابقات کشوريعدم حضور تیم 

 هاي مختلف ورزشیتعداد کم مربیان و داوران در رشته 

 )Oها (فرصت

  برخورداري شهرستان از مواهب طبیعی مناسب و جذاب جهت توسعه ورزش همگانی 

  پیست موتور سواري هاي طبیعی مناسب جهت ایجادوجود محل 

 گذاري بخش خصوصی در امر ورزش استفاده از سرمایه 

 )Tتهدیدها (

  عدم امکان میزبانی مسابقات ورزشی 

 سازي و تبلیغات مناسب و کافی در سطح شهرستان در زمینه ورزشعدم فرهنگ- 

 آموزش و پرورش

 )Sنقاط قوت (

  در شهرستاناي و کارودانش وجود چهار باب هنرستان فنی و حرفه 

  آموزان شهرستانهاي تک و دورقمی قابل توجه در کنکور سراسري توسط دانشکسب رتبه 

 گانه تحصیلیپوشش تحصیلی نسیتاً کامل در مقاطع سه 

 )Wنقاط ضعف (

  کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 

  عدم وجود تجهیزات ورزشی مناسب در آموزش و پرورش شهرستان 

هاي ورزشی موجود آموزش و پرورش شهرستان (کم و کیف تأسیسات و تجهیزات تأسیسات گرمایشی و سرمایشی در سالن عدم وجود 

  ورزشی آموزش و پرورش شهرستان)

  ها با بخش صنعت و معدن شهرستانعدم ارتباط مناسب هنرستان 

  هاهاي غلط از فضاي آموزشی و اخالقی هنرستانبرداشت 

 البودن هزینه ارائه خدمات آموزشی به روستائیانپراکندگی روستاها و با 

 )Oها (فرصت

 هاالتحصیالن هنرستانعنوان بستر مناسب جهت اشتغال فارغوجود معادن به 

 )Tتهدیدها (

  هاي غلط از فضاي آموزشی و اخالقی آنها به دلیل برداشتها از حضور فرزندانشان در هنرستانعدم استقبال خانواده 

  ها در بخش صنعت و معدن شهرستانالتحصیالن هنرستانارغعدم جذب ف 

  عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی به روستاها 

 عدم وجود مراکز عالی معتبر در شهرستان- 

 الیعآموزش 

 )Wنقاط ضعف (

  تعداد کم مدرس تمام وقت در مراکز آموزش عالی شهرستان 

 زهاي دانشگاهی شهرستانهاي دانشگاهی با نیاعدم ارتباط نزدیک رشته- 

استادیار در دانشگاه آزاد  5(حضور تنها  السالم)(علیهاي امام علیعدم حضور مدرس با رتبه علمی استادیار در  دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه 

 اسالمی)

 )Tتهدیدها (

 علت عدم وجود امکانات آموزشی و پژوهشی مناسبکاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان به 

 اشت و درمانبهد

 )Sنقاط قوت (

  تخت خوابی شهید سید مصطفی خمینی در شهرستان 75وجود بیمارستان  

  خانه بهداشت در شهرستان 32مرکز بهداشت روستایی و  4مرکز بهداشت شهري،  7وجود  

 هاي پزشکی آموزان شهرستان در رشتهقبولی نسبتاً خوب دانش 
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 )Wنقاط ضعف (

  شهرستان نسیت به استان (وضعیت نیروي انسانی شاغل در بخش بهداشت و درمان)تعداد کم پزشک متخصص در  

  هاي گازدار و ...)شیوع عادات نامناسب غذایی (مصرف نمک، شکر، روغن جامد، نوشابه 

 علت وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت شهرستان محدودیت ارائه خدمات بهداشتی به 

 )Oها (فرصت

  درمانی شهرستان با ارائه تسهیالت مناسب  -پزشکی بومی در مراکز بهداشتی التحصیالنامکان جذب فارغ 

 اهمیت به بخش بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه مردم- 

 )Tتهدیدها (

  علت عدم وجود پزشکان متخصص و فاصله از مراکز درمانی مجهزاحتمال از دست رفتن زمان درمان بیماران خاص به 

 گذاري در این بخشبخش خصوي به سرمایهعدم تمایل - 

  

  تحلیل ذي نفعان-2- 2- 4

تواند راهگشا باشد. عامل  در بخش تجزیه و تحلیل محیطی، بررسی و تحلیل ذینفعان نیز می

باشد، از  نفعان میاصلی و تعیین کننده حیات و رشد، تعامل خالق و آگاهانه و سازمان یافته با ذي

نفعان که اطالع دقیق و کاملی از نیازهاي ذيمقدور است  ابی به اهدافاین رو در صورتی توان دستی

نفعان به صورت جامع و دقیق مورد تحلیل قرار گیرد. جهت داشته باشد. بنابراین بایستی وضعیت ذي

  گیرند: تحلیل ذینفعان موارد ذیل مورد بررسی قرار می

 شوند. بندي میاصلی تعیین و طبقهنفعان نفعان: با استفاده از اطالعات، ذيتعیین ذي   - 1

  نفعانهاي ارتباط با ذي نفعان و کانالآوري اطالعات درباره ذي  هاي جمع بررسی راه   - 2

هاي  نفعان شامل نیازهاي برآورده شده توسط فعالیتنفعان: نیازهاي ذيبررسی نیازهاي ذي   - 3

  گیرند. فعلی و نیازهاي برآورده نشده مورد بررسی قرار می

گردد و مقایسه این خدمات با  نفعان ارائه میبررسی خدمات: شامل کلیه خدماتی که به ذي   - 4

  باشد. نفعان میانتظارات ذي

  بررسی روند انتظارات و نیازها   - 5

  نفعانبندي ذياولویت   - 6

هاي توسعه، عموم مردم هستند و هدف غایی و آرمان آن کسب آرامش و ذي نفعان اصلی برنامه

انسانی براي عموم است اما در این راستا بایستی نقش رهبران قومی و محلی، رهبران  سعادت

هاي دولتی ویژه و نیز نخبگان علمی و اجتماعی را نباید نادیده گرفت و بر سیاسی، صاحبان پست



۴١٢ 
 

توجه بود. در این راستا در وهله اول ذینفعان را کلیه آحاد جامعه در نظر تاثیر آنها در جامعه بی

هاي آنها داشتیم. هایی سعی در جذب مردم و نظرات و اندیشهسنجیو طی ارسال نظرگرفته شده 

مسائل ساده و بسیار مستتر است اما نخبگان و وابستگان به  چرا که باور داریم که مسائل توسعه غالباً

 نظام دولتی به خصوص در کشورهایی چون کشور ما سعی در ارائه مسائل به صورت پیچیده و

انداز مورد تدوین جامعه هدف اصلی یا ذینفعان واقعی پرهزینه دارند. از طرفی بنا به بازه زمانی چشم

دانستیم که بیشترین توزیع نظرسنجی را فی مابین انها انجام سال می 20را دانش آموزان تا سن 

  دادیم.

ه گردید و مجبور به به هر حال رویکرد مشارکتی و ورود ذینفعان واقعی به پروژه با شکست مواج

ها و نهادهاي اجرایی شدیم که باز هم نقش استفاده از نظرات نخبگان، کارشناسان، روساي سازمان

ها و نهادهاي شهرستان ها روسا و کارشناسان سازماننخبگان تقریبا هیچ بود و در تمامی برنامه

ن نقش اصلی این پروژه ها یعنی بازیگر اصلی تدوین این پروژه بودند که باز هم به دلیل انجام داد

  باشد. اجراي آن در دوره پس از تدوین؛ قابل قبول می

سازمان یا نهاد دولتی، به  90در سطح شهرستان به دلیل کوچکی جمعیت و نیز وجود بیش از 

ها ها و پنلتوانند کارشناسان و روساي آنها باشند که به هر طریق در تمامی نشستنظر ذي نفعان می

ها از نظرات ارزشمند و قابل تامل آنها استفاده گردید و سعی بر آن شد تا احبات و پرسشنامهو مص

  نظر آنها را در تدوین گزارش به صورت کامل جذب گردد.

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله افرادي که مورد مصاحبه قرار گرفتند می

 رستان طبساالسالم مهاجریان، امام جمعه محترم شه جناب حجه •

 جناب آقاي برکاتی، رئیس محترم شوراي اسالمی شهر طبس •

 جناب آقاي بورنگ، شهردار محترم طبس •

 جناب آقاي اسدي، مدیر جهاد کشاورزي شهرستان طبس •

 جناب آقاي مهندس کریتی، مدیرعامل شرکت ذغال سنگ طبس •

 جناب آقاي طالبیان مقدم، بخشدار مرکزي شهرستان طبس •
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 دیریت امور منابع آب شهرستان طبسجناب آقاي زارع، م •

 جناب آقاي امینیان، رئیس محترم دانشگاه امام علی طبس •

 جناب آقاي حیدري، عضو محترم هیئت علمی پیام نور طبس •

در صورتی که این روند را در شماتیک نشان داده شود، شماتیک زیر در این بخش از گزارش 

- ها (مورد بررسی در پنلان و تحلیل پرسشنامهدهد مصاحبه با خبرگنشان میحاصل خواهد شد که 

  نفعان را نتیجه داده است.ها) عوامل درونی و بیرونی شهرستان از دید ذيها و ارسالی به سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  
  شماتیک روند طی شده در تحلیل ذي نفعان شهرستان. -43 شماره شکل

  

ها به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت.   مشروح آنها ضبط شده، و  کلیه مصاحبه

به نمایش درآمده است.  الزم به ذکر  2 محور این مصاحبات پرسشنامه کالن بوده که در پیوست

ها و یا نهادهاي شهرستان نیز است که عالوه بر مصاحبات صورت گرفته، این پرسشنامه به سازمان

ها ارسال شده است در جدول زیر درج ی که پرسشنامه به آنارسال گردیده است که نام نهادهای

 70گردیده است.  الزم به ذکر است که با مشارکت مدیران و کارشناسان شهرستان، بیش از 

  آوري شد. نامه جمع پرسش

  

  

  

  

  

تعیین عوامل درونی و بیرونی با اهمیت 

 شهرستان

 مصاحبه با خبرگان

 تهیه و تحلیل پرسشنامه
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  است. ذي نفعان شناسایی شده که پرسشنامه به آن ها ارسال شده-216 شماره جدول

  نماینده سازمان یا نهاد عضو  سازمان یا نهاد عضو  عنوان پنل  ردیف

1  
 - فرهنگی

  اجتماعی

  زهرا فتحی  فرمانداري

  آبادآموزش و پرورش طبس، عشق
  خدابخش حیدري) -(طبس: غالمحسین طاهري

  پور)احمد مهدي -پورآباد: بهمن حسین(عشق

  ابوالحسن زنجانی طبسی -دمهدي امینیان مدرسمحم  آموزشکده فنی امام علی (علیه السالم)

  حسن محمدزاده مقدم  دانشگاه پیام نور

  علیرضا الهی -محمد نجفی  دانشگاه آزاد اسالمی

  سیدحمید حقی -سیدعبدالرحیم رحیمی  فرهنگ و ارشاد اسالمی

  سیدمصطفی سجادي ثالث -حسن آزاد  تبلیغات اسالمی

  فیاضی سید ابوالفضل  آستان مبارك

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  آباد و دیهوكشهرداري طبس، عشق

  (طبس: سید علیرضا میرزاده) 

  محمود ملکی) - آباد: عبدالعلی صداقتی(عشق

  (دیهوك: مهدي اکبري)

آباد و شوراي اسالمی شهر طبس، عشق

  دیهوك

  آقاي چمنزاري)  -(طبس: آقاي عبدالرحیمی

  عبدالحسین صداقتی) -آباد: احمد حقانی(عشق

  نیا)(دیهوك: حسن گنجی

  غالمرضا غالمی -غالمرضا برکاتی  شوراي اسالمی شهرستان

  علی اکبر نجفی - سید ناصر سجادي  مرکز رشد

  علی نظري -مهدي پسندي -احمد رفیعی  کمیته امداد

  امیر مرتاضی -مهدي قاسمی زاده  کار و امور اجتماعی

  اییمحمدرضا ارغ  اوقاف

  حسن محمدیان -زادهخدابخش حسین  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  محمد حسینی -وحیدرضا گازرانی -هادي طالب زاده ثانی  بهزیستی

  زادهمهدي وکیل  تربیت بدنی

  جالل نعمتیان -سید ابراهیم حقانی  ثبت احوال

  حسین توکلی  آموزياداره دانش

  رضا کریمیعلی  شبکه بهداشت و درمان

  علی ناصري - سید حسن مفتاح  ايمرکز آموزش فنی و حرفه

  مرتضی محمدي مقدم  هاي عمومی طبساداره کتابخانه

کانون پرورش فکري کودکان و 

  نوجوانان
  معصومه جاللیان

  رسول بهبهانی -سیدمهدي قیصري  میراث فرهنگی

  محسن عابدزاده -مجید معمارباشی  نوسازي مدارس

  عبدالجواد اشرفیان -کرمی اول  نهضت سوادآموزي

  حسین هادیان -حسینعلی فخاري  جمعیت هالل احمر

  سرگرد محمود علیپور  -سرهنگ مهدي میرزاده  فرماندهی نیروي انتظامی

  آبادامام جمعه طبس و عشق
  (طبس: محمدجواد زنجانی طبسی) 

  آباد: رضا محمدیان)(عشق

  امرا... صالح زاده -عباس برقی  مجامع امور صنفی

 هابخشداري

  حسین محمدزاده) -(مرکزي: احمد طالبیان مقدم

  غالمرضا ایزدپناه) -(دستگردان: خلیل نوروزي

  (دیهوك: محمود توکلی)
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  ذي نفعان شناسایی شده که پرسشنامه به آن ها ارسال شده است. - 216 شماره جدولادامه 

  نماینده سازمان یا نهاد عضو  هاد عضوسازمان یا ن  عنوان پنل  ردیف

  صنعت و معدن  2

  سید مسیح ا... مهاجري -محمد حسین اخوان صفار  صنایع و معادن

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  ابراهیم اعراب شیبانی  بازرگانی

  علیرضا خلیلی  فرمانداري

  علی اکبر نجفی - سید ناصر سجادي  مرکز رشد

  والفقاريزهرا ذ  اداره تعاون

  پورمحمدجواد صادق -زادهسیداحمد نقوي  امور مالیاتی

  امیر مرتاضی -مهدي قاسمی زاده  کار و امور اجتماعی

  حبیب ا... سعیدي  تعاون روستایی

  داوود بخشایی  جهاد کشاورزي

  اسماعیل پورعابد  هاسازمان حمل و نقل و پایانه

  علی علیزاده -ییمحمدتقی وفایی نوقا  آهن شرقراه

  احمدرضا غالمی -اکبر رحیمیعلی  راه و ترابري

  فاطمه مولوي -علی اورنگ  صندوق مهر امام رضا (علیه السالم)

  اسدا... حاتمی  حفاظت محیط زیست

  رسول بهبهانی -سیدمهدي قیصري  میراث فرهنگی

  علی اکبر محمد باقري  نیروگاه زغالسوز

  عباس چمنزاري  ردهواحد زغالسنگ پرو

  مرتضی جاللی  پژوهشکده زغالسنگ

  هابانک

  اسماعیل اسدیان)  -(بانک ملی: فرهاد کرمی

  حسین کریمی) -(بانک توسعه تعاون: روح ا... کرمی

  پور)مهدي حسن - (بانک کشاورزي: محمد محمودي

  علی بدره) -(بانک صادرات: حسن مرادي

  علی برهانی) -ن(بانک رفاه کارگران: محمود زهروجیا

  مهدي کفاشی) -ا... عصاري(بانک ملت: ذبیح

  (بانک تجارت: محمود کریمیان)

  پورمحمدجواد صادق -زادهسیداحمد نقوي  امور مالیاتی

  افروزمرتضی رخ -محمد اعراب شیبانی توزیع برق

3  
کشاورزي و منابع 

  طبیعی

  داوود بخشایی  جهاد کشاورزي

  ا... سعیديحبیب   تعاون روستایی

  علی فرخی -عباس کرمی  منابع طبیعی

  علیرضا خلیلی  فرمانداري

  اکبر کوهستانی -جالل هادیان  دامپزشکی

  ابراهیم اعراب شیبانی  بازرگانی

  پورمهدي حسن - محمد محمودي  بانک کشاورزي

  حمیدرضا رفیعی -محمدحسن محمدیان  آب و فاضالب روستایی

  احمد محمدنژاد -محمدزارع اقبال آبادي  شهرستان امور منابع آب

  فاطمه مولوي -علی اورنگ  صندوق مهر امام رضا (علیه السالم)

  علی اکبر نجفی - سید ناصر سجادي  مرکز رشد

  زادهمهدي طالب -احمد برقی  هواشناسی

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  زافرومرتضی رخ -محمد اعراب شیبانی توزیع برق



۴١۶ 
 

  ذي نفعان شناسایی شده که پرسشنامه به آن ها ارسال شده است. -216 شماره ادامه جدول

  نماینده سازمان یا نهاد عضو  سازمان یا نهاد عضو  عنوان پنل  ردیف

4  

حمل و نقل، 

بازرگانی و 

  گردشگري

  زادهغالمرضا اسماعیل  فرمانداري

  ابراهیم اعراب شیبانی  بازرگانی

  احمدرضا غالمی -اکبر رحیمیعلی  راه و ترابري

  علی علیزاده -محمدتقی وفایی نوقایی  راه آهن شرق

  غالمرضا غالمی -غالمرضا برکاتی  شوراي اسالمی شهرستان

  سرگرد محمود علیپور -سرهنگ مهدي میرزاده  فرماندهی نیروي انتظامی

  هابخشداري

  حسین محمدزاده) -(مرکزي: احمد طالبیان مقدم

  غالمرضا ایزدپناه) -دستگردان: خلیل نوروزي(

  (دیهوك: محمود توکلی)

  قربانعلی مردانی  ناحیه نفتی

  امین ا... صولتی -کمال دهقان منشادي  فرودگاه

  رسول بهبهانی -سیدمهدي قیصري  میراث فرهنگی

  پورمحمدجواد صادق -زادهسیداحمد نقوي  امور مالیاتی

  ستوانیکم هادي عطاري - لیرضا عبدالهیسرگرد ع  پلیس راهور

  اسماعیل پورعابد  هاسازمان حمل و نقل و پایانه

  محمد محمدي -محمدحسن بلوچ  اداره پست

  آباد و دیهوكشهرداري طبس، عشق

  (طبس: سید علیرضا میرزاده) 

  محمود ملکی) - آباد: عبدالعلی صداقتی(عشق

  (دیهوك: مهدي اکبري)

  سید مسیح ا... مهاجري -محمد حسین اخوان صفار  نصنایع و معاد

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  مسکن و اشتغال  5

  زهرا ذوالفقاري  اداره تعاون

  سید غالمرضا حقانی -علیرضا طالعی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی

  هابخشداري

  حسین محمدزاده) -(مرکزي: احمد طالبیان مقدم 

  غالمرضا ایزدپناه) -(دستگردان: خلیل نوروزي

  (دیهوك: محمود توکلی)

  امیر مرتاضی -مهدي قاسمی زاده  کار و امور اجتماعی

  پورمحمدجواد صادق -زادهسیداحمد نقوي  امور مالیاتی

  حبیب ا... سعیدي  تعاون روستایی

  داوود بخشایی  جهاد کشاورزي

  .. مهاجريسید مسیح ا. -محمد حسین اخوان صفار  صنایع و معادن

  فاطمه مولوي -علی اورنگ  صندوق مهر امام رضا (علیه السالم)

  علی ناصري - سید حسن مفتاح  ايمرکز آموزش فنی و حرفه

  علی نظري -مهدي پسندي -احمد رفیعی  کمیته امداد

  رمضان احمدي دستجردي  سازمان مسکن و شهرسازي

  نیرسول بهبها -سیدمهدي قیصري  میراث فرهنگی

  علی اکبر محمد باقري  نیروگاه زغالسوز

  عباس چمنزاري  واحد زغالسنگ پرورده

  مرتضی جاللی  پژوهشکده زغالسنگ

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  غالمرضا غالمی -غالمرضا برکاتی  شوراي اسالمی شهرستان

  امرا... صالح زاده -عباس برقی  مجامع امور صنفی



۴١٧ 
 

  ذي نفعان شناسایی شده که پرسشنامه به آن ها ارسال شده است.-216 رهشما ادامه جدول

  نماینده سازمان یا نهاد عضو  سازمان یا نهاد عضو

  هابانک

  اسماعیل اسدیان)  -(بانک ملی: فرهاد کرمی

  حسین کریمی) -(بانک توسعه تعاون: روح ا... کرمی

  پور)مهدي حسن - (بانک کشاورزي: محمد محمودي

  علی بدره) -ک صادرات: حسن مرادي(بان

  علی برهانی) -(بانک رفاه کارگران: محمود زهروجیان

  مهدي کفاشی) -ا... عصاري(بانک ملت: ذبیح

  (بانک تجارت: محمود کریمیان)

  ابوالحسن زنجانی طبسی -محمدمهدي امینیان مدرس  آموزش عالی امام علی (علیه السالم

  اده مقدمحسن محمدز  دانشگاه پیام نور

  علیرضا الهی -محمد نجفی  دانشگاه آزاد اسالمی

  ابراهیم اعراب شیبانی  بازرگانی

  علیرضا خلیلی  فرمانداري

 بهزیستی
   -وحیدرضا گازرانی -هادي طالب زاده ثانی

  محمد حسینی

  مالی و بانکی  6

  پورمحمدجواد صادق -زادهسیداحمد نقوي  امور مالیاتی

  هابانک

  اسماعیل اسدیان)  -ک ملی: فرهاد کرمی(بان

  حسین کریمی) -(بانک توسعه تعاون: روح ا... کرمی

  پور)مهدي حسن - (بانک کشاورزي: محمد محمودي

  علی بدره) -(بانک صادرات: حسن مرادي

  علی برهانی) -(بانک رفاه کارگران: محمود زهروجیان

  مهدي کفاشی) -ا... عصاري(بانک ملت: ذبیح

  رت: محمود کریمیان)(بانک تجا

  حمیدرضا قاسمی  هابیمه

  علیرضا خلیلی  فرمانداري

  محمدرضا فرخ نیا -حمیدرضا بادي  شرکت تعاونی سهام عدالت

  فاطمه مولوي -علی اورنگ  صندوق مهر امام رضا (علیه السالم)

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  ادهامرا... صالح ز -عباس برقی  مجامع امور صنفی
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 -امنیتی -سیاسی

  قضایی

  احمد طالبیان مقدم  فرمانداري

  هابخشداري

  حسین محمدزاده) -(مرکزي: احمد طالبیان مقدم 

  غالمرضا ایزدپناه) -(دستگردان: خلیل نوروزي

  (دیهوك: محمود توکلی)

  سرگرد محمود علیپور -سرهنگ مهدي میرزاده  فرماندهی نیروي انتظامی

  آبادس و عشقامام جمعه طب
  (طبس: محمدجواد زنجانی طبسی) 

  آباد: رضا محمدیان)(عشق

  احمد احمدي  نماینده مجلس

  محمد حسین صفایی  دادگستري

  محمود اسدي -محمد شهري  تعزیرات حکومتی

  جواد غالمی مقدم   زندان

  غالمرضا غالمی -غالمرضا برکاتی  شوراي اسالمی شهرستان

  



۴١٨ 
 

طبس، شهرستان  هویت و هسته اصلی اقتصاد فعلیرسشنامه مواردي چون؛ محور سؤاالت پ

هاي راهبردي شهرستان طبس،  طبس، قوتشهرستان  هویت و هسته اصلی اقتصاد بایسته

هاي گذشته شهرستان طبس،  ها و کم و کسري راهبردهاي موفق گذشته شهرستان طبس، ضعف

هاي  عدترین صنایع شهرستان طبس، فرصتشهرستان طبس، مستچالش برانگیز گذشته  راهبردهاي

راهبردي فرآروي شهرستان طبس، تهدیدهاي راهبردي فرآروي شهرستان طبس، راهکارها و 

ها عوامل محیطی و هاي این پرسشناهاي بایسته شهرستان طبس بوده است و از خروجی گیري جهت

  بوده است. نفعان شناسایی شده است که به شرح ذیلبیرونی شهرستان از نگاه ذي

  
  نقاط قوت معرفی شده توسط ذي نفعان-217 شماره جدول

  عنوان فراوانی

 آهن، فروگاه، ...) ونقل بین شهري (راه هاي حمل ساخت زیر 41

 معادن و توسعه و تجهیز آنها  37

 توسعه و بازسازي آستان مبارك حضرت حسین بن موسی الکاظم  17

 حداث سدها ا 12

 توسعه فضاهاي آموزشی و آموزش عالی  14

 موقعیت جغرافیایی (همسایگی با پنج استان ـ واقع شدن در مرکز کشور)  11

 توسعه بخش کشاورزي  10

 هاي گردشگري و توسعه آنها  جاذبه  8

 توسعه روستاها و مناطق محروم   8

 نیروي انسانی مستعد و متعهد  8

 یتمدار مردم مومن و وال 7

 آهن شرق در طبس استقرار داره کل راه 6

 هاي شهري  توسعه زیرساخت 6

 روحیه وحدت و یکپارچگی  5

 آموزان و دانشجویان نخبه  دانش 5

 توسعه زیرساخت انرژي   5

 توسعه فرهنگی  4

 ساخت کارخانه سیمان  4

 کوش و قانع مردم سخت 3

3 هاي ارتباطی  توسعه زیرساخت 

 الح نظام ساخت و ساز در شهروروستا در پی زلزله اص ٢

 وسعت جغرافیایی ٢

 توسعه امور بهداشت و درمان  ٢

 شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس  ٢

 روابط شهر و روستا 1

 تالش صادقانه  1

 افزایش رفاه نسبی شهرستان  1

 افزایش شعور سیاسی جامعه  1



۴١٩ 
 

  معرفی شده توسط ذي نفعان نقاط قوت -217شماره جدولادامه 

  عنوان فراوانی

 عدالت اجتماعی   1

 هاي متنوع دبیرستانی  ایجاد رشته  1

 بهبود وضعیت مسکن   1

 گذاري در این شهرستان  اعطاي بخشودگی مالیاتی و بیمه جهت سرمایه  1

 اي احداث اورژانس جاده  1

 ارتقاي نمایندگی آموزش و پررورش به اداره مستقل   1

 امنیت اجتماعی و اقتصادي   1

 نهاد امامت جمعه  1

  

  
  نمودار مربوط به نقاط قوت شناسایی شده توسط ذي نفعان-8 شماره نمودار

  نقاط ضعف معرفی شده توسط ذي نفعان- 218 شماره جدول

  عنوان فراوانی

 مجهز و پزشک متخصص نبود بیمارستان  13

 عدم اتحاد و همدلی بین مسووالن شهرستان  12

 کیفیت نامناسب آب شرب  10

 کمبود فضاهاي ورزشی و تفریحی  10

 هاي ارتباطی  نامناسب بودن بعضی جاده 9

 عدم حضور بخش خصوصی در صنعت و معدن  9

 ریزي و سیاستگذاري کامل  عدم برنامه 9

 دلیل نبود امکانات مهاجرت نخبگان به   8

 عدم توجه به بعد گردشگري  6

 کم آبی  5

 عدم وجود شبکه انتقال گاز   5

 گذاري ناقص در شهرك صنعتی  عدم مطالعه و سرمایه  4

 عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در دسترس و آشنا به محیط   4

 تعرفه برق مصرفی یکسان با سایر نقاط کشور  4

 خه تولید در شهرستان با توجه به مواد اولیه معادن  ایجاد نشدن چر  4



۴٢٠ 
 

  نقاط ضعف معرفی شده توسط ذي نفعان- 218 شماره جدولادامه 

  عنوان فراوانی

 هاي فرهنگی مناسب  ها و برنامه نبود سیاست  3

 کمبود اشتغال  3

 گذاري در شهرستان  عدم وجود زمینه سرمایه  3

 کافیعدم  جذب اعتبار ملی و استانی   3

 ضعف مدیریت   3

 مهاجرت بی رویه افراد (به طبس)  2

 توجهی به بخش کشاورزي و دامداري  کم 2

 کمبود فضاهاي فرهنگی تحقیقاتی  2

 انداز معدنی طبس   عدم اجراي طرح هاي مهم مثل خطوط ارتباطی و چشم 2

 جداشدن طبس از خراسان رضوي و الحاق به یزد  2

 تقل در مجلسنداشتن نماینده مس 1

 نداشتن کانون و مرکزي براي جهت جذب نیروهاي علمی خالق، دلسوز و مبتکر 1

 نداشتن پروازهاي دولتی به یزد و مشهد  1

 روزي تامین اجتماعی  نبود درمانگاه شبانه 1

 کمبود مسکن  1

 هاي دولتی)  کمبود فضاهاي آموزشی (دانشگاه 1

 گیري مشخص  دار با جهتهاي رسمی شناسنامه  فقدان تشکل 1

 هاي عمرانی فرهنگی با نیازهاي مردم  عدم همسویی پروژه 1

 عدم وجود ناوگان حمل و نقل جدید (اتوبوسرانی)  1

 انداز که مورد قبول مردم باشد  عدم وجود کمیته تدوین راهبرد و چشم 1

 عدم وجود طرح جامع آمایش سرزمین  1

 هاي اصلی  عدم وجود زیرساخت 1

 هاي مورد نیاز دانشگاهی در منطقه  عدم وجود رشته 1

 عدم نمود عینی برکات معادن در طبس (به نام ما به کام دیگران) 1

 هاي گوناگون طبس عدم شناسایی ظرفیت 1

 ها و میادین  عدم زیباسازي خیابان 1

 عدم خودباوري در بسیاري از مسوولین  1

 عدم ثبات سیاسی  1

 سووالن به توسعه صنعتی و اقتصادي عدم توجه م 1

 عدم توجه به کشاورزي  1

 عدم توجه به صنایع دستی  1

 هاي محروم  عدم توجه به بخش 1

 زایی و کارآفرینی  عدم تبلیغات مناسب در زمینه اشتغال 1

 گیري الزم در جهت گسترش معادن و نیروگاه ذغالسنگ  عدم پی 1

 زي و توسعه کشاورزي مدرن ریزي براي کشاور عدم برنامه 1

 عدم برخورد جدي با قاچاق مواد مخدر و عدم وجود حداقل امکانات براي نیروي انتظامی  1

 عدم انتقال مطالبات و مشکالت شهر به مراکز علمی پژوهشی  1

 هاي جغرافیایی (مثل توربین بادي)  عدم استفاده از پتانسیل 1

 ن عدم اختیارات کافی براي  مسووال 1

 ضعیف بودن فرهنگ کار 1

 ها  سرمازدگی نخلستان 1

 خروج طبس از نقاط محروم و حذف امتیازات مربوطه  1

 تنگ نظري بعضی مسووالن  1

 پرواز تهران طبس مشهد و بالعکس  1

 بخشی نگري مسوولین  1

 امنیت  1



۴٢١ 
 

  
  معرفی شده توسط ذي نفعاننمودار نقاط ضعف - 9 شماره نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٢٢ 
 

  فرصت هاي شناسایی شده توسط ذي نفعان- 219 شماره جدول

  فرصت  مورد بررسیحوزه 

 نیروي انسانی 

 پرورش نیروي انسانی 

 اشتغال زایی 

 قه ها به سوي پرورش نیروي متخصص مورد نیاز در منط هدایت دانشگاه

 فعالیت مستمر ستاد توسعه پایدار 

 استفاده از متخصصان طبسی در شکوفایی اقتصاد، معدن، پزشکی

 رفع اختالفات اجتماعی 

 گیري  ه ریزي دقیق جهت بهر برنامه

 معادن 

 گذاري بیشتر روي نیروگاه حرارتی  سرمایه

 فرآوري محصوالت 

 هرستان جذب دو درصد درآمد معادن جهت توسعه ش

 تجهیز معادن زغالسنگ 

 اي  ونقل هوایی، ریلی و جاده رونق حمل

 جذب سرمایه خصوصی 

 برداري بهینه  بهره

 پرورش متخصصان محلی 

 ثبات مدیریت 

 زدگی در امر معادن  عدم سیاست

 حمایت بیشتر 

 جذب اعتبار ملی 

 گردشگري 

 تبلیغ

 توسعه مراکز گردشگري 

 عه صنایع دستیتوس

 اي  ونقل هوایی، ریلی و جاده رونق حمل

 هاي گردشگري  استفاده بهینه از فرصت

 توسعه صنعتی 
 ها  توسعه زیرساخت

 اعزام نماینده آگاه در زمینه اقتصادي به مجلس 

 آهن (در کنار معادن) راه
 ایجاد بندر خشک و گمرك منطقه آزاد 

بندرعباس به وسیله قطار و توزیع بین انتقال کاالهاي وارداتی از 

 احداث کارخانجات مواد شوینده وجود سولفات سدیم 

موقعیت ویژه شهرستان به لحاظ جمعیت، پراکندگی، و بعد 

 مسافت 

 امتیاز برخورداري از فرمانداري ویژه و نماینده مستقل 

 تبدیل به استان 

 شهرستان مستقل  2ه تبدیل دیهوك و دستگردان ب

 به کارگیري انرژي نو و تجدیدپذیر  منابع طبیعی 

 حمایت از این صنایع  عالقه مردم به دامداري و صنایع تبدیلی 

 ایجاد زمینه براي استفاده از تجربیات این نیروها  جوان شدن نیروهاي مدیریتی و اجرایی 

 این بخش حمایت مسوولین از  وکار خصوصی  گرایش به سمت کسب

 بهره برداري  کارخانجات موجود 

 هاي دولتی  گذاري جذب سرمایه توجه دولت به مناطق محروم 

 ایجاد و فراهم نمودن امکانات رفاهی و فرهنگی  رشد جمعیت مهاجر 

 المللی از طریق جذب امکانات سوختگیري پروازهاي خارجی  ایجاد بین فرودگاه 

 ن، کاشی، سرامیک امکان احداث کارخانجات سیما
 جذب سرمایه داخلی و خارجی 

 برداري  بهره

 کنار گذاشتن محصوالت زراعی پرآبخواه و کم تولید  هواي مناسب و خاك خوب 

 زي  پرورش آب برداري از منابع آب شور حاشیه کویر  امکان بهره

 توسعه گردشگري  هاي متفاوت  موقعیت جغرافیایی وجود اقلیم

 نگاه واقعی نه رقابتی  امزاده حرم مطهر ام



۴٢٣ 
 

  
  نمودار فرصت هاي شناسایی شده با فراوانی بیشتر توسط ذي نفعان- 10 شماره نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٢۴ 
 

  توسط ذي نفعانشناسایی شده  داتیتهد- 220 شماره جدول

 فراوانی  راهکار  تهدید

 آبی  کل کممش

 14 هاي کارون و زاینده رود به طبس  انتقال آب از سرشاخه

 2 احیا و گسترش قنوات 

 1 هاي سطحی جلوگیري از هدررفتن آب

 5 جویی در مصرف  سازي جهت صرفه فرهنگ

 7 صنعنی سازي کشاورزي 

 7 استفاده بهینه از منابع موجود 

 3 بررسی کارشناسانه 

 1 و توسعه منابع آبی  گذاري سرمایه

 1 احداث سدهاي کوچک براي روستاها 

 1 واقعی کردن قیمت آب 

 1 جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز 

 1 هاي عمیق توقف حفر چاه

 1 هاي عمیق  حفر چاه

 1 باروري ابرها 

 1 احداث سدهاي خاکی 

 بیکاري 

 1 برنامه ریزي دولتی دقیق 

 3 اي تولید کار و کارآفرینی جدیت در راهکاره

 1 احداث کارخانه بزرگ با عرضه محصوالت کشوري 

 1 اشتغال زایی 

 1 استفاده از جمعیت جوان  کاهش جمعیت جوان در ده سال آینده 

 افزایش اعتیاد و کاهش سن اعتیاد 

 1 جلوگیري از تولید، ورود و توزیع 

 1 کار فرهنگی 

 1 ی، اشتغال امکانات تفریحی، آموزش

 1 بهادادن به جوانان، اشتغال، 

 2 مشاوره رایگان و ایجاد مراکز درمانی 

 1 آموزش جوانان براي شناخت مواد صنعتی 

 1 اشتغال  افزایش فقر 

 تهدیدهاي فرهنگی 

 1 هاي ملی و مذهبی  مطرح کردن بیش از پیش نمادها و اسطوره

 1 گنجاندن مطالب در کتب درسی 

 1 هاي جدید براي اطالع رسانی و برقراري ارتباط ستفاده از تکنولوژيا

 1 از طریق روحانیت 

 1 پیشگیري از رشد بدحجابی و اعتیاد 

 1 برگزاري جلسات مذهبی

 1 امر به معروف و نهی از منکر 

 2 هاي فرهنگی  برنامه وجود نیروهاي غیر بومی 

 اختالفات بین مسووالن و مردم 
 1 ف سازي برنامه هاشفا

 1 تشکیل کارگروه هاي مردمی 

 باالرفتن سن ازدواج و کاهش سن طالق 

دعوت از اساتید مجرب دانشگاهی و علما و روحانیون جهت مشاوره 

 رایگان
1 

 1 کمک مالی حتی بالعوض  جهت تشکیل خانواده 

 1 یابی و حل نسبی معضالت  هاي متخصص براي ریشه ایجاد کارگروه

 1 کاهش توقعات جوانان 



۴٢۵ 
 

  تهدیدات شناسایی شده توسط ذي نفعان -220ادامه جدول شماره 

 فراوانی  راهکار  تهدید

 فرار مغزها 

 1 یابی و حل نسبی معضالت  هاي متخصص براي ریشه ایجاد کارگروه

 1 هاي شغلی ایجاد فرصت

 1 فراهم سازي حداقل امکانات 

 1 تاسیس دانشگاه 

 از روستاها مهاجرت 

 1 یابی و حل نسبی معضالت  هاي متخصص براي ریشه ایجاد کارگروه

 3 ایجاد امکانات 

ایجاد کارخانجات فراوري محصوالت کانی در روستاها به جاي 

 تمرکزگرایی در مرکز 
1 

 1 حمایت کافی از کشاورزي و دامداري و قالی بافی 

 2 رفع مشکل بیکاري 

 و سیاسی اختالفات اجتماعی 

 1 یابی و حل نسبی معضالت  هاي متخصص براي ریشه ایجاد کارگروه

 2 فرهنگ سازي 

 1 دامن نزدن به اختالفات سیاسی 

 1 وحدت مسوولین 

 1 تإمین اعتبار جهت برنامه هاي پیش گیري، کنترل و مراقبت  هاي نوپدید و بازپدید  ظهور بیماري

  نسبت به  تفاوتی نیروهاي کارآمد بومی بی

 هاي توسعه شهرستان  برنامه
 1 انداز توسعه شهرستان  مشارکت دادن آنها در تنظیم و تدوین چشم

 خطر از مسیر افتادن شهر طبس
هاي  توسعه راههاي ارتباطی طبس بشرویه و دو بانده کردن راه

 مواصالتی
1 

  هاي بزرگ و تإثیرگذار عدم وجود شخصیت

 جهت حفظ وحدت  
 1 گیري از این افراد  امکان بهرهفراهم نمودن 

 2 هاي روان از طریق درختکاري  بیابان زدایی و تثبیت شن پیشرفت کویر و توسعه آن 

 1 سازي جهت اشتغال جوانان طبسی در بخش معدن  فرهنگ کمبود نیروي کار در بخش معدن 

 1 حمایت از بخش خصوصی  جانبه  عدم توسعه همه

 شد کمبود اعتبار به دلیل ر
افزایش سهم شهرستان از درآمدهاي عمومی و نظارت عالیه بر هزینه 

 آنها 
1 

 1 بهبود بسته بندي  مشکل در صادرات محصوالت کشاورزي

  

  

  
  نمودار مربوط به تهدادات شناسایی شده و راهکار مربوطه- 11 شماره نمودار



۴٢۶ 
 

  تحلیل محیط کالن بیرونی-3- 2- 4

نفعان، سه به منظور بررسی و تحلیل محیط کالن بیرونی بر اساس وضع موجود و نظرات ذي

 بندي شده است.  این سه سطح عبارتنداز؛مؤلفه و در سه سطح کالن دسته

هاي شناختی همچون: جمعیت، تربیت بدنی، آموزش و امور جتماعی و فرهنگی که مؤلفه- 1

  شود.پرورش و آموزش عالی و... را شامل می

  امور زیربنایی شامل: مسکن، حمل و نقل، عمران شهري و روستایی، انرژي و...- 2

  هاي شناختی: صنعت، معدن، منابع آب، کشاورزي و دامداري و...مؤلفه امور اقتصادي شامل- 3

شوند و در جدول بندي میفرصت و تهدیدات شهرستان دستهبراساس سه سطح پیشنهادي، 

.  همانطور که از جدول مشخص است، امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان، اندزیر نشان داده شده

  تهدید شناسایی شدند. 17فرصت و  21تعداد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٢٧ 
 

  عوامل بیرونی مربوط به امور جتماعی و فرهنگی شهرستان- 221 شماره جدول

 هافرصت

  یلی و فرودگاه) جهت ایجاد و توسعه صنعت توریسم داخلی و خارجیبرخورداري از زیربناهاي مناسب (شبکه ر .1

 منطقه ومذهبی فرهنگی -تاریخی پیشینه .2

 باستانی و تاریخی هايجاذبه تنوع .3

 منطقه مساکن الگوي و کویري معماري هايویژگی .4

 راهیبین خدمات نقش و الرضا)مشهد (طریق و طبس -یزد ارتباطی عبورجاده .5

 روستاگردي گسترش امکان و فرد به منحصر طبیعی هايوجودجاذبه .6

 وحش (اکوتوریسم) وحیات گیاهی هايگونه تنوع .7

 و مذهبی هايانگیزه با گردشگران جذب جهت الکاظم (ع) موسیابنحسین امامزاده مقدس آستانه وجود .8

 فرهنگی

 طبس) شهرستان در گردشگري هايگردي) (پتانسیلکویري (بیابان هايعرصه گستردگی .9

 هاي مختلف)هاي متعدد (جذب گردشگر از استاناري با استانجوهم- .10

  تمایل روزافزون جوامع به تفرج و گردشگري .11

  ايتوجه روزافزون به به صنعت گردشگري در سطح ملی و منطقه .12

  مذهبی شهرستان به عنوان میراث معنوي -هاي سنتیامکان ثبت مراسم .13

  هبیمذ -هاي سنتیامکان جذب گردشگران مذهبی در مراسم .14

 هاي فرهنگیپتانسیل باالي گشترش فعالیت .15

  برخورداري شهرستان از مواهب طبیعی مناسب و جذاب جهت توسعه ورزش همگانی .16

  هاي طبیعی مناسب جهت ایجاد پیست موتور سواريوجود محل .17

  گذاري بخش خصوصی در امر ورزش استفاده از سرمایه .18

  هاالتحصیالن هنرستانعنوان بستر مناسب جهت اشتغال فارغوجود معادن به .19

  درمانی شهرستان با ارائه تسهیالت مناسب  -التحصیالن پزشکی بومی در مراکز بهداشتیامکان جذب فارغ .20

 اهمیت به بخش بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه مردم .21

 تهدیدات

درصدي جمعیت زیر  35تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت میانسالی و به مرور سالخوردگی با توجه کاهش  .1

  سال 15

  باالبودن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربنایی .2

  از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاك .3

  شود.عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري که موجب آسیب رسانی به اماکن مربوطه می .4

  تفاوت فرهنگی جامعه بومی با گردشگران .5

از عبور و مرور زیاد وسایل نقلیه و کاهش احتمالی امنیت مشکالت ناشی از یک شهر میان راهی ناشی  .6

  گردشگران

  قرارگرفتن شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر .7

 مسأله تهاجم فرهنگی و گسترش و جایگزینی فرهنگ غربی با فرهنگ ناب و بومی منطقه .8

  عدم امکان میزبانی مسابقات ورزشی .9

 شهرستان در زمینه ورزشسازي و تبلیغات مناسب و کافی در سطح عدم فرهنگ .10

هاي غلط از فضاي آموزشی و ها به دلیل برداشتها از حضور فرزندانشان در هنرستانعدم استقبال خانواده .11

  اخالقی آن

  ها در بخش صنعت و معدن شهرستانالتحصیالن هنرستانعدم جذب فارغ .12

  عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی به روستاها .13

 عتبر در شهرستانعدم وجود مراکز عالی م .14

  علت عدم وجود امکانات آموزشی و پژوهشی مناسبکاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان به .15

علت عدم وجود پزشکان متخصص و فاصله از مراکز درمانی احتمال از دست رفتن زمان درمان بیماران خاص به .16

  مجهز

 گذاري در بخش بهداشت و درمانعدم تمایل بخش خصوي به سرمایه .17



۴٢٨ 
 

اند.  بندي شدهیرونی مربوط به امور زیربنایی شهرستان نیز در جدول زیر دستهعوامل ب

  تهدید هستند. 15ت و فرص 17ص است امور زیربنایی داراي همانطور که از جدول مشخ

  
  عوامل بیرونی مربوط به امور زیربنایی شهرستان-222 شماره جدول

 هافرصت

 علمی استفاده و دارد زیبا مناظر و وحوش ملی، طبیعی آثار که نقاطی در گردشگري هايسایت امکان احداث .1

  ذکر شده ازمناطق

 شده) حفاظت ملی (مناطق پارك به نایبند شده حفاظت منطقه ارتقاء .2

 بادها وزش و بارندگی میزان خاك، نوع جغرافیایی، تنوع پوشش گیاهی به علت موقعیت .3

آویشن و  سیاه، یاهی در مراتع طبیعی شهرستان مانند آنغوزه، کتیرا،کندل،زیرههاي متنوع گوجود گونه .4

  صنعتی (پوشش گیاهی شهرستان) و دارویی سایرمحصوالت

  هاي جانوري منطقه)هاي جانوري متنوع و کمیاب (بررسی حیات وحش و گونهوجود گونه .5

  دارامکان توسعه نرخ مشارکت اقتصادي زنان خانه .6

سال از کل جمعیت واقع  20 -44رك باالي نیروي کار منطقه با توجه به سهم باالي جمعیت جوانی و قدرت تح .7

 درصد)60در سن کار (

  در دست تهیه بودن طرح تفضیلی نقاط شهري شهرستان .8

  در دست تهیه بودن طرح تفضیلی نقاط شهري شهرستان .9

  هاي مسکونیهاي وسیع براي کاربريدسترسی به زمین .10

  هاي پاك خورشیدي و بادي در شهرستاننرژيامکان استفاده از ا .11

 وجود تعداد ساعات آفتابی زیاد در طول روز و وجود بادهاي مناسب جهت استفاده در تولید انرژي نو .12

 استفاده از انرژي گاز در منطقه .13

  دهی به پروازهاي عبوريموقعیت سوق الجیشی فرودگاه طبس و امکان سرویس .14

 سازي ترافیکفرهنگلزوم توجه به حمل و نقل عمومی و  .15

 اتصال مراکز مهم زیارتی و توریستی به شبکه بزرگراهی .16

 رونق اقتصادي از طریق افزایش مبادالت کاال از شهرستان- .17

 تهدیدات

خشک)  و گرم هواي و کویر (آب هايعرصه طبیعی به علت گستردگی حوادث در زمینه شهرستان بودن مستعد .1

  ابقه حوادث و میزان خسارت و تهدیدات آینده)محلی (ژئوفیزیکی) (س ارتفاعات وتأثیر

 محلی (ژئوفیزیکی) ارتفاعات خشک) وتاثیر و گرم هواي و کویر (آب هايعرصه گستردگی .2

 خیزهاي زلزلههاي فعال و پهنهقرار گرفتن در مسیر گسل .3

 جوي نزوالت شدید کاهش هوا و دماي شدید تغییرات .4

 متغیر بسیار مکانی و زمانی شپراکن داراي ًرگباري اکثرا هايوجود بارش .5

 دشتی آبرفتی واراضی و سنگی تشکیالت توجه قابل تخریب و فرسایش با توأم ومرتع گیاهی پوشش شدید فقر .6

کویر) (عوامل و  شیرین (پیشروي هايآب شورکردن و روستاها و شهرها محدوده به کویر شور هايآب هجوم .7

  ی)زیست و منابع طبیعفرآیندهاي اصلی مخرب محیط

 هاي کمیاب جانوريخطر انقراض گونه .8

 هاي مداومهاي مرتعی بر اثر بروز خشکسالیکاهش تراکم گونه .9

  اجتماعی ناشی از باالبودن نرخ بیکاري -خطر بروز مسائل فرهنگی .10

 درصد) 44سهم پایین جمعیت فعال در شهرستان ( .11

  رها هاي شنی به سمت شههاي روان و طوفانگسترش بیابان و کویر و وزش شن .12

 تهدیدات ناشی از بالیاي طبیعی از جمله زلزله- .13

  تبعات و معضالت ناشی از عدم وجود مراکز تفریحی، فرهنگی،ورزشی و...- .14

 زاهاي لرزهشدن در مجاورت گسلهخیز بودن منطقه و واقعلرزه .15

  



۴٢٩ 
 

تهدید  27فرصت و  26دهد این مؤلفه داراي در مورد امور اقتصادي نیز جدول زیر نشان می

  باشد.یم

  

  
  عوامل بیرونی مربوط به امور زیربنایی شهرستان- 223 شماره جدول

 هافرصت

  هاي مختلف بدون محدودیت (وسعت)امکان اختصاص زمین به کاربري .1

 راهی به علت همسایه بودن با شش استان بزرگ کشور (موقعیت)برخوردار از مزایاي یک شهر میان .2

  یاد شهرستان (بزرگترین شهرستان کشور) (وسعت)وسعت ز .3

  تعداد ساعات آفتابی باال در ماه (به منظور استفاده از این انرژي) .4

 متر بر ثانیه در طول سال (استفاده از انرژي) 25وجود بادهاي غالب با حداکثر سرعت  .5

 ت ماهیانه)هاي خورشیدي و ... (میانگین درجه حراراستفاده از انرژي خورشیدي در آبگرمکن .6

 استفاده از انرژي باد جهت تولید برق و ... (جریان بادها) .7

هاي امکان جذب گردشگر و توریست با توجه به وجود اشکال ژئومورفولوژي منحصر به فرد منطقه و چشمه .8

  هاي شهرستان)آبگرم (کلیت ساختمان زمین شهرستان و گسل

 نیزیت و ... (کلیت ساختمان زمین شهرستان)سنگ، فلورین، مهاي متنوع از قبیل ذغالوجود کانی .9

  هاي شهرستان)اند (گسلهاي آبگرم شدهها که باعث ایجاد چشمهوجود برخی گسله .10

گرم مرتضی علی ویژه چشمه آبهاي جذب گردشگر و توریست در مناطق داراي چشمه بهامکان ایجاد زیرساخت .11

  روستاي خرو و دیگ رستم

  توریستی سدهاي شهرستانهاي امکان استفاده از جاذبه .12

امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزي با توجه به تنوع محصوالت زراعی و باغی شهرستان (کم و کیف اراضی  .13

  کشاورزي)

 اي (کم و کیف اراضی کشاورزي)هاي گلخانهشرایط اقلیمی مناسب براي توسعه کشت .14

 شرایط آب و هوایی مناسب براي توسعه نخیالت .15

  هاي کشاورزي، معدن و ...تبدیلی در بخش زمینه ایجاد صنایع .16

  محیطیهاي زیستگستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار صنایع بدون تداخل با حوزه .17

  بنیان رسانی، فنی و بازاریابی به صنایع دانشوجود مرکز رشد و امکان ارائه خدمات مشاوره، اطالع .18

 ی و هوایی مناسب جهت توسعه صنعتیاي، ریلبرخورداري از ناوگان حمل و نقل جاده .19

  هاي موجود در شهرستان و ایجاد صنایع وابسته به آنامکان فرآوري کانی .20

  امکان ایجاد اشتغال بیشتر براي افراد جویاي کار در معادن .21

  امکان استفاده از محصوالت باطله استخراج که داراي ارزش حرارتی و ... هستند .22

 هاي ساختمانیشده و ناشناخته) شامل اندیسهاي معدنی و سنگناختههاي معدنی بسیار زیاد (شپتانسیل .23

  شو و حرارتی در شهرستان (میزان تولید و ذخایر معادن)سنگ ککوجود معادن غنی ذغال .24

فضا (میزان تولید و ذخایر  -برداري از خاکستر ذغالسنگ براي تأمین عناصر کمیاب در صنایع هواامکان بهره .25

  معادن)

 منطقه (نقش بخش بازرگانی در توسعه شهرستان) ترانزیتی از موقعیتبرداري بهره .26
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  عوامل بیرونی مربوط به امور زیربنایی شهرستان -223اداممه جدول شماره 

 تهدیدات

  هاي مجاور (موقعیت)اي به علت سفرهاي طوالنی به مرکز استان و استاناحتمال بیشتر خطرهاي جاده .1

هاي همسایه به علت وجود کویرهاي بسیار گسترده از مراکز شهرستانفاصله زیاد شهر طبس با هر یک  .2

 (موقعیت)

  ها (میانگین بارش ساالنه)میانگین بارندگی ساالنه پایین و رگباري بودن اغلب بارش .3

درجه حرارت باال به علت قرارگرفتن بر روي نوار بیابانی جهان، لخت بودن زمین و وزش بادهاي داغ از سمت  .4

  (میانگین درجه حرارت ماهیانه)کویر مرکزي 

  رفتن منابع محدود آب (تبخیر ماهیانه)تبخیر زیاد به علت درجه حرارت باال و از دست .5

شستشو و فرسایش خاك و همچنین تنزل قدرت حاصلخیزي خاك به علت رگباري بودن نزوالت (میانگین  .6

 بارش ساالنه)

زارها به علت رگباري بودن نزوالت و تبخیر زیاد ها و ناپدید شدن در شورهاز دسترس خارج شدن اغلب آب .7

  (میانگین بارش ساالنه و تبخیر ماهیانه)

 هاي مختلفها و پیامدهاي منفی آن بر بخشاستمرار خشکسالی .8

 در یا و هاگسله روي بر هاسکونتگاه یکه هايپهنه تأسیسات در و مساکن وتخریب زلزله بروزحادثه امکان .9

  خیزي در شهرستان)(سابقه لرزه آنها قراردارند مجاورت

 هاي شهرستان)شوند (گسلهاي متنوع که باعث ایجاد زلزله در منطقه میوجود گسله .10

هاي زیرزمین در طول زمان به علت نابرابري شدید میان ورودي و خروجی آب به سفره هاي افت سطح آب سفره .11

  هاي آب زیرزمینی)آب زیرزمینی (وضعیت سفره

 جنب زیاد فشار تاثیر تحت شرقی و هايکوه رشته سطحی به علت دوري شهرستانازدریا،وجودمنابع محدود آب  .12

  حاره 

 ضعف شدید منابع آب زیرزمینی (کم و کیف منابع آب شهرستان) .13

  علت عدم استفاده بهینهاز دست رفتن منابع آب و خاك به .14

 خاك در منطقه و آب شوري باال بودن میزان .15

  ه لحاظ کمی و کیفی درشهرستانب آبی منابع شدید محدودیت .16

  مجاورت با کویر و داشتن آب و هوایی خشک و بیابانی توأم با خشکسالی .17

  هاي فنی و مهندسی( کاربردي)اي در تربیت نیرومراکز آموزش عالی وفنی و حرفهفقدان  .18

 گذاري بخش خصوصیعدم وجود زمینه سرمایه .19

 عتوضعیت نامناسب سطح مهارت و تحصیالت شاغلین بخش صن .20

 )شرایط محیطی و اقلیمی -کم جاذبگی شهرستان براي جلب نیروي متخصص غیر بومی( بعد مسافت .21

 فاصله زیاد مراکز جمعیتی و بازار مصرف .22

 آالت و کهنگی تکنولوژيمحدودیت توان رقابت تولیدات صنعتی شهرستان، عمدتا به دلیل فرسودگی ماشین .23

  ي غیربومی شاغل در معادنبروز معضالت فرهنگی در محیط کار توسط نیروها .24

 منظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنینبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی به .25

  صورت خام و فرآوري نشده (اقالم عمده صادراتی و وارداتی)صادرات مواد معدنی و محصوالت کشاورزي به .26

 زایاي بخش تعاونها و منیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه و عدم شناخت توانمنديتوسعه .27

  

  تحلیل محیط کالن درونی- 4- 2- 4

نفعان شهرستان در به طور مشابه، نتیجه حاصل از شناخت محیط عمومی و تحلیل ذي

بندي قرار خصوص وضعیت دورنی شهرستان نیز سه مؤلفه معرفی شده در بخش قبل، مبناي دسته

ضعف شناسایی شده  30و  قوت 21، گرفته است.  درمورد امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان

  است.
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  امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان طبس عوامل درونی-224 شماره جدول

نقاط 

 قوت

  وجود فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی  .1

  وجود مراسم سنتی منحصربه فرد در مناسبات مذهبی شهرستان .2

  باب کتابخانه عمومی در شهرستان 8وجود  .3

  ویژه امامزاده حسین این موسی الکاظم در شهرستاناکن متبرکه، بهوجود ام .4

 هاي ورزشی متنوعحضور ورزشکاران شهرستان در رشته .5

  کسب چهار مدال استانی .6

 اي و کارودانش در شهرستانوجود چهار باب هنرستان فنی و حرفه .7

  هرستانآموزان شهاي تک و دورقمی قابل توجه در کنکور سراسري توسط دانشکسب رتبه .8

  گانه تحصیلیپوشش تحصیلی نسیتاً کامل در مقاطع سه .9

  تخت خوابی شهید سید مصطفی خمینی در شهرستان 75وجود بیمارستان  .10

  خانه بهداشت در شهرستان 32مرکز بهداشت روستایی و  4مرکز بهداشت شهري،  7وجود  .11

  هاي پزشکیآموزان شهرستان در رشتهقبولی نسبتاً خوب دانش .12

 ردشگري و توسعه آنها هاي گ جاذبه .13

  نیروي انسانی مستعد و متعهد .14

 مردم مومن و والیتمدار  .15

 روحیه وحدت و یکپارچگی  .16

 آموزان و دانشجویان نخبه دانش .17

 کوش و قانع مردم سخت .18

 تالش صادقانه  .19

 عدالت اجتماعی  .20

 امنیت اجتماعی و اقتصادي .21

 نهاد امامت جمعه .22

نقاط 

 ضعف

  اجرت)مهاجرت فزاینده از روستا به شهر (مه .1

  درصد) و روند افزایشی آن در طول زمان 60باالبودن ضریب شهرنشینی ( .2

  سکونتگاه) 100پراکندگی زیاد جمعیت در شهرستان (توزیع جمعیت شهرستان در بیش از  .3

  گسترده اقامتی تأسیسات و امکانات فقدان .4

  پذیري و اقامتی)عدم ارائه خدمات گردشگري مطلوب و مناسب (تأسیسات مهمان .5

 برداري از بسیاري از برخی از اماکن طبیعی و گردشگريبهرهعدم  .6

  هاي توریستی شهرستان طبسناشناخته بودن جاذبه .7

 کمبود فضاي تفریحی مناسب .8

  هاي مناسب در سطح شهرستانکمبود پارکینگ .9

  عدم نظارت کافی بر واحدهاي پذیرایی و اقامتی به لحاظ بهداشتی و... .10

  هاي مختلف هنري (آموزشگاه، اساتید مجرب و ...)ز در زمینهفقدان و کمبود امکانات مورد نیا .11

  هاي کثیراالنتشار در شهرستانعدم وجود نشریات محلی و تأخیر در توزیع روزنامه .12

  تعطیلی تنها سالن سینماي شهرستان  .13

 هاهاي خانوادگی در داخل شهرکمبود تفرجگاه .14

  پایین بودن سرانه فضاهاي ورزشی در شهرستان .15

  ت و تسهیالت ورزشگاهی و اقامتی براي میزبانی مسابقاتضعف امکانا .16

  هاي ورزشی شهرستان در مسابقات کشوريعدم حضور تیم .17

  هاي مختلف ورزشیتعداد کم مربیان و داوران در رشته .18

  کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی .19

  عدم وجود تجهیزات ورزشی مناسب در آموزش و پرورش شهرستان .20

هاي ورزشی موجود آموزش و پرورش شهرستان (کم و کیف أسیسات گرمایشی و سرمایشی در سالنعدم وجود ت .21

  تأسیسات و تجهیزات ورزشی آموزش و پرورش شهرستان)
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  ها با بخش صنعت و معدن شهرستانعدم ارتباط مناسب هنرستان .22

  هاهاي غلط از فضاي آموزشی و اخالقی هنرستانبرداشت .23

  بودن هزینه ارائه خدمات آموزشی به روستائیانپراکندگی روستاها و باال .24

  تعداد کم مدرس تمام وقت در مراکز آموزش عالی شهرستان .25

 هاي دانشگاهی با نیازهاي دانشگاهی شهرستانعدم ارتباط نزدیک رشته .26

 5ر تنها (حضو السالم)(علیهاي امام علیعدم حضور مدرس با رتبه علمی استادیار در  دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه .27

  استادیار در دانشگاه آزاد اسالمی)

تعداد کم پزشک متخصص در شهرستان نسیت به استان (وضعیت نیروي انسانی شاغل در بخش بهداشت و  .28

  درمان)

  هاي گازدار و ...)شیوع عادات نامناسب غذایی (مصرف نمک، شکر، روغن جامد، نوشابه .29

 و پراکندگی جمعیت شهرستان علت وسعت زیادمحدودیت ارائه خدمات بهداشتی به .30

نقطه ضعف براي امور زیربنایی شهرستان  15نقطه قوت و  11تعداد شناسایی و استخراج 

  نفعان حاصل شده است.حاصل از مطالعه وضعیت عمومی شهرستان و تحلیل ذي

  
  امور زیربنایی شهرستان طبس عوامل درونی- 225 شماره جدول

ط نقا

 قوت

  هکتار) 1422000ترین پناهگاه حیات وحش کشور در شهرستان (نایبندان با وسعت وجود وسیع .1

هکتار در شهرستان (بررسی قابلیت  75/2هکتار و یک تاکستان با وسعت  45وجود یک پارك جنگلی با وسعت  .2

 اراضی و پوشش گیاهی شهرستان)

  نقاط شهري و روستایی شهرستانهاي دسترسی در بیشتر وجود سیستم حمل و نقل و جاده .3

 کشیبرخورداري اکثر جمعیت روستایی از آب لوله .4

  تأمین مسکن جوانان در شهرستان در قالب طرح مسکن مهر .5

  دسترسی آسان به برخی از مصالح ساختمانی در شهرستان .6

  برخورداري اکثر جمعیت روستایی از نعمت برق و نیز پوشش کامل جمعیت شهري .7

  ستاهاي پرجمعیت از راه آسفالتهبرخورداري اکثر رو .8

  برخورداري شهرستان از امکانات حمل و نقل ریلی و هوایی .9

 توانایی مهندسی در جهت سخت و ساز زیربنایی شبکه حمل و نقل .10

 شرکت خصوصی حمل و نقل کاال در شهرستان 10وجود  .11

نقاط 

 ضعف

  ن)رویه مراتع، کمیبارندگیوچرایمفرطدام (پوشش گیاهی شهرستابی برداشت .1

 هابهفضاهایمسکونیوتجاري هاوتبدیآلنهایزراعتیوباغتغییر کاربریزمین .2

 زیست و منابع طبیعی)رویه و غیرمجاز وحوش (عوامل و فرآیندهاي اصلی مخرب محیطشکار بی .3

  باالتربودن نرخ بیکاري شهرستان از میانگین استان .4

  کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص محلی .5

  شهريکمبود سرانه فضاي سبز  .6

  کمبود منابع آب براي توسعه فضاي سبز .7

  افزایش هزینه مصالح ساختمانی با توجه به بعد مسافت .8

 کمبود مراکز تفریحی،فرهنگی، ورزشی و... .9

  کمبود نیروي کار ماهر در بخش ساختمان شهرستان .10

  عدم استقبال روستائیان از تسهیالت بهسازي و نوسازي مسکن روستایی .11

  در شهرستانعدم وجود شبکه گازرسانی  .12

  هاي باال در فرودگاه طبستعداد پرواز کم، درآمد پایین و هزینه .13

 هاي شهرستانتراکم پایین راه .14

 هاي عمومیکمبود پارکینگ .15
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 14نقطه قوت و  11عداد؛ هاي مربوط به امور اقتصادي شهرستان تدر تجزیه و تحلیل مؤلفه

  نقطه ضعف حاصل شده است.
  امور اقتصادي شهرستان طبس عوامل درونی-226 شماره جدول

نقاط 

 قوت

  رتبه اول شهرستان در استان در زمینه حجم تخلیه ساالنه چشمه .1

 درصدي آب زیرزمینی شهرستان از طریق قنات 32تخلیه  .2

  بید و نهرین در شهرستانوجود سدهاي کریت، دره .3

  رشته قنات در سطح شهرستان 194وجود  .4

نوع محصول باغی) (پراکندگی اراضی  23نوع محصول زراعی و  34ت زراعی و باغی شهرستان (تنوع محصوال .5

  کشاورزي در سطح شهرستان)

مقام اول سطح زیرکشت و تولید جو، ارزن، برنج، سورگوم، خربزه، سیر، سبزیجات برگی، خرما، زعفران و مرکبات  .6

  در استان 

  کشاورزيبرداري وجود تجربه دیرینه و مهارت در بهره .7

  هاي مناسب جهت استقرار واحدهاي صنعتیوجود شهرك و نواحی صنعتی برخوردار از زیرساخت .8

  وجود مرکز رشد فناوري جهت استقرار واحدهاي نوپاي فناور  .9

 وجود صنایع دستی متنوع در شهرستان .10
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  (هیدرولوژي)

به سفره هاي زیرزمینی و نابرابري شدید میان ورودي و خروجی آب انحصار عمده منابع آبی شهرستان به آب .3
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 هاي سنتیعلت استفاده از روشعملکرد پایین محصوالت زراعی و باغی در واحد سطح به .7

  فقدان واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی .8

 شکاف بین صنعت و دانشگاه .9

  عدم هماهنگی و یکپارچگی در معادن خاك صنعتی، بالکلی و خاك نسوز شهرستان .10

  هاي موجود معدنی در شهرستان (میزان تولید و ذخایر معادن)عدم استفاده بهینه و فعال از قابلیت .11

 خروج محصوالت معدنی به صورت خام و بدون اعمال فراوري .12

  عدم وجود سیلو در شهرستان (تعداد سیلوها) .13

 کمبود سردخانه و انبار سرپوشیده در شهرستان .14

  

  SWOTتجزیه و تحلیل -4-3

  قدمهم- 1- 3- 4

ریزي هستند از این رو الزم است جهت هرگونه  گیري و برنامه ها پیوسته در حال تصمیمسازمان

ریزي راهبردي در سازمان نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی  گیري و برنامهتصمیم

گران محیطی است که جهت عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام شود. این وظیفه بر عهدة تحلیل
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ها و تهدیدات بدقت اثر متغیرهاي محیطی برتمام بخشها و ارکان سازمان اعم از اسایی فرصتشن

ها و ها را بررسی کنند به عبارت دیگر از طریق تحلیل محیطی است که فرصت ها و ستاده نهاده

اي که قبل از آن از نقاط قوت تهدیدات محیط مشخص شده و بر آن اساس و با توجه به شناسایی

ها و سیاستهاي  ها را تعیین کرده و رویهف درونی سازمان باید بدست آمده باشد هدفو ضع

ها و تهدیدات رساند در مقابله با فرصت کند. این امر به مدیریت یاري می سازمانی را مشخص می

اي دست  اي هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کند و به اهداف خود به نحو شایسته محیط بیرونی رویه

ها محرز و به دنبال فشارهاي رقابتی براي بیشتر سازمان 80امر بخصوص از اوایل دهۀ  یابد. این

بایست بخشی از توان و انرژي خود را صرف شناخت محیط  گردید که براي بقا و تداوم حیاتشان می

تجاري خود بنماید از این رو مفاهیم و تئوري هاي مدیریت استراتژیک شکل گرفته و عنصر 

هاي پیش رو و همچنین فرموله کردن مسیر حرکت در وجود جهت مقابله با بحرانشناخت وضع م

  قالب آگاهی از فرصتها و تهدیدات مطرح گردید. 
  

  SWOTمعرفی تحلیل -2- 3- 4

SWOT هاسرواژة عبارات قوت(Strenghths)ها، ضعف(Weaknesses)ها ، فرصت

(Opportunities)  و تهدیدات(Threats) .ریزي استراتژیک تعیین ر مراحل برنامهگام اول د  است

که یکی از  swotتوان از طریق تحلیل  هاي سازمان است و پس از آن میرسالت، اهداف و مأموریت

ابزارهاي تدوین استراتژي است، براي سازمان استراتژي طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. 

هاي داخلی و  ه اوالً به تجزیه تحلیل محیطشود ک با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می

هاي هاي سازمان را با فرصتخارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوت

  محیطی متوازن سازد.
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  تهدیدات.اي از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و  نمونه-44شماره شکل

  

بینی وضعیت  راهبرد هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش

آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و 

هاي  ابزاریکی از  swotتجزیه و تحلیل «باشد.  همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می

هاي برون سازمانی است. تجزیه و  ها و تهدید راهبردي تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت

تحلیلی منظم براي شناسایی این عوامل و تدوین راهبرد که بهترین تطابق بین انها را  swotتحلیل 

ها را به  و فرصت ها هد. از این دیدگاه این الگو یک راهبرد است که قوت ایجاد نماید ارایه می

رساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف و  ها و تهدیدات را به حداقل ممکن می حداکثر و ضعف

شود و گزینه راهبرد بین  . پیوند داده میSO.WO.ST.WTها و تهدیدات در چهار چوب کلی فرصت

 WTف از راهبرد هد«شود:  در این تحلیل همیشه چهار راهبرد پیشنهاد می» شود. آنها انتخاب می

االمکان نقاط ضعف و تهدیدات است و شرکتی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز  حتی

هدفش کاهش  WOي ورشکستگی خواهد بود. راهبرد  باشد وضعیت جالبی نداشته و در ورطه

  فرصتهاي محیطی

  

  رقباي ضعیف -

به وجود آمدن بازارهاي جدید برا ي  -

 محصوالت

 کاهش تورم -

  تهدیدات محیطی

  

  قوانین دولتی در حال افزایش  -

 ر ماهر در محیطکمبود نیروي کا -

 هاي رو به رشد تأمین مواد اولیه هزینه -

 محیط خارجی

  قوتهاي ما کدامند؟

  کارآمد توسعهتحقیق و  -

 قوتهاي مالی -

 کیفیت باالي محصوالت -

 نیروي انسانی ماهر -

  ضعفهاي ما کدامند؟

  

  روابط ضعیف صنعتی -

 مشکالت متوالی مدیریتی -

 ی به مشتریانده اعتبار ضعیف در مورد خدمت -

 داخلی محیط
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هاي اساسی  ها به علت دارا بودن ضعف هاست در این حالت شرکت نقاط ضعف و افزایش فرصت

بر اساس توانمندي شرکت در  STهاي به دست آمده را ندارند. راهبرد  استفاده از فرصتامکان 

هاي موجود را افزایش و در مقابل مقابل تهدیدات بنا شده است هدف آن این است که توانمندي

مند است که همیشه در این موقعیت قرار  هر شرکتی عالقه SOتهدیدات را کاهش دهد. در راهبرد 

 swotدر تحلیل » ها را به حداکثر برساند ها و فرصت گیري از توانمندي د که بتواند بهرهداشته باش

عوامل مؤثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی 

  شود: تقسیم می

  الف) عوامل بیرونی

تأثیر دارند اما در اختیار سازمان هاي سازمان  این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت

نبوده و سازمان هیچگونه تأثیري بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی 

تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب  هایی که می محدود از فرصت

  باشد: شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه می

  ها فرصت

باشد. یعنی آن چه که مؤسسه را در رسیدن  صت یک موقعیت عمده در محیط مؤسسه میفر

اي است که شتاب حرکت مؤسسه را جندین برابر  به اهدافش یاري نماید و به عنوان موتور محرکه

ها (سیاسی، اقتصادي،  ها و روند فشار -1ها عبارتند از  ها و تهدید سه منبع اصلی فرصت«کند.  می

رقبا و همکاران. پس  -3کنندگان مالیات  مراجعان، مشتریان و پرداخت - 2و فناوري) اجتماعی 

ها مطلوب مؤسسه بوده و باید کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها استفاده  فرصت

  بهینه کنند.

  ها تهدید

راه مؤسسه  تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط مؤسسه است و به عنوان مانعی بر سر

توان گفت که  ها و تهدیدات می دارد. در مورد فرصت قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می

شود ممکن است براي یک مؤسسه دیگر عامل فرصتی  آنچه براي یک مؤسسه تهدید قلمداد می
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 تواند باید باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است. مؤسسه تا جایی که می

ها و تهدیدات را به حداقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کند.  محدودکننده

کند تا راهبرد  ها و تهدیدات محیطی فراروي سازمان به مدیران کمک می درك درست فرصت

تري  سازمانی را با بینش و فراست بهتري اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش

شود ممکن است  ن نمایند. البته باید توجه داشت که آنچه براي یک سازمان تهدید قلمداد میتعی

براي سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است. در مورد سطح کالن 

توان گفت که عواملی این چنین وجود دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و در  ها نیز می و کشور

  هاي کشوري لحاظ شوند. ریزي برنامه

  ب)عوامل درونی

باشند. پس در عین حال که بر  این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می

هاي سازمان تأثیر دارند سازمان نیز بر آنها تأثیر دارد. هدف از بررسی محیط درونی تهیه  فعالیت

برداري نمایند و  دست آوردن سود باید از آنها بهرهفهرستی از نقاط قوت است که سازمان براي به 

یا نقاط ضعفی که براي جلوگیري از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند. عوامل درونی 

  باشند که عبارتند از: نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می

  ها قوت

هایی که مؤسسه در آنها  بازارهاي  قوت منبع مهارت یا مزیت دیگري است نسبت به رقبا و نیاز

اي مؤسسه در بازار  کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه کار می

بر «خواهد به اهداف خود برسد  ي اتکاي سازمان است که با استفاده از آن می شود. قوت نقطه می

ند براي رشد تغییر نوآوري و توان به موتوري قدرتم ي اجرایی را می مبناي این نقاط قوت شاخه

پس هر سازمانی باید این نقاط قوت را براي جامه عمل پوشاندن به رسالتش » خدمت تبدیل کرد.

  به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نماید.
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  ها ضعف

ست که جدا مانع عملکرد اثر هایی ا ها و توانایی ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت

هاي سازمان بوده و در رسیدن  کننده فعالیت شود. ضعف یک عامل درونی است که مختل بخش می

کند پس الزم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به  سازمان به اهدافش خلل ایجاد می

ها عواملی هستند  ید. ضعفبرداري نما حداقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره

تواند از آنها دوري گزیند  که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی

بلکه باید با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نماید. درك صحیح نقاط قوت و ضعف، اساساَ 

ها با اثربخشی  ه حداقل رساندن ضعفها و ب کند تا با استفاده بهینه از قوت به سازمان کمک می

بیشتري به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیري نمایند. در سطح ملی و 

ها و اجتناب از  گیري مناسب قوت کالن نیز باید این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره

 .ها راهبرد مناسب تدوین شده و به اجرا در آید ضعف

  توان بصورت زیر بر شمرد: را می swotمراحل انجام آنالیز 

  swotتشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل  - 1

  توصیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار - 2

  استفاده از روش طوفان ذهنی براي شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات - 3

  بندي عوامل داخلی و خارجی اولویت - 4

  و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندي  swotتشکیل ماتریس - 5

  SO ،WO ،ST  ،WTمقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژیهاي  - 6

  تعیین اقدامات مورد نیاز بري انجام استراتژیهاي تعیین شده - 7

  انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها - 8

  در فواصل زمانی مناسب swotبرزو رسانی ماتریس  - 9
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  در سطح کشورها SWOTکاربرد تحلیل-3- 3- 4

در شناسایی و تشخیص روابط موجود محیطی و توسعه مسیرهاي  swotدر حقیقت تحلیل 

-توان قوت ها کمک کند.  با استفاده از این تحلیل میتواند به کشورها نیز مانند سازمان مناسب می

را که یک کشور با آنها مواجه است شناسایی کرد و از مزایاي  ها و تهدیداتیها، فرصتها، ضعف

رقابتی یک کشور نسبت به سایر کشورها آگاهی یافت. در تحلیل که با استفاده از روش تحلیل 

swot  در کشور ونزوئال انجام شد به روشنی آشکار شد در این کشور نقاط ضعف و تهدید، قوتها و

اند و عدم کارآفرینی و کنترل شدید دولتی بر بازرگانی از بروز  هها را تحت الشعاع قرار دادفرصت

  .فرصتها و همچنین قوتهاي درونی جلوگیري به عمل آورده است

اي در تعدادي از اقتصادهاي توسعه یافته و در حال توسعه در  به صورت گسترده swotاز 

حوزة تجارت و بازرگانی، مواردي مانند موارد زیر استفاده شده است کمک به  اتخاذ تصمیمات 

هاي نفوذ و ترغیب و  کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهاي تولیدي در چین، بررسی استراتژي

اي در استرالیا، انتخاب شیوة عملکرد  تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه

هاي  لیل پروژهشرکتهاي کوچک در اسکاتلند.  همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تح

هاي مناسب  هاي حمل و نقل و ترابري در هند و تحلیل پروژه اي مانند سیستم وسیع منطقه

  کارآفرین در ژاپن استفاده شده است.

توان براي ارزیابی سطح رقابتی کشور، ریسک اقتصادي  به طور خالصه از این روش تحلیل می

  تی یک کشور استفاده کرد.هاي مختلف و شناسایی فرصتها و مزایاي رقابفعالیت

توان به استفاده از آن در شرکت عظیم  در سطح کالن می swotبه عنوان مثالی دیگر از کاربرد 

خطوط هواپیمایی چین اشاره کرد.  این شرکت داراي بزرگترین خطوط جهانی حمل و نقل است و 

هاي ناشی از  آشفتگی در زمینه کیفیت نیز از شهرت جهانی باالیی برخوردار است از این رو با

توان برخورد کرد.   عملکرد ضعیف و مدیریت سطح پایین در سطح بسیار ناچیز در این سازمان می

این سازمان جهت تعیین بهترین سطح عملکرد و شناسایی عوامل متناسب موفقیت و شناسایی 

ده محرکهاي استفاده برد. و در این راستا موفق شswot شرایط بحرانی محیطی ممکن از تحلیل 

کلیدي تأمین رضایت مشتریان را شناسایی کرده و به سوي اعمال نوآوري ها و ابتکارات متناسب 
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بازرگانی کلیدي در راستاي فرآیند جابجایی مسافران، توسعۀ سرویسها خدمات  - با محیط تجاري

یله به جدید و تخصیص منابع خود به اهداف خاص و برجسته تجاري پرداخت و توانست به این وس

  .موفقیت فرد بیافزاید

  

  مربوط به شهرستان طبس swotآنالیز -4- 3- 4

در این پژوهش و در قسمت اول فصل سه، به مطالعه و شناخت وضع  موجود شهرستان طبس 

-نامههاي صورت گرفته، پرسشپراخته شده است.  با توجه به تحقیقات میدانی انجام شده، مصابحه

سی شرایط موجود و تحلیل و مقایسه آن پرداخته شده تا عواملی هاي طراحی شده و... به برر

ها و تهدیدات) به خوبی شناسایی و مورد درونی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل بیرونی (فرصت

  تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

به منظور درك بهتر کیفیت شهرستان (همان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) جدولی 

هاي مربوطه تمامی موارد شامل نقاط قوت، ضعف، ي هر یک از بخشطراحی شده است و برا

فرصت و تهدید ذکر شده است و در پایان راهبردي اتخاذ شده است.  فصل چهار این پژوهش 

  باشد. تري از این راهبردها میشامل بررسی مفصل

ره اهمیت) و دهی به هر یک از عوامل درونی و بیرونی (رتبه و نمدر انتهاي این فصل با نمره

انجام محاسبات مربوطه موقعیت کلی شهرستان مشخص خواهد شد.  شناخت وضعیت کلی 

هاي مربوطه مؤثر تواند در اتخاذ استراتژيهاي شهرستان) میشهرستان (و حتی هریک از بخش

  باشند.
  

  تحلیل وضعیت شهرستان-5- 3- 4

  موقعیت مربوط به شهرستان 9تحلیل 

مل تأثیرگذار در وضعیت شهرستان و اختصاص نمرات مربوط به پس از شناخت و تعیین عوا

سري محاسبات ریاضی موقعیت عوامل درونی و رتبه و اهمیت به هر یک از این عوامل، با انجام یک
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بیرونی سازمان مشخص خواهند شد.  با توجه به نمرات مربوط به عوامل دونی و بیرونی، موقعیت 

  گانه زیر قرار خواهد گرفت.فعلی سازمان در یکی از نقاط نه

ها مایلند در موقعیت عالی قرار داشته باشند و پس از تحلیل و شناسایی موقعیت سازمان

هاي الزم سعی در حرکت به وضع مطلوب خواهتد ها و سیاستکنونی خود، با اتخخاذ استراتژي

  موقعیت پرداخته خواهد شد. 9داشت.  در ادامه به تشریح این 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گانه سازمان تحت اثر عوال درونی و بیرونی. 9موقعیت -45شماره شکل

  

در این مرحله سازمان داراي نقاط قوت فراوانی بوده و عوامل  منطقه اول (حالت بسیار عالی)؛

قرار  هاي فراوانی در جهت ارتقا و پیشرفت هرچه بیشتر وضع موجود است. بیرونی شامل فرصت

  گرفتن در این مرحله بسیار دشوار بوده و آرمانی براي هر سازمان محسوب خواهد شد.

این حالت درست در نقطه مقابل حالت قبل قرار دارد.  در منطقه دوم (حالت بسیار نامطلوب)؛

این حالت شدت باالي نقاط نقاط ضعف و اثرات نامطلوب تهدیدات شدید، حیات سازمان را به 

 عوامل درونی قوي

توام با تهدیدات 

  شدید

2                 0,67            0,67-                2-  

 رونیعوامل در

2  

  

  

  

  

0,67  

  

  

  

  

0,67-  

  

  

  

  

2- 

 رونیعوامل بی

عوامل بیرونی در 

حال گذار و قوت 

  در عوامل درونی

  بسیار عالی

عوامل درونی در 

گذار و  حال

  تهدیدات شدید

حالت انتقال و 

  گذار

گذار در عوامل 

درونی به همراه 

  هاي مطلوبفرصت

بسیار خطرناك و 

  نامطلوب

عوامل بیرونی در 

حال گذار و ضعف 

  در عوامل درونی

نقاط ضعف شدید 

هاي و فرصت

  فراوانی
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گیرند سعی دارند تا با کاهش اثر هایی که در این مرحله قرار میهد انداخت.  سازمانمخاطره خوا

  تهدیدات بیرونی و تقویت نقاط ضعف موجود، در جهت پیشرفت حرکت نمایند.

در این حالت اگرچه نقاط قوت منطقه سوم (حالت قوت عوامل درونی توام با تهدیدات شدید)؛

شود. الشی براي سازمان محسوب میما تهدیدات محیط بیرونی چسازمان در اوج خود قرار دارند ا

از مهمترین اقدامات مدیرانی است که در این منطقه  مهیداتی در جهت کاهش اثر تهدیداتاتخاذ ت

  قرار دارند.

در این موقعیت عوامل بیرونی در جهت منطقه چهارم (حالت ضعف شدید و فرصت فراوان)؛ 

گیري از این سازمان با بهرهوانی در محیط اطراف وجود دارند. هاي فراارتقاي سازمان بوده و فرصت

تواند نقاط ضعف را بهبود داده و به سمت باالي جدول یعنی کاهش نقاط ضعف و ها میفرصت

  تبدیل شدن به نقاط قوت حرکت نماید.

رصت، ها حداقل یکی از عوامل درونی یا بیرونی (نقاط ضعف، فدر این موقعیت مناطق گذار؛

-ها) بسیار کمرنگ بوده و سازمان در مرحله حساسی قرار دارد که باید با بهرهتهدید و یا فرصت

این مناطق در شامل پنج   گیري از عوامل درونی و بیرونی موجود به سمت منطقه اول حرکت کند.

  :منطقه هستند (مطابق با شکل باال) که به توضیح مختصري از هر منطقه پرداخته خواهد شد

در باالي شکل و در در این حاالت که عوامل بیرونی در حال گذار و قوت در عوامل درونی؛  -

ها و تهدیدات سازمان در شرایط تقریباً یکسانی قرار حالتی است که فرصت قسمت وسط آن است،

ر گیري از این نقاط قوت در جهت کاهش اثدارند و سازمان از نقاط قوتی برخوردار است که با بهره

  تهدیدات باید استفاده گردد.

این منطقه مشابه با حالت قبل و باضعف در  عوامل بیرونی در حال گذار و ضعف در عوامل درونی؛

عوامل درونی سازمان است.  محل این منطقه در پایین شکل و در قسمت وسط آن قرار دارد.  در 

بهی هستند با این تفاوت که ها و تهدیدات داراي عملکرد و شدت تقریباً مشااین قسمت فرصت

گیري از هایی برخوردار است.  در این قسمت باید با تقویت نقاط ضعف و بهرهسازمان از ضعف

  ها و کاهش اثر تهدیدات، به منطقه مطلوب نزدیک شد.فرصت
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این حالت که سمت راست شکل و وسط محور  هاي مطلوب؛گذر در عوامل درونی به همراه فرصت

هاي باالیی برخوردار است.  کند که سازمان از فرصتدهد، حالتی را مشخص میمی عمودي را نشان

گیري بیشتر از عوامل درونی سازمان داراي شدت اثر تقریباً مشابهی بوده و الزم است با بهره

  ها در جهت بهبود نقاط ضعف استفاده شود.فرصت

نیز الزم است با کاهش شدت اثر  در این حالت گذر در عوامل درونی به همراه تهدیدات شدید؛

  تهدیدات پیش روي سازمان، در جهت تقویت نقاط ضعف استفاده نمود.

در این حالت هم عوام درونی و هم عوامل بیرونی سازمان داراي نمره  حالت انتقال و گذار؛

-ه میهایی بهراهمیت و رتبه تقریباً مشابهی هستن و عالوه بر اینکه سازمان از نقاط قوت و فرصت

  نماید.برد، نقاط ضعف و تهدیداتی نیز سازمان را تهدید می

به منظور شناسایی محل قرارگیري شهرستان در جدول نه گانه فوق الزم است پس از 

اند) شناسایی تمامی عوامل درونی و بیرونی (تمامی این عوامل در مرحله قبل شناسایی شده

ز این عوامل تنظیم گردد.  در این پرسشنامه، اي جهت تعیین میزان اهمیت هر یک اپرسشنامه

 - 2اي بین شود.  رتبه که نمرهاختصاص داده میتوسط پاسخ دهندگان به هریک از عوامل دو نمره 

  است.100تا0+ است و نمره اهمیت که عددي بین 2و 

به رتبه هر عامل، به شدت هر عامل را در میزان قوت و ضعف و یا فرصت و تهدید اشاره دارد.  

+ براي یک عامل بیرونی نشان از شدت فرصت و مطلوبیت آن عامل 2عنوان مثال قرار گرفتن نمره 

در برابر یک عامل درونی حاکی از شدت ضعف آن عامل دارد.   -2دارد و یا بر عکس قرارگیري نمره 

االي همچنین نمره اهمیت به میزان اهمیت عامل در شرایط کنونی سازمان اشاره دارد.  اهمیت ب

  یک عامل نشان از تأثیر زیاد آن عامل در وضعیت و شرایط شهرستان دارد.

شود (با توجه به تعدد پس از تکمیل پرسشنامه، نمره اهمیت و رتبه هر عامل در هم ضرب می

ها میانگین گرفته شده تا براي هر عامل یک نمره اهمیت و یک رتبه دهندگان تمامی پاسخپاسخ

نمرات در پایان   .عدد حاصله معیاري از درجه با اهمیت بودن آن عامل استو  منظور شده باشد)



۴۴۴ 
 

شود و با تقسیم بر عدد حاصل از عوامل درونی و بیرونی به صورت مجزا جمع و میانگین گرفته می

  + حاصل خواهد شد.2و  -2عددي بین  100

و رتبه عوامل و  پس طی روند بیان شده و تحلیل نقاط درونی و بیرونی (تحلیل نمره اهمیت

و  -0,32انجام محاسبات ریاضی مربوطه) اعداد کلی مربوط به عوامل درونی و بیرونی به ترتیب 

- باشد و انتظار می+ حاصل شدند که بیانگر حالت گذار در وضعیت کلی شهرستان طبس می0,12

کاهش نقاط هاي موجود و هایی در جهت استفاده از فرصترود در این شهرستان با اجراي سیاست

  ت.آمده اس 4 ریز محاسبات انجام شده در پیوست  ضعف، به حالت مطلوب نزدیک شود.

محاسبات انجام شده حاکی از آن است که در شرایط کنونی شهرستان، نقاط ضعف بر قوت 

موجود برتري داشته و از شدت و اثر باالتري برخوردار است.  خوشبختانه در مورد عوامل بیرونی، 

ترین عواملی که رسد عمدههاي پیش روي هستیم.  به نظر میري محسوس فرصتشاهد برت

هاي تر باشند؛ وجود پتانسیلهاي شهرستان به نسبت تهدیدات موجود، پررنگموجب شده فرصت

هاي طبیعی و محیط زیستی شهرستان، معدنی فراوان، موقعیت جغرافیایی شهرستان، ویژگی

  شرایط اقلیمی متنوع و... باشد. مذهبی،فرهنگی و...)،هاي گردشگري (طبیعی، پتانسیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  حرکت سازمان از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب با توجه به اتخاذ استراتژي هاي الزم.-46شماره شکل

  
  

  حالت مطلوب

موقعیت فعلی وضعیت 

  کلی شهرستان

  عوامل درونی:

0,32-  

  
  :عوامل بیرونی

0,12+  
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 همانگونه که بیان شد، تحلیل صورت گرفته مربوط به شرایط کلی شهرستان طبس (تمام

باشد که این موضوع بیانگر آن است که اند) میخصوصیاتی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته

گیري از موقعیت فعلی شهرستان طبس در وضع مناسبی قرار نداشته و در مرحله اول باید با بهره

  هاي موجود،  نقاط ضعف بهبود یافته و اثر تهدیدیات بیرونی به حداقل برسد.فرصت

هاي صنعت، هاي شهرستان ( بخشست در صورتی که این روند براي سایر بخشمشخص ا

هاي با اهمیت شهرستان) تکرار شوند نتیجه مشابه رقم معدن، کشاورزي، گردشگري و سایر بخش

هاي شهرستان طبس است.  نخورد و نتیجه حاصل شده در باال  برایند تمامی خصوصیات و بخش

هاي زیاد در بخش معدن، عدد مربوط به عوامل د با توجه به فرصتروبه عنوان مثال انتظار می

  بیرونی این بخش، عددي مثبت شود.

هاي شهرستان، نقطه ضعف و گفتنی است که بسیاري از نقاط ضعف مربوط به هر یک از بخش

باشد و با بهبود نقاط ضعف اصلی (که به عنوان هاي شهرستان نیز مییا تهدیدي براي سایر بخش

شوند) بسیاري از مشکالت شهرستان به طور همزمان هاي کلیدي شناخته میاط فشار و یا هستهنق

  مرتفع خواهد شد.

به عنوان مثال نبود مراکز عکمی معتبر در سطح شهرستان که به عنوان ضعفی براي نظام 

ت، هاي شهرستان از جمله صنعشود، تأثیري مستقیم بر روي سایر بخشآموزش عالی شناخته می

معدن و کشاورزي داشته و با احداث واحد علمی معتبر (و یا بهبود مراکز موجود) متناسب با نیاز 

شهرستان، موارد یاد شده تقویت شده و نقاط ضعف مورد بحث حتی به نقاط قوتی براي شهرستان 

  هاي کلیدي شهرستان سخن آمدهتبدیل خواهد شد.  در فصول بعدي مفصالً در مورد هسته

  هاي مورد نیازب نوع استراتژيانتخا

تواند سازمان را در انتخاب قرارگیري سازمان در هریک از نقاط چهارگانه تحلیل سوات می

هاي جهت انتخاب نوع استراتژي یاري رساند.  در این قسمت با توجه به اینکه هر یک از بخش

ها بررسی شده این موقعیت تواند در هریک از این نقاط چهارگانه قرار گیرند، تمامیشهرستان می

  است.
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  )WT(و یا تدافعی تهدید- راهبردهاي ضعف- الف

آمیزترین شرایط را براي فعالیت سازمان بدترین، دشوارترین و مخاطره در حقیقت این حالت،

هـاي مـتـعـدد و قابل هـا و نـاتـوانـیرغـم آن کـه بـا ضـعـفتـرسـیـم مـی کـنـد. زیـرا عـلی

ها و تهدیدهاي اي خود نیز با فشارها، چالشهاي تعاملی یا زمینهدر محیط.  استتوجهی مواجه 

  گوناگونی باید مقابله نماید.

کند نقاط ضعف خود را به نوعی ) سـعـی مـیWTرو، بـا اسـتـفـاده از راهـبـردهـاي (از ایـن

کمینه نموده، به هـاي خود را از ناحیه تهدیدهاي محیطی پـذیـريپـوشـش دهـد یـا آسـیـب

ها و تهدیدها مصون و به حـداقل ممکن برساند و یا در صورت امکان، خود را از گزند این آسیب

  دور نگه دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .WTموقعیت -47شماره شکل

 

ر همانطور که اشاره شد وضعیت کلی شهرستان طبس حاکی از این است که این شهرستان د

هاي رود استراتژيتهدید) قرار دارد از این رو انتظار می- مرحله گذار و در شرایط تدافعی (ضعف

    

      

    

  

  

 WTموقعیت 
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هاي تدافعی هاي تدافعی باشد.  هدف از اجراي استراتژيکلی مناسب با این وضعیت، استراتژي

ها و تهدیدات است که با بهبود شرایط این نقاط به نقاط قوت و کاهش اثرات نامطلوب ضعف

  رصتی تبدیل شوند.ف

گذاري در بخش معدن شهرستان نقطه گذاران به سرمایهبه عنوان مثال عدم تمایل سرمایه

ضعف (و شاید تهدیدي براي آینده این بخش) محسوب شود که با اعطاي تسهیالت و حمایت از 

ش تبدیل اي نزدیک به قوتی براي این بخگذاران عالوه بر کاهش اثر نامطلوب آن در آیندهسرمایه

محیطی مربوط به شهرستان از نقاط ضعف شناسایی شده، همچنین در مباحث زیستشود. 

باشد و نیز خطر بروز رویه از مراتع و آسیب رسیدن به پوشش گیاهی منطقه میبرداشت بی

هاي ناشی از آن رسیدن به محیط زیست منطقه از تهدیدات این بخش به سالی و آسیبخشک

زدایی هاي بیابانهایی در جهت فعالیترود با اتخاذ استراتژيین رو انتظار میآید از احساب می

  تواند در جهت کاهش اثرات این دو اثر نامطلوب باشد.می

- هاي نوین آبیاري در بخش کشاورزي عالوه بر کاهش اثرات ناشی از بیو نیز استفاده از روش

رستان فراهم آید.  از این رو استفاده از آبی در منطقه، زمینه براي کشت سایر محصوالت در شه

کارهاي تدافعی در مرحله اول باید در جهت کاهش اثرات نقاط ضعف و تهدیدات بوده و در راه

مرحله بعد تبدیل این اثرات به نقاط ضعف و فرصت باشد.  البته شایان ذکر است که در هر بخش 

ها را الزم دارند که نوع متفاوتی از استراتژي از شهرستان با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارد،

  تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در ادامه مفصل

  

  )WO(و یا محافظه کارانه فرصت -راهبردهاي ضعف-ب

بهایی براي سازمان در محیط فراهم است هاي متعدد و گراندر ایـن حـالت، هر چند فرصت

هـاي جـدي نـیـز آن در پـذیـريهـا و آسـیـبـیهـا و نـاتـوانولی، از سـوي دیـگـر ضـعـف

باید نهایت تالش خود را براي جبران  )WOبنابراین، با استفاده از راهبردهاي (.  برگرفته است

  هاي محیطی به کار بندد.هاي خود با استفاده از فرصتها و ناتوانیضعف



۴۴٨ 
 

ها به دلیل برخورداري  کتگاه شرهاست.  ش نقاط ضعف و افزایش فرصتهدف این راهبرد، کاه

هاي  هاي به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره هاي اساسی، امکان استفاده از فرصت از ضعف

  ها توانمند کند. تواند شرکت را در استفاده از فرصت آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .WOیت موقع- 48شماره شکل

  

 مناسب خدمات گذاري جهت ارائهسرمایه افزایشهایی در جهت به عنوان نمونه اتخاذ استراتژي

هاي کارانه تلقی شود.  چراکه وجود جاذبهتواند راهبردي محافظهمی در شهرستان وپذیرایی اقامتی

در هاي موجود تواند در جهت بهبود ضعفتوریستی موجود در شهرستان فرصتی است که می

  ، مورد توجه قرار گیرد.گسترده اقامتی تأسیسات و امکانات زمینه

  )ST( رقابقی / و یا تنوع تهدید-راهبردهاي قوت-پ

هـاي قـابـل اتـکـایی برخوردار هـا و تـوانـایـیدر ایـن حـالت، سـازمـان هـر چـنـد از قـوت

هدیدهاي متعدد و جدي روبرو ها و تهاي خود نیز با چالشاست ولی، در محیط تعاملی و زمینه

گـیـري از حـداکـثـر تـوان مـوجـود بـراي باشد. بنابراین، این دسته از راهبردها چگونگی بهرهمی

این راهبرد براساس کند.ها و تهدیدهاي محیطی را ترسیم میمـقابله بهینه با فشارها، چالش

    

      

    

  

  

 WOموقعیت 
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هاي موجود و  زایش توانمندياست و هدف آن اف توانمندي شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده

  هاي آموزشی است. کاهش تهدیدات با طراحی دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 STموقعیت -49 شماره شکل

  

هاي کند که داراي قوتهایی از شهرستان نمود پیدا میمسلماً این نوع استراتژي در مورد بخش

شود.  به عنوان نمونه نبود براي آن بخش محسوب میزیادي بوده و تهدیدات خارجی تهدیدي 

تواند تهدیدي براي بخش صنعت محسوب شود.  از مراکز علمی معتبر در سطح شهرستان می

آموزان شهرستان در کنکور سراسري و اهمیت باالي مردم شهرستان طرفی آمار باالي قبولی دانش

شود لذا تقویت ت شهرستان شناخته میبه قبولی فرزندان در مراکز معتبر علمی از نقاط قو

تواند هاي موجود در شهرستان و یا حتی احداث مراکز علمی و دانشگاهی معتبر میدانشگاه

  راهبردي رقابتی در جهت تقوت نقطه قوت و مقابله با تهدید موجود قلمداد شود.

  )SO(و یا تهاجمی/توسعه فرصت -راهبردهاي قوت-ت

ترین حالت براي سازمان است و بدین معنی است که و مناسب تـرینایـن حـالت، مـطـلوب

هـا و نـقـاط قـوت در خـور و قابل اتکایی برخوردار است، در سـازمـان ضـمـن آنـکـه از تـوانـایـی

  
  

  
  

  

  
  

  

  

 STموقعیت 
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بهایی مواجه است. بنابراین، این انهاي مناسب و گـراي خود نیز با فرصتمحیط تعاملی و زمینه

برداري حداکثري از گی به کارگیري توان موجود سازمان در جهت بهرهدسته از راهبردها چگون

  دارد.هاي مغتنم محیطی را بیان میفرصت

در سازمان ایجاد کند.  هر شرکتی مایل است در این  افزایی همتواند یک حالت  این راهبرد می

ها را به حداکثر  ها، استفاده از فرصت گیري از توانمندي موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره

هاي آموزشی مانند مدیریت  ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره برساند (گردهمایی

  تواند در این زمینه سودمند باشد). می هاي یادگیرنده و غیره دانش، سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .SOموقعیت -50شماره شکل

  

خورد.  وجود معادن غنی هایی از این استراتژي در بخش صنعت شهرستان به چشم مینمونه

ین نیروي هاي شهرستان نیز در جهت تأمتواند فرصتی براي این بخش باشد همچنین هنرستانمی

ها و توجه به توواند نقطه قوتی محسوب شود.  از این رو تقویت هنرستانکار در بخش صنعت می

  تواند راهبردي تهاجمی در جهت ارتقاي وضع موجود باشد.هاي مرتبط با نیاز صنعت میرشته

    

      

      

  

 SOموقعیت 
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  عمده ترین عوامل محیطی تأثیرگذار-4-4

ستان و با توجه به برگزراي جلسات و در مراحل قبل با استفاده از مطالعات شناخت شهر

(که شامل تعداد زیادي از عوامل  از عوامل درونی و محیطی اي کاملهمصاحبات مربوطه، مجموع

از بین  لذا الزم است عوامل با درجه اهمیت باالتر و تأثرگذاري بیشتر، اند.شناسایی شده هستند)

  و شناسایی این عوامل است. هدف از این بخش نیز معرفی این عوامل انتخاب گردند.

در این گزارش به منظور شناسایی این عوامل از دو سنجه استفاده شده است.  نخست فراوانی 

اند و دوم نفعان انتخاب شدهها و توسط ذيمربوط به هر عامل که در تجزیه و تحلیل پرسشنامه

عواملی به عنوان  اساسبر این نتایج حاصل از تحلیل سوآت که در بخش قبل انجام شده است.  

  اند که:عوامل تأثیرگذار و با اهمیت شهرستان انتخاب شده

  اند.نفعان) داشتهها (و مصاحبات با ذيداراي فراوانی بیشتر در تجزیه و تحلیل پرسشنامه- 1

ضرب رتبه در نمره اهمیت هر (حاصل عواملی که در تجزیه و تحلیل سوآت بیشترین نمره- 2

  ند.ارا داشته عامل)

با توجه به موارد باال و با ترکیب برخی از عوامل مشابه با یکدیگر و ویرایش نهایی نتایج حاصله، 

  هاي عمده و تأثیرگذار شهرستان تنظیم گردیده است.جدول زیر در مورد فرصت

  
  .شناسایی شده) (مهمترین فرصت هاي شهرستان طبس فرصت هايعمده ترین  -227جدول شماره 

  فراوانی  شرح فرصت  رتبه
 0(بین نمره 

  )2تا 

 1,47  22  ضریب هوشی باالو پتانسیل هاي معدنی بسیار زیاد   1

  1,12  20  جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه  2

  1,16  15  و آگاهی ملی نسبت به شهرستان موقعیت ترانزیتی و سوق الجیشی منطقه  3

  1,28  13  ی و آستانه مقدس امامزاده حسین ابن موسی الکاظم (ع)جاذبه هاي توریست  4

  1,35  11  پیشینه و تنوع جاذبه هاي باستانی،تاریخی، فرهنگی و مذهبیتنوع گونه هاي گیاهی وحیات وحش و   5

6  
گستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار صنایع، شرایط اقلیمی و یک شهر میان راهی  و 

  استان بزرگ کشور همسایه با شش
9  1,32  

  1,21  5  پتانسیل نهفته انرژي هاي نو در شهرستان  7

  1,02  4  گستردگی عرصه هاي کویريو  ايتمایل روزافزون  به صنعت گردشگري در سطح ملی و منطقه  8

  1,24  3  اهمیت بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه مردم  9
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  توزیع فراوانی فرصت هاي اصلی شهرستان طبس.-12نمودارشماره
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از   هاي عمده شهرستان نیز در مورد تهدیدات پیش روي شهرستان انجام گرفت.روندي مشابه با فرصت

- نفعان شهرستان برخوردار بودهبین تهدیدات پیش روي شهرستان آنهایی که از فراوانی بیشتري در منظر ذي

  :انداند به صورت زیر شناسایی شدهباالتري (نمره منفی باالتري در تحلیل سوآت) داشته نمره اند و

 فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي  

 فاصله زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرف  

 گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان هاي شنی  

 ستانعدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در شهر  

 عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی  

 شرایط جوي نامساعد  

 نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی متمایل به سرمایه گذاري در شهرستان  

 تغییرات شدید آب و هوایی  

 عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري  

 کم آبی و آب هاي شور  

 مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی  

 ن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربناییباالبود  

 استمرار خشکسالی ها 
  

 عمده ترین تهدیدات شهرستان طبس (مهمترین تهدیدات شناسایی شده). -228شماره جدول

به
رت

  

  فراوانی  شرح تهدید
تا  0(بین نمره 

2(  

  1,01  19  فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي  1

  1,02  18  له زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرففاص  2

3  
عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه و  گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان هاي شنی

  گذاري در شهرستان

17  1,17  

  1,03  15  عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی  4

  1,08  13  شرایط جوي نامساعد  5

6  
تغییرات و  ی باال در بخش خصوصی متمایل به سرمایه گذاري در شهرستاننبود توان فنی و مال

  شدید آب و هوایی

12  1,15  

  0,98  11  عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري  7

  1,14  9  کم آبی و آب هاي شور  8

  1,11  5  باالبودن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربناییو  مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی  9

  1,12  4  هااستمرار خشکسالی  10



۴۵۴ 
 

  

  
 توزیع فراوانی تهدیدات اصلی شهرستان طبس. -13نمودارشماره
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  عمده ترین عوامل درونی تأثیرگذار-4-5

معادن و توسعه و )؛ 42( زیرساختهاي بین شهرياز بین نقاط قوت شهرستان، عواملی همچون؛

توسعه فضاهاي آموزش )؛ 17( سعه آستان مبارك حسین ابن موسی الکاظمتو)؛ 37( تجهیز آنها

جاذبه )؛ 10( توسعه بخش کشاورزي)؛ 11( موقعیت جغرافیایی)؛ 12( احداث سدها)؛ 14( عالی

 نیروي انسانی مستعد و متعهدو  توسعه روستاها و مناطق محروم، هاي گردشگري و توسعه انها

توسعه زیرساختهاي و  استقرار کل راه آهن شرق در طبس)؛ 7( مردم مومن و والیت مدار)؛ 8(

توسعه زیرساختهاي و  دانش آموزان و دانش جویان نخبه، روحیه وحدت و یکپارچگی)؛ 6( شهري

همچنین از تحلیل سوآت صورت گرفته   به ترتیب در جایگاه اول تا یازدهم قرار دارند.)5( انرژي

  بیان شده است.نمره اهمیت مربوط به عوامل انتخابی، 

  
  رتبه بندي نقاط قوت  شهرستان طبس.-229شماره جدول

  فراوانی  )2تا0نمره(از
  شرح قوت(فراوانی)

رتب

 ه

 1 هاي بین شهري زیرساخت  42  0,95

 2 معادن و توسعه و تجهیز آنها   37  1,11

 3 مبارك حسین ابن موسی الکاظم  توسعه آستان  17  1,15

 4 ی توسعه فضاهاي آموزش عال  14  0,82

 5 احداث سدها   12  0,74

 6 موقعیت جغرافیایی  11  0,97

 7 توسعه بخش کشاورزي   10  0,90

0,89  8  
جاذبه هاي گردشگري و توسعه انها، توسعه روستاها و مناطق محروم و نیروي انسانی مستعد و 

 متعهد
8 

 9 مردم مومن و والیت مدار  7  0,85

 10 ياستقرار کل راه آهن شرق در طبس، توسعه زیرساختهاي شهر  6  0,91

 11 روحیه وحدت و یکپارچگی، دانش آموزان و دانش جویان نخبه و توسعه زیرساختهاي انرژي  5  0,97
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  توزیع فراوانی نقاط قوت اصلی شهرستان طبس.-14نمودارشماره

  



۴۵٧ 
 

برداري از یک عامل کلیدي که موفق از یک شایستگی یا عدم بهرهنا يکاربردي ضعف نقطه

ها خواهد .  شناسایی نقاط ضعف از عوامل مؤثر در تدوین استراتژيدهدرا کاهش می روند توسعه

بود و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور مقابله با این نقاط ضعف موجب پیشرفت و توسعه خواهد 

  شد.

ناسب در تدوین طرح تحقیقی پیش رو، شناسایی، درك صحیح از نقاط کارهاي مجهت ارائه راه

-گردد.  اما در موارد ذکر شده توسط ذيها مهمترین چالش محسوب میضعف و تحلیل تأثیر آن

نفعان شهرستان اشارات وسیعی به آن عوامل نسبت به تعداد شناسایی شده، نشده است.  به هر 

 نشان داده شده است.  230ضعف ارائه شده در جدول شماره  ترین نقاطترین و برجستهحال عمده

نمودار فراوانی هر عامل نیز در  نمره مربوط به هر عامل نیز در این جدول نشان داده شده است و

  ادامه ترسیم شده است.

  
  رتبه بندي نقاط ضعف شهرستان طبس.-230شماره جدول

 رتبه  شرح ضعف (فراوانی)  فراوانی  )2تا0نمره(از

 1 نبود بیمارستان مجهز و پزشک متخصص   13  1,23

 2 عدم اتحاد و همدلی   12  1,01

 3 کیفیت نامناسب آب شرب و کمبود فضاي ورزشی و تفریحی   10  1,05

1,35  9  
نامناسب بودن برخی جاده هاي ارتباطی و عدم حضور بخش خصوصی در صنعت و معدن و عدم 

 و سیاست گذاري کامل  برنامه ریزي
4 

 5 مهاجرت نخبگان به دلیل نبود امکانات  8  1,24

 6 عدم توجه به بعد گردشگري   6  1,16

 7 کم آبی و عدم وجود شبکه انتقال گاز   5  1,25

1,38  2  
عدم مطالعه و سرمایه گذاري ناقص در شهرك صنعتی، عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در 

 حیط و تعرفه برق مصرفی یکسان با سلیر نقاط کشور دسترس و آشنا به م
8 
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  توزیع فراوانی نقاط ضعف اصلی شهرستان طبس.-15نمودارشماره
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  ف شهرستانماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضع -4-6

هاي که در فرایند تجزیه و تحلیلریزي راهبردي است یکی از ابزارهاي مهم برنامهswotتکنیک 

محیطی و درونی و خلق راهبردهاي متناسب با شرایط محیطی و درونی جهت هدایت و کنترل 

مؤلفه تهدیدات و  4یستم را با توجه به شود. مدیران با این ابزار یک سها به کار برده میسیستم

بهینه و کاربردي را پیشنهاد  دهند و راهبردها و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار میفرصت

مربوط به نقاط قوت و ضعف اصلی  swotشماي کلی جدول  ).1998 1دهند ( فرد دیویدمی

  در ادامه نشان داده شده است.شهرستان 

  
  بررسی ماهیت و فعلیت کیفیت یک سیستم.-231شماره جدول

  ماهیت

  فعلیت
  منفی  مثبت

  ضعف  قوت  بالفعل

  تهدید  فرصت  بالقوه

  

پس از شناسایی مهمترین عوامل درونی و بیرونی شهرستان الزم است موضوعات و مسائل 

استراتژیک مربوط به این عوامل جهت تعیین مسیرهاي انتخاب استراتژي مناسب، انتخاب شوند.  

 232شود.  جدول پرداخته می swotبنابراین در ابتدا به ارائه همزمان این عوامل در قالب ماتریس 

  دهد.نمایش میرا ادامه این ماتریس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
1-Fred R. David 
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  مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اصلی شهرستان. swotماتریس - 232 شماره جدول

  ماهیت

  فعلیت
  منفی  مثبت

  بالفعل

  قوت

 زیرساختهاي بین شهري

 معادن و توسعه و تجهیز آنها

 تان مبارك حسین ابن موسی الکاظمتوسعه آس

 توسعه فضاهاي آموزش عالی

 احداث سدها

 موقعیت جغرافیایی

 توسعه بخش کشاورزي

  جاذبه هاي گردشگري و توسعه انها

  توسعه روستاها و مناطق محروم 

 نیروي انسانی مستعد و متعهد

 مردم مومن و والیت مدار

  استقرار کل راه آهن شرق در طبس

 ي شهريتوسعه زیرساختها

  روحیه وحدت و یکپارچگی

  دانش آموزان و دانش جویان نخبه

  توسعه زیرساختهاي انرژي

  ضعف

 نبود بیمارستان مجهز و پزشک متخصص

 عدم اتحاد و همدلی

 کیفیت نامناسب آب شرب و کمبود فضاي ورزشی و تفریحی

  نامناسب بودن برخی جاده هاي ارتباطی

  عدم حضور بخش خصوصی در صنعت و معدن

 دم برنامه ریزي و سیاست گذاري کاملع

 مهاجرت نخبگان به دلیل نبود امکانات

 عدم توجه به بعد گردشگري

 کم آبی و عدم وجود شبکه انتقال گاز

  عدم مطالعه و سرمایه گذاري ناقص در شهرك صنعتی

عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در دسترس و آشنا به 

  محیط

  لیر نقاط کشورتعرفه برق مصرفی یکسان با س

  بالقوه

  فرصت

  پتانسیل هاي معدنی بسیار زیاد

  ضریب هوشی باال

  جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه 

  منطقه و سوق الجیشی ترانزیتی موقعیت

  آگاهی ملی نسبت به شهرستان

  جاذبه هاي توریستی

  آستانهمقدسامامزادهحسین ابن موسیالکاظم (ع)

  حشتنوعگونه هایگیاهیوحیاتو

 و پیشینه و تنوع جاذبه هاي باستانی،تاریخی، فرهنگی

  مذهبی

گستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار 

  صنایع

  شرایط اقلیمی و یک شهر میان راهی

  همسایه با شش استان بزرگ کشور

  پتانسیل نهفته انرژي هاي نو در شهرستان

تمایل روزافزون به صنعت گردشگري در سطح ملی و 

  ايمنطقه
  گستردگی عرصه هاي کویري

اهمیت بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور 

  عامه مردم

  تهدید

  فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي

  فاصله زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرف

  گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان هاي شنی

  شهرستان عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در

  عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی

  شرایط جوي نامساعد

نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی متمایل به 

  سرمایه گذاري در شهرستان

  تغییرات شدید آب و هوایی

  عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري

  کم آبی و آب هاي شور

  مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی

  بودن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربناییباال

  شرایط جوي نامساعد
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هاي فصل پنجم: تدوین استراتژي

توسعه و تعیین هسته هاي کلیدي 

  توسعه شهرستان
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  شناسایی استراتژي ها-5-1

ها است که بتواند هر یک از موضوعات اي از استراتژيهدف این مرحله تهیه مجموعه

ش را بهتر برآورده سازد، ریتمأمواستراتژیک را مورد اشاره قرار دهد به نحوي که سازمان بتواند 

  تعهداتش را انجام دهد و به اهداف مرتبط با موضوعات دست یابد.

ها و تخصیص ها، تصمیمها، فعالیتها، پروژهها، برنامهاستراتژي الگویی از مقاصد، خط مشی

- دهد و چرا آن را انجام میسازد یک سازمان چیست، چه کار انجام میمنابع است که روشن می

 توانند بسته به سطح، عمل کرد و چارچوب زمانی تغییر نمایند.ها میهد. استراتژيد

گیري ها، بهرهها، بهبود ضعفهایی در جهت تقوت قوتاستراتژي، swotپس از تکمیل جدول 

هاي مذکور در جدول استراتژي استراتژي شوند.ها و کاهش اثرات منفی تهدیدات بیان میاز فرصت

  شماي کلی این جدول به شکل زیر است.. شوندمیدوگانه بیان 
  

  شماي جدول استراتژي دوگانه.-233شماره جدول

  عوامل داخلی

  عوامل محیطی
  ) Wفهرست ضعفها (  ) Sفهرست قوتها (

  )Oفهرست فرصتها (
  1ناحیه 

استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط 
  ) SOقوت (راهبرد 

  2ناحیه 
از مزیتهایی که در فرصت نهفته است استفاده نماییم 

  ) WOبراي جبران نقاط ضعف (راهبرد 

  ) Tفهرست تهدیدها ( 

  

  3ناحیه 
استفاده از نقاط قوت براي جلوگیري از 

  ) STتهدیدها (راهبرد 

  4ناحیه 
به حداقل رساندن زیانهاي ناشی از تهدیدها و نقاط 

  ) WTضعف (راهبرد 

  

 و بـه صـورت زیـر    هاي توسعه شهرستان طبس، سـه گـروه اسـتراتژي   تراتژيجهت طراحی اس

  گردآوري شد:

ها و نظراتی هستند که در هاي تخصصی، خواستهانداز و پانلهاي حاصل از چشماستراتژيالف: 

هـا و نهادهـاي   ها، مکتوبات دریافتی از سـازمان ها، پرسشنامههاي تخصصی یک و دو، مصاحبهپانل

تا  موم مردم که به صور مختلف دریافت شده است و ویرایش، اصالح و بازسازي شدهشهرستان و ع

  اند.ها تحت عنوان؛ پیشنهاد مشاور و یا پانل ارائه شدهاین استراتژي قالب استراتژي به خود گیرند.

اسناد مختلـف توسـعه بـه صـورت بخشـی و       در هاي موجودبه منظور آشنایی با استراتژيب: 

انداز بیسـت سـاله   هاي توسعه و سند چشمهاي همسو با برنامهص شدن استراتژيزیربخشی، مشخ
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هاي کالن کشـور، جلـوگیري در اتـالف وقـت و هزینـه،      هاي و سیاستکشور، آشنایی با استراتژي

هـا، جامعیـت بخشـیدن بـه     تکمیل خألهاي ناشی از نادیده گـرفتن احتمـالی برخـی از اسـتراتژي    

هاي سایر اسناد هاي پیشنهادي با استراتژيرقراري پیوند بین استراتژياستراتژیهاي پیشنهادي و ب

هـاي مـؤثر بـر    هـاي قابـل اجـرا توسـط سـایر مجموعـه      و همچنین آگاهی فرمانداري از استراتژي

هاي قابل تعمیم به شهرسـتان از اسـناد باالدسـتی و سـایر     شهرستان، اقدام به گردآوري استراتژي

  اسناد شده است.

یت بر اساس موضوعات و مسائل استراتژیک شناسایی شده از فرآینـد ارائـه شـده در    در نهاپ: 

هـاي توسـعه   بخش قبلی و با تأثیرپذیري از دوگروه استراتژي دیگر، اقـدام بـه طراحـی اسـتراتژي    

سه گروه از استراتژي بـه صـورت مبسـوط ارائـه شـده اسـت.         8پیوست شهرستان شده است.  در 

  دهد.ن یافته طراحی این سه گروه از استراتژي را نشان میشماتیک زیر؛ مدل سازما



۴۶۴ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انداز% چشم60نسخه 

نی و بیرونی با تعیین عوامل درو

 اهمیت شهرستان

 1پانل 

 پرسشنامه تمرین میراث

  اسناد فرادست جدید

  اندازاصالحات در چشم

 هاگیرياصالحات در جهت

 انداز نهاییچشم 2پانل  اندازنهایی چشمنسخه نیمه

 مطالعه شناختی شهرستان

 ارزیابی محیط داخلی

 ارزیابی محیط خارجی

 رونی و بیرونیتعیین عوامل د

 پرسشنامه تعیین رتبه و اهمیت عوامل درونی و بیرونی

شناسایی عوامل با اهمیت 

 ناحیه استراتژیک شهرستان

 موضوعات استراتژیک

 استخراج استراتژي اسناد باالدستی

 اهداف کالن

 طراحی استراتژي

 اندیشی و نظر مشاوراز هم استراتژیحاصل

 یادینارزش هاي بن

 مصاحبه با خبرگان

 مطالعه اسناد فرادست

 تهیه و تحلیل پرسشنامه

 برداشت اولیه از وضع موجود

 پرسشنامه منویات

 نظرات عموم مردم

 سایر اسناد فرادستی و ملی 

 ان طبس.شماتیک روند طی شده در پروژه تدوین چشم انداز توسعه شهرست - 51 شماره شکل
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  استراتژیک مسائلتدوین موضوعات و -5-2

مأموریت، میزان و ترکیب محصول یک موضوع استراتژیک، چالش اساسی است که بر الزامات، 

- مدیریت یک سازمان، اثر می ، ساختار یاها، امور مالیها، هزینهاب رجوعخدمت، مشتریان و ارب یا

  شود.هاي اساسی است که سازمان با آن رو به رو میگذارد. هدف شناسایی و چالش

ریزي استراتژیک است. مراحل قبلی به شناسایی موضوعات استراتژیک، قلب فرآیند برنامه

طراحی  باشندگیري موضوعات استراتژیک موثر میاي در شکلمنظور تامین اطالعاتی که به گونه

هاي بعدي شوند، عمده سیاستشده بود. روشی که بر اساس آن موضوعات استراتژیک تنظیم می

ها، چگونگی فرآیند را مشخص خواهند کرد. این مرحله عالوه بر این در چگونگی تدوین استراتژي

مرتبط  و مباحث هاي مختلفيها و منافع استراتژارزیابی ذینفعان از منابع خود و همچنین هزینه

ها تاثیر زیادي خواهد داشت. تدوین موضوعات استراتژیک همچنین بر درجه سهولت يبا استراتژ

  هاي استراتژیک تاثیر خواهد گذاشت.اجراي برنامه

  شوند:موضوعات استراتژیک به سه دسته عمده تقسیم می

 موضوعات جاري که احتماالً به اقدام فوري نیاز دارند. - 1

 اي نزدیک نیاز به اقدام دارند.ماالً در آیندهموضوعات آتی که احت - 2

موضوعاتی که مشخص نیست در حال حاضر یا در آینده نیاز به اقدام دارند یا خیر، اما الزم 

  .است تحت نظارت قرار گیرند

جهت تعیین موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان در این بخش، ابتدا به شناسایی عوامل 

ونی (فرصت و تهدید) استخراج شده از مطالعه و ضع موجود و مقایسه درونی (قوت و ضعف) و بیر

نفعان، انداز شهرستان، پرداخته شده است.  در ادامه این عوامل توسط مسئولین، ذيآن با چشم

بندي کارشناسان و خبرگان شهرستان از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوري مورد ارزیابی و رتبه

یت بیشتر، تعیین شدند.  در پایان بر اساس نمودارهاي فراوانی عوامل قرار گرفته و عوامل با اهم

شناسایی شده و نظرات مشاور، موضوعات و مسائل استراتژیک آشکار و یا مستتر در این عوامل، 
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انتخاب مسائل و موضوعات استراتژیک  دهنده فرایندنشان 52شکل شماتیک استخراج گردیدند. 

  باشد.شهرستان می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل تدوین انتخاب مسائل و موضوعات استراتژیک.- 52شماره شکل

  

  

اهمیت شهرستان (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات با اهمیت  پس از شناسایی عوامل با

ت باالتر که در فصل قبل استخراج شدند)، عوامل درونی و بیرونی شهرستان دو به دو و به صور

  اند تا تمامی موضوعات و مسائل استراتژیک شناسایی شوند.ر جدول زیر باهم مقایسه شدهاچه

  

  

  

  

تعیین عوامل درونی و 

بیرونی با اهمیت 

(قبل از پانل  شهرستان

1(  

مطالعه شناختی 

 شهرستان

ارزیابی محیط 

 داخلی

ارزیابی محیط 

 خارجی

تعیین عوامل درونی و 

 بیرونی

پرسشنامه تعیین رتبه و اهمیت عوامل 

 درونی و بیرونی

شناسایی عوامل با 

 اهمیت باالتر

موضوعات 

 استراتژیک

برداشت اولیه از 

 وضع موجود
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  موضوعات استخراج شده از نقاط قوت و فرصت شهرستان- الف

  
  موضوعات استخراج شده از نقاط قوت و فرصت شهرستان -234 شماره جدول

  قوت

 زیرساختهاي بین شهري

 معادن و توسعه و تجهیز آنها

 توسعه آستان مبارك حسین ابن موسی الکاظم

 توسعه فضاهاي آموزش عالی

 احداث سدها

 موقعیت جغرافیایی

 توسعه بخش کشاورزي

  جاذبه هاي گردشگري و توسعه انها

  توسعه روستاها و مناطق محروم 

 نیروي انسانی مستعد و متعهد

 مردم مومن و والیت مدار

  ل راه آهن شرق در طبساستقرار ک

 توسعه زیرساختهاي شهري

  روحیه وحدت و یکپارچگی

  دانش آموزان و دانش جویان نخبه

  توسعه زیرساختهاي انرژي

  موضوعات استراتژیک

  وسعت و موقعیت مطلوب

  هاي معدنیپتانسیل

  هاي گردشگريها و پتانسیلجاذبه

  استعداد و هوش

  هاي نیروي انسانیپتانسیل

  ي گیاهی و جانوريهاتنوع گونه

  هاي انرژي نوپتانسیل

  پتانسیل کویري و بیابانی

  تنوع اقلیمی

  سابقه و پیشینه غنی شهرستان

  فرصت

  پتانسیل هاي معدنی بسیار زیاد

  ضریب هوشی باال

  جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه 

  موقعیت ترانزیتی و سوق الجیشی منطقه

  آگاهی ملی نسبت به شهرستان

  به هاي توریستیجاذ

  الکاظم (ع) حسین ابن موسی امامزاده مقدس آستانه

  وحش حیات و گیاهی گونه هاي تنوع

  پیشینه و تنوع جاذبه هاي باستانی،تاریخی، فرهنگی و مذهبی

  گستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار صنایع

  شرایط اقلیمی و یک شهر میان راهی

  همسایه با شش استان بزرگ کشور

  پتانسیل نهفته انرژي هاي نو در شهرستان

  ايتمایل روزافزون به صنعت گردشگري در سطح ملی و منطقه

  گستردگی عرصه هاي کویري

  اهمیت بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه مردم

  



۴۶٨ 
 

  مسائل و موضوعات استخراج شده از نقاط قوت و تهدیدات شهرستان-ب

  

  مسائل و موضوعات استخراج شده از نقاط قوت و تهدیدات شهرستان -235 شماره جدول

  قوت

 زیرساختهاي بین شهري

 معادن و توسعه و تجهیز آنها

 توسعه آستان مبارك حسین ابن موسی الکاظم

 توسعه فضاهاي آموزش عالی

 احداث سدها

 موقعیت جغرافیایی

 توسعه بخش کشاورزي

  ي و توسعه انهاجاذبه هاي گردشگر

  توسعه روستاها و مناطق محروم 

 نیروي انسانی مستعد و متعهد

 مردم مومن و والیت مدار

  استقرار کل راه آهن شرق در طبس

 توسعه زیرساختهاي شهري

  روحیه وحدت و یکپارچگی

  دانش آموزان و دانش جویان نخبه

  توسعه زیرساختهاي انرژي

  موضوعات استراتژیک

  وبوسعت و موقعیت مطل

  هاي معدنیپتانسیل

  هاي گردشگريها و پتانسیلجاذبه

  استعداد و هوش

  هاي نیروي انسانیپتانسیل

  هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه

  هاي انرژي نوپتانسیل

  پتانسیل کویري و بیابانی

  تنوع اقلیمی

  کم آبی

دوري از مراکز جمعیتی و بعد 

  مسافت

  نبود امکانات آموزشی مطلوب

  باالیی طبیعیوقوع حوادث و 

عدم سرمایه گذاري الزم در 

  شهرستان

  تهدید

  فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي

  فاصله زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرف

  گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان هاي شنی

  عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در شهرستان

  اسب آموزشیعدم ارائه خدمات رسانی من

  شرایط جوي نامساعد

نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی متمایل به سرمایه گذاري در 

  شهرستان

  تغییرات شدید آب و هوایی

  عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري

  کم آبی و آب هاي شور

  مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی

  یربناییباالبودن هزینه سرانه توسعه امکانات ز

  شرایط جوي نامساعد

  

  

  



۴۶٩ 
 

  مسائل و موضوعات استخراج شده از نقاط ضعف و فرصت شهرستان -ج

  

  مسائل و موضوعات استخراج شده از نقاط ضعف و فرصت شهرستان -236 شماره جدول

  ضعف

 نبود بیمارستان مجهز و پزشک متخصص

 عدم اتحاد و همدلی

سب آب شرب و کمبود فضاي ورزشی و کیفیت نامنا

 تفریحی

  نامناسب بودن برخی جاده هاي ارتباطی

  عدم حضور بخش خصوصی در صنعت و معدن

 عدم برنامه ریزي و سیاست گذاري کامل

 مهاجرت نخبگان به دلیل نبود امکانات

 عدم توجه به بعد گردشگري

 کم آبی و عدم وجود شبکه انتقال گاز

  ذاري ناقص در شهرك صنعتیعدم مطالعه و سرمایه گ

عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در دسترس و آشنا به 

  محیط

  تعرفه برق مصرفی یکسان با سلیر نقاط کشور

  موضوعات استراتژیک

  هاي معدنیپتانسیل

  هاي گردشگريها و پتانسیلجاذبه

  هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه

  هاي انرژي نوپتانسیل

  یابانیپتانسیل کویري و ب

  تنوع اقلیمی

  کم آبی

  مهاجرت نیروي انسانی

  نبود امکانات بهداشتی مطلوب

  سنتی بودن صنعت و کشاورزي

  وحدت کلمه ضعیف

  هاي نامناسبزیرساخت

  

  فرصت

  پتانسیل هاي معدنی بسیار زیاد

  ضریب هوشی باال

  جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه 

  طقهموقعیت ترانزیتی و سوق الجیشی من

  آگاهی ملی نسبت به شهرستان

  جاذبه هاي توریستی

  الکاظم (ع) حسین ابن موسی امامزاده مقدس آستانه

  وحش حیات و گیاهی گونه هاي تنوع

پیشینه و تنوع جاذبه هاي باستانی،تاریخی، فرهنگی و 

  مذهبی

  گستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار صنایع

  راهیشرایط اقلیمی و یک شهر میان 

  همسایه با شش استان بزرگ کشور

  پتانسیل نهفته انرژي هاي نو در شهرستان

تمایل روزافزون به صنعت گردشگري در سطح ملی و 

  ايمنطقه

  گستردگی عرصه هاي کویري

اهمیت بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه 

  مردم



۴٧٠ 
 

  استخراج شده از نقاط ضعف و تهدیدات شهرستان مسائل - د

  

  مسائل استخراج شده از نقاط ضعف و تهدیدات شهرستان -237 شماره جدول

  ضعف

 نبود بیمارستان مجهز و پزشک متخصص

 عدم اتحاد و همدلی

کیفیت نامناسب آب شرب و کمبود فضاي ورزشی و 

 تفریحی

  نامناسب بودن برخی جاده هاي ارتباطی

  عت و معدنعدم حضور بخش خصوصی در صن

 عدم برنامه ریزي و سیاست گذاري کامل

 مهاجرت نخبگان به دلیل نبود امکانات

 عدم توجه به بعد گردشگري

 کم آبی و عدم وجود شبکه انتقال گاز

  عدم مطالعه و سرمایه گذاري ناقص در شهرك صنعتی

عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در دسترس و آشنا 

  به محیط

  یکسان با سلیر نقاط کشور تعرفه برق مصرفی

  موضوعات استراتژیک

  کم آبی

  محیط کسب و کار نامطلوب

  وحدت کلمه ضعیف

  هاي نامناسبزیرساخت

  مهاجرت نیروي انسانی

  سنتی بودن صنعت و کشاورزي

  اشتغال ناقص عوامل

  آموزش و آگاهی نامطلوب

  شرایط نامساعد

  بعد مسافت و دوري از مراکز مهم

  سرانه درآمد پایین

  م توجهی به مسائل گردشگري و فرهنگیک

  وقوع حوادث و باالیی طبیعی

  تهدید

  فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي

  فاصله زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرف

گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان هاي 

  شنی

عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در 

  شهرستان

  خدمات رسانی مناسب آموزشیعدم ارائه 

  شرایط جوي نامساعد

نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی متمایل به 

  سرمایه گذاري در شهرستان

  تغییرات شدید آب و هوایی

  عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري

  کم آبی و آب هاي شور

  مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی

  وسعه امکانات زیربناییباالبودن هزینه سرانه ت

  شرایط جوي نامساعد

  

با جمع بندي موارد فوق موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان به صورت زیر شناسایی شده 

  اند:



۴٧١ 
 

  موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان طبس.- 238شماره جدول

  مسائل استراتژیک  موضوعات استراتژیک

  کم آبی  وسعت

  محیط کسب و کار نامطلوب  هاي معدنیپتانسیل

  وحدت کلمه ضعیف  هاي گردشگريها و پتانسیلجاذبه

  هاي نامناسبزیرساخت  استعداد و هوش

  مهاجرت نیروي انسانی  هاي نیروي انسانیپتانسیل

  سنتی بودن صنعت و کشاورزي  هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه

  ص عواملاشتغال ناق  هاي انرژي نوپتانسیل

  آموزش و آگاهی نامطلوب  پتانسیل کویري و بیابانی

  وقوع حوادث و باالیی طبیعی  تنوع اقلیمی

  بعد مسافتري از مراکز جمعیتی و دو  موقعیت مطلوب

  سرانه درآمد پایین  سابقه و پیشینه غنی شهرستان

  کم توجهی به مسائل گردشگري و فرهنگی  

  نبود امکانات مطلوب آموزشی  

  م سرمایه گذاري الزم در شهرستانعد  

  مهاجرت   

  نبود امکانات بهداشتی مطلوب  

  

 هاي توسعه شهرستانتوان استراتژيمی 237تا  233اکنون با استفاده از جداول شماره 

  را به شرح ذیل معرفی نمود: (ماتریس استراتژي دوگانه)

  ها با استفاده ار نقاط قوتاستفاده از فرصت :soراهبرد  - 1

 توسعه زنجیره ارزش صنایع مبتنی بر معادن  

 توسعه دانایی محور  

 هاي کارآفرینیکارآفرینی و توسعه فرصت  

 توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی 

  

هایی که در فرصت نهفته است استفاده نماییم، براي جبران نقاط از مزیت :woراهبرد  - 2

  ضعف.

 ابانیهاي نسبی مناطق کویري و بیها و مزیتتوسعه ظرفیت  

 اي و وحدت کلمهانسجام منطقه  

 هاتوسعه زیرساخت  

 توسعه انسانی  

 توسعه صنعت گردشگري و توریسم  



۴٧٢ 
 

 توسعه کشت گیاهان دارویی 

  ها: استفاده از نقاط قوت براي جلوگیري از تهدیدSTراهبرد  - 3

 توسعه آموزش، دانش و ارتقاء آگاهی  

 توسعه صنایع فرهنگی  

 خواهآبتوسعه کشاورزي کم  

  هاي ناشی از تهدیدها و نقاط ضعفبه حداقل رساندن زیان:WTاهبرد ر - 4

 همزیستی با کویر  

 محیطی در مناطق بیابانی و کویريتقویت پوشش گیاهی و بهبود شرایط زیست  

 توسعه محیط جذاب و زیبا براي زندگی  

 بهبود فضاي کسب و کار  

 هاي تامین آب و پایدار سازي منابع آبتوسعه ظرفیت  

  

  ن هسته هاي کلیدي (خط دهنده)تعیی-5-3

  انتخاب هسته هاي کلیدي شهرستان- 1- 5-3

اي برخوردار هاي کلیدي از اهمیت ویژهدر مباحث مربوط به اتخاذ استراتژي، شناخت هسته

هاي کلیدي و شناخت بهتر کیفیت آنان (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) است. با انتخاب هسته

تري گرفته خواهد شد.  ي و راهبرد قدم برداشته و تصمیمات با ارزشدر جهت اتخاذ بهترین استراتژ

ها، کل مجموعه ارتقا هاي کلیدي هر مجموعه شامل مواردي است که با بهبود و یا تقویت آنهسته

  دارد.یافته و در جهت پیشرفت گام برمی

هایتاً تجمیع ها و ندهی آنهاي کلیدي شهرستان با توجه به موارد زیر و وزنانتخاب هسته

و  4،3،2،1هاي ح ذیل هستند که اسناد آن در پیوستنظرات منتج گردیده است.  این موارد به شر

  ارائه شده است. 8

  هاي تخصصی.انداز ترسیم شده و نهایی شده در شوراي راهبردي و پانلچشم- 1

  ها.ها و مصاحبهنامهنتایج تحلیلی و استخراجی از پرسش- 2



۴٧٣ 
 

  ل استراتژیک استخراج شده شهرستان از وضعیت موجود.موضوعات و مسائ- 3

  اي مردمی.مشاهدات میدانی و نظرات محاوره- 4

هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی هاي الکترونیکی، تراکتنتایج اخذ شده از سامانه پیامکی، نامه- 5

  انداز توسعه شهرستان.سند چشم

  ان و تجزیه و تحلیل انها.ها و نهادهاي شهرستنقطه نظرات دریافتی از سازمان- 6

ها و نهادهاي هاي تمرین میراث تکمیل شده توسط کارشناسان سازماننامهپرسش- 7

  هاي تخصصیشهرستان در جلسات پانل

  انداز توسعه شهرستان.نظرات مشاوران علمی و اجرایی سند چشم- 8

  نتایج تحلیلی سوات و ناحیه استراتژیک شهرستان بر اساس وضعیت موجود.- 9

  المللی درك شده توسط مشاورین.اي، ملی و بینهاي اطالعاتی منطقهجریان-10

  باشد.هاي کلیدي شهرستان طبس شامل موارد ذیل میلذا با توجه به موارد مذکور، هسته

 صنعت و معدن  

 هاي تجدیدپذیرانرژي 

 آموزش  

  گردشگري  

 صنایع فرهنگی به استثناي گردشگري  

 بهبود فضاي کسب و کار 

 يکشاورز  

هر کدام از این خصوصیات شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیداتی هستند که پیشرفت در 

افزایی در سایر خصوصیات این شهرستان، موجب تواند با ایجاد حالت همهر یک از این موارد می

هاي شهرستان نیز در جهت پیشرفت کلی شهرستان شود.  با بهبود و ارتقاي این موارد سایر بخش

  دارد.ت گام بر میپیشرف



۴٧۴ 
 

  صنعت و معدن-3-1-1- 5

گردد به طوري که آن را پیش هاي اقتصادي کشور محسوب میترین بخشصنعت یکی از مهم

در این میان شهرستان طبس با داشتن موقعیت مناسب  اند.ي کشور نیز دانستهقراول توسعه

موجود، نتوانسته خود را به عنوان  اي و جغرافیایی و امکانات و منابع فراوان انسانی و طبیعی منطقه

یکی از مراکز مهم صنعتی استان معرفی نماید و همین امر لزوم توجه بیشتر به این بخش اقتصادي 

اي دوچندان هاي استانی و منطقهگذاريریزي و سیاسترا در این شهرستان و همچنین برنامه

  نموده است.

ت در یک منطقه بایستی مورد توجه قرار گیرد ترین مسائلی که در ارتباط با صنعیکی از مهم

باشند هاي صنعتی داراي مزیت و اولویت میآن است که در یک منطقه خاص کدام یک از گرایش

ها و اي از مزیتتا از طریق شناسایی آن، همچنین تخصصی نمودن نیروي کار و استفاده بهینه

  منابع منطقه، روند توسعه شتاب گیرد.

هاي هاي عمده جمعیتی و خال موجود بین آن و قطبعلت دوري از کانون شهرستان طبس به

اصلی خدماتی و مصرفی استان و کشور، در زمینه صنعت و تولیدات صنعتی پیشرفت چنداي 

هاي کوچک بوده هاي تولیدي این شهرستان محدود و بیشتر از نوع کارگاهنداشته است. کارگاه

سنگ، بخش معدن به نسبت بخش صنعت در ی از جمله ذغاللیکن به علت وجود معادن بسیار غن

 شهرستان از اهمیت بیشتري برخوردار است.

ي کشوري انداز شهرستان و حصول به جایگاه برجستههمچنین دستیابی به اهداف بلند چشم

  آن،  تقویت و ارتقاي صنعت و معدن شهرستان را الزامی می نماید.
  

ها استخراج گردیده و بایسته شهرستان (که از نتایج پرسشنامهنتایج تحلیلی از وضعیت فعلی   

هاي دهی به صنایع و معادن و صنعتی شدن بخشاست) نیز این ضرورت را براي توجه و اولویت

ارائه شده  13و  12ها در نمودارهاياي از این تحلیلسازد.  خالصهاقتصادي شهرستان آشکار می

  است.
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  شرایط کنونی طبس. -16 شماره نمودار

  

  

  
  .1404هویت بایسته طبس در سال- 17 شماره نمودار
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باید میزان  ،کشور استان و در طبس ي شهرستانبراي رسیدن به توسعه صنعتی و ارتقاي رتبه

-نه در حال حاضر شرایط براي سرمایهمتأسفا یابد.گذاري در بخش صنعت و معدن افزایش سرمایه

گذاران قرار موانع بسیاري فراروي سرمایه بوده وگذاران مناسب نگذاري توسط کارآفرینان و سرمایه

رد (منظور از موانع، موانع پیش روي فضاي کسب و کار بوده که در سطح ملی نیز نمود داشته و دا

ها در وضعیت موجود شهرستان به عمده آندر این شهرستان از شدت باالتري برخوردار است و 

ها به انحاي مختلف از شهرستان يگذارسرمایهبسیاري از  خروجهمین باعث اشاره شده است).  

 توانمی، شودتر تر و مسیر کار آنان کوتاهآسانگذاران اگر شرایط براي سرمایه مطمئناًشده است.  

صنایع و  کرد (الزم به ذکر است کهایجاد  شهرستانتولیدات را افزایش داده و اشتغال بیشتري در 

ها، گمرك، منابع طبیعی، مرتبط نظیر محیط زیست، بانک هايارگان معادن باید تعامل خود را با

 د).مالیات و... به بهترین شکل ممکن ایجاد کناقتصاد و دارایی، بیمه، 

- پایدار در صنایع منطقه میي هاي بخش معدن نیز عامل مؤثري در دستیابی به توسعهفعالیت

هاي هاي معدنی، استخراج بهینه ذخائر و تولید فرآوردهاي که با شناسایی اندیسباشد به گونه

  گردد. معدنی، امکان ایجاد مواد اولیه صنعتی فراهم می

، 1دارتوان به طور خالصه؛ توسعه صنایع مزیتدر واقع اهم اهداف بخش صنعت و معدن را می

هاي معدنی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق فراوري مواد ي فعالیتن موجبات توسعهفراهم نمود

و محصوالت معدنی و صادرات آن ، استخراج پایدار و بهینه معادن و نهایتاً افزایش سهم بخش 

معدن در اقتصاد شهرستان عنوان نمود (در بخش سوم گزارش و در بخش معدن مهمترین 

  هرستان مورد بررسی قرار گرفت).هاي معدنی شپتانسیل

هاي مهم استان، با توان دستیابی به در این راستا شهرستان طبس به عنوان یکی از شهرستان

المللی به لحاظ هایی که با این شهرستان مرز مشترك دارند) و بیناي (استانبازارهاي منطقه

                                                             
کنندگان یا از نظر تولید و یا از نظر دسترسی به بازارهاي مصرف و دار؛ صنایعی هستند که از نظر دسترسی به تأمینصنایع مزیت - 1

بهاي تمام شده بتوان در رقابت با رقبا هدف، داراي کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده تولیدي باشند تا از طریق کاهش بسیار باالي 

  پیشی گرفت.
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به آینده امیدوار بوده و با تالش و تواند موقعیت جغرافیایی و نیز با عنایت به توان تولیدي، می

  هاي مهم صنعتی استان و کشور تبدیل گردد. همت به عنوان یکی از قطب

  توان به صورت زیر بیان داشت:مؤثر بر صنعت و معدن را می متغیرهاي و در حالت کلی عوامل

 هاي فیزیکیزیر ساخت  

 گذاريسرمایه  

 اي) غیرتعرفه يتجار موانع و گمرکی هايتجاري (تعرفه سیاست 

 قوانین و مقررات  

 میزان مشارکت بخش خصوصی  

  وجود استراتژي و نقشه راه 

 هاي نوانرژي-3-1-2- 5

به نحو  در اختیار استاي که  و باید از امکان بالقوه داشته ها به وفور وجود انرژيدر طبیعت 

ر اختیار ایرانیان بوده به صورت سنتی د هاي نو،شود.  تکنولوژي استفاده از انرژياستفاده  صحیح

با به خدمت  این تکنولوژي در کشور هرچه بیشتر شکوفا شده و لذا دور از انتظار نیست که است،

میزان استفاده از شود.  هاي نو در کشور استفاده  امکان بالقوه انرژي هاي نوین، از گرفتن تکنولوژي

زیست، تر محیط و آلودگی کم ودهبیافتگی هاي توسعه یکی از شاخص ،هاي نو در کشورها انرژي

 ست.ها زایی را از نقاط مثبت این نوع انرژياشتغال افزایش سطح رفاهی و

نهایی جهت ورود  هاي نیروگاه بادي و عدم نیاز به تکمیل اشغال کم فضاي سطحی توسط دکل

اروپایی در برخی کشورهاي بوده و حتی ها  از دیگر مزایاي این نوع طرح پروژه به عرصه سودآوري

شود و هم اضافه  افراد تأمین می هم نیروي برق مصرفی ،ها در مناطق مختلف با نصب این دکل

  کند.ایجاد درآمد می تولید به شبکه برق سراسري متصل و

هاي موجود (باال بودن تعداد روزهاي آفتابی در منطقه و شهرستان طبس به دلیل پتانسیل

ها؛ قدرتمند ظاهر شود و از این طریق استفاده از این انرژيي تواند در زمینهبادخیز بودن) می

زایی و سودآوري در جهت رفاه عمومی منطقه گام بردارد.  متأسفانه تاکنون در عالوه بر اشتغال
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هاي موجود به دلیل سرمایه اولیه باالي سطح شهرستان از انرژي بادي و خورشیدي و پتانسیل

پذیر هستند و تبلیغات هاي تجدیدپذیر در درازمدت توجیهانرژي ت.برداري نشده اسمورد نیاز، بهره

ستفاده از این گذاران و حتی شهروندان در راستاي اتواند مشوق سرمایهمورد نیاز در این زمینه می

تواند مزید بر علت باشد تا نبود شبکه گازرسانی در سطح شهرستان نیز می انرژي قلمداد شود.

  انرژي در شهرستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.استفاده از این نوع 

 آموزش- 3-1-3- 5

هاي  اي است که عملکرد آن بر تمام جنبه نظام آموزش از نهادهاي اصلی و اساسی هر جامعه

وضعیت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی  ؛سیستم آموزش د آن جامعه تأثیر به سزایی دارد.زندگی افرا

هاي بالقوه فراوان  توانایی  ، علیرغمی موجودد. نظام آموزشکن و فرهنگی آن جامعه را ترسیم می

هاي بنیادي است.  مانند وجود منابع غنی فرهنگی، نیروي انسانی و علمی، داراي برخی نارسایی

هاي آموزش متوسطه، محدودیت منابع مالی،  ها، کاستی تقاضاي جوانان براي ورود به دانشگاه

بودن منزلت  صیالن، عدم توجه به پژوهش، مدرك گرایی، پایینالتح محدودیت بازار کار براي فارغ

  باشد. علم و عالم از جمله مشکالت نظام آموزش می

ي کلیدي و مؤثر دیگر در شرایط موجود، مباحث مربوط به آموزش (آموزش و پرورش، هسته

صنعتی با - باشد.  تقویت این امر، شرایط حصول قطب فرهنگیاي و...) میآموزش عالی، فنی حرفه

آورد.  طبق واقعیات ذکر شده در مباحث جایگاه برجسته کشوري را براي شهرستان به ارمغان می

باشد.  قبلی، نبود مرکز آموزش عالی طراز باال، ریشه اصلی بسیاري از مشکالت این منطقه می

اون، نیافتگی فرهنگ تعتوسعه مشکالتی از قبیل؛ کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص محلی،

تعداد کم پزشک متخصص، شکاف بین صنعت و دانشگاه و... در پرتو توجه بیشتر به مسائل 

  آموزشی مرتفع خواهند شد.

فرهنگی، اجتماعی و  يهدر رشد و توسع (خصوصاً آموزش عالی) باال اهمیت آموزش با کیفیت

زشی، خصوصاً در کس پوشیده نیست. بحث در موضوع بهبود و ارتقاء کیفیت آمو اقتصادي بر هیچ

دشوار است. زیرا در این مسیر بایستی عوامل متعددي را مورد بررسی قرار داد.  ها کاري دانشگاه
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دستیابی به مواردي که بتواند به ارتقاء کیفیت آموزشی کمک نماید، نیازمند تغییرات اساسی در 

ید به عوامل مهمی باشد. جهت ایجاد این تغییرات با سیستم آموزش عالی و آموزش و پرورش می

    ریزي دقیق، اعتبارات و زمان توجه کرد. مانند برنامه

جهت مطالعه و آشنایی بیشتر  ارکان اصلی مؤثر در کیفیت آموزش عالیگزارش،  6در پیوست 

   ارائه شده است.

  گردشگري-3-1-4- 5

 که دآیمی شمار به جهان در اقتصادي هايفعالیت مهمترین از یکی گردشگري صنعت امروزه

 نسبت تا دهدمی قرار بازدیدکنندگان اختیار در را مناسبی بسیار اقتصادي، فرصت بر منافع عالوه

 آگاه طبیعی اندازهاي چشم و محلی هايفرهنگ از چگونگی محافظت و هافرهنگ حفظ اهمیت به

خش بسیاري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد ب  شوند.

هاي توریستی تا حدود زیادي به سایر دانند.  فعالیتخصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می

کننده، قوانین و مقررات هاي جاري و عمرانی، ایجاد عوامل زیربنایی، سایر عوامل حمایتفعالیت

ر باشد. اگهاي مرتبط و گسترش حمل و نقل وابسته می(امنیت)، اطالع رسانی، هماهنگی سازمان

هاي مختلف، اي منبع درآمد خوبی باشد، باید ارگانبخواهیم صنعت گردشگري براي منطقه

حمایت الزم را جهت توسعه صنعت گردشگري به عمل آورند و براي امنیت گردشگران و تبلیغات 

  صحیح در این زمینه، اهمیت زیادي قائل شوند.

  به طور کلی صنعت گردشگري از دو جهت داراي اهمیت است: 

ها و... فراهم ها و گویشها، نژادها، اقوام، سرزمیناوالً موجب آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ

ي شود که امروزه جنبهنماید. ثانیاً از نظر اقتصادي یکی از منابع درآمد و ارز محسوب میمی

  باشد.اقتصادي این صنعت بیشتر مورد توجه می

ي گردشگري است و استفاده از این االیی در زمینهشهرستان طبس داراي موقعیت استراتژیک ب

 از شهرستانتوان به رشد اقتصادي و فرهنگی منطقه نائل شد.  این ها مینقاط قوت و فرصت

 طبیعی، هايجاذبه مشتمل بر که باشدمی برخوردار متعددي و متنوع گردشگري هايجاذبه
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 هايجاذبه اقتصادي و هايجاذبه تماعی،اج و فرهنگی هايجاذبه تاریخی، و یادمانی هايجاذبه

- انگیزه با گردشگري هايفعالیت انواع توسعه براي مناسبی بسترهاي مجموعاً که ورزشی است

  است. آورده متفاوت پدید هاي

پس از تجزیه و تحلیل شرایط موجود در شهرستان و تحقیقات میدانی صورت گرفته عوامل 

  طبس در موارد زیر خالصه شده است: مؤثر بر رشد صنعت گردشگري شهرستان 

  تبلیغات صحیح و اطالع رسانی وسیع- 1

ي تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهاي طبیعی و ارائه

ها، تمدن، تاریخ، حیات هاي متنوع توریستی و شناخت عمقی فرهنگ و خرده فرهنگجاذبه

گردشگري بسیار مؤثر خواهد بود. استفاده از وسایل ارتباط  ي صنعتاجتماعی، اقتصادي در توسعه

ها ها و نمایشگاههاي برگزاري کنفرانسجمعی مانند تلویزیون، رادیو، تلفن، پست، امکانات و فرصت

هاي فرهنگی و هنري در داخل (و یا حتی خارج کشور) همچنین استفاده از نشریاتی که و جشنواره

-هاي بین المللی و داخلی بسیار مهم میها و کنفرانسدر جشنواره داراي تصاویر جالبی باشند

  باشند.

هاي توریستی و گردشگري هاي مدرن در تبلیغات براي معرفی جاذبهها و روشاستفاده از شیوه

ي صنعت جهانگردي هاي سیاحتی معروف در جهت توسعهشهرستان طبس و شرکت در نمایشگاه

هاي ها، جشنوارهها و نمایشگاهید اقدام به برپایی کنفرانسبسیار ضروري است.  همچنین با

المللی براي جذب گردشگري و تبلیغات از طریق فرهنگی، هنري، تبلیغاتی و مسابقات بین

  ها و نهادهاي مختلف نمود که این سیاست نیز مؤثر است.هماهنگی بین سازمان

  گسترش حمل و نقل-2

باشد. مسلماً در دست باشد شامل حمل و نقل نیز میاگر تعریفی از محصول جهانگردي در 

هاي حمل و ي گردشگري، آسان بودن ورود به یک منطقه، تعداد و موقعیت مکانی انواع راهزمینه

نقل از اهمیت باالیی برخوردار است.  گسترش حمل و نقل تأثیر مثبتی بر توسعه و رشد صنعت 
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ها و شهرهاي مختلف کشور بسیار دش به استانگردشگري گذاشته و گسترش حمل و نقل براي گر

  حائز اهمیت است.

  جهانگردي و مسائل امنیت- 3

امنیت یکی از نیازهاي انسان به شمار می رود که هر انسانی ابتداء به حفظ موجودیت خود می 

اندیشد و در درجات بعد به ارضاي نیازهاي دیگر.  یکی از مهمترین عواملی که باعث افول 

شود، فقدان امنیت در آن منطقه است. به عبارت دیگر ورود مسافران به هر منطقه می گردشگري و

با گسترش ناامنی در ابعاد جانی و مالی، میزان تمایل و رغبت بازدیدکنندگان به صورت تصاعدي 

کاهش خواهد یافت. بنابراین برقراري و تضمین امنیت فراگیر، هم در بعد خارجی و هم در بعد 

  لی آن به منظور جذب مسافران به منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است. داخلی و م

  هاي مرتبط به امر گردشگريهماهنگی سازمان- 4

گیري شود که نتوان تصمیمگیري در صنعت گردشگري باعث میوجود مراکز مختلف تصمیم

جهت رشد  هاي دولتی درمنسجمی براي صنعت گردشگري اعمال کرد. از آنجایی که همه ارگان

  این صنعت دخیل می باشند بنابراین ضروري است هماهنگی الزم بین آنها بیشتر و بهتر باشد.

  فراهم آوردن امکانات رفاهی براي گردشگران مانند هتل، رستوران، نمایشگاه و...-5

از دیگر عواملی که در جذب گردشگر داخلی و خارجی بسار مهم است، امکانات رفاهی، 

باشد.  شاید یکی از عوامل مهمی که شهرستان ی، اقامتی و... موجود در منطقه میتفریحی، زیارت

 بن حسین امامزاده مقدس يآستانه باشد وجودالرضا میطبس میزبان بسیاري از مسافران طریق

ها در باشد.  مسلماً با احداث اماکن رفاهی، تفریحی و یا احداث نمایشگاهالکاظم (ع) می موسی

الرضا) در منطقه باشیم که این امر حضور بیشتر مسافران (نه تنها مسافران طریق منطقه شاهد

  موجب شکوفایی هرچه بیشتر منطقه خواهد شد.

در شهرستان طبس (و حتی در سطح استان و کشور) صنعت گردشگري آن چنان که باید و 

ر شهرستان شایسته آن است گسترس و توسعه نیافته است.  رشد و توسعه صنعت گردشگري د
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سازي منابع تواند به عنوان یکی از راهکارهاي رهایی از مشکالت اقتصادي منطقه و متنوعمی

  درآمد، بیش از پیش مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

  صنایع فرهنگی (به استثناي گردشگري)- 3-1-5- 5

د که مواد شو و کارهاي انتفاعی (تجاري) گفته می به طیفی از کسب “ صنایع فرهنگی”اصطالح 

“ صنایع محتوایی”دهد. صنایع فرهنگی را  ها را خالقیت هنري و فرهنگی انسان تشکیل می آن  اولیه

گیرد. به نظر پرفسور ریچارد فلوریدا،  قرار می“ صنایع فیزیکی”ي مقابل  نامند که در نقطه نیز می

 خالقیت انسانی سه ضلع یا سه نوع دارد که عبارتند از:

 یابد رهنگی؛ که در خلق آثار هنري و فرهنگی تجلی میخالقیت هنري و ف  

 یابد ها بازتاب می خالقیت فنی؛ که در خلق اختراع  

 یابد خالقیت تجاري و اقتصادي؛ که در کارآفرینی نمود می 

ي صنایع فرهنگی شامل؛ نشر، رادیو وتلویزیون، هنر و ادبیات، گردشگري و جهانگردي،  گستره

ها و  ینما و ویدئو (تولید و توزیع هر نوع فیلم و ویدئو)، فستیوالصنایع دستی، صنعت ورزش، س

هاي  ها (دانشکده هاي هنري، دانشگاه ها و گالري هاي فرهنگی هنري، صنعت معماري، موزه جشنواره

هاي خبري  هاي هنري)، تاالرهاي هنري، موسیقی، تبلیغات و مشاوره، آژانس هنر + هنرستان

رهاي تجسمی، طراحی مد لباس، صنایع ضبط و بازتولید و انتشار نوارها و ها)، تئاتر، هن (خبرگزاري

مهم در پیوند با   فروشی است. نکته عتیقه داري، هاي صوتی، جواهرآالت و ساعت، موزه دي سی

ي  هایی که در گستره ي حوزه ي صنایع فرهنگی این است که هیچ اتفاق نظر جهانی درباره گستره

به این سو عنوان صنایع خالق  1990گیرند، وجود ندارد.  از طرفی از دهه  صنایع فرهنگی قرار می

به صنایع فرهنگی اطالق گردیده است.  در برخی کشورها صنایع فرهنگی و صنایع خالق اغلب به 

   صنایع خالق است. روند، اما در برخی کشورها صنایع فرهنگی، یک معنا به کار می

ي صنعت و ساحت متعالی فرهنگ در نظر  پلی بین حوزه توانیم همچون صنایع فرهنگی را می

معناي وسیع کلمه و طیفی از کارآفرینان و  به“ صنعت”بگیریم که در یک سوي این پل، 

گیرند که رسالت یا منافع اقتصادي خود را در تولید انبوه کاالها و خدمات  گذاران قرار می سرمایه
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معناي وسیع هنرمندان و هنروران و دیگر  به“ فرهنگ”بینند؛ و در سوي دیگر آن  فرهنگی می

گیرند که رسالت یا منافع خود را در تولید کاالها و خدمات فرهنگی در راستاي  نفعانی قرار می ذي

  بینند. می“ فرهنگ”ها و نمادهاي یک  ي ارزش توسعه
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  و فرهنگ.صنایع فرهنگی پلی بین صنعت -53 شماره شکل
  

گیرند. اگر همچون دکتر  قرار می ١“صنایع نرم”ي  صنایع فرهنگی از نظر ماهیت در گستره

ي اصلی تشکیل  حوزه 8زوئینگ؛ اندیشمند چینی؛ عقیده بر این باشد که صنایع فرهنگی کالً از 

ي  دهدلیل کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی و نظامی آن در رأس خانوا شوند، صنایع فرهنگی به می

  گیرد. صنایع نرم قرار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Soft Industries 

  صنایع                        

  فرهنگ

 

                         

  صنعت 

  فرهنگی

 

  فناوري هاي نرم

 (بر حسب کاربردها)

  فناوري

یادگیري از طریق  

 تجربه

  هاي فناوري

 اجتماعی

  هاي فناوري

 فرهنگی

  هاي فناوري

  تجاري 

 هاي فناوري

 ی نرمزیست 

  هاي  فناوري

 سیاسی

  هاي  فناوري

 نظامی نرم

 هاي فناوري

  مهندسی نرم 

 هاي نرم. ي فناوري گانه 8هاي  حوزه-54 شماره شکل
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آفرینی و  نمایی، ارزش ؛ عصر قدرتاقتصادي پساصنعتینظران  به اعتقاد بسیاري از صاحب

اند به پایان رسیده است  زایی صنایع سخت، که در سه قرن گذشته تکوین و توسعه یافته اشتغال

که محیط زیست را تخریب کرد.  چرا که صنایع سخت به عصر صنعت اختصاص داشتند. عصري 

زایی صنایع نرم  آفرینی و اشتغال نمایی، ارزش اینک در عصر اطالعات و دانایی، نوبت به قدرت

به این سو، و  1990ي  دهند.  از دهه را شکل می“ اقتصاد بدون وزن”رسیده است؛ صنایعی که 

ها را  ه اقتصاد پساصنعتی، که آني جوامع پیشرفته از اقتصاد صنعتی ب زمان با انتقال شتابانه هم

هاي  نامند، دنیاي غرب، کانون نگاه خود را از صنایع و فناوري می بنیان اصطالحاً اقتصادهاي دانش

 .محور) منتقل کرده است هاي نرم (انسان محور) به صنایع و فناوري سخت (طبیعت

و اغلب اقتصادهاي  ي نرم، اولویت کلیدي دنیاي غرب گانه8هاي  در میان صنایع و فناوري

پیشرفته در آسیا به صنایع فرهنگی (= صنایع خالق) تعلق گرفته است.این تحول عظیم با روندهاي 

  رقابت جهانی نیز ساگاز است.

ي تجاري) تنها به  میالدي، تصور بر این بود که برند (عالمت/ نشانه 1990ي  تا قبل از دهه

) که دولت استرالیا برند 1992(سال  90ي  ي دههها ها تعلق دارد. اما از نخستین سال بنگاه

فرهنگی یا خالق را براي این کشور برگزید و اعالم داشت که ملت استرالیا باید در آینده به یک 

تبدیل شود، و پس از آن دولت بریتانیا نیز به دولت استرالیا تأسی “ ملت فرهنگی”یا “ ملت خالق”

خواهد  ملت این کشور برگزید و اعالم داشت که بریتانیا می کرد و چند سال بعد برند خالق را براي

ي اروپا تبدیل شود، برند فرهنگی  انداز خود، به قطب صنایع فرهنگی یا خالقِ قاره در افق چشم

شهرها چون لندن، پاریس، نیویورك، تورنتو،  شهرها و جهان (خالق) در دستور کار بسیاري از کالن

شهرهاي خالق یا  ره قرار گرفت و به خلق مفهوم شهرهاي فرهنگیبارسلون، برلین، مسکو، و غی

 اي را به خود اختصاص داده است. انجامید که اکنون ادبیات گسترده

هاي  داند. شکل اي چندبعدي می ، خالقیت را پدیده)پدر علم خالقیت(پرفسور ریچارد فلوریدا 

خالقیت  و تصادي (کارآفرینی)مختلف خالقیت همچون خالقیت فناورانه (اختراع)، خالقیت اق

  کنند. یکدیگر را تقویت می و در واقع ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند هنري و فرهنگی
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  فضاي کسب و کار-3-1-6- 5

 وضعیت اي،منطقه هر کالن گیرندگانتصمیم و مسئولین هايدغدغه بزرگترین از شک بی

 هايزیرساخت بهبود و با ایجاد یاديز همبستگی اقتصادي باشد.  رشدآن منطقه می اقتصادي

هاي استراتژي انتخاب و مناسب اقتصادي اهداف کار دارد.  تعیین و کسب فضاي و اقتصادي

 دیگري عامل ولی باشدمی فرآیند مهمی از بخش عملیاتی، هايبرنامه به آن تبدیل و هوشمندانه

 کار و فضاي کسب تسهیل و هتوسع دارد، شده تعیین اهداف به در دستیابی بسزایی اهمیت که

دارد.   شده تعیین اقتصادي اهداف به دستیابی مهمی در نقش آن بهبود و حفظ ایجاد، که است

وضعیت فضاي کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي شهرستان 

 برايگذارد.   ی اثر میهاي گوناگون پذیرد و بر زمینه باشد. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می می

کنترلی  ابزار به نیاز بهبود، و توسعه، حفظ جهت شهرستان از کار و کسب فضاي کنترل وضعیت

 هايبرنامه آن تعریف بدنبال و آن ايدوره گیري اندازه و شاخص این که انتخاب باشد(شاخص) می

 این موضوع توانباشد.  نمی ياقتصاد وضعیت بهبود گشايتواند راهمی هابرنامه آن اجراي و بهبود

 در کار انجام مقررات و قوانین تصویب به بسیار زیادي ارتباط کار و کسب فضاي که نمود انکار را

 این دشواري و سهولت که تشخیص دارد مقررات و قوانین این دشواري یا سهولت و و کار کسب هر

 و کسب فضاي بهبود در کمک زیادي ندتوامی ها،بهترین از الگوبرداري و مقایسه طریق از قوانین

  باشد.   داشته کار

ها در هاي سنجش فضاي کسب و کار و حرکت در جهت بهبود آنجهت آشنایی با شاخص

سطح شهرستان بر آن شدیم تا گزارشی از فضاي کسب و کار در ایران که در کنفرانس بنگاه 

ائه شده است و همچنین گزارش ار 1391در مهرماه سال  1404اقتصادي پیشرو در افق ایران 

گیرندگان شهرستان و راهکارهاي بهبود آن را به تحریر درآوریم.  تصمیم بررسی فضاي کسب و کار

، زمینه دستیابی به اهداف اقتصادي تعیین شده در سند 7وست الزم است با مطالعه گزارش پی

  انداز توسعه شهرستان، فراهم آورند.چشم
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  کشاورزي- 3-1-7- 5

هاى کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها تولیدات کشاورزى  هفرآورد

ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى  خاطر تأمین اساسى  شود، در بدو امر به اطالق مى

 کشاورزي به بشر نوع توجه عامل ترینعمده اولیه نیازهاي تأمین شک.  بیحائز اهمیت است

 موقعیت لحاظ به که گرفتند شکل جهان از مناطقی در باستانی هايترین تمدنت.  کهناس بوده

 سایر حقیقت است.  در بوده امکانپذیر کشاورزي فعالیت هاآن در زیست محیطی و جغرافیایی

  اند.آمده بوجود کشاورزي بخش نیازهاي به توجه با و به تدریج اقتصادي هايبخش

گردد. زیرا عوامل زیر بنایی اقتصاد در ابعاد گوناگون محسوب می ترینکشاورزي یکی از مهم

اي از غذا و مواد اولیه الزم براي صنایع (مخصوصاً صنایع غذایی) اسباب اشتغال بخش عمده

سازد.  بنابراین بررسی وضعیت کشاورزي هر جمعیت (چه در روستا چه در شهر) را فراهم می

، استفاده از منابع محلی، جلوگیري از مهاجرت روستائیان به منطقه براي تثبیت و بهبود اشتغال

وري و حفظ محیط زیست و به عبارت بهتر توسعه جامع و پایدار شهرها، افزایش تولید و بهره

  یابد.ضرورت می

تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل افزایش میزان بهره وري در بخش کشاورزي باعث ارزان

کند.  همچنین کشاورزي نوین با اشتغال بیشتر در واحدهاي  رهاي فقیر میتوجهی به اقتصاد خانوا

هاي بیشتري را در بازار به دنبال دارد.  این روند به  فرآوري همراه شده و عرضه خدمات و نهاده

  شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

اورزي بر اقتصاد و شکوفایی هرمنطقه عالوه بر موارد ذکر شده که حاکی از اهمیت بخش کش

باشد، شهرستان طبس از درصد شاغالن باالیی در بخش کشاورزي برخوردار است که این می

- افزاید.  بر اساس آمار موجود (سالنامه آماري استان یزدموضوع بر اهمیت توجه به این بخش می

درصد از  21بوده و  درصد از ساکنین شهرستان طبس، در نقاط روستایی ساکن40)، 1388

  شاغلین شهرستان در بخش کشاورزي مشغول به فعالیت هستند.

از طرفی کشت محصوالت با اهمت در شهرستان و مستعد بودن شهرستان در زمینه کشت 

برخی محصوالت با ارزش از جمله زعفران از جمله عواملی است که موجب شده این بخش نیز از 
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ود. با مالحظه فصول قبل و درنظر گرفتن میزان تولید گندم، هاي کلیدي شهرستان تلقی شهسته

و همچنین بررسی جایگاه شهرستان طبس در تولید محصوالت کشاورزي  جو و زعفران شهرستان

  اهمیت این بخش واضح و مبرهن خواهد شد.

  

 با همراستا کلیدي هاي هسته اهداف تعیین و مطلوب انداز چشم ترسیم- 2- 5-3

  استان شده ترسیم انداز چشم

ي شرایط موجود و هاي کلیدي بیان شده و با مطالعهانداز مطلوب هستهدر این مرحله چشم

هاي کلیدي پرداخته چه بهتر هسته باشد، به بررسی هرانداز مد نظر میشرایطی که در چشم

  خواهد شد.

  صنعت و معدن-1- 3-2- 5

بر علم و فناوري، همراه با مبتنی بخش صنعت و معدن شهرستان طبس؛  1404در افق زمانی 

رشد سریع و پایدار اقتصادي، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآوري، متکی بر 

   .شهرستاني اجتماعی در تولید  سهم برتر منابع انسانی و سرمایه

  هاي ذیل است:در این افق زمانی بخش صنعت و معدن شهرستان داراي ویژگی 

 هاي مطلوب و نوین.یرساختبرخوردار از ز .1

 .داراي منابع انسانی توانمند و برخوردار از کرامت .2

 .پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت پذیر .3

 مبتنی بر فراوري معادن بر پایه زنجیره ارزش تولیدات معدنی. .4

 هاي کارآفرینی.شهره شدن نام شهرستان به شهر فرصت .5

 

  اهداف

 نفعان صنعت، معدن و اطالعات ذي هنگام سازي دانش گسترش و به.  

  ساز و کارهاي انگیزشی و فضاي مناسب و امن جهت تشویق و ترغیب فعاالن بهبود

  .ستانشهرگذاران داخلی و خارجی به فعالیت در  اقتصادي و سرمایه
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  گرا معدنی صادرات - تولیدات متنوع صنعتی توسعه.  

 صنعتی و معدنی پذیري و کاهش قیمت تمام شده محصوالتافزایش رقابت.  

 منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کوشا توسعه.  

  صنایع خوداشتغالی و صنایع روستایی و ساماندهی صنایع کوچک و متوسط.توسعه و تنوع 

  راهبرد 

مستخرج از  (استراتژي هاي 2-5بر اساس ماتریس استراتژي دوگانه به دست امده از بخش 

ان)، راهبردهاي مرتبط با هسته کلیدي صنعت و معدن به موضوعات و مسائل استراتژیک شهرست

  باشد:شرح ذیل می

  توسعه زنجیره ارزش صنایع مبتنی بر معادن 

  توسعه دانایی محور 

  هاي کارافرینیکارافرینی و توسعه فرصت 

  هاتوسعه زیرساخت 

  توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی 

 بهبود فضاي کسب و کار 

  

  هاي نوانرژي - 2- 3-2- 5

شهرستانی است با جایگاه اول تولید انرژي برق از منابع بادي،  1404هرستان طبس در افق ش

  خوشیدي و آبی میکرو در سطح خاورمیانه.

هاي درازمدت نظام تولید انرژي و  ها و کاهش هزینه بخشی منابع انرژي، توسعه ظرفیت تنوع

منابع تجدیدپذیر انرژي و  مدیریتاز طریق  ،تجدیدناپذیر  زیست و منابع انرژي صیانت از محیط 

هاي نوین با تمرکز بر حداکثر سازي مشارکت بخش  گسترش تولید و مصرف انرژي مدیریت

  .خصوصی

  

  



۴٨٩ 
 

  اهداف

  مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمین شده براي تولیدکنندگان افزایش

  شهرستان.هاي نو در  انرژي

  منابع  تهیه اطلس و امکان سنجی( تانشهرسهاي نو در  منابع مختلف انرژيتوسعه

  ).هاي نو مختلف انرژي

 هاي  انرژي ههاي تحقیقاتی در حوز هاي نو و تعیین اولویت انرژي هتکنولوژي در زمین هتوسع

  .نو

 هاي نو و  هاي مربوط به انرژي بستر الزم براي انتقال، جذب و صدور تکنولوژي بهبود

  .ها سازي آن ها در استفاده و تجاري حمایت از بنگاه

  هاي  ها و قوانین براي حمایت از تولید و فعالیت مشارکت فعال در تدوین معیارارتقاي

R&D  هاي نو در زمینۀ انرژي.  

  هاي نو و تشویق جامعه به استفاده از انرژي  فرهنگتوسعه.  

  راهبرد

  شود: همانند بخش پیشین، راهبردهاي زیر پیشنهاد می

 نسبی مناطق کویري و و بیابانی.هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت 

  هاي کارافرینی.کارافرینی و توسعه فرصت 

  ها.توسعه زیرساخت 

  آموزش-3- 3-2- 5

هجري شمسی در علم و فناوري، با اتکاء به قدرت الیزال الهی  1404شهرستان طبس در افق 

  شهرستانی است:

ب اسالم و انقالب و با هاي صالح، فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتبرخوردار از انسان •

  هاي کشور.نخبگانی در طراز برترین

  هاي آن.توانا در تولید و توسعه علم، فناوري و نوآوري و به کارگیري دستاورد •



۴٩٠ 
 

  پیشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمی در کشور. •

  اهداف

 م، احراز جایگاه گام با کشور دردستیابی به جایگاه اول علم و فناوري در جهان اسالهم

 بخشی در کشور.برجسته علمی و الهام

 هاي شایسته، فرهیخته و توسعه جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان

 نخبه.

 هاي عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق، آزاد اندیشی و گسترش و تعمیق آموزش

 روحیه خالقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان.

 هاي نسبی ها و مزیتها، نیازهاي نوین و نافع، متناسب با اولویتسعه علوم و فناوريتو

 هاي مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی.شهرستان؛ و انتشار و به کارگیري آنها در نهاد

 .افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوري بومی شهرستان 

  اسالم و احیاي موقعیت محوري و تاریخی ایران در فرهنگ ارتقاي علم و فناوري در جهان

 و تمدن اسالمی.

 هاي علمی و فناوري با مراکز معتبر ملی.گسترش همکاري 

 سوادي.ارتقاي سطح دانش عمومی افراد شهرستان و حذف بی 

 .توسعه کامل دوره تحصیالت آموزش عمومی 

 ت:آموزان در جهارتقاي نظام آموزش به منظور هدایت دانش 

  ها، و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه و خلقت.کسب فضایل، شناخت مسئولیت - 

  تقویت قدرت تفکر و خردورزي. - 

  کسب آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده. - 

  حضور مسئوالنه و موثر در نظام اجتماعی. - 

  شغلی و آینده شغلی براي براوردن نیازهاي شهرستان. تشخیص استعداد - 

  هاي علمی براي ورود به دوره تخصصی.خیص استعدادتش - 



۴٩١ 
 

 .ارتقاي سطح دانش و مهارت نیروي کار شهرستان 

 سنگ به منظور دستیابی به هاي حوزه ذغالارتقاي جایگاه شهرستان در علوم و فناوري

 سنگ کشور.نقش محوري در حوزه اکتشاف .و استخراج و فرآوري ذغال

  راهبرد

مستخرج از  (استراتژي هاي 2- 5بخش از ماتریس استراتژي دوگانه هاي منتخب زیر استراتژي

  گردد:آموزش پیشنهاد می کلیدي براي هسته موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان)،

  استراتژي توسعه دانایی محور 

  استراتژي توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی 

  گردشگري- 4- 3-2- 5

و  حسین ابن موسی الکاظموار بارگاه ملکوتی حضرت با تکیه بر قدرت بی پایان خداوند و در ج

دهنده،  آرامش ،سیاحتی و مذهبی ی،زیارت؛ است ستانیشهر ،در پرتو ایمان و عزم و تدبیر جدي

  ملی.ر سطح بارز د فرح بخش، با اقتصاد خدماتی

  اهداف

  در ابعاد زیارتی، سیاحتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصاديشهرستان توسعه 

 هاي میراث فرهنگی ظرفیت ،گردشگري با رعایت ارزش هاي فرهنگی جامعه توسعه پایدار

  و محیط زیست

  بخش فاقد هرگونه عامل مزاحم آسایشی محیط آرامبهبود شرایط  

  شهرستانهاي تاریخی و فرهنگی بهره برداري از بناها و بافتبهبود  

  از  هره گیريبا ب(باال بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگري

  اي)فرهنگی و رسانه، هاي آموزشیظرفیت

 برداري از ها و بهرهکردن فعالیت کلیه دستگاه  توسعه گردشگري براي هماهنگ و همسو

  همگانی کردن حفاظت از میراث فرهنگیو در این زمینه  شهرستانهاي ظرفیت



۴٩٢ 
 

 ندارد سازي استا و ارائه خدمات گردشگري و سیستم صحیح نظارتی فعال بهبود کیفیت

 مطلوبتاسیسات اقامتی و تفریحی در حد 
 

  راهبرد

 (استراتژي هاي 2-5بخش  خش که از ماتریس استراتژي دوگانهراهبردهاي مربوط به این ب

  استخراج شده است، شامل موارد زیر است: مستخرج از موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان)،

  توسعه صنعت گردشگري و توریسم 

  کویرزیستی با هم 

  صنایع فرهنگی-5- 3-2- 5

به عنوان یکی با اتکال به قدرت الیزال الهی و با همت مردم و مسئوالن، شهرستان طبس 

گانه هاي دهه یکی از قطبب نظیرترین معادن فرهنگی در سطح کشور،بیترین و ترین، کهنازغنی

  صنعت فرهنگی در جهان اسالم تبدیل خواهد شد.

  اهداف

  هاي نهفته در میراث فرهنگی (مادي ها و ظرفیتعرفی ارزشمافزایش آگاهی و

و  سطح ملیو صنایع دستی شهرستان در  وغیرمادي)، میراث طبیعی، دانش و هنرهاي سنتی

  جهان اسالم.

 نگر و آینده ساز آیندهپرورش طبسی  بسط و گسترش علم و دانایی در جهت  

  نوآور، کارآفرین، توانمند و ماهر، دانا، خالق  مردمیتربیت و پرورش افزایش توان ،

  جو در فرآیندهاي تولیدي، اجتماعی و فرهنگیمشارکت

  استانی و ملیحضور همه جانبه و مؤثر فرهنگی و هنري و علمی در تعامالت گسترش  

 هاي  تقویت امیدواري، نشاط و تالش در جهت شکوفایی و خلق استعدادها و مزیت

  شهرستان

 هاي آنها و توجه به نیازها و ضرورت ع فرهنگیصنایمشارکت جوانان در  افزایش  



۴٩٣ 
 

 هاي اجتماعی و فرهنگی با رعایت ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و توسعه ظرفیت

 محیطی زیست

  راهبرد

راهبردهاي انتخابی براي هسته کلیدي صنایع فرهنگی از مجموعه راهبردهاي کالن ماتریس 

مستخرج از موضوعات و مسائل استراتژیک  (استراتژي هاي 2- 5از بخش استراتژي دوگانه 

  عبارتنداز: شهرستان)،

  توسعه صنایع فرهنگی 

  توسعه محیط جذاب و زیبا براي زندگی 

  توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی 

  توسعه انسانی 

  اي و وحدت کلمهانسجام منطقه 

  فضاي کسب و کار- 6- 3-2- 5

 و کسب فضاي بهبود شهرستان، بابا اتکال به قدرت الیزال الهی و با همت مسئولین و مردم 

 اقتصادي اهداف به دستیابی منظور به منطقه اقتصادي فتح قله راستاي در بلندي هايکار، گام

شود و از نظر کاهش در زمان، هزینه و تعداد  برداشته انداز توسعه شهرستان، چشم سند در مندرج

  اشد.ها براي شروع کسب و کار، داراي جایگاه ممتاز کشوري برویه

  اهداف

 .گسترش و ایجاد مسیرهاي تندرو براي تولید 

 سازي شروع کسب و کارآسان. 

 گذاري بزرگها در بخش رسمی و امکان سرمایههاي بنگاهگسترش فعالیت. 

 ارتقاي تولید انبوه و بازدهی نسبت به مقیاس. 

 شهرستان. کاهش ریسک ورود و فعالیت در فضاي کسب و کار 

 شهرستان. سمی و گسترش چتر حمایتی از فعاالن اقتصاديافزایش تعداد مشاغل ر 



۴٩۴ 
 

  ی.کار از بخش رسمی به بخش غیررسمانتقال نیرويکاهش  

 توازن و تعادل میان ایمنی ناشی از اعطاي مجوزها با هزینه ناشی از اخذ آن.  

 .تضمین رشد اقتصادي شهرستان 

 ها.کاهش هزینه و دردسرهاي کسب و کار بنگاه 

 هاي اقتصاديبه اقتصاد رسمی و در نتیجه گسترش فعالیت گسترش فرهنگ ورود. 

 ها در بخش خصوصیگذاري بنگاهتوسعه سرمایه. 

 گذاري و کاهش تمرکز مالکیتگذاران،افزایش حجم سرمایهحمایت از سرمایه. 

 شهرستان. سازي بررسی اختالفات مربوط به قرارادهاي کسب و کارآسان 

  ریسک مالیکاهش.  

  راهبرد

باشد که راهبرد در این بخش بهبود فضاي کسب و کار در سطح شهرستان می مهمترین

  مستخرج از آنالیز سوات و جدول استراتژي دوگانه فصل قبل است.

 بهبود فضاي کسب و کار. 

  کشاورزي- 7- 3-2- 5

خواه مناطق کویري و قطب تولید آببخش کشاورزي طبس الگوي کشاورزي کم 1404در افق 

ر است و شهرستان در سیطره انبوه نخیالت و باغات مرکبات و سلطان کویر گیاهان داروئی کشو

  باشد.می

  اهداف

 خواهآبدار کمافزایش و تولید انبوه محصوالت مزیت  

 گسترش تنوع محصوالت تولیدي کشاورزي و دامداري 

 گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي شهرستان 

 کشاورزان زندگی کیفیت بهبود 

 ابع طبیعی حفاظت از من 



۴٩۵ 
 

 گسترش مکانیزاسیون در تولیدات کشاورزي  

 هاي آبیاري نوین (تحت فشار، زیرسطحی سفالی و...)توسعه سیستم 

 ارتقاي دانش فنی تولید اسانس و داروهاي گیاهی 

 ها و داروهاي گیاهیتوسعه تولید انبوه اسانس 

 ايهاي گلخانهگیري از مزایاي شهركگسترش و بهره 

 اي هیدروپونیک با کشت بسترواحدهاي گلخانه ارتقا و استقرار 

 افزایش توان تولید گوشت شتر در منطقه 

 هاي صنعتی کشاورزيحمایت از استقرار شهرك 

  

  راهبرد

توان انداز ترسیم شده براي هسته کلیدي کشاورزي، میبر اساس اهداف کالن و چشم

مستخرج از موضوعات و  هاياتژي(استر 2-5بخش  وگانهراهبردهاي زیر را از ماتریس استراتژي د

  استخراج نمود: شهرستان)،مسائل استراتژیک 

 خواهتوسعه کشاورزي کم آب 

 توسعه کشت گیاهان دارویی 

  بیابانی وکویري مناطق در شرایط زیست محیطی بهبود تقویت پوشش گیاهی و 

 هاي تأمین آب و پایدارسازي منابع آبیتوسعه ظرفیت 

  توسعه دانایی محور 

  هاي کارافرینیینی و توسعه فرصتکارافر 

  هاتوسعه زیرساخت 

 توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی 

  



۴٩۶ 
 

   کلیدي هاي هستهراهبردهاي خرد  - 3- 5-3

هاي کلیدي توسعه شهرستان که در بخش قبل به تفکیک هر هسته کلیدي راهبردهاي هسته

باشند.  در ادامه ي خردتر میباشد که خود نیازمند راهبردهاارائه شد، شامل راهبردهاي کالن می

قبل،  ده است.  در این قسمت براي هریک از راهبردهاي ارائه شده در بخشاین راهبردها ارائه ش

  ه معرفی شده است.راهبردهایی به صورت زیرمجموع
  

 توسعه زنجیره ارزش صنایع مبتنی بر معادن  

 دستی معدنی) یینسنگ (توسعه صنایع میانی و پاتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش ذغال 

 ارزش صنایع معدنی ي ي زنجیره تکمیل و توسعه 

 هاي تولیدي بخش تعاونی و خصوصیهاي طرحارائه خدمات فنی و آموزشی به کارگاه 

 ي تامین مالی خرد توسعه 

 کارگیري  برداري از ذخایر و منابع معدنی مطابق با اصول فنی با به توسعه اکتشاف و بهره

هاي نوین و پیشرفته از طریق تعامل واحدهاي صنعتی با مراکز  فناوري نیروي انسانی متخصص و

هاي موفق و معتبر داخلی  هاي شرکت سازي استراتژي هاي علم و فناوري یا بومی دانشگاهی و پارك

 یا خارجی

 کوچک و متوسط زودبازده ( هاي خرد، ي بنگاه توسعهMSMEs مرتبط با نیازهاي (

 اي منطقه

 هاي صنعتی و معدنی روستایی تعاونی گیري حمایت از شکل 

 انداز صنایع معدنی شهرستان در افق چشم"ي  تدوین سند توسعه" 

  ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي و کمک به بازاریابی و توسعه صادرات آن بویژه در ممالک

 ثروتمند عربی همسایه

 بومی بخش گذاران بومی و غیر  هاي الزم براي جذب سرمایه بسترسازي و تخصیص مشوق

 معادن و گردشگريخصوصی، به ویژه در بخش 

 اخذ عوارض از معادن و استفاده از آن براي توسعه عادالنه شهرستان 



۴٩٧ 
 

 تحدید میزان و گستره خام فروشی مواد معدنی 

 هاي صنعتی ها و زنجیره حمایت از گسترش کشاورزي صنعتی با اولویت توسعه خوشه -

ها و عوامل تولید آن در جغرافیاي روستایی وجود  هادهکشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم ن

با توجه به  هاي داراي قابلیت توسعه دارد و ایجاد و توسعه بازارهاي محلی با اولویت مراکز دهستان

 شرایط محلی شهرستان

  ایجاد شرایط و امکانات مورد نیاز براي توسعه و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش

 مستعد با توجه به شرایط محلی شهرستانکشاورزي در نقاط 

 امکانات  ایجاد منظور به تخصصی و معدنی و صنعتی هايتشکل ایجاد از و حمایت تشویق

 گذاريسیاست و کشور معدنی و صنعتی توسعه ریزيبرنامه روندهاي در آنها مشارکت

 به صنعتی هايشهرك و نواحی مناطق، در صنعتی هايفعالیت تمرکز زمینه در تالش 

 صنعتی گذاريسرمایه براي زیربنایی عملیات ترارزان و ترسریع منظور اجراي

 ترجیحی  هاينرخ کردن متناسب نیز و و...) گاز برق، (آب، هانهاده هزینه ساختن منطقی

 تولید از حمایت جهت در
  

 توسعه دانایی محور  

 ي  روز جهان و توسعه برداري از دانش و تجارب ها و شرایط الزم براي بهره ایجاد زمینه

 تجارت و بازرگانی نوین و الکترونیک

 هاي صنعتی و فرهنگی استانی ویژه در زمینه هاي پژوهشی، به حمایت از فعالیت 

  ایجاد تمهیدات و تسهیالت اداري و قانونی مورد لزوم در جهت ساماندهی و گسترش

ها به ویژه زنان و  ل و مؤثر آنهاي مدنی، و مشارکت فعا هاي مردمی و شبکه هاي فکر، تشکل اتاق

 ریزي، اجرا و نظارت در شهرستان گیري، برنامه سازي، تصمیم جوانان در مراحل تصمیم

 گذاري در جهت بهبود و ارتقاي سطح  نمودن امکانات و شرایط مناسب براي سرمایه فراهم

 فناوري صنایع عمده و توسعه واحدهاي کوچک با فناوري برتر



۴٩٨ 
 

 هاي عمده فعالیت و  سات علمی، پژوهشی و فنآوري در زمینهگسترش و تجهیز مؤس

  اقتصاد شهرستان

 توسعه  و پیشرفته فناوري جذب جهت در بویژه کشور در خارجی گذاريسرمایه از حمایت

 صنعتی

 دولتی غیر هايبخش در تحقیقات از موثر حمایت 

 دولت توسط صنایع کاربردي تحقیقات و کاربردي آموزشی هايهزینه از بخشی پرداخت 

 توسعه واحدهاي خدمات فنی و مهندسی و پژوهشی صنعتی 
  

 هاي کارافرینیکارافرینی و توسعه فرصت  

 هاي کارآفرینی در سطح منطقه معرفی شهر به عنوان کانون فرصت 

 ویژه شهر  هاي کارآفرینی در سطح شهرستان و به ها و فرصت مند ظرفیت ي نظام مطالعه

 طبس

 گذاري پذیري و میل به سرمایه تشویقی جهت افزایش ریسکهاي  استفاده از سیاست 

 لزاي کوچک و متوسط تولیدي و  هاي کارآفرینی و اشتغا ساماندهی و استقرار فعالیت

 هاي مالی و اعتباري خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق

 ان و بخش گذاري و مشارکت روستائی ها و تسهیالت مورد نیاز براي سرمایه ارائه مشوق

 خصوصی در استقرار و ارائه خدمات در روستاها

 آفرینان ي کارآفرینی، و حمایت مالی و فنی از کار ي فرهنگ و تقویت روحیه توسعه 

 غیرکشاورزي هايفعالیت در مولد شغلی هايفرصت ایجاد از حمایت 

  

 توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی  

 انداز تحقق چشم افزایش مشارکت شهروندان در فرایند 

  ایجاد تمهیدات و امکانات ضروري براي توسعه اجتماعی و گسترش و مشارکت مدنی آحاد

 مردم بخصوص زنان و جوانان



۴٩٩ 
 

  تأمین ابزار و ملزومات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادي براي جلوگیري از

 هاي اجتماعی ازدیاد و گسترش جرم و جنایت و اعتیاد و بروز آسیب

 اي و سرمایه  هاي مذهبی و خیریه مؤثر براي استفاده بهینه از عوامل و زمینه تأمین شرایط

ها و مؤسسات فعال و گسترده، براي تحقق سالمت  اجتماعی مردم شهرستان، متجلی در تشکل

 اجتماعی و فرهنگی

 هاي انقالب اسالمی و توجه به مقتضیات دوره  تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان

 هاي آنان یازها و تواناییجوانی و ن

 مندي عادالنه و مناسب آحاد  توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در سراسر شهرستان و بهره

  مردم از مزایاي آن

 رسانی و ساماندهی امور نیازمندان با رویکرد  تهیه و تدوین نظام جامع خدمات

 ایی استانهاي اجر دستگاه  هاي حمایتی با همکاري توانمندسازي آنان توسط دستگاه

 گیرندگان حفظ و ارتقا کرامت انسانی نیازمندان و خدمت 

 هاي ناهنجار اجتماعی (معضالت و رفتارهاي ناهنجار) و مقابله با آن شناخت دقیق پدیده 

 گیري بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن  فرهنگی و بهره - توسعه فضاهاي مذهبی

ترین پایگاه عبادي و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و  اصلی مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان

 فرهنگی

 هاي آن، با تأکید بر توسعه سرمایه اجتماعی  حفظ و حراست از هویت فرهنگی و ویژگی

پربار و غنی شهرستان و استفاده بهینه از آن در جهت تحقق اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی و 

 پایدار شهرستان

 شارکت نهادهاي دولتی و غیر دولتی و تقویت نقش زنان به ي فرهنگ ورزش با م توسعه

 ها ویژه با تکیه بر مشارکت مالی بخش خصوصی و تعاونی

  

 هاي نسبی مناطق کویري و وبیابانیها و مزیتتوسعه ظرفیت  

 هاي تجدیدپذیر به عنوان یک منبع درآمدي براي شهرستان گذاري در تولید انرژي سرمایه 



۵٠٠ 
 

 گیاهی پوشش تخریب کاهش منظور به نو ايهانرژي از گیريبهره 

 پروري و ایجاد و تکمیل  هاي الزم براي پرورش، شتر، توسعه آبزي ایجاد زمینه

 هاي دام و طیور  با توجه به شرایط محلی شهرستان هاي مجتمع زیرساخت

 هاي  مندي از انرژي ایجاد تمهیدات و امکانات مورد نیاز به منظور استفاده و گسترش بهره

 از تجربیات جهانی گیري با تأکید بر انرژي خورشیدي و باد با بهره نو

 کویري و بیابانی گرديبوم هايشیوه پایدارترین و ترینمتناسب معرفی و پژوهش 

 کشور بیابانی هايبومزیست در تفرج هايظرفیت از استفاده و گردشگري مراکز ایجاد 
 

 اي و وحدت کلمهانسجام منطقه  

  ریزي، ارزشیابی، نظارت و تخصیص  و یکپارچگی در سیاستگذاري، برنامهحفظ وحدت رویه

 منابع عمومی
  

 هاتوسعه زیرساخت  

 ي آزاد تجاري (بندر خشک) اندازي منطقه تالش براي راه 

 ي زیرساخت آب و فاضالب روستایی توسعه 

 هاي انتقال و توزیع برق روزآمدسازي شبکه توسعه و 

 در تامین امنیت شهرستان هاي پیشرفته استفاده از فناوري 

 هاي روستایی سازي شبکه راه احداث، ترمیم و نگهداري و ایمن 

 سازي و نوسازي سیستم حمل و نقل مسافربه 

 تبدیل محورهاي ورودي شهر طبس به آزادراه 

 ـ یزد  ـ اصفهان و طبس  راهی در محور طبس بشرویه، طبسهاي بیناحداث ایستگاه 

 محمد و جوخواهآباد و روستاهاي دهاحداث کمربندي در شهر عشق 

 بهبود امکانات زیرساختی از جمله آب، برق، جاده و غیره براي معادن 

 هاي حمل و نقلیجلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت 

 
 توسعه انسانی  



۵٠١ 
 

 مدار، خالق و کارآفرین  با تاکید بر آموزش  تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد، دانش

 معدنی و کشاورزي ژه در بخش صنایع فرهنگی،فنی و کاربردي به وی

 هاي دامی، محیط و  هاي سالمت آب هوا، امنیت غذایی و به ویژه فرآورده ارتقاء شاخص

هاي تهدیدکننده سالمت و محیط  بهداشت جسمی و روحی، و همچنین کاهش مخاطرات و آلودگی

 ویژه صنایع معدنی زیست، به

 بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و کارگر، کاهش هاي سالمت با تأکید بر ارتقاء شاخص

 هاي مشترك بین انسان و دام استعمال دخانیات، بهداشت مدارس، سالمت خانواده و بیماري

 ها و امکانات مورد نیاز براي جلوگیري  ها و ایجاد زمینه سازي روستا زدایی و پایدار محرومیت

 محرومان در سطح شهرستان بخشیدن به ارائه خدمات به از گسترش فقر و سامان

 ویژه در بین جوانان افزایش روحیه خودباوري و اعتماد به نفس، به 

 بخشی تخصصی در شهرستان و ایجاد  گسترش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توان

 مندي همگان در سطح شهرستان به این خدمات امکان براي دستیابی و بهره

  

 توسعه صنعت گردشگري و توریسم  

 معنوي، فرهنگی و تاریخی شهرستان بانی میراث 

 (طبیعت گردشی) توسعه صنعت اکوتوریست 

 ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جهت پذیرش گردشگر 

  ایجاد تمهیدات مناسب در جهت ساماندهی و تأمین فضاي مناسب سیاسی، اجتماعی و

موانع جذب و رفع مشکالت و نوازي،  فرهنگ شهروندي و مهمان ي  فرهنگی با تاکید بر توسعه

 گردشگران خارجی به شهرستان

 هاي موجود  ي پرشتاب صنعت گردشگري با استفاده بهینه از منابع و جاذبه توسعه

هاي قدیمی و تاریخی، هنرهاي  شهرستان اعم از تاریخی و طبیعی، معماري سنتی، بناها و بافت

گیري از مزیت  بهره سنتی و صنایع دستی بومی و محلی و ایجاد امکانات و مقررات الزم براي

 همجواري و همزیستی با کویر



۵٠٢ 
 

 ها، امکانات و تسهیالت و تجهیزات اقامتی و پذیرائی و خدمات  تقویت و بهبود زیرساخت

 گردشگري به منظور جذب گردشگران به ویژه گردشگران خارجی

  تأمین امکانات و شرایط ضروري براي گسترش بازارهاي گردشگري داخلی و خارجی و به

 هاي پیشرفته و نوین بازاریابی در صنعت گردشگري یري شیوهکارگ

 هاي نوین و گسترده  هاي فنآوري اطالعات و روش به کارگیري امکانات و قابلیت

 رسانی به منظور دستیابی به اهداف توسعه صنعت گردشگري شهرستان اطالع

  

 توسعه کشت گیاهان دارویی  

 اقتصادي ارزش با هايگونه پرورش و تولید منظر از بیابانی مناطق رویشی استعداد بررسی 
  

 توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی  

 هاي علمی و کاربردي صنایع دستی اندازي رشته راه 

 هاي داخلی و خارجی با استفاده از گران از طریق شرکت در نمایشگاهتقویت بنیه صنعت

 تسهیالت و امکانات موجود شهرستان

 هاي ضروري براي  رستان و انجام اقدامات و فعالیتارتقاء سطح مدیریت صنعتی شه

 سازي، نوسازي و اصالحات مورد نیاز در ساختار صنعت شهرستان بهینه

 رسانی در بخش صنعت به منظور ایجاد  ع هاي اطال ارتقاء سطح کارآمدي و گسترش سامانه

 ت مورد نیازگذاران و کارآفرینان به اطالعا امکان براي دستیابی و استفاده مؤثر سرمایه

  استفاده بهینه از امکانات آموزشی و ترویجی مراکز ترویج کشاورزي و دانشگاهی در جهت

 برداران کشاورزي با توجه به شرایط محلی شهرستان افزایش دانش بومی بهره

 اي اهالی شهرستان از طریق تأمین امکانات و شرایط بهینه  هاي حرفه  گسترش شایستگی

اي در  اي در جهت پاسخگویی به نیازهاي توسعه هاي فنی و حرفه زشبراي رشد و توسعه آمو

ویژه در روستاها و انجام اقدامات فراگیر براي آموزش نیروي کار با  ها به هاي تخصصی فعالیت زمینه

 توسعه و گسترش کمی و کیفی مراکز آموزشی و تخصصی



۵٠٣ 
 

 و ماهر نیمه و اهرم انسانی نیروي تربیت و ايحرفه و فنی هاي آموزش به دادن بها 

 انسانی نیروي زمینه در گوناگون هايبخش نیاز مورد مفقوده هايتکمیل حلقه

 هاي مساعد و جاذب براي توسعه فرهنگ کتابخوانی به ویژه در میان کودکان،  ایجاد زمینه

 نوجوانان و جوانان

 آوردن شرایط حفظ و جذب کادر آموزش عالی و اساتید دانشگاهی در جهت  فراهم

 مندي از توسعه پژوهش و آموزش عالی سترش دامنه بهرهگ

  تأمین شرایط الزم براي ارتقاء کیفیت بخش آموزش در راستاي اهداف و الزامات توسعه

شهرستان و تعامالت ملی، به ویژه تالش در جهت ارتقاء کیفیت و بارآوري مراکز و مؤسسات 

نظر به رشد و گسترش همکاریها و آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیروهاي متخصص با امعان 

 مبادالت ملی مراکز و مؤسسات مذکور

 هاي  کاربردي به منظور تقویت بخش ‐هاي علمی تأکید بر ایجاد و گسترش مراکز آموزش

 هاي توسعه شهرستان محوري فعالیت

 اي و ضمن خدمت جهت صنعتگران و ارتقاي دانش و  هاي فنی و حرفه گسترش آموزش

 مدیران بخش صنعتمهارت کارکنان و 

 اي هاي فنی و حرفه تقویت و ترغیب بخش خصوصی به منظور توسعه آموزش 

 

 توسعه صنایع فرهنگی  

 و متوسط گسترش صنایع فرهنگی در قالب موسسات کوچک 

  کمک به توسعه بازار تولید و مصرف مصنوعات صنایع دستی از طریق پیگیري طرحهاي

 هاي صنایع دستی جاد بازارچهتضمیمن خرید بعضی از محصوالت برتر و ای

 هاي مدرن تبلیغات و بازاریابی جهت معرفی صنایع دستی شهرستان استفاده از روش 

 نیازهاي  شدن مشاغل خانگی در سطح شهرستان به عنوان یکی از پیش کمک به فعال

 تحقق قطب فرهنگی



۵٠۴ 
 

 ه پیشینه بافت با توجه ب ي فرش دست سازي فرایندهاي تولیدي در زمینه حمایت و بهینه

 مطلوب این صنعت و نیروي انسانی ماهر در طبس

 ارتباطات گسترده و وسیع با مراکز صنایع دستی 

 بندي جذاب با حفظ هویت صنایع دستی با قیمت مناسب  توجه به بسته 

 گران صنایع دستیتکمیل بانک جامع اطالعات هنرمندان و صنعت 

 ها و شهرستانخشتجهیز کارگاهها و مراکز خدمات  صنایع دستی در ب 

 بافی، کنده کاري روي مس، معرق و ...  توسعه و گسترش صنایع دستی از جمله قالی

 هاي شهرستان متناسب با ظرفیت

  حمایت و توجه به هنرهاي بومی و سنتی استان مانند آواها و نواهاي مذهبی، چاووش

 خوانی، تعزیه خوانی و...

  

 خواهتوسعه کشاورزي کم آب  

 پایدار مشاغل روستاییي  توسعه حفظ و 

 هاي کشاورزي و فروش و بازاریابی  هاي کشاورزان در حوزه خرید نهاده تشکیل تعاونی

 محصوالت کشاورزي و دامی

 ي مکانیزاسیون واحدهاي تولیدي و فرآوري از طریق بهسازي و نوسازي امکانات و  توسعه

 هاي جدید کارگیري فناوري تجهیزات و به

 یکي محصوالت ارگان توسعه 

 هاي بخش کشاورزي به منظور ازدیاد ارزش افزوده  ها و فناوري ها، ابزار نوسازي رویه

 محصوالت کشاورزي و امکان رقابت در بازار با توجه به شرایط محلی شهرستان

  تقویت و توسعه کشت محصوالت داراي ارزش اقتصادي باال با رویکرد تامین محصوالت

 نقش شهرستان در حوزه صنایع غذایی استان و کشور با تکیه مورد نیاز بازارهاي داخلی و تقویت

 سنجی بر مطالعات امکان



۵٠۵ 
 

 هاي صنعتی و نیمه  صنعتی، فعالیت مرغداري تقویت و توسعه دامپروري صنعتی و نیمه

صنعتی و پرورش طیور با رویکرد توسعه صنایع مبتنی بر دام به منظور تامین محصوالت مورد نیاز 

  ی با توجه به شرایط محلی شهرستاناستان و بازار داخل

  تقویت و تجهیز امکانات و توسعه شرایط مناسب به منظور تولید محصوالت کشاورزي با

  اي با توجه به شرایط محلی شهرستان ارزش افزوده بیشتر و نیاز آبی کمتر و گسترش کشت گلخانه

  پسته، خرما، انار، توسعه کمی و کیفی کشت تولیدات کشاورزي با قابلیت صادرات مانند

  ها با توجه به شرایط محلی شهرستان آن  تکمیلی هاي گیاهی و گیاهان داروئی و صنایع رنگ

 هاي استحصال، انتقال، توزیع و  اعمال مدیریت بهینه منابع آب کشاورزي در زمینه

رف آب و هاي نوین آبیاري، افزایش راندمان مص گیري از سامانه ها و بهره برداري، بهبود روش بهره

هاي مردمی و  هاي زراعی مناسب براي آبیاري تحت فشار با برخورداري از مشارکت تجهیز پهنه

ها و نهادهاي غیردولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در این پویش با توجه به شرایط  سازمان

 محلی شهرستان

 توسعه  اي و متراکم و تغییر الگوي کشت در جهت توسعه کشت گیاهان کم آبخواه، گلخانه

 .دارهاي استراتژیک و مزیتکیفی و جایگزینی کشت

  

 زیستی با کویرهم 

  

 بیابانی وکویري مناطق در شرایط زیست محیطی بهبود تقویت پوشش گیاهی و  

 تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و حفظ پوشش گیاهی شهرستان 

 قهارتقاء فرهنگ عمومی در خصوص حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بکر منط 

 برداري  برداري از منابع پایه و منابع زیست بومی به ویژه بهره اعمال مدیریت بهینه در بهره

 از مراتع

 بیابان طبیعی منابع از پایدار برداريبهره و حفاظت مدیریت هايروش در پژوهش 

 زاییبیابان با مقابله هايطرح در مردمی مشارکت هايروش آموزش 
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 نظارت و ذینفع ايههدستگا بین هماهنگی منظور به ابانبی ملی شوراي ایجاد به کمک 

 بیابان امور بر عالی

 هاي  زیستی و محیط زیست، میراث فرهنگی و اکوسیستمحفاظت از منابع طبیعی، تنوع

هاي اکولوژیکی در ارتباط با توسعه پایدار و استمرار  شهرستان و استفاده بهینه و پایدار از توان

 و معدنی صنایع فرهنگی  فعالیت

 هاي مصرف بهینه منابع طبیعی  اعمال سیاست  

 زیست و منابع آب سطحی و زیرزمینی و کاهش عوامل پیشگیري از آلودگی محیط

 کننده و مخرب محیط زیست آلوده

 هاي بحرانی و تالش در جهت احیاء و  هاي روان در کانون زدایی و تثبیت شن بیابان

 توجه به محدودیت منابع آب هاي بیابانی و مراتع با بازسازي عرصه

 حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه 

  

 توسعه محیط جذاب و زیبا براي زندگی  

  تجهیز و توسعه فضاها و امکانات ورزشی و فرهنگی و ورزش همگانی و براي گذران اوقات

 ویژه در روستاها فراغت به ویژه جوانان به

 ایت مالحظات محدودیت افزایش سرانه فضاي سبز شهري و تفرجگاهی با تأکید بر رع

 منابع آب

  

 بهبود فضاي کسب و کار  

 وکار در سطح شهرستان بهبود فضاي کسب 

 کارهاي فرهنگی  و  و جذاب به منظور توسعه کسب کاري مطلوب و  توجه به محیط کسب

 و صنعتی

 کاري کارآمد به منظور گسترش کارآفرینی فرهنگی و  و  هاي کسب ي زیرساخت توسعه

 هاي کوچک و متوسط) هاي خدماتی به بنگاه کلینیک کز رشد و صنعتی (شامل مرا

 کارهاي روستایی پایدار، اعم از سنتی و نوین و  توسعه کسب 
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 ها و ادارات شهري، افزایش رضایت عمومی،  وري و توسعه کارآمدي دستگاه بهبود بهره

ینان به خدمات استمرار امر تکریم ارباب رجوع، و دسترسی آسان و سریع شهرنشینان و روستانش

 عمومی و دولتی

 ایجاد شرایط و امکانات الزم و مورد نیاز براي تحقق دولت الکترونیکی 

 ویژه در سطح شهر طبس به منظور توسعه  رشد و گسترش کمی و کیفی خدمات برتر به

 محور هاي اقتصادي و اقتصاد دانش فعالیت

  اندازي  الزم در جهت راهبسترسازي مناسب و ایجاد تسهیالت قانونی، اداري و بانکی

هاي کوچک و حمایت از  گذاري و جذب سرمایه وکار، سرمایه هاي تجاري و بازرگانی، کسب فعالیت

 هاي کارآفرینی آن به منظور تشویق و توسعه پویش

 هاي بخش خصوصی و اقدام در جهت و  ایجاد امکانات و تسهیالت براي جذب سرمایه

 هاي مالیاتی اجراي معافیت

 ارآیی سیستم بانکی و بازار سرمایۀ استان در راستاي تجهیز منابع مالی و تقویت ک

 اي مورد نیاز توسعه استان سرمایه

 هاي اقتصادي و تنوع بخشیدن به آنها به منظور کاهش  اي فعالیت گسترش پوشش بیمه

 ریسک فعالیت

  

 هاي تأمین آب و پایدارسازي منابع آبیتوسعه ظرفیت  

 آبي منابع  مدیریت بهینه 

 وري از منابع و عوامل تولید در بخش زراعت و باغبانی از طریق افزایش ضریب  افزایش بهره

 ورزي و غیره هاي نوین خاك تبدیل آب به محصوالت کشاورزي و استفاده از روش

 کاهش اثرات خشکسالی و سرمازدگی  

 هی و پروري گیا شور کویري در جهت شورزیست هاي شور و لب برداري از منابع آب بهره

 جانوري به ویژه پرورش ماهی و میگو
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 هاي سطحی به منظور تامین آب با اولویت آب شرب، بهداشت، فرهنگ و  آوري آب جمع

 صنعت

 جویی در مصرف  سازي به منظور صرفه سازي و برنامه تثبیت و حفاظت منابع آب و زمینه

صارف خانگی از واحدهاي شرب و بهداشتی و جداسازي م  شدن آب اي ویژه از طریق دو شبکه آب به

 هاي توزیع و خطوط انتقال صنعتی و فضاهاي سبز و استانداردسازي شبکه

 انجام مطالعات جامع تامین آب شهرستان 

 هاي سطحی و استفاده بهینه از منابع آب مذکور در جهت تأمین  مهار و کنترل منابع آب

 رستانهاي کشاورزي با توجه به شرایط محلی شه آب مورد نیاز فعالیت

 ها به منظور تأمین آب مورد نیاز شهرستان (اعم از شرب و نیازهاي  گسترش فعالیت

 هاي پیرامونی کشاورزي و صنایع معدنی) با انتقال آب از حوزه

  
  

  ریزي ها هدف و غایت نهایی هسته هاي کلیدي در تحقق برنامه-4- 5-3

کلیدي سایر پارمترهاي شهرستان  هايهاي مربوطه و تقویت هستهرود با تحقق برنامهانتظار می

مربوط به پیشرفت افزایی شده و شاهد پیشرفت سایر خصوصیات و پارامترهاي نیز دچار حالت هم

ها در این قسمت به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در صورتی که استراتژيشهرستان باشیم. 

دنبال خواهد داشت.  بنابراین هاي کلیدي محقق گردد چه تأثیراتی به و مباحث مربوط به هسته

شود بیان کننده تأثیرات ناشی از آنچه که در این بخش(به عنوان هدف غایی و نهایی) مطرح می

هاي هاي کلیدي است که در ادامه به تفکیک هر یک از هستههاي مربوط به هستهاجراي استراتژي

  کلیدي آورده شده است.

  صنعت و معدن -4-1- 5-3

و معدن، رشد اقتصادي، رفاه اجتماعی، باال بردن سطح درآمد مردم، ایجاد توسعه بخش صنعت 

  .اشتغال و برقراري امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت
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رابطه نزدیکی  بخش معدن شهرستان با پیشرفت کلی شهرستان، و پیشرفت صنعتی شدن

 ،بیکاري، فقر ؛قبیلاز  شهرستان طبسبسیاري از مشکالت  و معدن دارند، قدرتمند شدن صنعت

شهرستان اگر درصد باالئی از جمعیت بلقوه کار و نیروي انسانی . را حل خواهد کرد ...جرم و

 کار گمارده شوند اولین اثرش را دره بو معدنی هاي صنعتی هایشان در بخشمتناسب با توانائی

یروي بیکار و (ریشه کنی فقر)، خواهد گذاشت. با شاغل شدن نمنطقه هاي پیشرفت زیرساخت

هاي پیشرفت و توان سایر پلهکسب درآمد مناسب و آسودگی خیال و امنیت شغلی بوجود آمده می

  .تعالی را طی کرد

  تواند موارد زیر باشد:از مهمترین اثرات پیشرفت صنعت و معدن در شهرستان طبس می

 کمک به ایجاد اشتغال و جلوگیري از افزایش بیکاري •

خلی، کمک به روان شدن چرخه تولید آنها از طریق گسترش بازار حمایت از تولیدات دا •

  عرضه محصوالت تولیدي و ایجاد تقاضا

کمک در جهت تحقق رفاه اجتماعی با ایجاد توان خرید بیشتر و قرار دادن کاالهاي  •

  مصرفی بادوام در سبد خرید خانوار 

  (از دیدگاه ملی) کمک در جهت ارزآوري و جلوگیري از خروج ارز •

  قانون اساسی  1ر اختیار قرار دادن ابزار و لوازم کار در جهت تحقق اصل چهل و سومد •

  ایجاد شرایط مناسب بمنظور استفاده بخش هاي مختلف از تکنولوژي روز  •

  افزایش ثروت سهامداران  •

  افزایش سود سهامداران  •

  ها افزایش بازده دارایی •

  ازاریابی) رهبري خدمات و افزایش سهم بازار (توسعه فرایند ب •

  سازي فرایندهاي عملیاتی بهبود و ساده •

  آموزش و ارتقاي منابع انسانی  •

                                                             
بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهاي تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزي که مشمول  -1

 .توانند نسبت به ایجاد شرکتهاي تعاونی مسکن اقدام نمایند قانون کار باشند، می
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  هاي نوین نوآوري و ارائه روش •

  هاي نوانرژي - 4-2- 5-3

با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژي و کم شدن منابع انرژي فسیلی، ضرورت سالم نگه 

ي برق رسانی و تأمین سوخت براي نقاط و داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت ها

هاي نو مانند: انرژي باد، انرژي خورشید هیدروژن، انرژي استفاده از انرژي ...روستاهاي دورافتاده و

  اي داشته باشد.هاي داخل زمین می تواند جایگاه ویژه

گام  هاي بسیاري که در این زمینه وجود دارد بادر شهرستان طبس به دلیل وجود پتانسیل

هاي برق رسانی و تأمین سوخت محدودیتنهادن در این مسیر بسیار از مشکالت موجود از جمله 

هاي مربوط به انرژي (در درازمدت)، افزایش سطح ، کاهش هزینهبراي نقاط و روستاهاي دورافتاده

بخشی به سبد درآمدي تکنولوژي در این شهرستان، کمک به صنعتی شدن هرچه بیشتر، تنوع

  وارها و... مرتفع گردد.خان

  آموزش -3- 3-4- 5

ي این شهرستان وضعیت آموزش (به خصوص هاي کلیدي شناخته شدهاز دیگر مسایل هسته

هاي دستیابی به پیشرفت  ترین مؤلفه بدون شک از جمله مهمموزش عالی) در این شهرستان است. آ

ی و به تبع آن باال رفتن ظرفیت هاي نیروي انسان مهارت ي، توسعهمنطقه و در جامعهاقتصادي در 

عنوان متولی و نظام هماهنگ  گذاري در آموزش عالی به باشد و تأثیر سرمایه تولیدي نیروي کار می

  .باشد آموزي در برآوردن این مهم قابل انکار نمیکننده مهارت

-می هاي کلیدي مهم این شهرستان نیز به شماررود با تقویت این بخش که از هستهانتظار می

آید گامی بلند در جهت؛ افزایش فرهنگ عمومی جامعه، تربیت نیروي متخصص مورد نیاز جامعه، 

از آنجا که توسعه افزایش سطح سواد جمعیت شهرستان و... برداشته شود.  الزم به ذکر است 

دهد بدیهی است که  هاي نیروي انسانی، ظرفیت تولیدي نیروي کار را افزایش می مهارت

  گردد. ري در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادي میگذا سرمایه
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کند،  از جمله عواملی که تأثیر غیرمستقیم آموزش عالی بر اقتصاد ملی را بازگو میهمچنین 

فرهنگ یک ملت،   تأثیر آموزش عالی بر ارتقا دانش سیاسی، اعتقادي و شکوفایی فرهنگی است.

اگر دستیابی به توسعه اصل باشد حفظ و شناخت هویت انعکاس اصالت و هنر آن ملت است. 

  هاي آن الزم است. فرهنگی در تمام قسمت

تنها در تأمین و آموزش نیروي انسانی متخصص بلکه در زمینه تولید و   نقش آموزش عالی نه

دستیابی به تکنولوژي حایز اهمیت است. از سوي دیگر با افزایش این نیروها افزون بر تألیف و 

ن منابع علمی نخبگان علمی در نقش مشاورانی مؤثر دولت و صنعت را در دستیابی به نتایج نوشت

  دهند. وري بیشتر یاري می بهتر و بهره

  گردشگري - 4- 3-4- 5

امروزه صنعت گردشگري به یکی از مهمترین صنایع درآمدزا تبدیل شده است و نقش بسیار 

گذاري کند. از آنجا که این صنعت به سرمایها میزایی و درآمدزایی هر منطقه ایفمهمی در اشتغال

توان چرخ اقتصادي شهرستان را به خوبی سنگین اولیه نیاز ندارد، بنابراین با توجه بیشتر به آن می

به گردش در آورد. از سویی دیگر توجه بیشتر به این مقوله در شهرستان طبس از لحاظ اقتصادي 

شهرستان طبس به عنوان شود. فزایش درآمد می سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاري و ا

هاي گوناگون ي شاخههاي فراوان در عرصهها و توانمنديسو داراي پتانسیلشهرستانی که از یک

گردشگري است، و از سوي دیگر شهرستانی است داراي جمعیت جوان که نرخ بیکاري نسبتاً 

گردشگري، بر معضل بیکاري خود فائق آید. ریزي درست در حوزه تواند با برنامهباالیی دارد، می

  ایم.مندي این شهرستان از این موقعیت نبودهمتأسفانه تاکنون شاهد بهره

زایی این صنعت و نیز روند رو به رشد آن، بیانگر نقش مؤثر این رشد باالي میزان اشتغال

-گري توجه میباشد.  وقتی به عنوان یک فعالیت خدماتی به صنعت گردشصنعت در اقتصاد می

هاي اثربخش وکارآیی شود باید جهت ارائه خدمات به تعداد زیادي نفرات با تخصص، مهارت

متفاوت نظر داشت. تردیدي نیست که احساس استقبال و خوش آمدگویی تجربه فراموش نشدنی 
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هایی هستند که در زمینه آموزش و پرورش نیروي گذاريبراي مسافر است و اینها نتیجه سرمایه

  شود.انسانی ایجاد می

از طرف دیگر بهترین و توانمندترین راهنمایان تورهاي گردشگري طبیعی کسی نیست جز 

توانند هدایت چنین تورهاي تخصصی را برعهده گیرند و بومیان ساکن این مناطق که به راحتی می

اف نیز نقش رویه روستائیان این شهرستان به شهرهاي اطرهاي بیهمین مسأله در کاهش مهاجرت

کند و در این راستا چرخ بسیاري از مراکز اقامتی در دورافتاده ترین نقاط شهرستان اساسی ایفا می

زایی، ارتقاي سطح زندگی مردم روستایی خواهد طبس به حرکت در خواهد آمد و باعث اشتغال

ولید و شد. حضور گردشگران موجب افزایش تقاضا براي محصوالت محلی و در نتیجه افزایش ت

  رونق صنایع محلی شده است.

  صنایع فرهنگی-5- 3-4- 5

 که با ماهیتی نیازمند عاملی استنمایی ماشین و خستگی دنیاي دیجیتال،  عصر قدرت

توسعه صنایع فرهنگی با وحدت ملی و همبستگی مردم، هد.  ها را آرامش د متفاوت، روح انسان

عمومی، امنیت کشور، اخالق، دین، سنت،  تشکل سیاسی و آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون،

.  از این رو با گسترش و بهبود صنایع فرهنگی شهرستان به دارد هنر و تفریحات رابطه مستقیم

افزایش رفاه عمومی ساکنین منطقه، بهبود عقاید فرهنگی جامعه، گسترش صنایع دستی و سنتی 

  منطقه، کمک به اقتصاد خانوارها و... کمک خواهد شد.

دیگر موارد قابل ذکر که به اهمیت این صنایع توجه دارد موارد ذیل است و مشخص کننده از 

  باشد.هدف و غایت نهایی از ارتقاي شرایط کنونی صنایع فرهنگی می

  .مذهبی هستند - صنایع فرهنگی بیان کننده هویت ملی- 1

  .کنند اعتماد به نفس ایجاد می صنایع فرهنگی اطمینان و- 2

  د.باشن ی نمایانگر تعلق میصنایع فرهنگ- 3

  د.ها هستن صنایع فرهنگی مشوق جریان آزاد ایده- 4

  د.متقابل هستن صنایع فرهنگی تسهیل کننده درك- 5
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  کشاورزي- 6- 3-4- 5

هاي امروزه تأثیر و اهمیت کشاورزي و نقش آن در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و نیاز بخش

توجهی قرار گیرد لطمه بزرگی بر روند رشد و رد بیاقتصادي به کشاورزي، واقعیتی است که اگر مو

توسعه، خواهد زد.  هدف و غایت نهایی توسعه کشاورزي شهرستان، گذار از کشاورزي سنتی و 

هاي زیر هاي شهرستان، شامل مشخصهدستیابی به کشاورزي تجاري است که بر اساس ویژگی

  است:

  وه محصوالت کشاورزي و دامیخواه و تولید انبآبتنوع تولیدات کشاورزي کم- 1

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي، جلوگیري از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده - 2

 بیشتر به همراه اشتغال پایدار در این بخش

 کشاورزان زندگی کیفیت بهبود- 3

 حفاظت از منابع طبیعی - 4

  مکانیزه شدن تولیدات کشاورزي- 5

 دات کشاورزيوري باالي آب در تولیبهره- 6

 هاي صنعتی کشاورزيایجاد شهرك- 7
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 5فصل ششم: تدوین برنامه هاي اجرایی 

  ساله و تعیین نظام اجرایی برنامه
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  نحوه تعیین برنامه هاي اجرایی -1- 6

کند رؤیاها و تصورات به واقعیت تبدیل برنامه عملیاتی یک اقدام قهرمانانه است که کمک می

ا چشم انداز سازمان بطور دقیق و روشن بخشد تشود.  برنامه عملیاتی روشی است که اطمینان می

ها را به گیرد تا استراتژيدهد که مسئولین را بکار میمشخص شود، همچنین روشی را توضیح می

هاي عملیاتی است که انجام اي از گامتحقق اهداف منتهی کند.  یک برنامه عملیاتی شامل مجموعه

  سد.گیرد تا سازمان به اهداف از پیش تعیین شده برمی

برنامه ریزي عملیاتی در سطوح میانی و پایه سازمان مطرح است و تأکید روي کارایی و بازدهی 

گیرد، و تأکید بر منافع فعلی سازمان دارد، ساختار سازمان و محیط با ثبات نسبی را در نظر می

رد، هاي کار قبالً تجربه شده و دستاوردهاي گذشته موجود خواهد بود، مخاطره کمتري داروش

هاي اجرایی مطرح است، تر براي رسیدن به اهداف است، در سطح مدیریتشامل اقدامات تفصیلی

مدت را در مانی کوتاهبا اهداف مشخص، محدود، معین، عینی و دست یافتنی سروکار دارد و بازه ز

و در  مبتنی بر تجربیات قبلی است و با اطمینان بیشتري همراه استبرنامه عملیاتی  .گیردبر می

  باشد.هاي استخراج شده میحقیقت مسیر رسیدن به استراتژي

پیش از آنکه برنامه عملیاتی استخراج شوند، الزم است ابتدا چشم انداز سازمان و اهداف کالن 

هاي کلیدي (که به عنوان در ادامه با مشخص شدن هسته هرستان مجدداً در نظر گرفته شود.ش

هاي مربوطه به عنوان قطب نما شوند)، استراتژيدارند شناخته مینقاط تمرکز که قابلیت مداخله 

  هاي عمل فراهم شود.در راستاي نیل به اهداف مشخص گردیده تا زمینه استخراج برنامه

هاي کلیدي هاي عمل مربوط به هستههاي عملیاتی ارائه شده در ذیل به عنوان برنامهبرنامه

توان با تمرکز و هزینه می 1اریم بر اساس قانون بهینه پارتوکه اعتقاد د باشد چراشناخته شده می

                                                             
اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو یک فرمول ریاضی براي توصیف توزیع نابرابر ثروت در کشور خود ابداع کرد. او  1906در سال  -١

، دکتر ژوزف جوران به اشتباه 1940ثروت را در اختیار دارند. در سالهاي پایانی دهه  %80از مردم بیش از  %20مشاهده کرده بود که 

به پارتو نسبت داد و آنرا اصل پارتو خواند (که نه یک اصل بلکه یک حقیقت اجتماعی در آن سالهاي ایتالیا بود). گرچه را  20/80قانون 

می تواند ابزار بسیار مؤثري براي کمک به مدیریت   این نامگذاري اشتباه بود، لیکن اصل یا قاعده پارتو که گاهی بدین نام خوانده می شود،

  اثربخش باشد.

توان از مفهوم بهینه پارتو براي ارزیابی عملکرد اقتصاد بدون توسل به  ، اقتصاددانان بسیاري دریافتند که می1930 در دهه

تري به اقتصاد بدهد. در نتیجه، اقتصاددانان مقدار بسیار زیادي از  تواند چهره علمی هاي ارزشی استفاده کرد و این مسأله می قضاوت
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هاي عملیاتی مربوط به هاي مربوط به شرایط کلی شهرستان (همان برنامه% از کل پروژه20بر روي 

% جریان توسعه شهرستان را تحت تأثیر قرار دهند که 80رود تا هاي کلیدي) انتظار میهسته

  برداري صورت پذیرفته است.منابع حداکثر بهرهمطابق مفهوم اقتصاد از حداقل 

هاي عملیاتی که مربوط به % مابقی برنامه80الزم به ذکر است که این بدان معنی نیست که 

باشد اهمیتی هاي کلیدي شهرستان) میهاي به غیر از هستههاي شهرستان (بخشسایر بخش

هاي عملیاتی که در درجه جراي این برنامهنظر شود.  اها صرفتوان از پرداختن به آننداشته و می

دوم اهمیت قرار دارند نیز از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و در مرحله بعد به منظور ارتقاي 

  هاي شهرستان مورد نیاز است.جانبه تمامی بخشهمه

ها و اهداف کالن، الزم است هاي عملیاتی در جهت تحقق استراتژيپس از استخراج برنامه

شود فرمانداري طبس با تشکیل ها صورت پذیرد.  پیشنهاد میاماتی در جهت اجراي این برنامهاقد

هاي عملیاتی را انجام دهد.  شوراي اداري در شهرستان، اقدامات مقتضی در جهت تصویب برنامه

تر عهاي مورد نیاز، تحقق هرچه سریها و دستورالعملتواند با تصویب برنامهشوراي اداري مذکور می

  هاي عمل را تسریع بخشد.برنامه

هاي کلیدي) پرداخته هاي عملیاتی استخراج شده (مربوط به هستهپیش از آنکه به بیان برنامه

هاي شود، الزم است اقداماتی اولیه در جهت بسترسازي به منظور هرچه بهتر اجراي برنامه

هاي عملیاتی اصلی نیازهاي برنامهیشها در حقیقت پعملیالتی پیشنهادي ارائه گردد.  این برنامه

بوده و امید است مسئولین شهرستان با اجراي این اقدامات، شرایط و بستر الزم براي اجرایی شدن 

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله این اقدامات میهاي عملیاتی منتخب فراهم آورند. برنامه

 هرستان در سطح ملیتبلیغات، ترویج و بسترسازي شهر آرامش براي ش  

 انداز شهرستان و توزیع آن به طور گستردهتدوین کتاب جیبی سند توسعه چشم  

 داران توسعه طبستشکیل انجمن مردمی دوست  

                                                                                                                                                                             
ضایایی در خصوص وجود بهینه پارتو تحت شرایط خاص و تعیین پایدار بودن یا نبودن آن کردند. هاي خود را صرف اثبات ق تالش

  .شود که بهینه پارتو و پایدار است داري رقابتی به وضعیتی منتهی می ترین یافته مطالعات آنها این بود که سرمایه¬مهم
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 انتخاب عامل یا عاملین توسعه جهت اجراي اهداف سند  

 هاي مطالعاتی در زمینه رشد و توسعهبرگزاري دوره  

 انداز شهرستانتشکیل ستاد چشم  

 دولتی حامی فرمانداري و مردم شهرستان در مرکز استاندازي دفتر نیمهانراه  

 هاي محلی و حمایت از معتمدین محلیتوسعه نظام  

 الحسنه ملی با رویکرد اسالمیهاي قرضگسترش و تشکیل صندوق  

 تالش در جهت ارتقاي باورهاي اعتقادات اسالمی مردم  

 طح روستاهاپا در ستالش در جهت پایدارسازي کشاورزي خرده  

 هاي بالقوه شهرستاناي کشاورزي در ظرفیتتالش در جهت اجراي نظام توسعه  

 برندسازي روستاها، محصوالت و صنایع دستی تولیدي روستاها  

 هاي روستاییگاهتشکیل کارگروه توسعه روستایی و پایدارسازي سکونت 

  

  

   و اجرایی هاي عملیاتیبرنامه -2- 6

ت استراتژیک و شناسایی تدوین موضوعاپس از در بند قبلی با مباحث مطرح شده مطابق 

هاي کلیدي توسعه شهرستان الزم است بر اساس چشم انداز و اهداف کالن توسعه شهرستان هسته

شهرستان اقدام گردد.  آینده هاي عملیاتی و اجراییهاي منتخب نسبت به ارائه برنامهو استراتژي

دهد. فشرده نشان میبا ارائه عوامل سازنده هر کدام به صورت ها را جدول ذیل ماحصل این برنامه

ها و تاثیرات آن جهت رساتر شدن در ادامه گزارش و در بخش بعدي شرح مبسوطی از این برنامه

  گردد.اقدام ارائه می
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  دي و بر اساس مدل برایسون بومی شدههاي عملیاتی شهرستان به تفکیک هسته هاي کلیبرنامه - 239 شماره جدول
  

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي  هسته کلیدي

  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
برداري بهینه از معادن در جهت توسعه بهره

  پایدار صنعتی شهرستان

محیط کسب و کار 

  نامطلوب

  صنعت و معدن

ارزش صنایع  توسعه زنجیره

  مبتنی بر معادن
هاي توسعه خوشه صنعتی و بسترسازي و اجراي پروژه

  خدماتی براي شهرستان طبس

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

برداري بهینه از معادن در جهت توسعه بهره

  پایدار صنعتی شهرستان

محیط کسب و کار 

  نامطلوب

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  رافرینیکا
هاي مؤثر بر توسعه صنعتی و حمایت و تشکیل انجمن

  معدنی شهرستان

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

عدم سرمایه گذاري الزم 

  در شهرستان

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

ران گذاحمایت و تشویق مسئوالن شهرستان از سرمایه

جدید به منظور احداث واحدهاي صنعتی کوچک و 

  متوسط وحتی بزرگ

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

دوري از مراکز جمعیتی 

  و بعد مسافت
(جزئیات  هاي حمل و نقل شهرستانتوسعه زیرساخت  هاتوسعه زیرساخت

  است) ها در متن ارائه شدهبرنامه

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی
  سنگتوسعه و تجهیز مرکز تحقیقات پیشرفته ذغال  هاتوسعه زیرساخت  هاي معدنیپتانسیل  رشد مستمر و پایدار اقتصادي

  هاي معدنیپتانسیل  رشد مستمر و پایدار اقتصادي  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  معادن و صنایع معدنی”ایجاد منطقه ویژه اقتصادي   کارافرینی

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

تولید احداث تصفیه خانه فاضالب با تکنولوژي   هاتوسعه زیرساخت  کم آبی

  بیوسوخت
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  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان
  هاي معدنیپتانسیل

توسعه زنجیره ارزش صنایع 

  مبتنی بر معادن

هاي دانش بنیان دازي و تشکیل شرکتحمایت از راه ان

  هاي صنعتیهاي مختلف با تأکید بر خوشهدر زمینه

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

محیط کسب و کار 

  نامطلوب

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

االدستی دستی و باولویت دادن به ایجاد صنایع پایین

ها در متن (جزئیات برنامه سنگ شهرستانمعادن ذغال

  ارائه شده است)

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی
  اشتغال ناقص عوامل  رشد مستمر و پایدار اقتصادي

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

اخذ عوارض از خام فروشی مواد اولیه معدنی شهرستان 

  وسط فرمانداريبه خارج آن، ت

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از معادن در جهت توسعه بهره

  پایدار صنعتی شهرستان

محیط کسب و کار 

  نامطلوب

توسعه زنجیره ارزش صنایع 

  مبتنی بر معادن

توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی شهرستان 

  جانبه فرمانداريبا حمایت همه

رخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب ب

  صنعتی

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

آموزش و آگاهی 

  نامطلوب
  توسعه دانایی محور

هاي آموزشی توسعه صنعتی با رویکرد برگزاري دوره

  سازيخوشه

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  زیرساخت نامناسب  شهرستانکسب و کار  بهبود فضاى

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

احداث مراکز اقامتی بین راهی با همکاري فرمانداري 

  هاي همجوارشهرستان

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  زیرساخت نامناسب  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

ي هاکارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

هاي فراگیر گذاران و یا تشکیل شرکتجذب سرمایه

  سنگگذاري در تولید گاز از ذغالملی براي سرمایه

  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
برداري بهینه از معادن در جهت توسعه بهره

  پایدار صنعتی شهرستان

آموزش و آگاهی 

  نامطلوب
  سنگساله ذغالبرنامه توسعه پنجتهیه نقشه راه و   توسعه دانایی محور

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

  توسعه دانایی محور  کم آبی
هاي -مطالعات جامع انتقال و تامین آب صنایع از حوزه

  تانخارج از شهرس

  صنعت و معدن

 



۵٢٠ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

محیط کسب و کار 

  نامطلوب
  توسعه دانایی محور

یزد، اتاق تعاون و  اخذ نمایندگی دفتر نخبگان استان

  اتاق بازگانی

  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

آموزش و آگاهی 

  نامطلوب

  توسعه دانایی محور
  دانش محور کردن روستاها

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

نه از معادن در جهت توسعه برداري بهیبهره

  پایدار صنعتی شهرستان
  توسعه دانایی محور  هاي معدنیپتانسیل

شناسی و اکتشافات معدنی استقرار دفتر سازمان زمین

  کشور در شهرستان

  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار   هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
محیط کسب و کار 

  نامطلوب

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

گذاري رفع موانع اداري و حقوقی کسب و کار و سرمایه

  در شهرستان

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

برداري بهینه از معادن در جهت توسعه بهره

  پایدار صنعتی شهرستان

محیط کسب و کار 

  نامطلوب

توسعه زنجیره ارزش صنایع 

  مبتنی بر معادن
  هاي صنعتیوسعه و بارآوري خوشهتشکیل ستاد ت

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب

یر
پذ

ید
جد

ي ت
رژ

ان
  

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  کویري و و بیابانینسبی مناطق 

ایجاد شهرك انرژي هاي تجدیدپذیر (خورشیدي) یا 

  هاي خورشیديشرکت تعاونی ملی فراگیر انرژي

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی
  رشد مستمر و پایدار اقتصادي

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  و بیابانینسبی مناطق کویري و 

هاي نو در سطح هاي موجود انرژيشناسایی پتانسیل

  شهرستان

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی
  کم آبی  الگو در همزیستی با کویر

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  نسبی مناطق کویري و و بیابانی
  هاي میکرو آبیایجاد نیروگاه

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  نعتیص

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  نسبی مناطق کویري و و بیابانی
  هاي بادي و خورشیدي کوچکاحداث نیروگاه

  صنعت و معدن

 



۵٢١ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
یا مسأله  موضوي

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

  پتانسیل کویري و بیابانی

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  انینسبی مناطق کویري و و بیاب
هاي نو (واحد جنوب شرق و راه اندازي سازمان انرژي

  شرق) کشور

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب
  توسعه دانایی محور

هاي نو توسط بخش اندازي مرکز تحقیقات انرژيهرا

  خصوصی

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  ناطق کویري و و بیابانینسبی م
  برند محور نمودن شهرستان با عنوان شهر انرژي پاك

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

پتانسیل کویري و بیابانی 

  و موقعیت مطلوب

هاي ها و مزیتتوسعه ظرفیت

  نسبی مناطق کویري و و بیابانی
  احداث نیروگاه هاي بادي و خورشیدي کوچک

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

ش
وز

آم
  

  تقویت و توسعه مرکز رشد فناوري طبس  ایی محورتوسعه دان

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

  توسعه دانایی محور
علمی در سطح  هايحمایت از برگزاري سالیانه همایش

  شهرستان

انرژي 

  یدپذیرتجد

 



۵٢٢ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درت ارتقا و توسعه علم و فناوري و

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و استعداد و 

  هوش

هاي آموزشی تخصصی مورد نیاز برگزاري دوره  یی محورتوسعه دانا

هاي فعال بومی در این شهرستان و حمایت از شرکت

  زمینه

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه کشور 

  گذاريبرجسته و جذاب براي سرمایه

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

شی و استعداد و آموز

  هوش

  توسعه دانایی محور

-اندازي مراکز تحقیقاتی صنایع فرهنگی، زمینراه

هاي شور، گیاهان آالت و تجهیزات، آبشناسی، ماشین

  دارویی و شتربا همکاري بخش خصوصی

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشور ي

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  و پژوهشی شهرستان آموزشی

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و استعداد و 

  هوش

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی
  ارتقاي آموزش عالی و مراکز دانشگاهی شهرستان

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نات مطلوب نبود امکا

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی

هاي تخصصی، برگزاري دوره هاي آموزشی، کنفرانس

  ها و سمینارها، تورها و بازدیدهاي مورد نیازهمایش

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  وزشی و پژوهشی شهرستانآم

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

  دانایی محور نمودن شهرستان  توسعه دانایی محور

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشور ي

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

استعداد و آموزشی و 

  هوش

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی

هاي فنی و گیري کامل از هنرستاناحداث یا بهره

  ها و مراکز تحقیقاتیها، دانشکدهاي و دانشگاهحرفه

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

د امکانات مطلوب نبو

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی

بازسازي و ایجاد واحدهاي آموزشی روستایی در تمام 

  هاروستاها و قریه

  آموزش

 



۵٢٣ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  شوريبرجسته ک

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  البالغهاندازي دانشکده قرآن و نهجراه  آگاهی

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درو فناوري وتارتقا و توسعه علم 

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و استعداد و 

  هوش

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی

شناسایی، توسعه و آموزش هنر و کسب و کارهاي بومی 

  و روستایی رایج در گذشته

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري
  شهرستانکار بهبود فضاى کسب و 

نبود امکانات مطلوب 

آموزشی و آموزش و 

  آگاهی نامطلوب

  ایجاد اولین پارك علم و فناوري روستایی  توسعه دانایی محور

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

نظام  حول درارتقا و توسعه علم و فناوري وت

  آموزشی و پژوهشی شهرستان

نبود امکانات مطلوب 

آموزش و  آموزشی و

  آگاهی نامطلوب

توسعه آموزش، دانش و ارتقاي 

  آگاهی
  آموزيهاي پیشرفته حرفهبرگزاري دوره

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  انسجام فرهنگی

حوزه میراث معنوي، فرهنگی و حفظ 

  تاریخی شهرستان

هاي گیاهی و تنوع گونه

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل
  گردشگري

  ه اجتماعی و مشارکت مدنیتوسع
واگذاري مناطق حیات وحش به بخش خصوصی و 

  جذب توریست شکار

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  انسجام فرهنگی
  الگو در همزیستی با کویر

پتانسیل کویري و بیابانی 

-ها و پتانسیلو جاذبه

  هاي گردشگري

  توسعه صنایع فرهنگی
گردي و باناحداث مرکز تحقیقات کویرشناسی و بیا

  درمانیتوریسم

  آموزش

 



۵٢۴ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي

شهرستان صنعتی و - قطب فرهنگی

  هاي طالیی کارآفرینی فرصت
  الگو در همزیستی با کویر

پتانسیل کویري و بیابانی 

-ها و پتانسیلو جاذبه

  هاي گردشگري

اي توسعه محیط جذاب و زیبا بر

  زندگی
گردي و گردشگري توسعه کویرنوردي، بیابان

  درشهرستان

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  انسجام فرهنگی

حوزه میراث معنوي، فرهنگی و حفظ 

  تاریخی شهرستان

هاي گیاهی و تنوع گونه

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل

  صی دوستدار حیات وحشهاي خصوایجاد شرکت  توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی

شهرستان صنعتی و - قطب فرهنگی

  هاي طالیی کارآفرینی فرصت

حوزه میراث معنوي، فرهنگی و حفظ 

  تاریخی شهرستان

هاي گیاهی و تنوع گونه

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل

  توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی
واگذاري مناطق حفاظت شده و حیات وحش شهرستان 

  بخش خصوصیبه 

شهرستان صنعتی و - قطب فرهنگی

  هاي طالیی کارآفرینی فرصت

حوزه میراث معنوي، فرهنگی و حفظ 

  تاریخی شهرستان

هاي گیاهی و تنوع گونه

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل

توسعه محیط جذاب و زیبا براي 

  زندگی
  جذب توریست شکار

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  م فرهنگیانسجا

حوزه میراث معنوي، فرهنگی و حفظ 

  تاریخی شهرستان

هاي گیاهی و تنوع گونه

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل

توسعه محیط جذاب و زیبا براي 

  زندگی
  تصویربرداري و مستندسازي حیات وحش

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  انسجام فرهنگی
  الگو در همزیستی با کویر

هاي گیاهی و گونه تنوع

ها و جانوري و جاذبه

  هاي گردشگريپتانسیل

توسعه محیط جذاب و زیبا براي 

  زندگی

تهیه مستندات و گزارشات کویرنوردي و بیابانگردي 

  بومی شهرستان

صنعتی و مفتخر به - قطب فرهنگی

  انسجام فرهنگی
  الگو در همزیستی با کویر

پتانسیل کویري و بیابانی 

-پتانسیلها و و جاذبه

  هاي گردشگري

  المللی بیابانایجاد نمایندگی مرکز تحقیقات بین  توسعه صنایع فرهنگی

و شهرستان صنعتی- قطب فرهنگی

  هاي طالیی کارآفرینی فرصت
  الگو در همزیستی با کویر

پتانسیل کویري و بیابانی 

-ها و پتانسیلو جاذبه

  هاي گردشگري

توسعه محیط جذاب و زیبا براي 

  زندگی
  گرديداث منطقه ویژه کویر و بیاباناح

 گردشگري



۵٢۵ 
 

  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  برنامه عملیاتی  استراتژي  

  مفتخر به انسجام فرهنگی، اجتماعی،

سیاسی باال، سالم و منزه از انواع 

  هاي اجتماعی آسیب

همراه با عدالت اجتماعی و توزیع مناسب 

  یهاي مردمی و مدندرآمد و مشارکت
  سرانه درآمد پائین

صنایع فرهنگی (به 

  استثناي گردشگري)

توسعه محیط جذاب و زیبا براي 

زندگی و کارافرینی و توسعه 

  هاي کارافرینیفرصت

  ارائه خدمات رفاه اجتماعی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا

  سیاسی شهروندان

سابقه و پیشینه غنی 

اشتغال شهرستان و 

  ناقص عوامل

  تبلیغات، ترویج و گسترش صنایع فرهنگی شهرستان  توسعه صنایع فرهنگی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا

  سیاسی شهروندان

سابقه و پیشینه غنی 

  شهرستان
  فرهنگی توسعه صنایع

هنري در سطح -هاي فرهنگیحمایت و برگزاري فعالیت

  شهرستان

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

هویت بخشی بومی و محیط رشد فکري و 

هاي بنیادین به علمی جوانان و انتقال ارزش

  هاي آتینسل

سابقه و پیشینه غنی 

اشتغال شهرستان و 

  ناقص عوامل

  عی و مشارکت مدنیتوسعه اجتما

هایی اجراي طرح مشاغل خانگی و برپایی نمایشگاه

جهت عرضه محصوالت تولیدکنندگان در سطح 

  شهرستان

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا

سابقه و پیشینه غنی   سیاسی شهروندان

  شهرستان

  هاي معرفی صنایع فرهنگیبرگزاري همایش  گیتوسعه صنایع فرهن

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا

  سیاسی شهروندان
  ریزي صنایع فرهنگیتشکیل کارگروه برنامه  توسعه صنایع فرهنگی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

یت بخشی بومی و محیط رشد فکري و هو

هاي بنیادین به علمی جوانان و انتقال ارزش

  هاي آتینسل

سابقه و پیشینه غنی 

اشتغال شهرستان و 

  ناقص عوامل

  ایجاد مشاغل خانگی با پایه صنایع فرهنگی  توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وارتقاتحکیم و 

  سیاسی شهروندان
  ایجاد خوشه صنایع فرهنگی طبس  توسعه صنایع فرهنگی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا

  سیاسی شهروندان
  بسایجاد سازمان توسعه صنایع فرهنگی ط  توسعه صنایع فرهنگی

متعهد به حوزه میراث معنوي، فرهنگی 

  و تاریخی خویش

هویت بخشی بومی و محیط رشد فکري و علمی 

هاي هاي بنیادین به نسلجوانان و انتقال ارزش

  آتی

  هاي فرهنگیاندازي پارك فناوريراه  توسعه صنایع فرهنگی
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  هدف کالن  چشم انداز
موضوي یا مسأله 

  استراتژیک
  ملیاتیبرنامه ع  استراتژي  

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  گذاريصنعتی و جذاب براي سرمایه
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

محیط کسب و کار 

 نامطلوب

بهبود فضاي کسب و 

  کار

  بهبود فضاي کسب و کار

ایجاد و راه اندازي مرکز خدمات کسب و کار و فناوري 

بدیلی طبس با تأکید بر ذغالسنگ، معادن و صنایع ت

  کشاورزي

برخوردار از زیرساخت پیشرفته و قطب 

  صنعتی
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

محیط کسب و کار 

 نامطلوب
  ارتقاي فضاي کسب و کار  بهبود فضاي کسب و کار

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري
  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار 

محیط کسب و کار 

 نامطلوب
  هاي سرمایه گذاري در سطح شهرستانمعرفی اولویت  ضاي کسب و کاربهبود ف

شهرستان جذاب براي زندگی، کار و 

  سرمایه گذاري

-وري در فعالیتتوسعه کیفی و ارتقاي بهره

  هاي دامداري و کشاورزي
  سنتی بودن کشاورزي

  کشاورزي

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

هاي خصوصی زي شرکتاندابسترسازي و حمایت از راه

  تحقیقات کشاورزي صنعتی

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه کشور 

  گذاريبرجسته و جذاب براي سرمایه

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

  کم آبی
هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

ت تخصصی و فعال در زمینه سیستم هاي ایجاد شرک

آبیاري(تحت فشار، زیرسطحی سفالی)، تامین آب و 

  تولید ادوات مرتبط

شهرستانی توسعه یافته با جایگاه 

  برجسته کشوري

برداري بهینه از منابع پایه حفظ واحیاي بهره

به ویژه آب و توسعه پایدار منابع طبیعی و 

  محیط زیست

  کم آبی
هاي سعه فرصتکارافرینی و تو

  کارافرینی
  احداث سدهاي زیرزمینی

  هاي طالیی کارآفرینی شهرستان فرصت
-وري در فعالیتتوسعه کیفی و ارتقاي بهره

  هاي دامداري و کشاورزي
  سنتی بودن کشاورزي

هاي کارافرینی و توسعه فرصت

  کارافرینی

هاي خصوصی ساماندهی و حمایت از تشکیل شرکت

  پروش شتر و شترداري
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  هاي کلیديهاي عملیاتی و اجرایی هستهتشریح برنامه -3- 6

 

  صنعت و معدن -3-1- 6

  هاي توسعه خوشه صنعتی و خدماتی براي شهرستان طبسبسترسازي و اجراي پروژه- 1

هاي صنعتی شهرستان طبس از مهمترین نقاط ضعف پراکندگی و عدم ارتباط کلیه بخش

.  امید است با ارتباط هرچه بیشتر واحدهاي صنعتی شودصنعت و معدن شهرستان طبس تلقی می

هاي عمل ها از مهمترین برنامهمشابه با یکدیگر و ایجاد مراکزي جهت تأمین نیازهاي مشترك آن

باشد.  رویکر خوشه از مهمترین و مفیدترین اقدامات الزم در این پیشنهادي در این زمینه می

  شود.میباشد که به تشریح ان پرداخته زمبنه می

ها و واحدهاي صنعتی فعال در یک رشته صنعتی و  خوشه صنعتی، مجموعه اي از شرکت

ها و تهدیدهاي مشترك روبرو هستند و با همکاري  متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با فرصت

اي ایجاد نموده که قادر  ها و نهادهاي تخصصی مرتبط، شبکه ها، تشکل فیمابین و پشتیبانی سازمان

هاي مجموعه و در نتیجه افزایش توان اعضاء خوشه براي مقابله با مشکالت و  افزایی قابلیت هم به

 باشند.  مسائل مشترك می

ها در یک مسیر و در جهت رفع موانع و مشکالت  اي از شرکت اي، مجموعه در ساختار خوشه

دولت برخوردار  نمایند و در این مسیر از حمایت مشترك پیرامون خود با یکدیگر همکاري می

و غلبه بر مشکالت عف خواهند بود.با تجمع واحدهاي کوچک در یک منطقه، تحلیل نقاط قوت و ض

گردد که براي یک شرکت به  گردد و ارائه خدماتی به این مجموعه ممکن می مشترك تسهیل می

واحدهاي هاي هر منطقه و تجمع  تنهایی اقتصادي نخواهد بود.خوشه هاي صنعتی با توجه به مزیت

  .شود صنعتی در مناطق خاص تشکیل می

  اي مزایاي توسعه با رویکرد خوشه

 ها افزایش توان رقابت پذیري سازمان  

 اي واحد ها در قالب مجموعه ها و سازمان دادن به آن افزایی بین بنگاه هم  

 پذیري و تنوع باال در کنار تولید با مقیاس باال انعطاف  
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  به تجمع واحدهاي همگنمقیاس تولید اقتصادي با توجه  

  توجیه اقتصادي ایجاد و تقویت مراکز خدماتی و پشتیبانی در زمینه هاي مختلف مانند

  ...هاي فنی، مالی و هاي مرجع، مشاوره بازاریابی، آزمایشگاه

 ایجاد رقابت توام با همکاري  

 صصیتر به تامین کنندگان مواد اولیه، خدمات و منابع انسانی تخ دسترسی آسان و سریع  

 خلق فرصت همکاري بین رقبا  

 تسهیل تبادل اطالعات و استفاده از تجربیات مشابه  

 هاي پیشگام و افزایش فرصت توسعه و تبادل دانش دسترسی به دانش  

 هاي تولید و عملیاتی کاهش هزینه  

 وري و اجتناب از هدر دادن منابع کمک به افزایش بهره  

 ها انطباق سریع با نوآوري  

هاي نسبت به اجراي پروژه 1404تواند تا افق موجود شهرستان طبس میمطابق با وضعیت 

هاي معدنی، خوشه انغوزه، توسعه خوشه صنعتی و خدماتی همچون؛ خوشه سنگ، خوشه خاك

خوشه زعفران،خوشه گیاهان دارویی، خوشه خرما، خوشه گردشگري و خوشه انرژي تجدیدپذیر 

  اقدام نماید.

  مؤثر بر توسعه صنعتی و معدنی شهرستان هايحمایت و تشکیل انجمن-2

- ها و تداوم طرح ها توسعه برنامه است.  انجمنصنفیتشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر 

است. آنها  طراحی شده کنند که براي بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان هایی را تسهیل می

شوند.   ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می ها و فعالیتموجب پیشبرد طرح

کنند. آنها جبهه متحدي در مقابل  نامه رفتاري وضع می ها براي اعضاي خود مقررات و آیین انجمن

نظم و جذب اعضاي سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش م جهان گسترده می

  کنند. جدیدي که از مهارت باالیی برخودارند، تضمین می
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مشخص  امه داخلین آیینو یک  اساسنامهچارچوب و اهداف کار انجمن معموالً توسط یک 

  اند از: اند. ارکان انجمن عبارت ها معموالً از سه رکن اصلی تشکیل شده گردد.  انجمن می

  مجمع عمومی •

  هیئت مدیره •

  یا بازرسان بازرس •

گذاري در هاي تولیدي و سرمایهبا توجه به وسعت بخش صنعت و معدن و در نتیجه بخش

هایی که در جهت رود تشکیل انجمنمی ، انتظار1404شهرستان طبس در شرایط فعلی و افق 

گذاري در این بخش از شهرستان نقش آفرین هستند، حمایت و اجرایی حمایت از تولید و سرمایه

ها نظیر؛ انجمن تأمین مالی سرمایه گذاري، انجمن سرمایه گذاران طبسی، گردد.  این انجمن

حمایت از تولید کنندگان طبسی،  انجمن تولید کنندگان طبسی، انجمن کارفرمایان طبسی، انجمن

انجمن انرژي هاي تجدیدپذیر طبس، انجمن توزیع کنندگان و صادرکنندگان طبس و انجمن 

  باشند.گذاران ذغالسنگ طبس میسرمایه

گذاران جدید به منظور احداث واحدهاي صنعتی حمایت و تشویق مسئوالن شهرستان از سرمایه- 3

  کوچک و متوسط وحتی بزرگ

یقات صورت گرفته از مهمترین مشکالت و نقاط ضعف بخش صنعت و معدن در طبق تحق

گذاري در این شهرستان است.  در این باره گذاران به سرمایهشهرستان طبس، عدم تمایل سرمایه

-ها و تشویق مسئوالن از سرمایهرود حمایتمفصالً در فصل پنج سخن به میان آمد.  انتظار می

  هاي عملیاتی در این جهت باشد.گذاري در شهرستان از مهمترین برنامههگذاران به منظور سرمای

ها هایی به واحدهایی صنعتی و کمک به ارتقاي وضعیت کنونی آنبه عنوان مثال اعطاي یارانه

هاي صنعتی و معدنی شهرستان گذاري در پتانسیلگذاران را مشتاق به سرمایهتواند سرمایهمی

گذاران خارجی در گذاري شهرستان) نماید.  همچنین با ورود سرمایهسرمایههاي (مطابق با اولویت

توانند به بازاري براي محصوالت تولیدي گذاري، میهاي سرمایهشهرستان عالوه بر تأمین هزینه

  شهرستان در کشور مذکور تبدیل شوند.
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  هاي حمل و نقل شهرستان به شرح ذیلتوسعه زیرساخت-4

 بیرجند -دیهوك - بساحداث خط راه آهن ط •

 مهرآباد -رباط پشت بادام- احداث خط راه آهن طبس •

 معدن چادرملو - ده محمد - احداث خط راه آهن عشق آباد •

 یزد (ارتباط با یزد)- ساغند- رباط پشت بادام-تکمیل باند دوم جاده دوم طبس •

 بردسکن (ارتباط با خراسان رضوي) - عشق آباد-احداث باند دوم خط ارتباطی طبس •

 بیرجند (ارتباط با خراسان جنوبی) - خور-دیهوك-اث باند دوم خط ارتباطی طبساحد •

  کرمان (ارتباط با کرمان)-راور-دیهوك-احداث باند دوم خط ارتباطی طبس •

  ارتقاي فرودگاه طبس •

- هاي شهرستان و دسترسی آسانهدف از احداث خطوط در سطح شهرستان، افزایش تراکم راه

باشد.  طبق آمار و ارقام موجود (که در هاي همجوار میو نیز استانتر به تمامی نقاط شهرستان 

تحلیل وضع موجود شهرستان بدان اشاره شد)، شهرستان طبس به نسبت میانگین استان از تراکم 

- هاي شهرستان را آشکار میهاي موجود برخوردار است که این امر لزوم افزایش راهکمتري در راه

  سازد.

هاي که در فصل سوم گزارش نیز اشاره گردید، یکی از موانع ارتقاي بخش از طرفی، همانگونه

هاي جمعیتی بوده که ارتقاي خطوط حمل و نقل به صنعتی و معدنی شهرستان، دوري از کانون

ساز بهبود شرایط تواند زمینههاي همجوار میهاي شهرستان به تمامی استانمنظور اتصال بخش

- اي این خطوط، زمینه اتصال مرکزیت استان به مسیر استراتژیک سرخسموجود باشد.  نیز با ارتق

  تواند موجبات پیشرفت استان و مرکزیت استان نیز قلمداد شود.چابهار فراهم آمده که می

اقتصادي موجب شده است تا  - هاي اجتماعیارتباط حمل و نقل با کلیه بخشدر حالت کلی 

ارت و زندگی اجتماعی به حساب آیدبه طوري که حیات و این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد و تج

توان گفت بدون آن رشد اقتصادي رشد اقتصادي تا حد بسیار باالیی وابسته به آن بوده و حتی می

میسر نبوده و اختالل در کل سیستم تولید،توزیع و مصرف بوجود خواهد آمد.اگر به مزایاي ناشی از 



۵٣١ 
 

شود مزایا و منافع زیادي از بهبود وضع حمل و شخص میم شود،گسترش شبکه حمل و نقل دقت 

  گردد.می منطقه و شهرستاننقل عاید 

  

  
  موقعیت ارتباطی شهرستان طبس.-55شکل شماره 

  

مندي صحیح از حمل و نقل از ارکان اصلی هر اقتصاد است که بدون بهره؛ مزایاي اقتصادي- الف

پذیر نیست. بنابراین اگر نحوه ارایه خدمات حمل و نقل در پویا و سالم امکانآن،داشتن اقتصادي 

هاي تولیدي و نیز عرضه زمینه جابجایی مواد اولیه و خام،کاالهاي واسطه اي مورد نیاز بخش

.  هاي اقتصادي حتمی خواهد بودرکود در فعالیت محصوالت تولیدي به بازار مصرف مطلوب نباشد،

- هاي صنعتی و معدنی شهرستان از مهمترین عوامل عدم تمایل سرمایهفی بخشنبود ارتباط کا

شود.  عدم ارائه خدمات به گذاري در شهرستان محسوب میگذاران خارج شهرستان به سرمایه

  گیري صنایع بزرگ در سطح شهرستان گردیده است.دلیل نبود ارتباط کافی موجب عدم شکل

آید، و علل و عوامل بسیار نها عامل توسعه به حساب نمیهر چند که حمل و نقل به عنوان ت

دیگري هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادي می گردد، اما نباید از خاطر دور داشت که 

یکی از عناصر کلیدي در توسعه اقتصادي، حمل و نقل است. آثار اقتصادي حمل و نقل را می توان 
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با صنایع کشاورزي، خدمات، توریسم و... برشمرد.  هاي اقتصادي مثلدر رابطه با همه فعالیت

هاي گذاري در بخشکه آنها به موازات سرمایهتوان دریافت نگاهی به کشورهاي پیشرفته می

اند و این بخش را هم زمان تقویت گذاري کردهمختلف اقتصادي، در امر حمل و نقل نیز سرمایه

کنند را به نحو عال مختلف که در جامعه فعالیت میهاي فنموده اند تا بتوانند ارتباطات بین بخش

  احسن برقرار نمایند.

از آنجایی که بازرگانی به مفهوم وسیع آن عبارت از رسانیدن تولیدات یک ؛ مزایاي تجاري-ب

منطقه یا یک کشور به مراکز مصرف دیگر مناطق و کشورهاست، بنابراین بازرگانی یا داد و ستد 

ینکه وسیله اي براي حمل و نقل کاالي مورد معامله وجود داشته باشد و امکان پذیر نیست مگر ا

.  همانگونه که اشاره خواهد شد از جمله فروشنده بتواند به نحوي کاالي خود را به خریدار برساند

معادن و صنایع "هاي ارائه شده به منظور ارتقاي شهرستان، ایجاد منطقه ویژه اقتصادي برنامه

هاي شهرستان ان طبس است که این امر بدون وجود ارتباط الزم و کافی بخشدر شهرست "معدنی

  باشد.پذیر نمیهاي همجوار امکانبا استان

عالوه بر اهمیت اقتصادي و آثاري که یک سیستم ؛ فرهنگی حمل و نقل - اهمیت اجتماعی-پ

گی تک تک افراد حمل و نقل می تواند روي بهبود وضع اقتصادي بگذارد و موجبات بهبود وضع زند

فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و  -را فراهم آورد، آثار اجتماعی

  زیارتی را نباید از نظر دور داشت.

نبود امکانات بهداشتی (حتی کمبود پزشک متخصص)، عدم تمایل به بازدید از مناطق 

دلیل نبود اساتید مجرب و بسیاري از  گردشگري شهرستان، عدم توسعه آموزش عالی شهرستان به

اجتماعی شهرستان به دلیل گستردگی مناطق مختلف شهرستان و -هاي فرهنگیمشکالت بخش

عدم دسترسی آسان به نقاط مختلف شهرستان بوده که موجب شده بسیاري از نقاط شهرستان 

  انگونه که باید پیشرفتی نداشته باشند.

روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی و  ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی

سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که  ينقش اساسی آن در ارتقا
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سطح زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی،  يتواند داشته باشد. بنابراین جهت ارتقاحمل و نقل می

المنفعه بودن آن بیشتر است ویژه آنهایی که جنبه عام ضروري است که به توسعه حمل و نقل، به

توجه خاص مبذول گردد و به این طریق به تقاضاي جامعه براي دستیابی به آموزش و فرهنگ، 

  هاي اجتماعی و ورزشی و... پاسخ مساعد داد.فعالیت

اد با کند، زیرا افرحمل و نقل، گاه نقش خود را از طریق سیر و سیاحت و توریسم ایفا می

هاي گوناگون (تجارت، تحصیل، درمان، روابط سیاسی، زیارت، روابط اداري و فرهنگی و... ) انگیزه

  کنند.به کشورهاي دیگر سفر کرده و با آداب و رسوم آنها آشنایی پیدا می

  سنگتوسعه و تجهیز مرکز تحقیقات پیشرفته ذغال-5

نشگاه یزد ایجاد شده و هدف این مرکز با همکاري مشترك شرکت ذغال سنگ طبس و دا

اصلی آنانجام پروژه هاي تحقیقاتی در مورد اکتشاف، استخراج و کاربرد ذغال سنگ است. 

 دکترا با تمرکز بر روي همچنینپذیرش و تربیت دانشجویان پژوهشی در مقاطع کارشناسی ارشد و

در طبس  تحقیقات ذغال سنگ بخش دیگري از اهداف این مرکز است. مقر اصلی این مرکز

الزم به د.  قرارگرفته و دفتر مستقر در دانشگاه یزد نیز پیگیر امور مدیریتی و اداري آن خواهد بو

نیز مرکز پژوهشی سنگ آهن وابسته به دانشکده معدن و متالورژي  ذکر است که در گذشته

  د.بافق راه اندازي ش-دانشگاه یزد در شرکتسنگ آهن مرکزي ایران

سنگ قابل استخراج است که هر یک از این مواد نوع ماده از ذغال 2000گفتنی است بیش از 

گیري از این تواند خود ماده اولیه صنایع دیگر باشند.  متأسفانه دانش فنی در مورد بهرهمی

گیري بهتر از این ماده ارزشمند ساز بهرهتواند زمینهها وجود نداشته و احداث این مرکز میپتانسیل

  بنیان را در آینده براي شهرستان رقم زند.انشباشد و تولید د

مندي از این نعمت توان انتظار داشت بهرهبا توسعه و تجهیز هرچه بیشتر این مرکز می

سنگ اي به بخش ذغالپذیر شود و خدمات پژوهشی ارزندهتر امکانخدادادي هرچه بهتر و اصولی

اي از دانشکده معدن دانشگاه یزد در شعبه شهرستان ارائه شود.  از دیگر موارد قابل ذکر ایجاد

سنگ شهرستان با هاي معدنی و ذغالباشد که عالوه بر ارتباط بیشتر بخششهرستان طبس می
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ساز تربیت نیروي کار متخصص این بخش در شهرستان تواند زمینهمراکز آموزش عالی، می

  محسوب شود.

  ”یمعادن و صنایع معدن”ایجاد منطقه ویژه اقتصادي - 6

در مناطق ویژه اقتصادي جهت شکوفایی اقتصادي منطقه و ایجاد اشتغال تسهیالتی براي 

-و در شهرستان طبس با توجه به پتانسیلواردکنندگان و صادر کنندگان در نظر گرفته شده است 

اي جهت اعطاي تسهیالت به صادرات هاي متعدد معدنی موجود امکان احداث چنین منطقه

روري است.  با توجه به اهمیت افزایش صادرات غیر نفتی و ارزآوري ناشی از محصوالت الزم و ض

اي در جهت حمایت از صادرات کاالهاي تولیدي شهرستان بیش از آن، اهمیت ایجاد چنین منطقه

  کند.پیش نمود پیدا می

  احداث تصفیه خانه فاضالب با تکنولوژي تولید بیوسوخت- 7

اي خشکسالی و کمبود منابع آبی اهمیت استفاده درست هبا توجه به قرار گرفتن در سال

نامتعارف همچون فاضالب شهري دوچندان شده است. بیشترینکاربرد  هايازمنابع و بکارگیري آب

فظ فضاي سبز شهرها و توسعهکشاورزي در د.  حپساب تصفیه شده در عملیات آبیاري می باش

هاي تصفیه مهم طرح اهداف تواند یکی ازحاشیه شهرها با استفاده از فاضالب تصفیه شده می

 ها حاوي ازت و فسفر و مواد مغذيبهاي حاصل از پساب و فاضالفاضالب شهرها تلقی گردد. آب

هاي کشاورزي عالوه بر کاهش هزینه آب مصرفی فراوان براي گیاهان هستند که براي آبیاري زمین

یش تقاضا موجب تولید هر چه بیشتر فاضالب جمعیت و افزا رشد روزافزونود.  بسیار مفید خواهد ب

 ،هاي نوینی جهت تصفیه و بکارگیري آن در صنعتاست روش و پساب شده است بنابراین الزم

  .بکار گرفته شود و... کشاورزي و تغذیه مصنوعی

خشکسالی مواجه بوده و  در سال هاي اخیر با بحران شهرستان طبسبا توجه به اینکه 

تواند به هاي نامتعارف میاستفاده ازآب ،یل کمبود منابع آبی متحمل شدهخسارات زیادي به دل

در نتیجه این طرح عالوه .  قرار گیرد شهرستانعنوان راهکاري نو در اولویت کار صنایع وکشاورزي 

و صنعت، حجم فاضالب رها شده در  در بخش کشاورزي شهرستاننیاز آبی  تأمین بخشی از بر
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 طی مراحل فیزیکی و فاضالب پس از واهد بود. همچنین از آلودگیکمتر خ محیط زیست نیز

الزم جهت مصارف مختلف مورد استفاده  شیمیایی و بیولوژیکی کم شده و مطابق با استانداردهاي

  .قرار می گیرد

- هاي مختلف با تأکید بر خوشههاي دانش بنیان در زمینهحمایت از راه اندازي و تشکیل شرکت-8

  هاي صنعتی

هاي اخیر باعث شده است که نقش دانش و فناوري  شتابان توسعه علم و فناوري در دهه رشد

در اقتصاد بیش از پیش پررنگ شود و منافع و قدرت حاصل از تسلط کشورها بر حوزه دانش باعث 

هاي اقتصادي دنیا شناخته شده و  شده که کشورهاي با دانش و فناوري باالتر به عنوان قدرت

سایر عوامل اقتصادي مانند سرمایه، منابع اولیه، نیروي کار و غیره را نیز داشته توانایی جذب 

  .باشند

از پیروزي انقالب اسالمی، با تغییر رویکردهاي اصلی خود سرعت خود را در جهت  کشور ما نیز

با تکیه بر جمعیت جوان و  شهرستان طبس نیز پیشرفت و توسعه بیش از پیش کرده است.

تواند در این زمینه بیش از پیش به این امر توجه داشته باشد و تولید دانش مید کرده خوتحصیل

ها به صورت مدیریت شده و مؤثر، الیت این شرکتاي شهرستان به ارمغان بیاورد.  فعبنیان را بر

باعث خواهد شد تا دانش و تکنولوژي در زمینه تولید و فراوري مواد معدنی و سایر تولیدات صنعتی 

مند گردند.  این برنامه اي بهرهاي و واسطهان بومی شده و از مزایاي تولید کاالهاي سرمایهشهرست

منجر خواهد شد تا در کنار اشتغال و ارزش افزوده باال، پیشرفت دوچندان در بخش صنعت و 

ي ها به دلیل اطاله کالم خوددارهاي این برنامهمعدن شهرستان به وجود آید.  از بیان سایر مزیت

  شود.می

هاي دانش بنیان در کشور تعریف و دسته  متأسفانه در حال حاضر شرکتالزم به ذکر است که 

ها از داشتن متولی مشخص و واحد رنج  بندي دقیقی ندارند و این امر باعث شده که این شرکت

تیجه قانون هاي پرخطر تولید برخوردار نباشد. در ن برده و این نهال نوپا از هیچ پشتیبانی در طوفان

گذاران در این حوزه است هنوز به  هاي دانش بنیان که حداقل قانون و اقدام عملی سیاست شرکت



۵٣۶ 
 

دلیل همین اختالفات مسکوت مانده ورنگ اجرایی شدن به خود نگرفته است. متأسفانه دلیل این 

م به اختالف این رویکرد اشتباه در کشور است که هر حوزه تحقیق و فناوري در کشور را خت

هایی مورد تایید وزارت علوم  ها باید شاخص دانشگاه می داند و معتقد است که حتماً این شرکت

هاي  هاي ما در حال حاضر از کاربردي نبودن تحقیقات و پژوهش داشته باشند حال انکه دانشگاه

سدهاي نامتعارف د.  اما ورود بخش خصوصی در این حوزه باعث خواهد شد برن خود رنج می

  شکسته شود. ها ربردي نبودن تحقیقات و پژوهشکا

  سنگ شهرستان به شرح:دستی و باالدستی معادن ذغالت دادن به ایجاد صنایع پایینیاولو-9

  تجهیز و راه اندازي فازهاي اکتشافی معادن ذغالسنگ پرورده طبس •

 تأسیس و ایجاد واحدهاي تولید کک و قطران ذغالسنگ در ناحیه پرورده •

  سنگدستی ذغالهاي خصوصی در صنایع پایینگسترش شرکت •

هاي نخستین سنگ موجود در منطقه، این بخش از اولویتبا توجه به وجود معادن غنی ذغال

هاي عمل به منظور رشد و ارتقاي این شهرستان برخوردار است. به منظور ارائه و اجراي برنامه

-شهرستان واحد فراوري و پاالیش ذغالسنگ، متأسفانه در این رغم وجود منابع بزرگ ذغالعلی

هاي مکانیزه و اصولی هاي پتروشیمی ناشی از آن وجود ندارد.گذشته از آن؛ فعالیتسنگ و فراورده

-ذغال پذیرد و امید است با تکمیل فازهاي اکتشافینیز در استخراج این نعمت خدادادي انجام نمی

زایی در سطح شود و عالوه بر اشتغال سنگ پرورده طبس تا حدي به این بخش یاري رسانیده

  شهرستان مسیر شکوفایی صنایع وابسته هموار شود.

، فتانترن، آنتراسن، نفتالینها،  ، گزیلن، فنلتولوئنترکیبات گوناگون آروماتیکی مانند بنزن، 

- از قطران ذغال دي اکسید بنزنو  تولوئن، اسید استیک، اکریلل، کره اوزت نفتالین، کروزول، فنول

یه در بسیاري از صنایع توانند به عنوان ماده اولشود که هرکدام از این مواد میسنگ حاصل می

هاي فرایند پاالیش قطران شامل دو بخش اصلی تقطیر قطران و تقطیر روغن پتروشیمی باشند.

باشد.دربخش اول (تقطیر قطران)، قطران خام به دو فرآورده اصلی و تقریباً مساوي به قطرانی می

ها) محصوالت طیر روغنشود.در بخش دوم (تقهاي قطرانی تبدیل میهاي قیر قطرانی و روغننام



۵٣٧ 
 

هاي سبک، روغن نفتالین، روغن کربولیک، روغن شستشو و روغن مختلف روغنی از جمله روغن

  ترین محصوالت قابل تولید عبارتند از:عمده  گردد.سنگین استحصال می

هاي آند در پیچ آند آلومنیوم: این محصول در گریدهاي متفاوت تولید و در ساخت بلوك - 1

 شود.ید آلومینیوم مصرف میصنایع تول

هاي صنعتی پیچ گرافیتی: این محصول در گریدهاي متفاوت تولید ودر ساخت انواع گرافیت - 2

  گیرد.و الکترودهاي گرافیتی مورد مصرف قرار می

%): از نفتالین بیشتر به عنوان ماده واسط در تولید 97نفتالین صنعتی(با درجه خلوص  - 3

هاي نساجی و صنعتی و همچنین در هاي بتن،تهیه پایه رنگان کنندهانیدرید فتالیک، فوق رو

  گردد.کش استفاده میتولید انواع حشره

هاي سنگین آروماتیک است که به عنوان مواد روغن کربن: این روغن مخلوطی از برش - 4

  گردد.سازي تولید میهاي دودهاولیه براي کارخانه

ها به منظور حفاظت در برابر موریانه و قارچ ار و تراورسروغن کروزوت: در اشباع چوب، الو - 5

  و همچنین جذب رطوبت استفاده می گردد .

انامل قطرانی: به عنوان پوشش محافظ لوله هاي فوالدي زیر زمینی در برابر خوردگی  - 6

  .شودخطوط انتقال آب، نفت و گاز استفاده می

هاي فوالدي زیرزمینی بصورت قوي لولهسینتتیک پرایمر: بعنوان یک پوشش ضد خوردگی  - 7

  رود.الیه حد واسط جهت افزایش چسبندگی پوشش انامل به سطح فلزي لوله بکار می

هاي تقویت کننده براي افزایش استحکام و محافظت نوارهاي داخلی و خارجی: بعنوان الیه - 8

  .روندهاي فوالدي زیرزمینی بکار میپوشش لوله

  روشی مواد اولیه معدنی شهرستان به خارج آن، توسط فرماندارياخذ عوارض از خام ف- 10

یکی از مشکالتی که در بخش معدن بسیاري از معادن کشور (به خصوص معادن آهن و فوالد) 

- باشد که طبق نظر متخصصین ضربهخورد، صادرات این محصوالت به صورت خام میبه چشم می

مواد هاي معدنی، اسب است که در تمامی بخشباشد.  مناي بزرگ به معادن و صنعت کشور می
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اي یا نهایی به بازارهاي داخلی و خارجی  معدنی پس از فرآوري در داخل به صورت کاالي واسطه

  .عرضه شوند

حجم ذخایرشان نیز  که بعضاً( شهرستان نیزاي مهیا شود که مواد معدنی باید به گونهشرایط 

و پس از اعمال ارزش افزوده ناشی  ها جلوگیري شود فروشی آنحفظ شده و از خام )محدود است

.  لذا مسئولین شهرستان باید اقدامات مقتضی در این از عملیات فراوري به بازار مصرف انتقال یابد

 زمینه را مبذول داشته و از این رو به اقتصاد کلی منطقه و شهرستان یاري رسانند.

  جانبه فرمانداريشهرستان با حمایت همهتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی  -11

هایی که ها و شرکتتري از سازمانکند تا بتوانیم تحلیل دقیقدل زنجیره ارزش کمک میم

تی است ااي از عملی ارزش مجموعه يزنجیره.  توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی دارند داشته باشیم

به خلق ارزش منجر شود.محصوالت از  پذیرد تاکه در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می

کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.یک هاي این زنجیره عبور میحلقه

ها ایجاد براي خود مزیت در هزینههاي زیر به صورتارزش  يتواند با استفاده از رنجیرهمی صنعت

  کند:

  رزش.ي فعالیتهاي خاص در زنجیره ا با کاهش هزینه -

  ارزش. يبا تنظیم مجدد زنجیره -

ي ارزش هر صنعت اطالعات کامل و جامعی از تمامی فرایندها، ي زنجیرهبا مطالعه نقشه

هاي مختلف زنجیره و... حاصل کنندگان هر بخش از زنجیره، ارتباط بخشبازیگران زنجیره، تأمین

کنندگان مواد اولیه تا جیره از تأمینشود.  در این نقشه تمامی ارتباطات بین تمامی مراحل زنمی

ها و... خورد.  تمامی نهادها، مؤسسات، سازمانکنندگان این محصول به چشم میانواع مصرف

  درگیر با صنعت در نقشه زنجیره قابل مشاهده است.

با تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف هر صنعت در شهرستان طبس و تحلیل تطبیقی و 

توان نقاط هاي صنعت مشابه و موفق داخل و یا خارج از کشور، میره با زنجیرهاي این زنجیمقایسه

ضعف، قوت، فرصت و تهدیدات صنعت مذکور را به خوبی شناسایی کرده و در جهت رفع نقایص و 
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ها کوشید.  در تحلیل زنجیره ارزش، نفاط فشار یا همان نقاط مداخله به راحتی قابل یا تقویت قوت

کارهاي مناسب در جهت گذاران و مسئوالن را از سردرگمی در ارائه راهو سیاستاستخراج بوده 

  رهاند.بهبود صنعت می

  هاي عملیاتی پیشنهاديسایر برنامه-12

توان به هاي عملیاتی پیشنهادي در زمینه ارتقاي صنعتی و معدنی شهرستان، میاز دیگر برنامه

  موارد ذیل اشاره نمود:

  سازيموزشی توسعه صنعتی با رویکرد خوشههاي آبرگزاري دوره-

  هاي همجواراحداث مراکز اقامتی بین راهی با همکاري فرمانداري شهرستان-

گذاري در تولید گاز از هاي فراگیر ملی براي سرمایهگذاران و یا تشکیل شرکتجذب سرمایه-

  سنگذغال

  سنگساله ذغالتهیه نقشه راه و برنامه توسعه پنج-

  هاي خارج از شهرستان-جامع انتقال و تامین آب صنایع از حوزه مطالعات -

  اخذ نمایندگی دفتر نخبگان استان یزد، اتاق تعاون و اتاق بازگانی-

  دانش محور کردن روستاها-

  شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهرستاناستقرار دفتر سازمان زمین-

  اري در شهرستانگذرفع موانع اداري و حقوقی کسب و کار و سرمایه-

  هاي صنعتیتشکیل ستاد توسعه و بارآوري خوشه-
  

  هاي تجدیدپذیرانرژي- 3-2- 6

هاي ایجاد شهرك انرژي هاي تجدیدپذیر (خورشیدي) یا شرکت تعاونی ملی فراگیر انرژي- 1

  خورشیدي

هاي تجدیدپذیر باعث  توسعه و گسترش انرژيهاي قبل مفصل بیان شد همانطور که در بخش

شود که از عوامل  اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی کشور می  تحقق اهداف توسعه کمک به

  .اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوري هستند
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تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار گازهاي  هاي نو می استفاده از انرژي

اي  مچنین باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانههاي تولید و مصرف منابع انرژي و ه آالینده از بخش

  شود. که تأثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند، 

- هاي تجدیدپذیر در مناطق مستعد شهرستان طبس، یکی دیگر از برنامهایجاد شهرك انرژي

باشد.  بزرگترین مشکل استفاده از این نوع هاي نو میهاي عملیاتی پیشنهادي در زمینه انرژي

باشد که امید است با تبلیغات، مطالعات و گذاري اولیه باالي آن میهاي سرمایهزینهانرژي، ه

گذاران در این بخش تحقیقات بیشتر در این زمینه و حمایت مسئوالن در جهت جذب سرمایه

  اقدامات انجام پذیرد.

  هاي نو در سطح شهرستانهاي موجود انرژيشناسایی پتانسیل -2

گذاري در این بخش از ت افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایهانجام اقداماتی در جه

اقدامات مهم در این زمینه بوده و در سطح شهري نیز استفاده از این انرژي در تأمین بخشی از 

توان به تواند مؤثر باشد.  از جمله این اقدامات میانرژي گرمایی و حتی برق شهروندان نیز می

  موارد زیراشاره نمود:

  و بازدهی آنهادر شهرستان. هاي نو انرژي ناطق مستعدطلس و امکان سنجی متهیه ا •

با مسئولین و  هاي نو هاي انرژي متخصصین و سازمان  بین افزایش ارتباطدهی و  شکل •

  گذاران شهرستان.سرمایه

هاي  هاي نو و تعیین اولویت انرژي هتکنولوژي در زمین ههاي توسع تدوین استراتژي •

  .هاي نو انرژي هتحقیقاتی در حوز

  .هاي نو ردیابی تحوالت تکنولوژي در حوزه انرژي •

هاي نو و  هاي مربوط به انرژي کردن بستر الزم براي انتقال، جذب و صدور تکنولوژي فراهم •

  .ها سازي آن ها در استفاده و تجاري حمایت از بنگاه

 .هاي نو به استفاده از انرژيمردم شهرستان سازي و تشویق  فرهنگ •
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  هاي میکرو آبییجاد نیروگاها- 3

. به منظور دیآ یاز مباحث مهم به شمار م داریبه توسعه پا دنیجهت رس داریپا يانرژ نیتام

دارند با  یو در حال توسعه سع شرفتهیمختلف اعم از پ يکشورها ،يانرژ انمداومیاز جر نانیاطم

کاهش  يحامل انرژ کیرا به خود  یالمقدور وابستگ یحت يانرژتنوع در استفاده از منابع جادیا

ها به ویژه انرژي الکتریکی نقش محوري و  بدیهی است که در دنیاي امروز، انواع انرژي دهند.

از جله یابد.  افزایش می انرژي اساسی در توسعه پایدار جوامع دارد و با توسعه جوامع نیاز و تقاضابراي

باشد هاي میکرو آبی میاحداث نیروگاهمواردي که در سالیان اخیر بدان توجه زیادي شده است، 

  ارائه شده است. 9که شرح مبسوطی از آن در پیوست 

  هاي عملیاتیسایر برنامه- 4

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:هاي عملیاتی مربوط به مباحث انرژي نو میاز دیگر برنامه

  هاي بادي و خورشیدي کوچکاحداث نیروگاه-

  هاي نو (واحد جنوب شرق و شرق) کشورراه اندازي سازمان انرژي-

  هاي نو توسط بخش خصوصیاندازي مرکز تحقیقات انرژيراه-

  برند محور نمودن شهرستان با عنوان شهر انرژي پاك-

  احداث نیروگاه هاي بادي و خورشیدي کوچک-

  

  آموزش- 3-3- 6

  تقویت و توسعه مرکز رشد فناوري طبس- 1

اي که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد صصین حرفهمرکز رشد مرکزي است تحت مدیریت متخ

هاي اي فعال در زمینهنوپ هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهايو توسعه حرفه

اند و اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی مختلف منتهی به فناوري متشکل شده

 :کند. این خدمات شامل موارد زیر استمی

 مین محل کار (به صورت اجاره)تأ •

  خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانی •
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  خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباري، پروژه یابی و بازاریابی •

  آموزش هاي تخصصی ویژه و مشاوره •

  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري •

  اهداف مراکز رشد

 تاوردهاي تحقیقاتیبستر سازي جهت تجاري کردن دس •

 ایجاد زمینهکارآفرینی، حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوان •

 محلی مبتنی بر فناوري کمک به رونق اقتصاد •

ایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک ومتوسط دانش مدار و فناور  •

 فعال در زمینه هاي فناوري

ناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش بسترسازي به منظور ایجادفرصت هاي شغلی م •

 آموختگان دانشگاهی در زمینه هایفناوري

  تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهاي فناوري قابل عرضه به بازار •

  وظایف مرکز رشد

  حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد •

 تالش براي فراهمآوردن حمایت هاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز •

رشدارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایده هاي نو به محصوالت 

  قابلتجاري شده و تجاري سازي آنها

  نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمردستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد •

  نظارت بر فعالیت هاي واحدهایفناوري در تحقق ایده محوري آنها •

  اد بخش رشد مقدماتی در صورت نیازایج •

  هاي علمی در سطح شهرستانحمایت از برگزاري سالیانه همایش-2

هاي علمی که با مشارکت صاحبنظران و پژوهشگران در یک موضوع یا موضوعات ویژه همایش

گردد به منظور تبادل دانش و اطالعات از طریق ارائه سخنرانی به صورت ارائه پوستر با تشکیل می
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روز تا یک هفته به میزبانی  3هاي علمی معموال بین  شود. همایش کنندگان برگزار می  حضور شرکت

تواند در یکی از سطوح؛ ملی، استانی و هاي مذکور میگردند.  همایش یک نهاد علمی برگزار می

  دانشگاهی انجام پذیرد.

اندرکاران صنعت ه، دستشرکت کنندگان همایش ها استادان، پژوهشگران، ارائه دهندگان مقال

و دانشجویان هستند.  این رویداد علمی چیزي تا حدي شبیه مسابقات ورزشی است چرا که هر 

شوند.  از سوي دیگر، نمایشگاه سال یا در هر دوره آن، افراد یا مقاالتی به عنوان برتر انتخاب می

-. اهداف برگزاري همایشها براي مخاطبان آن رشته استآخرین دستاوردهاي علمی براي و تالش

  تواند موارد ذیل باشد:هاي پیشنهادي می

 نمایش و ارائه دستاوردهاي علمی. •

  آگاهی از موضوعات و نتایج تحقیقات. •

  ایجاد ارتباط بین محققان. •

  بحث و نقد تحقیقات. •

  ایجاد استمرار در فعالیتهاي علمی. •

  عالقمند شدن مخاطبان به موضوعات جدید. •

  براي دانشجو، استاد و دانشگاه. ایجاد اعتبار علمی •

  ها:از دیگر مزایاي برگزاري این همایش

 .مطرح شدن شهرستان در سطح ملی  

 هاي تحقیقاتی و مقاالت علمی مرتبط با شهرستان.انجام فعالیت  

 ها ها به سمت این پتانسیلهاي شهرستان و چرخش مسیر همایشآشکارتر شدن پتانسیل

  به نفع شهرستان. هاگیري از نتایج آنو بهره

 هاهاي حاضر در همایشهاي شهرستان به سایر نقاط کشور توسط تیمانتقال پتانسیل  

هاي فعال بومی در هاي آموزشی تخصصی مورد نیاز شهرستان و حمایت از شرکتبرگزاري دوره- 3

  این زمینه



۵۴۴ 
 

هاي مختلف شهرستان طبس از مشکالت عدم عدم وجود نیروهاي متخصص کافی در بخش

هاي  روند رو به رشد ظهور تکنولوژيشرایط کنونی شهرستان بوده است.  پیشرفت در سطح مناسب

را تحت  هاهتمامی بخشجهانی، بقا و توسع هها در عرص آوري نوین و توسعه سریعدانش، علوم و فن

 هایی تأثیر خودقرار داده و آنها را با تغییرات بسیار شگرفی روبرو کرده است. امروزه سازمان

شوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و  پیشرومحسوب می

اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند. طراحی، ساخت،  يهاي آموزشی به دو اصل ارتقا درفعالیت

ها،نیازمند  برداري و تعمیر و نگهداري تجهیزات و فرآیندهاي صنعتی و شرکت مدیریت و بهره، نصب

آوري در  هایدانش و فن هاي روزآمد و متناسب با پیشرفت مستمر اطالعات و مهارت يو ارتقا کسب

هاي عمومی و تخصصی  باشد و در این راستاآموزش سطوح مدیریتی، کارشناسی و تکنسینی می

  ت.کوتاه مدت تاکنون نقش بسیار مؤثر و حیاتی را ایفا نمودهاس

هاي صنعتی، ه اجراي آموزشات الزم به کلیه بخشهایی در شهرستان که موظف بایجاد شرکت

شود.  معدنی، کشاورزي، خدماتی، بهداشت و دروانی و...باشند، امري الزم و ضروري محسوب می

توانند به تعلیم نیروي انسانی ماهر و ها میها و هنرستانها در کنار دانشگاهوجود این شرکت

  دمند باشد.متخصص و متناسب با نیاز شهرستان مفید و سو

هاي شور، آالت و تجهیزات، آبشناسی، ماشیناندازي مراکز تحقیقاتی صنایع فرهنگی، زمینراه- 4

  گیاهان دارویی و شتربا همکاري بخش خصوصی

اي به هاي قبلی بیان شد، اهمیت وجود مراکز تحقیقاتی در هر زمینههمانطور که در بخش

در این میان توجه به تحقیقات در  گریزناپذیر است.نی، امري الزم و منظور ارتقاي شرایط کنو

شناختی، کویر، گیاهان سنگ، انرژي نو، زمینهاي استراتژیک شهرستان از جمله، ذغالزمینه

-دارویی (به ویژه زعفران و انغوزه) در جهت ارتقا و پیشرفت این موارد الزم و ضروري به نظر می

  رسد.
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  نشگاهی شهرستانارتقاي آموزش عالی و مراکز دا -5

از آنجا که بخش آموزش عالی (به خصوص دانشگاه) از ارکان مهم پیشرفت صنعتی و اقتصادي 

تواند از جمله هایی در جهت ارتقا و پیشرفت این بخش نیز میشود، انجام برنامهجامعه شناخته می

ي موارد ذیل هاي عمل پیشنهادهاي مورد توجه مسئوالن محسوب شود.  از جمله برنامهفعالیت

  هستند:

هاي مختلف دانشگاهی در راستاي تطابق و کاربرد در عرصه علوم و تدوین نظام آموزشی رشته-

  فنون مورد نیاز شهرستان

  اي و جغرافیایی.هاي منطقههاي خاص و کاربردي با استفاده از پتانسیلدایر نمودن رشته-

هاي آموزشی و بخش و ایجاد زمینهبه کارگیري اعضاي هیئت علمی جدید در راستاي تنوع -

  پژوهشی جدید.

  هاي آموزشی و آشنایی با علوم و فناوري نوین براي اساتید و دانشجویان.برگزاري دوره-

  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی براي توسعه دانشگاه و مراکز عالی.-

ر نمودن داهاي دانشجویی و جهتنامههاي تحقیقاتی دانشگاه و پایاندهی طرحسامان-

  موضوعات انتخابی

  ایجاد ساز و کار مناسب ارتباط صنعت و دانشگاه.-

  پژوهشی-ها و مراکز علمیتجهیز، توسعه و به روز کردن آزمایشگاه

  ها.هاي ناهنجاري فرهنگی در دانشگاهکاهش زمینه-

  تدوین نقش دانشجویان در پویایی و نشاط اجتماعی.-

  امنیت پایدار شهرستان.تبیین نقش دانشگاهیان در ارتقاي -

  ها:سایر برنامه- 6

ها و سمینارها، تورها و بازدیدهاي هاي تخصصی، همایشبرگزاري دوره هاي آموزشی، کنفرانس-

  ها و نهادها وعامه مردممورد نیاز سازمان

  دانایی محور نمودن شهرستان-
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ها و مراکز ا، دانشکدههاي و دانشگاههاي فنی و حرفهگیري کامل از هنرستاناحداث یا بهره-

  تحقیقاتی

  هابازسازي و ایجاد واحدهاي آموزشی روستایی در تمام روستاها و قریه-

  البالغهاندازي دانشکده قرآن و نهجراه-

  شناسایی، توسعه و آموزش هنر و کسب و کارهاي بومی و روستایی رایج در گذشته-

  ایجاد اولین پارك علم و فناوري روستایی-

  آموزيهاي پیشرفته حرفهدورهبرگزاري -

  

  گردشگري- 3-4- 6

  واگذاري مناطق حیات وحش به بخش خصوصی و جذب توریست شکار- 1

گسترش خصوصی سازي موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه پرواضح است که 

شود و منابع بخش خصوصی براي پیشرفت مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می

.  به دلیل اهمیت کمی که به بخش حیات وحش دهددر کنار منابع محدود دولت قرار می جامعه را

رود با واگذاري این بخش به بخش خصوصی تا حدي به حفظ و شود انتظار میشهرستان داده می

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:ارتقاي آن کمک شود.  از فواید خصوصی سازي می

  فزودهوري و ارزش اافزایش بهره •

  بهبود کیفیت خدمات •

  بهبود کمیت خدمات •

  هاکاهش خرابی •

  جدا شدن مسایل اقتصادي و سیاسی از یکدیگر •

  درمانیگردي و توریسماحداث مرکز تحقیقات کویرشناسی و بیابان-2

اند و برداري نرسیدههایی که در کویرها وجود دارد آنگونه که باید به بهرهها و پتانسیلجاذبه

گونه س نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاري از اراضی این شهرستان بدون هیچشهرستان طب

هاي موجود در کویر باشند.  انجام تحقیقات و اقدامات الزم در زمینه استفاده از پتانسیلکاربري می
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هاي عمل مناسب در این شهرستان قلمداد شود.  در ذیل تواند از برنامهشهرستان طبس نیز می

هاي کویري که کم کم مورد توجه قرار گرفته شده است بیان شده است.  احداث ی از پتانسیلبرخ

هاي استفاده هرچه بیشتر از این منابع طبیعی نیز الزم و مراکزي در جهت تحقیقاتی در زمینه

  رسد.ضروري به نظر می

دبختی نیستند، بلکه با توجه به نوآوري در علم و پیشرفت تکنولوژي کویرها دیگر مایه ب هامروز

که هم از کویرهاي  چرانعمت و موهبت بزرگ الهی هستند  هعامل توسعه هستند. کویرها امروز

توان دار میدر زمینه کویرهاي گیاه  .توان بهره برد هم از کویرهایی بدون پوشش گیاهی دار می گیاه

هترین محل بکه  آنا ضمن این نوع کویره که بهترین چراگاه و مرتع براي شتر است.  بیان داشت

بسیاري از حیات وحش باشد، مکانی براي پرورش برخی حیوانات از جمله شتر میبراي پرورش 

تبع آن صنایع دام توسعه  است.بنابراین اگر از این کویرها به عنوان مرتع استفاده کنیم دامداري و به

اري از کویرهاي فاقد گیاه در خود برد کند و بسیاري از مواد غذایی مورد نیاز براي بهره پیدا می

 شود.  همین منطقه تولید می

بسیاري از گیاهانی که در  و منبع گیاهان دارویی و صنعتی استاین نوع کویرها از سوي دیگر، 

انغوزه از  رویند یا گیاهان صنعتی هستند یا دارویی.  هاي شور و قلیایی) می منطقه کویري (خاك

باشد که نیاز به توجه هاي شهرستان طبس میجود در کویرها و دشتبارزترین گیاهان دارویی مو

  شود.بسیار زیاد مسئوالن به این گونه گیاهی احساس می

و  شترسواري همچنین هاي توریستی آن و جاذبه هاي شهرستان طبس،دیگر قابلیت کویر از

به  می از کویر استهاي پتروشی اد اولیه کارخانهوم بسیاري از همچنینباشد.  گردي میبیابان

کند و موارد  امالح کلورول کلسیم که جاذب رطوبت است، یعنی رطوبت را جذب میعنوان مثال 

دارد.  نیز مصرف دارویی بسیار گران بوده واستفاده آن در صنعت بسیار زیاد است. کلورولکلسیم 

سازي و  ینده، شیشهدر تولید مواد شو از دیگر مواد قابل استحصال در کویر است کهسولفات سدیم 

  شود. کاغذسازي استفاده می

  



۵۴٨ 
 

  گردي و گردشگري درشهرستانتوسعه کویرنوردي، بیابان - 3

  هاي گردشگرري و کویرنوردي با کارکردهاي ویژه آنتأسیس و حمایت از فعالیت شرکت •

  هاي کویري و جذاب توریستی و متلایجاد مراکز اقامتی کویري و بیابانی به صورت هتل •

رود در هاي قبلی نیز به اهمیت این موضوع اشاره شده است انتظار میکه در بخش همانطور

فصولی که تعداد گردشگران و مسافران در شهرستان طبس زیاد هستند، اقدامات کویرنوردي و 

ها به صورت دائمی شناسایی و تبلیغات در این زمینه آغاز شده و پس از گذشت مدتی این فعالیت

-هاي متعدد گیاهی و جانوري نیز میهاي حیات وحش شهرستان و گونهانسیلصورت پذیرد.  پت

  ها مؤثر باشد.تواند در تمایل گردشگران به شناخت این جاذبه

  هاي عملیاتی:سایر برنامه- 4

گیري و ایجاد توسط بومیان منطقه و هاي خصوصی دوستدار حیات وحش جهت شکلایجاد شرکت-

  ط زیستمعتمدین و محافظین محلی محی

  واگذاري مناطق حفاظت شده و حیات وحش شهرستان به بخش خصوصی-

  جذب توریست شکار-

  تصویربرداري و مستندسازي حیات وحش-

  تهیه مستندات و گزارشات کویرنوردي و بیابانگردي بومی شهرستان-

  المللی بیابانایجاد نمایندگی مرکز تحقیقات بین-

  ديگراحداث منطقه ویژه کویر و بیابان-

  

  صنایع فرهنگی به استثناي گردشگري- 3-5- 6

  ارائه خدمات رفاه اجتماعی شامل:- 1

  ها، مراکز شادي و تفریحی عمومی و خصوصی متعدد در شهرستاناحداث پارك •

هاي شاد و تفریحی متناسب با سلیقه مردم شهرستان در زمینه سیرك، برپایی مراسم •

  بازي و...موسیقی سنتی، جشن و نمایش، شعبده

 هاي تجاري، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و...احداث مجتمع •
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  روي و...)برگزاري مسابقات ورزشی و فرهنگی در سطح شهرستان (همچنین همایش پیاده •

بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته (سامانه پیامکی و اینترنتی ایجاد شده) از مشکالت 

باشد.  تعطیلی تنهاي اندن اوقات فراغت میمردم شهرستان طبس، کمبود امکاناتی جهت گذر

  شود.سالن سینماي شهرستان نیز از نکات منفی در این شهرستان تلقی می

گشاي بسیاري از تواند راهها و مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، تجاري و... میاحداث پارك

سئولین مندي مردم از متواند رضایتمسائل و نقاط ضعف شهرستان محسوب شود که می

  شهرستان را بیش از پیش فراهم آورد.

  تبلیغات، ترویج و گسترش صنایع فرهنگی شهرستان -2

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله اقدامات پیشنهاد شده می

هاي نهفته در میراث فرهنگی (مادي وغیرمادي)، میراث طبیعی، ها و ظرفیتمعرفی ارزش •

  .ايدر سطح ملی، منطقهتی و... و صنایع دس دانش و هنرهاي سنتی

  .تاریخی و طبیعی و تدوین هرم ارزشی آنها ،هاي فرهنگیطبقه بندي آثار بر اساس ارزش •

(ملموس وغیرملموس)، هنرهاي سنتی و طبیعی،  هاي میراث فرهنگیسازي ارزشنهادینه •

 يتقاهاي رسمی و تخصصی و ارحفظ و تقویت سرمایه اجتماعی بخش از طریق توسعه آموزش

خردمندانه  برداريمسئولیت همگانی و مشارکت حداکثري مردم در حفاظت و بهره ،آگاهی عمومی

  .از آنها

هاي علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرائی با مراکز آموزش عالی، دانشگاهی و توسعه همکاري •

... مؤسسات پژوهشی در بخش میراث فرهنگی(ملموس وغیرملموس)، طبیعی، صنایع دستی و

  هاي آموزشی متناسب و...)ها و دورهها و تحقیقات دانشجویی، برگزاري کالسند پروژه(همان

هاي جدید بمنظور پاسخگوئی به حمایت از تنوع محصوالت صنایع دستی و خلق مزیت •

  .بازارهاي هدف

هاي خالقانه و ابتکارات داوطلبانه در بخش میراث تدوین نظام جامع حمایت از فعالیت •

 و...، صنایع دستی فرهنگی، طبیعی
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  هنري در سطح شهرستان- هاي فرهنگیحمایت و برگزاري فعالیت- 3

  فعالیتهاي فرهنگی - الف

- هاي داستانهاي آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل: کالس طراحی و برگزاري دوره- 

  نویسی، بررسی و نقدکتاب.

  منظور انتشار کتاب. هاي انتشاراتی بهانجام فعالیت-

  و توزیع کتاب در داخل و خارج از شهرستان.تهیه - 

  فعالیتهاي هنري -ب

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد هنري. طراحی و برگزاري دوره-

  هاي هنري.تأسیس نگارخانه و یا برگزاري نمایشگاه-

  هاي هنري. هاي موسیقی و جشنوارهبرگزاري کنسرت- 

  برگزاري هنرهاي نمایشی.-

  ثار صوتی و شنیداري.تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آ- 

  هاي هنري و یا دعوت از آنان براي اجراي مراسم.اعزام گروه- 

  هاي سینمایی و سمعی و بصريفعالیت -پ

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی. طراحی و برگزاري دوره- 

  هاي عکس، اسالید.هاي سینمایی و نمایشگاه برگزاري جشنواره-

  غاتیهاي مطبوعاتی و تبلیفعالیت -ت

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی. طراحی و برگزاري دوره- 

  نامه و نشریه داخلی. انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه-

هاي تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات  تهیه، تنظیم، مشاوره و اجراي برنامه-

  سیس کانون آگهی و تبلیغاتی.براي معرفی و فروش کاال یا خدمات مربوطه از طریق تأ

  ها. هاي مطبوعاتی و سایر رسانهتأسیس دفاتر نمایندگی-
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قبول نمایندگی و یا تأسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه براي عرضۀ  -

  مستقیم مطبوعات.

  هاي مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.طراحی و برگزاري نمایشگاه-

  هاي آموزشی فعالیت -ث

  لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداري و... هنگی:فر-

پردازي، طراحی لباس، بازیگري (تئاتر)، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی،  سازي، چهره هنري: موسیقی، حجم-

  کامپیوتر گرافیک (طراحی و ...) هنرهاي دستی، نگارگري و...

  و... کارگردانی، فیلمسازي، عکاسی، بازیگري (سینما)سینمایی و سمعی و بصري:-

  آرایی، ویراستاري و روابط عمومی. نگاري، خبرنگاري، صفحه روزنامهمطبوعاتی:-

  هاي مهارت آموزي (کار و دانش) در زمینه هاي: دوره-

 آرایی کتاب و نشریات، چاپ و صحافی. فرهنگی، مطبوعاتی از قبیل: طراحی و صفحه  

 ،هنرهاي دستی. هنري، سینمایی و سمعی و بصري از قبیل: عکاسی و فیلمبرداري  

هایی جهت عرضه محصوالت تولیدکنندگان در اجراي طرح مشاغل خانگی و برپایی نمایشگاه- 4

  سطح شهرستان

امروزه کسب و کارهاي خانگی به عنوان راهکاري مهم براي ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر 

جاد مزایاي سبب ای» منزل«گردند. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در جهان محسوب می

توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی شود، که از جمله میها میبسیاري براي شاغلین آن

هاي مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه

کان انتقال تجارب از طریق هاي کار خانوادگی، اماز نیروي کار سایر اعضاي خانواده و ایجاد زمینه

  خانواده و... اشاره نمود. يشاگردي بین اعضا- آموزش غیررسمی به شیوه استاد

لزوم اجراي این طرح با توجه به وجود صنایع دستی متنوع و گوناگون در شهرستان طبس 

تواند عاملی در جهت شود. این امر عالوه بر رونق اقتصادي در این شهرستان، میاحساس می

  اساندن هرچه بیشتر این شهرستان شود.شن
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  هاي عملیاتیسایر برنامه-5

  هاي معرفی صنایع فرهنگیبرگزاري همایش-

  ریزي صنایع فرهنگیتشکیل کارگروه برنامه-

  ایجاد مشاغل خانگی با پایه صنایع فرهنگی-

  ایجاد خوشه صنایع فرهنگی طبس-

  ایجاد سازمان توسعه صنایع فرهنگی طبس-

  هاي فرهنگیپارك فناوري اندازيراه-

  

  بهبود فضاي کسب و کار- 3-6- 6

ایجاد و راه اندازي مرکز خدمات کسب و کار و فناوري طبس با تأکید بر ذغالسنگ، معادن و - 1

  صنایع تبدیلی کشاورزي

خدمات توسعه کسب و کار شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات غیرمالی است که به منظور 

دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی این بنگاهها ارائه  کوچک و متوسط، بهبود عملکرد بنگاههاي

می گردد.امروزه نقش و اهمیت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه کمی و کیفی بنگاههاي 

کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبی شناخته شده و به عنوان ابزاري براي توسعه بنگاهها 

هاي اخیر کشورهاي در حال توسعه توجه ویژه گرفته است .در سال مورد توجه سیاستگزاران قرار

اي به ارائه خدمات کسب و کار به واحدهاي کوچک و متوسط و ایجاد مراکز الزم براي این امر 

باشند که با اي مینموده اند. مراکز خدمات کسب و کار مجموعه اي از فضاهاي آموزشی و مشاوره

هاي صنعتی بزرگ شرایط فنی و اقتصادي واحدهاي صنعتی در شهركهدف ارتقاء فناوري و بهبود 

  :اندازي مراکز خدمات کسب و کار عبارتند ازاهداف راه به طور کلی ایجاد خواهند شد.

توسعه صنعتی مناطق از طریق ارائه خدمات و ارتقاء بهره وري و سطح کیفی صنایع و  •

  خدمات.

  مکان.ها در یک تمرکز ارائه خدمات و پشتیبانی •
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گر کاهش دیوان ساالري و اجتناب از هدر دادن زمانی که باید در خدمت تولید صنعت •

  باشد.

  ایجاد اقتصاد هم مکانی و هم افزایی بین صنعتگران و میان آنها و ارائه دهندگان خدمات. •

  هاي شغلی مفید و الزم براي توسعه.ایجاد فرصت •

به صورت زیر  از طرف نهادهاي مختلف دمات متنوعختوانند مراکز خدمات کسب و کار می

  ارائه دهند:

  )ICT( شبکه فناوري اطالعات و ارتباطات -1

راه اندازي شبکه فناوري اطالعات و ارتباطات، موجبات تسهیل ارتباطات  تواند بااین مرکز می

ه نحوي که ها و...) را فراهم سازد بها و تشکلبین عوامل مختلف سیستم (اعم از نهادها، سازمان

هاي تخصصی جهت دریافت متقاضی با مراجعه به این مراکز پس از ثبت درخواست خود به بخش

خدمات هدایت خواهد شد. شبکه مربوطه تمهیدات الزم جهت استفاده از خدمات اینترنتی و 

  کند.بینی میاینترانتی را پیش

  خدمات آب، برق، گاز، تلفن، کار و تامین اجتماعی، بیمه و بانک -2

هاي مختلف به شکل کز خدمات کسب و کار خدمات ارائه شده توسط نهادها و سازماندر مرا

افزاري با هماهنگی با نهادها و متمرکز و حقیقی در محل مراکز و یا مجازي و با تمهیدات نرم

  گردد.گران ارائه میهاي تخصصی باال به صنعتسازمان

  هاي همایش و کالسهاي آموزشسالن -3

-هاي همایش و کالسو کار با توجه به سطح نیاز مناطق، تجهیز به سالنمراکز خدمات کسب 

دانش  يهاي آموزشی مختلف براي ارتقاهاي آموزش جهت برگزاري سمینارها و دوره

  تولیدکنندگان و آگاهی دادن به آنها از تحوالت در پهنه جهان و در سطح ملی، خواهند شد.

  هاي حقیقی و مجازينمایشگاه -4

هاي مناسب، اقدام کسب و کار با بکارگیري فناوري اطالعات و با اختصاص مکان مراکز خدمات

  .نمایدهاي مجازي و حقیقی محصوالت براي تولیدکنندگان میبه راه اندازي نمایشگاه
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  مراکز انکوباتور -5

هایی مجهز به تجهیزات الزم نوآوران و مخترعینی که اختیار گذاردن مکان این بخش با

آنها هنوز به مرحله ساخت نمونه نرسیده است را تشویق به این مهم نموده و تراوشات فکري 

هاي بعدي را جهت تبدیل نمونه اختراع به محصول صنعتی در مراکز تولیدي تمهیدات و هماهنگی

  نماید.حمایت می

  مجله و نشریه - 6

ي هامراکز خدمات کسب و کار با راه اندازي نشریه اختصاصی موجبات ارتباط بین بخش

  سازد.مختلف تولید از ماده اولیه تا بازار نهایی مصرف را فراهم می

  آزمایشگاههاي تخصصی و مراکز تست -7

ریزي متمرکز و با هدف حداکثرسازي استفاده از یک برنامه این مراکز همچنین به کمک

ال هاي تخصصی و مراکز تست و یا فعاندازي آزمایشگاهامکانات موجود، تمهیدات الزم جهت راه

  سازد.هاي موجود که در اختیار نهادهاي دیگر هستند را ممکن میسازي آزمایشگاه

  ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی -8

-مراکز خدمات کسب و کار با برقراري ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نیازهاي صنعت 

نعتی در اختیار مراکز مربوط قرار ص-گران را پس از پردازش و تبدیل آنها به پروژه هاي تحقیقاتی

-گران به مباحث نوآوري تقبل میها را با هدف ترغیب و تشویق صنعتدهد و بخشی از هزینهمی

  کند.

  مراکز مشاوره -8

-Onهاي الزم جهت استقرار و یا ارتباط زیرساخت هاي این مراکز این است کهاز دیگر فعالیت

Line ،مین کرده و بخشی از أطراحی، معماري، مالی، بازرگانی ت با مراکز مختلف مشاوره اعم از فنی

کیفی و استاندارد کردن  يارتقا  هاي مربوط به شرطی که موجبات به روز شدن فرآیند تولید،هزینه

  .گیردعهده میه ها فراهم آید را بمحصول و نوآوري در بنگاه
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  آموزش و ارتقاء بهره وري نیروها و منابع انسانی -9

هاي منابع انسانی صنایع اقدام به برگزاري کیفی و مهارت يبا هدف ارتقامراکز همچنین این 

هاي مربوط را نماید و بخشی از هزینههاي مهارتی متنوع در سطوح مختلف میهاي آموزشدوره

  پس از اطمینان از بکارگیري اثربخش آنها در مراکز تولیدي تقبل می کند.

  مللیشرکت در نمایشگاههاي ملی و بین ال -10

هاي ملی و مراکز خدمات کسب و کار تمهیدات الزم جهت تسهیل شرکت صنایع در نمایشگاه

  سازد.هاي موجود فراهم میبین المللی را با هماهنگی با نهادها و سازمان

  ارتباط با نوآوران و مخترعین و انتقال دانش فنی -11

فناوري اطالعات خود از  هاي داده ها در سیستممراکز خدمات کسب و کار با ایجاد پایگاه

گران رسانی به موقع به صنعتهاي موجود در سطح کشور و دنیا آگاه شده و با اطالعنوآوري

کیفی محصوالت  يصنعتی با هدف ارتقا-موجبات ارتباط نوآوران و مخترعین را با مراکز تولیدي

سازد. مرکز پس از هم میگران و ادغام نوآوري و استفاده بهینه از خدمات فکري آنها را فراصنعت

هاي مربوط، بخشی از هزینه خرید و بکارگیري آن در صنایع را اطمینان از اقتصادي بودن نوآوري

  کند.تقبل می

  خدمات حسابداري و دفترنویسی -12

مراکزخدمات کسب و کار با تمهیدات الزم و هماهنگی با هم و همچنین با نهادهاي تخصصی 

هاي نرم افزاري استاندارد حسابداري و دفترنویسی را سیستم در سطح کشور موجبات بکارگیري

هاي ترغیب و تشویق و تقبل براي تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات تدوین و با اتخاذ سیاست

  نماید.هاي مربوط آنها را مجاب به بکارگیري آنها میبخشی از هزینه

  تسهیالت و خدمات مالی -13

تخصصی و یا یک صندوق عمومی (با وظایف متعدد) راهکار هاي با ایجاد صندوق این بخش

کیفی و ارتباط با بازارهاي صادراتی را عملیاتی  يارائه تسهیالت و تقبل بخشی از هزینه هاي ارتقا

  کند.می
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  ارتقاي فضاي کسب و کار شامل موارد زیر:-2

انک شناسایی موانع کسب و کار شهرستان از طریق پرسشنامه تحلیلی کسب و کار ب •

  جهانی

تشکیل اتاق فکر کسب و کار شهرستان جهت حذف و یا کاهش موانع کسب و کار و بهبود  •

 هاآن

  ایجاد شوراي کسب و کار شهرستان •

  هاي سرمایه گذاري در سطح شهرستانمعرفی اولویت- 3

  

  کشاورزي-3-7- 6

  هاي خصوصی تحقیقات کشاورزي صنعتیاندازي شرکتبسترسازي و حمایت از راه- 1

هایی است که بتوانند عملیات کشاورزي مربوط به عه کشاورزي نیازمند نهادها و سازمانتوس

هاي جدید علمی انجام دهد و بیشترین بازدهی و  محصوالت زراعی و باغی را بر اساس یافته

مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش  محصول را در بهره گیري از منابع به دست آورند.

-مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصوالت آنها از جمله زمینهارقامانتخاب  گیاهان زراعی و

توانند به فعالیت ها میهایی که این شرکتتواند باشد.  ازجمله زمینهها میهاي فعالیت این شرگت

  بپردازند موارد ذیل است:

  زراعتی  اصالح نباتات •

  هاي آزمایشیژنتیک، آمار و طرح •

 تولید محصوالت زراعتی •

  هاي دارویی از گیاهان داروییفرآوري و تولید اسانس •

امروزه بازاریابی یکی از عالوه بر موارد ذکر شده توجه به این نکته الزم و ضروري است که 

تولیدات روستایی بسیار  هاي نظام تولید روستایی و کشاورزي است که اهمیت آندر فرآیند ضرورت

شود  اهمیت توجه به بحث بازاریابی محصوالت کشاورزي به حدي است که گفته میت.  مشهود اس

بخش کشاورزي   اصالح نظامبازار محصوالت کشاورزي، اهمیتی بسیار بنیادین در فرآیند توسعه
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ل یند تولید به دلیوري فرآ هاي فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره چراکه بسیاري از طرح، دارد

  د.شون میا هاي نظام بازار محصوالت کشاورزي و ضعف اقتصادي تولیدکننده، در عمل اجر نقصان

مسائل و مشکالت بسیاري در زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزي در کشورمان وجود دارد 

فصلی بودن  ت،توان به نامناسب بودن ساختار تسهیالت بازاریابی، ناپایداري قیم کهاز آن جمله می

تولیدات کشاورزي، نامناسب بودن سیستم اطالع رسانی بازار، هزینه باالیتولید و ضایعات فراوان در 

هاي فراوان وهمچنین نامناسب بودن  طول مراحل مختلف تولید، حضور دالالن و واسطه

ه کرد که همه هاي بازاریابیتولیدات روستایی اشار هاي دولت در زمینه توسعه بازار و سیاست حمایت

کشاورزان به درآمدهاي باال و افزایش ارزش  این عوامل دست به دست هم داده و مانع دستیابی

  .شود افزوده محصوالت تولیدي و همچنین مبارزه بافقر و محرومیت روستائیان می

دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز براي برداشت انواع  ضایعات محصوالت کشاورزي به

بندي، تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید، موجب  راعی و باغی و نبود صنایع بستهمحصوالت ز

کنندگان به هدر رفته و حتی در برخی  شده است که در برخی محصوالت حاصل دسترنج تولید

موارد در محصوالتی که بازار مصرف داخلی به شدت نیازمند این محصوالت است نابسامانی عرضه 

  در جهت تأمین این نیاز بود ه است. و ضایعات، مانعی

تواند به دالیل  علت نخست بروز ضایعات در محصوالت کشاورزي بیولوژیکی است، ضایعات می

مختلفی نظیر میکروبیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی و حتی روانی در بخش کشاورزي ظاهر 

هاي برداشت محصول و بسته  شود این در حالی است که عوامل بعدي نظیر ناکافی بودن مهارت

هاي فرآوري،  ونقل، کمبود تجهیزات خشک کنی محصول و نظام بندي، نبود انبار و امکانات حمل

نبود تعریف استانداردهاي قانونی و مدیریت تولید نیز در ایجاد ضایعات نقش مؤثري را ایفا 

  کنند. می

ها و مراکز تحقیق بیان شده رکتهاي شتواند از جمله فعالیتموارد ذکر شده در باال نیز می

ها شاهد رشد و شکوفایی بیشتر صنعت رود با فعالیت مناسب این مراکز و شرکتباشند و انتظار می

  کشاورزي شهرستان باشیم.
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ایجاد شرکت تخصصی و فعال در زمینه سیستم هاي آبیاري(تحت فشار، زیرسطحی سفالی)، -2

  تامین آب و تولید ادوات مرتبط

هاي نوین آبیاري در شهرستان طبس موجب شده که بیان شدن عدم استفاده از روشهمانطور 

هایی در این که هدررفت آب در این شهرستان باال رفته و بحران آبی ناشی از آن موجب محدودیت

تواند کمک هاي نوین آبیاري در این بخش میصنعت گردیده است. از این رو استفاده از روش

درصد و  70دستیابی به راندمان آبیاري بارانی تا اورزي منطقه داشته باشد.  شایانی به صنعت کش

است، یعنی در درصد  98و در آبیاري زیرسطحی سفالی تا  درصد95اي تا راندمان آبیاري قطره

- درصد آب تلف می5اي تا درصد و در سیستم آبیاري قطره3تا زیرسطحی سفالی  سیستم آبیاري

هاي گزاف و تسطیح اراضی مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه شود، در حالیکه آبیاري

مین ه کند و در وضعیت سنتی که اکثر اراضی کشور ما بهدرصد تجاوز نمی 50راندمان آبیاري از 

 این درصد می باشد. این بدین معنی است که اگر از 35شود حتی کمتر از ترتیب آبیاري می

هاي رود و با احتساب آب تلف شده در کانالآب مزارع از بین میدرصد  65 شودها استفاده نروش

زیر سطحی هاي آ بیاري کند. لذا با استفاده از سیستمدرصد تجاوز می 75انتقال میزان تلفات از 

به رشد  با مصرف آب کمتر و تو لید محصول بیشتر توان از تلفات آب جلوگیري کرد ومیسفالی 

  نائل آمد. )اجتماعی دست یافت و توان به توسعه پایدار اقتصاديیکه بر اساس آن م(اقتصادي 

  احداث سدهاي زیرزمینی- 3

شند و با مسدود کردن جریان هایی هستند که در زیر زمین ساخته میسدهاي زیرزمینی سازه

شوند.  سدهاي زیرزمینی در هاي زیرزمینی، سبب ایجاد ذخایر آبی در زیز زمین میطبیعی آب

- هاي دائمی)، ساخته میهاي فصلی (و نه رودخانهرودهاي آبراهههاي خشک و خشکههمحل آبرا

هاي شود که این آبشوند.  بدین ترتیب به جاي ذخیره آب در سطح، در زیر زمین آب ذخیره می

  گذاري یا حفرچاه، پمپاژ نمود.توان با لولهذخیره شده را می

باشد و باتوجه به اینکه سدهاي یابی میاولین قدم در احداث سدهاي زیر زمینی مکان

ر نقطه اي را ندارند پس با توجه به خصوصیات و اقلیم منطقه باید هزیرزمینی امکان احداث در 
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داراي شرایط بهترین مکان براي احداث در نظر گرفته شود. منطقه مورد نظر از نظر اقلیمی باید 

  د:زیر باش

  .داراي اقلیم خشک یا نیمه خشک باشد -

  .بارندگی نامنظم یا کم باشد یا در فصولی که به آن احتیاجی نیست باشد- 

  هاي خصوصی پروش شتر و شترداريساماندهی و حمایت از تشکیل شرکت- 4

توان  یکی از مشاغل کویرنشینان به حساب آمده که با احیاي آن می بانی و پرورش شترشتر

زایی  قشر محروم ایجاد کار و اشتغال مین گوشت و شیر کویرنشینان براي اینأعالوه بر ت

کرد.متأسفانه پرورش شتر نیز همچون برخی محصوالت کشاورزي و دامی در کشور مظلوم واقع 

تشویق به شترداري در مناطق .  هاي پرورش این حیوان از نظر دور مانده است شده و مزیت

راهبردي تعریف شود  باید براي تحقیقات مرتبط با شتر برنامه و شترخیز کشور ضروري است

  .کشیده خواهد شدبه بیراهه  وجود نداشته باشد این امراي  چراکه اگر در این خصوص برنامه

ذائقه مردم در ترجیح گوشت توجه به این نکته الزم و ضروري است که عواملی چون؛ 

دم عدم استفاده از گوشت شتر در صنایع کنسروسازي و صنایع گوشتی، ع نشخوارکنندگان کوچک، 

هاي کشور  آمد از شیر شتر، نظام سنتی شترداري و چراي آزاد شتر در بیابان وري صحیح و کار بهره

  شود. از عوامل روند کند توسعه شترداري در کشور محسوب می

  

  نظام اجرایی و رسالت فرمانداري-4- 6

-اطالق میآینده مفهومی بنیادي و بی نیاز از تعریف است و به رویدادهایی که پیش رو داریم 

شود. جیم دیتور در مقاله اي درباره مبانی اندیشیدن به آینده موارد ذیل را به عنوان اصول خود 

  ذکر می کند:

ترین نکته اي که باید درباره آینده بدانیم ، این است که آینده قطعی هنوز نیامده و مهم - 

آینده مانند گذشته هنوز وجود ندارد که بتوان آن را شناخت. آنچه مسلم است این است که 

  نخواهد بود.
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هاي ممکن و محتمل یا آینده مطلوب و نا مطلوب سخن توانیم درباره آیندهما تنها می - 

 بگوییم.

هاي ممکن و محتمل را می توان و باید پیش گویی کرد، ولی آیندهتوان پیشآینده را نمی - 

 کرد.بینی کرد. همچنین می توان تصویر آینده مطلوب و ارجح را ترسیم 

هر ایده مفیدي که درباره آینده ارائه می شود به احتمال قوي در بدو امر مضحک به نظر  - 

 خواهد رسید.

›› محتمل ترین رویداد در آینده‹‹ترین نظریه هایی که در مورد آینده به عنوان مقبول - 

یو ها ترین سنارگیرند، معموال در عمل نامحتملشوند و مورد پذیرش عمومی قرار میشناخته می

 هستند.

گیران و عامه مردم غیر سودمند ترین اطالعات ارایه شده درباره آینده در نظر تصمیم - 

 دهنده و گاه باورنکردنی و مضحک خواهد بود.معمول و حتی تکان

بنابراین توصیه به آینده نگري توصیه به پیش گویی و اقدام براي کشف آینده محتوم نیست، 

ده هاي ممکن و نامحتمل بر مبناي اطالعات به دست آمده از گذشته بلکه تالشی براي شناخت آین

و حال است تا به کمک آن، تصمیمات امروز خود را سامان دهیم. آینده نگري ، ما را در آماده 

 ).1384شدن براي طیف حوادثی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد یاري می کند (راغفر،

یابد و فرایند کار تحلیل شود، منابع تخصیص میمشخص می در برنامه عملیاتی، خروجی برنامه

گردد که هر کار گردد. هر فعالیت، هر رویه، هر فرایند بطور دقیق مشخص شده و بیان میمی

توسط چه کسی و چه زمانی انجام شود و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوي هریک از مراحل برنامه 

  به شش کلمه پرسشی زیر پاسخ داد: بایستاست. براي تحقق هرگام عملیاتی می

 چه کاري .1

 چگونه .2

 چه کسی .3

 کجا .4
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 چه زمانی .5

 ؟چه منابع پولی و فیزیکی نیاز است .6

شود و سپس پایش و کنترل پس از آنکه مقدمات کار فراهم شد برنامه تدوین شده اجرا می

  تواند به صورت زیر باشد:هاي سنجش و پایش عملکرد میگیرد. انواع شاخصانجام می

شاخص داده یا ورودي: سنجش مقدار منابع مورد نیاز براي ارائه خدمت مانند؛ نیروي - فال

شود. براي این شاخص همچنین شامل عوامل مؤثر بر تقاضا می واد و لوازم موردنیاز.انسانی، م

  رود.سنجش هزینه خدمات، ترکیب منابع مورد استفاده و مقدار منابع مورد استفاده بکار می

سنجد. بر سطح فعالیت سازمان نده یا خروجی: مقدار عرضه خدمات را میشاخص ستا-ب

ترین نتیجه این شاخص سنجش حجم کار است که همان زمان تخصیص داده متمرکز است. رایج

کنند مفید است شده پرسنل براي ارائه خدمت است. ستانده براي تعریف آنچه برنامه ها تولید می

ست چون تحقق اهداف را نشان نداده و هیچ چیزي درباره کارایی و اما کاربرد این شاخص محدود ا

تواند به مدیر بگوید که در اجراي برنامه گوید. شاخص ستانده به تنهایی نمیکیفیت خدمات نمی

چقدر موفق بوده است یا اینکه چه بخشی از کار با بقیه کار تفاوت دارد. شاخص ستانده مانند: 

 تعداد بیماران ترخیص شده.

سنجد. منعکس کننده به اهداف را می شاخص نتیجه: پیامد و آثار بلند مدت نیل برنامه-پ

 نتایج تحقق یافته و مزایاي بدست آمده است.

شاخص کارایی: منظور همان نسبت هزینه به ستاده، نسبت ستاده به داده، نسبت ستاده در -ت

 دهد.وري را نشان میواحد زمان است و همان بهره

-هایی که در جهت تامین هدف صورت میکیفیت: این شاخص اثربخشی فعالیت شاخص-ث

سنجد. زیان فقدان سنجد. این شاخص اعتبار، دقت، صحت و کفایت خدمات را میگیرد می

توان با سنجش منابع اضافی که صرف تکرار کارهاي اشتباه، اصالح خطاها و شاخص کیفیت را می

هاي درستی که بطور صحیح وارد . براي مثال درصد دادهشود جبران نمودشکایات مشتري می

  باشند.اند جزء شاخص کیفیت میکامپیوتر شده
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  پایش

ها بایستی پیشرفت عملکردها را نیز در فواصل عالوه بر پیگیري اجراي اهداف، مقاصد و برنامه

- براي ارزشیابی ریزي شده مبنایی رازمانی معین پایش کرد.  مقایسه عملکردهاي حقیقی با برنامه

کند. مدیر باید به این نتایج توجه و دلیل عدم تحقق نتایج مورد انتظار را اي را فراهم میهاي دوره

ها، اهداف و مقاصد بکار برد.  ها، رویهتعیین کند و این اطالعات را براي بازبینی و اصالح سیاست

  هداف است. هاي سنجش تحقق اترین روشکنترل پیشرفت عملکرد یکی از مهم

ها است تا از آن طریق برنامه کنترل پایش در واقع نظارت، سنجش و ثبت نحوه انجام فعالیت

شود.  موقع پایش برنامه عملیاتی بایستی به زمان، شکسته شدن برنامه به مراحل مختلف، تعیین 

ناسب برنامه با مسئول برنامه، وجود منابع موردنیاز، جزئی نمودن برنامه اجرایی به میزان کافی، ت

  اهداف و تسهیل رسیدن به مقصد توجه نمود.

کند ها با استانداردها فراهم میتوان گفت پایش، اطالعاتی براي مقایسه فعالیتبطور کلی می

هاي یک پایش موفق، ارتباطات شود. از نشانهکه به دنبال آن براي رفع نواقص، کنترل انجام می

بایست جامع، پویا، گویا و پایش می باشد.ي بموقع و دقیق میگیرزارشدهی و گمناسب و گزارش

  مؤثر باشد و نتایج حاصل از آن به اعضاي گروه بازخور شود.

در ابتدا موارد  انداز شهرستان طبس ذکر شده است.در ادامه روند تصویب اجرایی سند چشم

هاي اجرایی بر اساس نامهکلی باید مورد توجه قرار گیرند بیان شده و در ادامه روند تصویب بر

بر اساس مطالعات صورت گرفته روند  هاي کلیدي بیان شده است.برنامه عملیاتی مربوط به هسته

  تواند طبق مواد ارائه شده در ذیل باشد:هاي عملیاتی میتصویب و اجراي برنامه

از  انداز توسعه شهرستان طبس رافرمانداري شهرستان طبس موظف است سند چشم -1ماده 

  آغاز نماید. 01/01/1392تاریخ 

هدف غایی توسعه در هر بعد و تفکر و نظامی، تعالی انسان و حصول آرامش براي  - 2ماده 

هاست لذا هرگونه اقدامی که فرمانداري بتواند به اصل آرامش براي مردم شهرستان طبس و انسان

و در این میان تنها مردم و  بپوشاند درخور توجه و اجرا استمسافرین این شهرستان جامه عمل 
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نخبگان تعیین کننده ضریب دستیابی به این اصل هستند از این رو هر فعالیتی که بین فرمانداري 

  و مردم شهرستان فاصله بیاندازد ممنوع و الزم است توسط شخص فرماندار پیگیري شود.

هرستان طبس انداز توسعه شفرمانداري موظف است پس از تحقق اهداف سند چشم -3ماده 

  را از مردم کشور دریافت نماید. ملی در سطح "طبس شهر آرامش"لقب 1404در سال 

انداز توسعه شهرستان طبس، فرمانداري موظف است قبل از آغاز اجراي سند چشم -4ماده 

نسبت به تشکیل شوراي اداري شهرستان و تصویب مفاد سند مذکور طی جلسات شوراي اداري 

  شهرستان بپردازد.

انداز توسعه شهرستان طبس، فرمانداري موظف است قبل از آغاز اجراي سند چشم -5ماده 

نسبت به برگزاري تور و بازدید و دوره آموزشی اطالع رسانی سند مذکور جهت کلیه مدیران و 

  مرتبطین با اجراي آن در سطح کشور برگزار نماید.

انداز توسعه شهرستان، نسبت به چشمفرمانداري موظف است قبل از آغاز اجراي سند  - 6ماده 

ها و روستاهاي شهرستان اقدام نماید تا حمایت اندیشی با مردم در کلیه بخشبرگزاري جلسات هم

  حداکثري و بیشتر مردم شریف شهرستان طبس را جلب نماید.

انداز توسعه شهرستان، نسبت به تهیه فرمانداري موظف است قبل از اجراي سند چشم -7ماده 

  گر سند مذکور اقدام نماید.ابچه توسعه شهرستان طبس با همکاري مشاور تدوینکت

هاي را در تیراژ الزم چاپ نموده و در طول سال 6فرمانداري موظف است کتابچه ماده  -8ماده 

نفعان و مردم شهرستان انداز توسعه شهرستان، در سطح وسیع بین تمامی ذياجراي سند چشم

هاي صوتی و رسانی و تبلیغات الزم را به صورت بنر، تراکت، برنامهات اطالعتوزیع نموده و اقدام

  تصویري و... را هرساله انجام رساند.

هاي انتخاب اي مبنی بر مالكفرمانداري موظف است هرساله گزارش جداگانه -9ماده 

به انجمن انداز توسعه شهرستان جهت ارائه (شایسته ساالري) عوامل مرتبط با اجراي سند چشم

  دوستداران توسعه طبس، عامل توسعه و استانداري تهیه و تنظیم نماید.
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هاي مطالعاتی در زمینه رشد و توسعه را در حد توان فرمانداري موظف است دوره - 10ماده 

ها انداز توسعه شهرستان طبس، با همکاري دانشگاهبراي عاملین توسعه و متولیان اجراي سند چشم

هاي مربوطه بر اساس تشخیص الزام نموده و نام تهران با تقبل درصدي از هزینهو اساتید صاحب

  هاي علمی افراد ذکر شده این اقدام صورت پذیرد.هرساله جهت تقویت بنیان

انداز هاي اجراي مواد سند چشمفرمانداري موظف است جهت تأمین مالی و حمایت -11ماده 

ه فعلی شهرستان را صرف نماید و با همکاري نماینده % از بودج20توسعه شهرستان طبس، حداقل 

همچنین فرمانداري  % از بودجه مربوطه را جذب نماید.20مردم در مجلس شوراي اسالمی، حداقل 

بري از معادن استراتژیک شهرستان، تأمین % از بودجه الزم را از طریق سهم20موظف است حداقل 

هاي سیاسی خود در هاي قابل دسترسی و البیاساس کانال نماید و نیازهاي مالی دیگر برنامه را بر

  سطح استانداري، ریاست جهموري و نهاد مقام معظم رهبري تأمین نماید.

ها ویا نهادهاي دیگر تواند قسمت و یا تمامی از مواد سند را به سازمانفرمانداري می - 12ماده 

  ملکرد را به هیچ عنوان ندارد.شهرستان واگذار نماید اما حق واگذاري نظارت و بررسی ع

فرمانداري موظف است با استفاده از اختیارات و مدیریت خود قسمت اعظمی از  -13ماده 

  سپاري جامه عمل بپوشاند.سازي و برونهاي اجرایی سند را به صورت خصوصیبرنامه

فرمانداري موظف است انجمن مردمی دوستداران توسعه شهرستان طبس را با  -14ماده 

عضو متغیر با  20عضو ثابت و  15حمایت مالی کامل خود و بدون حمایت سیاسی، متشکل از 

عضویت نیمی از اعضا از روستاهاي شهرستان ایجاد نماید و کلیه اقدامات مردمی و گزارشات 

عملکرد به این انجمن ابالغ نماید.  ترکیب این انجمن توسط عامه مردم و قبل از آغاز اجراي سند 

  گردد.داز توسعه شهرستان تعیین میانچشم

هاي خود بر فرمانداري موظف است جهت پایدار ماندن و به ثمر رسیدن حمایت -15ماده 

اساس صالحدید و قوانین حقوقی جاري اقدام به اخذ وثیقه و یا هر تعهد الزم نماید.  الزم است 

 5الی  2ارندگی نداشته و بین هاي بازداین فرایند قبل از آغاز هر حمایتی صورت پذیرد و جنبه

  برابر مدت زمان حمایت باشد.
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هاي توسعه و مواد فرمانداري موظف است هر ساله گزارش عملکردي از تحقق برنامه -16ماده 

هاي جمعی و انجمن دوستداران این برنامه جهت ارائه به مردم شریف شهرستان از طریق رسانه

  ب و حمایت بیشتر مردم و مسئوالن تدوین نماید.توسعه شهرستان و نیز استانداري جهت جذ

هاي شرکت صنایع کوچک و متوسط کشور فرمانداري موظف است بر اساس فعالیت -17ماده 

ها در رابطه با عاملین توسعه خوشه دستورالعمل جامعی در زمینه عامل و یا هاي آنو دستورالعمل

توسعه شهرستان، و حداکثر یک سال پس  اندازعاملین توسعه شهرستان قبل از اجراي سند چشم

از اجراي آن بپردازد و اقدامات قانونی جهت تأیید این عمل و عقد قرارداد و آغاز به کار عامل 

انداز توسعه شهرستان را با هماهنگی هاي مرتبط با سند چشمتوسعه را انجام داده و تمامی فعالیت

هاي غیر مرتبط با عامل نیاز به هماهنگی با عامل عامل مذکور اجرایی نماید.  بدیهی است فعالیت

  ندارد.

انداز شهرستان را مطابق با نگاشت نهادي و نظام فرمانداري موظف است ستاد چشم -18ماده 

انداز توسعه شهرستان، تشکیل ، قبل از آغاز اجراي سند چشمکه در ادامه ارائه شده استاجرایی 

هاي تعیین شده را جامه سعه شهرستان و عامل توسعه برنامهداده و همگام با انجمن دوستداران تو

  عمل بپوشاند.

هاي تعیین شده در موارد مؤثر و تشخیصی بر تواند خارج از حمایتفرمانداري می -19ماده 

داران توسعه شهرستان، اساس نظرات کارشناسان و ادله محکم و تصویب ادله توسط انجمن دوست

  مایت بیشتر اقدام نماید.نسبت به اعمال حمایت یا ح

فرمانداري موظف است هرساله ظرف مدت یک ماه از آغاز سال عملکرد و ارزیابی  -20ماده 

اقدامات خود را توسط بازرسین و ناظرین مورد اعتماد آنالیز نماید و نیازهاي جدید و پایش برنامه 

  ز فصل اول سال باشد.را در دستور کار خود قرار دهد.  زمان اجراي این ماده نباید بیش ا

اندازي دفتر حامی فرمانداري و مردم شهرستان فرمانداري موظف است نسبت به راه - 21ماده 

% از اقدامات اجرایی فرمانداري و 90طبس در مرکز استان اقدام نماید و در صورت امکان بیش از 
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ن دفتر را به صورت مردم شهرستان در مرکز استان را جامه عمل بپوشاند و الزم است مدیریت ای

  مناقصه به واحدهاي خصوصی و بومی شهرستان واگذار نماید.

اي و مدیریت محالت را توسعه بخشیده و هاي محلهفرمانداري موظف است نظام -22ماده 

  ترین وجه ممکن صورت بخشد.هاي مادي و معنوي خود را از معتمدین محالت به عالیحمایت

الحسنه محلی با رویکرد هاي قرضاندازي صندوقنسبت به راه فرمانداري موظف است -23ماده 

انداز توسعه سال اول اجراي سند چشم 5اسالمی جهت تأمین مالی خرد محالت و روستاها طی 

شهرستان، اقدام نموده و در پایان مدت مذکور هر محله یا روستا حداقل از یک صندوق برخوردار 

  باشد.

هاي الزم جهت فاصله گرفتن ها و برنامهاقدامات، سیاست فرمانداري موظف است - 24ماده 

-مردم از مادیات و توجه به معنویات در حد اعتدال و اسالمی با همکاري کلیه آحاد مردم و سازمان

ها انداز توسعه شهرستان، به عمل آورد.  میزان، برنامهها و نهادها در طول دوران اجراي سند چشم

  باشد.قرمانداري می ها بر عهدهو دستورالعمل

پا فرمانداري موظف است اقدامات حمایتی خود را جهت پایدار ماندن کشاورزي خرده -25ماده 

در سطح روستاها بر اساس نظرات کارشناسان خبره و صاحب نظریه به عمل آورده و ممانعت الزم 

هاي هت اجراي نظامهاي دیگر اعمال نموده و جپا به نظامهاي کشاورزي خردهرا از تبدیل نظام

  برداري نماید.هاي بالقوه شهرستان بهرهدیگر کشاورزي از ظرفیت

فرمانداري موظف است با همکاري متخصصین برندسازي نسبت به برندمحور نمودن  - 26ماده 

روستاها و محصوالت و صنایع دستی تولیدي روستاها و همچنین صنایع دستی شهرهاي 

  لی را انجام نماید.هاي مالی کامشهرستان، حمایت

هاي روستایی گاهفرمانداري موظف است جهت جلوگیري از تخلیه کامل سکونت -27ماده 

المللی و هاي توسعه روستایی ملی و بینکارگروه توسعه روستایی ایجاد نموده و بر اساس فعالیت

  هاي مرتبط به هدف مذکور جامه عمل بپوشاند.همکاري سازمان



۵۶٧ 
 

هایی موظف است از مساجد موجود در سطح شهرستان به عنوان پایگاه فرمانداري -28ماده 

داري انداز توسعه شهرستان، استفاده نموده و هرگونه اقدام هزینهبراي اجراي مواد  سند چشم

باشد و ربط ممنوع میهاي ذيجهت ایجاد زیرساختی در مناطق مذکور توسط فرمانداري ویا ارگان

  به صورت مجزا به استانداري ارائه گردد. گزارش آن بایستی سالیانه
  

  

  صنعت و معدن -4-1- 6

  هاي توسعه خوشه صنعتی و خدماتی براي شهرستان طبسبسترسازي و اجراي پروژه- 1

انداز توسعه شهرستان ستادي فرمانداري موظف است در سال اول اجرایی سند چشم -29ماده 

عت، معدن و تجارت شهرستان، بخش خصوصی را با همکاري ادارات جهاد کشاورزي شهرستان، صن

جات شهرستان (بر اساس ضرورت و کننده سند و سایر ادارهفعال در سطح شهرستان، مشاور تدوین

- هاي تشکیل و توسعه و بارآوري خوشهتشخیص فرماندار به عنوان رئیس ستاد) جهت ایجاد زمینه

هاي مرتبط با اي اجرایی برنامهههاي صنعتی تشکیل دهد و طی جلسات ماهیانه دستورالعمل

  االجرا نماید.ها را تهیه و الزمتوسعه خوشه

ستاد مذکور موظف است در سال دوم پس از شناسایی عامل توسعه داراي توان و  -30ماده 

هاي علمی و عملی عاملین که توسط سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور متناسب با ویژگی

- هاي قابل شکلاب فرد مذکور اقدم نماید و یک مورد از خوشهمعرفی شده است، نسبت به انتخ

گیري در وهله اول (به احتمال زیاد خوشه زعفران یا انغوزه) را به صورت رسمی به جریان انداخته 

  و اقدامات اجرایی ان را به عمل آورد.

 سنگ، هايسازي ایجاد خوشهستاد مذکور موظف است اقدامات الزم جهت زمینه - 31ماده 

هاي معدنی، خوشه انغوزه، خوشه زعفران، خوشه خرما، خوشه گردشگري، خوشه خوشه خاك

اي که طی اقدامات قانونی جهت و سایر بر اساس تشخیص فراهم نماید به گونه انرژي تجدیدپذیر

  گونه موانع قانونی و تقارن با تعاریف خوشه وجود نداشته باشد.ها به خوشه هیچتبدیل ان
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هاي نظران برنامهاد مذکور موظف است سالیانه در چند نوبت، اساتید و صاحبست - 32ماده 

ها براي خوشه در سطح کشور را دعوت نموده و از تجربیات و دانش وچارچوب قانونی اجراي خوشه

  انداز توسعه شهرستان به عمل آورد.حصول به اهداف سند چشم

ذکور موظف است گزارش جامعی از فرماندار شهرستان به عنوان رئیس ستاد م -33ماده 

هاي صوتی تصویري و عملکرد ستاد مذکور را جهت ارائه به مردم گرانقدر شهرستان از طریق رسانه

  استانداري یزد تنظیم نماید.

  هاي مؤثر بر توسعه صنعتی و معدنی شهرستانحمایت و تشکیل انجمن-2

سازي تشکیل سانی و زمینهفرمانداري شهرستان موظف است اقدامات اطالع ر -34ماده 

سال اول اجراي سند  5هاي کلیدي قابل تشکیل در سطح شهرستان را به عمل آورد و طی انجمن

انجمن فعال و پایدار را در سطح شهرستان داشته باشد.  الزم  3انداز توسعه شهرستان حداقل چشم

  است مراتب حمایتی را به شکل ذیل به عمل آورد:

 5ها به صورت رایگان حداکثر طی کانات اداري الزم در حد توان به انجمناهداي فضا و ام- الف

  سال.

  سال اول. 3هاي مذکور طی هاي انجمندرصد از هزینه25پوشش حداکثر -ب

هاي مذکور ساله بانکی به انجمن 5بهره و بلندمدت حداکثر هاي کمالزام به پرداخت وام-پ

  بدون طی فرایند اداري.

  هاي مذکور در سطح شهرستان، استان و کشور.نی و اداري از انجمنپشتیبانی قانو-ت

-هاي انجمنهاي مذکور جهت پوشش کاستیتشکیل سالیانه جلسات پیش برنده با انجمن-ث

  ها.

هاي تشکیل شده فرمانداري موظف است سالیانه گزارش عملکردي از فعالیت انجمن -35ماده 

داده و متناسب با سطح رشد واقعی عملکرد انجمن، در سال را مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار 

هاي آن انجمن به عمل هاي انجمن را از طریق واگذاري فضا و امکانات و رفع محدودیتبعد هزینه

  آورد.
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اي در شود یا شعبههایی که در روستاها تشکیل میفرمانداري موظف است از انجمن -36ماده 

- هاي ویژههاي فوق حمایتفعال داشته باشد، عالوه بر حمایت % روستاهاي شهرستان به صورت20

  % از حمایت مالی به عمل آورد.50اي بر اساس نیاز آن انجمن و حداکثر تا سطح 

هاي مذکور را جهت فرمانداري موظف است گزارش واحد و جامعی از عملکرد انجمن - 37ماده 

  صوتی تصویري و استانداري یزد تنظیم نماید.هاي ارائه به مردم گرانقدر شهرستان از طریق رسانه

پرداخت یارانه انرژي واحدهاي صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ تازه احداث با نرخ هاي یارانه  - 3

  اي متفاوت و نرخ هاي متفاوت سالیانه

جات جهاد کشاورزي شهرستان، صنعت، فرمانداري موظف است با همکاري اداره -38ماده 

تن از فعاالن بخش خصوصی و سایر ادارات بنابر  10سنگ، ان، شرکت ذغالمعدن و تجارت شهرست

تشخیص، اقدامات مطالعه و شناسایی واحدهاي صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ ضروري 

انداز شهرستان را انجام داده و گزارش مبسوطی طی شش ماهه اول سال اول اجراي سند چشم

  توسعه شهرستان تهیه نماید.

هاي حمایت (پرداخت یارانه انرژي) از داري شهرستان موظف است زمینهفرمان - 39ماده 

واحدهاي شناسایی شده را چه در زمینه واحدي و چه در زمینه نیروي انسانی مورد نیاز این 

هاي الزم را از هاي مربوطه به عمل آورد و دستورالعملجات و سازمانواحدها را از طریق اداره

انداز توسعه ن طی شش ماهه دوم سال اول اجراي سند چشمطریق شوراي اداري شهرستا

شهرستان به تصویب رسانده و عملیاتی نماید و اقدامات اطالع رسانی مفید را در سطح ملی و حتی 

  انداز توسعه شهرستان به عمل آورد.المللی حداکثرطی سال دوم اجراي سند چشمبین

و  10دهاي صنعتی شناسایی شده در ماده هاي مسئول از واحنحوه حمایت سازمان - 40ماده 

  باشد:به شرح جدول زیر می 11

  
  انداز توسعه شهرستان طبس.هاي مختلف سند چشمنحوه حمایت از واحدهاي صنعتی در سال-240 شماره جدول

  انداز شهرستانواحدهاي احداثی در سال ... اجراي سند چشم

  شرح
  ششم  نجمپ  چهارم  سوم

  %10  %20  %30  %40  هاي انرژيمیزان پرداخت هزینه

  3  3  4  5  مدت زمان حمایت (سال)
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فرمانداري موظف است سالیانه گزارش عملکردي از سطح اشتغال و تولید واحدهاي  -41ماده 

آوري نماید و پس از تأیید صحت مطالب و تحت حمایت یارانه انرژي را به صورت میدانی جمع

اي از واحد و نیروهاي انسانی واحدهاي مربوطه آن به تداوم ویا قطع حمایت یارانهنظارت بر 

  بپردازد.

هاي اعطایی به فرمانداري موظف است سالیانه گزارش واحد و جامعی از یارانه -42ماده 

هاي حمایت االحداث شهرستان تهیه و به استانداري ارائه نماید و زمینهواحدهاي صنعتی جدید

  آتی استانداري یزد را از برنامه مذکور به وجود آورد.سالیان 

  هاي حمل و نقل شهرستان به شرح ذیلتوسعه زیرساخت- 4

ها و نهادهاي مرتبط با صنعت حمل و نقل فرمانداري موظف است از طریق سازمان - 43ماده 

هاي راه ریزي الزم جهت عقد قرارداد مشاوره مطالعات دوبانده نمودناستانی و کشوري برنامه

  انداز توسعه شهرستان به عمل آورد.ارتباطی شهرستان طی سال اول اجراي سند چشم

انداز توسعه شهرستان فرمانداري موظف است طی سال دوم اجراي سند چشم - 44ماده 

را انجام دهد و مصوبات الزم را از  43هاي ماده هاي تأمین مالی و اجراي نتایج مطالعاتی طرحزمینه

انونی مرتبط اخذ نموده و قرارداد پیمانکاري اجراي آنها را طی سال سوم اجراي سند مبادي ق

انداز توسعه شهرستان منعقد نماید.  الزم است این قراردادها حداکثر دوساله و با چشم

  استانداردهاي معتبر عقد گردد.

از  44ي ماده فرمانداري موظف است هر سه ماه یکبار پس از عقد قرارداد پیمانکار - 45ماده 

ها بازدید نموده و عملکرد پیمانکار را ارزیابی نماید و سالیانه گزارش عملکرد پیمانکاران ماده پروژه

ها را جهت اطالع مردم را دریافت و پس از تأیید صحت مندرجات، گزارش پیشرفت پروژه 44

  هاي صوتی تصویري ارائه نماید.شهرستان از طریق رسانه

-هاي شهرستاننامه الزم با فرمانداريي موظف است با همکاري و عقد تفاهمفرماندار- 46ماده 

هاي بینی شده در برنامهراهی و پیشها و مراکز اقامتی بینهاي همسایه، زمینه احداث جاده

عملیاتی پیشنهادي (فصل قبل) فراهم آورد.  الزم است این برنامه حداکثر طی پنج سال اجراي 
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گذار خصوصی شهرستان، عملیاتی گردد.  منابع مالی از طریق جذب سرمایه انداز توسعهسند چشم

  تأمین شود.

  توسعه و تجهیز مرکز تحقیقات پیشرفته ذغالسنگ-5

سنگ را ملزم به ارائه برنامه توسعه فرمانداري موظف است که مرکز تحقیقات ذغال -47ماده 

انداز توسعه شهرستان طبس سند چشمماهه اول اجراي 6ساله نموده و این مرکز موظف است در 5

  هاي عمل را به فرمانداري تسلیم نماید.برنامه

ربط و نماینده محترم ها و نهادهاي ذيفرمانداري موظف است با همکاري سازمان -48ماده 

هاي هاي مالی الزم (در راستاي اجرایی نمودن برنامهمردم در مجلس شوراي اسالمی، حمایت

از طرف مرکز) در جهت نیل به اهداف مورد نظر را از طریق استانداري، وزارت عملیاتی پیشنهادي 

  علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست جمهوري صورت دهد.

مرکز تحقیقات مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی را دال بر نحوه اجرایی  - 49ماده 

اري طبس ارائه دهد و فرمانداري طبس موظف است با ها عملیاتی ارائه شده به فرماندنمودن برنامه

هاي عملیاتی مشکلی وجود داشته باشد و بررسی و تحقیقات میدانی در صورتی که در اجراي برنامه

  باشند در جهت اصالح آن براید.یا آنگونه که باید مثمرثمر نمی

را در زمینه  مرکز تحقیقات مذکور موظف است اقدامات تشویقی و حمایتی خود - 50ماده 

واگذاري قسمتی از فعالیت خود به بخش خصوصی، جذب و استقرار اساتید صاحب نظر متخصص 

هاي نخبگان سنگ و تجاري سازي ایدهدر شهرستان، تبدیل شدن مرکز خود به قطب علمی ذغال

در زمینه فعالیت خود را به عمل آورد و هرساله برنامه اقدامات مذکور را جهت سال آتی به 

رمانداري ابالغ نماید تا زمینه رشد پویاي خود را مهیا سازد. و فرمانداري موظف است هرساله ف

هاي برنامه سال آتی را از این مرکز دریافت و پس ار تصویب در شوراي اداري شهرستان زمینه

  همکاري و حمایت را به تصویب برساند.

و کاملی را در زمینه اقدامات  فرمانداري طبس موظف است هر ساله گزارش مبسوط - 51ماده 

  صورت پذیرفته به اطالع عموم مردم شهرستان و نیز استانداري یزد برساند.
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  ”معادن و صنایع معدنی”ایجاد منطقه ویژه اقتصادي - 6

انداز توسعه ماهه اول سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  -52ماده 

نظران مربوطه طرح ایجاد منطقه ویژه ، مدیران و صاحبشهرستان، طبس با انتخاب مشاوران

اقتصادي معادن و صنایع معدنی را تهیه نموده و به منظور بازبینی و بررسی و تصویب به استانداري 

  یزد ارائه نماید.

انداز توسعه ماهه دوم سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 53ماده 

اي از استانداري جهت ابالغ به نماینده محترم شهرستان طبس، پیگیرانه شهرستان، طبس اقدامات

  به منظور تصویب مصوبات الزمه در مجلس شوراي اسالمی و نهاد ریاست جمهوري را انجام دهد.

فرمانداري موظف است پس از تصویب و ابالغ ایجاد منطقه ویژه اقتصادي معادن و  - 54ماده 

اي منطقه (از منظر خصوصی، نیمه خصوصی و یا کامالً دولتی) را صنایع شهرستان طبس، نوع اجر

تعیین نماید.  الزم است با رعایت کلیه قوانین جاري و اجماع نظر از طریق شوراي اداري شهرستان 

  انداز توسعه شهرستان طبس، صورت پذیرد.ماهه اول سال دوم اجراي سند چشم6و استان طی 

انداز توسعه شهرستان ت طی سال دوم اجراي سند چشمفرمانداري طبس موظف اس- 55ماده 

هاي طبس، نسبت به اطالع رسانی و دعوت به همکاري و انتخاب پیمانکار جهت ایجاد زیرساخت

  اولیه مورد نیاز در جهت احداث منطقه ویژه اقتصادي معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

انداز توسعه ال دوم اجراي سند چشمماهه دوم س6فرمانداري طبس موظف است طی  -56ماده 

  بازرسی نماید. آغاز و شهرستان طبس، عملیات اجرایی و زیرساختی منطقه ویژه را

فرمانداري موظف است سالیانه از ابتداي تصویب اجراي منطقه ویژه، به عنوان  - 57ماده 

  راهم آورد.گذاران داخلی و خارجی را فحمایت افزون خود، تبلیغات کافی براي جذب سرمایه

انداز توسعه فرمانداري طبس موظف است طی سال چهارم اجراي سند چشم-58ماده 

ي معادن و شهرستان طبس به آغاز واگذاري واحدهاي صنعتی و معدنی در منطقه ویژه اقتصاد

هاي حقوقی، اداري و قانونی را از واحدهاي در دست همچنین حمایتصنایع معدنی بپردازد. 

دهد.  بدیهی است واحدهاي متقاضی استقرار در این منطقه مطابق با جدول ذیل،  احداث را انجام

  هاي انرژي بپردازد.به حمایت از نظر یارانه
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  نحوه حمایت از واحدهاي صنعتی استقرار یافته در منطقه ویژه.-241 شماره جدول

  واحدهاي احداثی در سال ... در منطقه ویژه

  رحش
  چهارم  سوم  دوم  اول

  %10  %20  %30  %40  هاي انرژيمیزان پرداخت هزینه

  3  3  4  5  مدت زمان حمایت (سال)

  

فرمانداري طبس موظف است که گزارش کامل و جامعی از عملکرد احداث و  - 59ماده 

هاي صوتی و تصویري به واگذراي واحدهاي جدیداالحداث در این منطقه ویژه را از طریق رسانه

هاي صورت پذیرفته به طالع مردم شهرستان برساند و گزارشاتی را ساالنه از میزان پیشرفتا

  استانداري یزد تسلیم نماید.
  

  احداث تصفیه خانه فاضالب با تکنولوژي تولید بیوسوخت- 7

انداز توسعه ماهه اول سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 60ماده 

گذار به منظور احداث تصفیه خانه ع رسانی و اعالم نیاز در زمینه جذب سرمایهشهرستان، به اطال

گذار بر اساس ضوابط قانونی اقدام فاضالب در شهرستان نماید.  سپس نسبت به انتخاب سرمایه

  نماید.

انداز توسعه ماهه دوم سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 61ماده 

- سنجی احداث تصفیه خانه مذکور از سرمایهبه دریافت گزارش مطالعات امکان شهرستان، نسبت

  گذار پرداخته و اقدامات الزم جهت بررسی و تأیید گزارش و عقد قرارداد بپردازد.

انداز توسعه ماهه اول سال دوم اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 62ماده 

گذار و خانه بپردازد و سرمایهیات اجرایی احداث تصفیهشهرستان نسبت به همکاري و آغاز عمل

  پیمانکار را ملزم به اتمام فاز اول پروژه تا دو سال پس از آغاز اجراي ساخت پروژه نماید.

ماه گزارشی را از خانه موظف است هر ششگذار احداث تصفیهپیمانکار و سرمایه -63ماده 

ائه دهد و فرمانداري طبس موظف است تا با تحقیقات میزان پیشرفت پروژه به فرمانداري طبس ار

میدانی گزارش کامل و مبسوطی را از چگونگی پیشرفت پروژه در اختیار مردم شهرستان و نیز 

  استانداري یزد ارائه دهد.
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فرمانداري طبس موظف است از زمان آغاز اجراي پروژه، با همکاري سازمان آب و -64ماده 

ي مربوطه، تمهیداتی را در جهت استفاده شهروندان طبس به منظور هافاضالب و سایر سازمان

هایی را در جهت استفاده ساکنین استفاده از شبکه فاضالب شهري نماید و در صورت نیاز حمایت

ها و مصوبات اداري الزم را حداکثر تا پایان شهرستان از شبکه فاضالب شهري نماید و دستورالعمل

  ن نماید.ساخت فاز اول پروزه تدوی

بندي ساخت فرمانداري موظف است بر اساس ضرورت و نیاز شهرستان برنامه زمان - 65ماده 

انداز توسعه شهرستان سال پس از اجراي سند چشم10خانه را طی حداکثر فازهاي بعدي تصفیه

  هاي فوق با تأخیر زمانی مذکور به عمل آورد.تهیه و اقدامات اجرایی همانند ماده

-هاي مختلف با تأکید بر خوشههاي دانش بنیان در زمینهاندازي و تشکیل شرکتراه حمایت از-8

  هاي صنعتی

انداز توسعه ماهه اول سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی -66ماده 

شهرستان، نسبت به اخذ نمایندگی دفتر نخبگان استان یزد، اتاق تعاون و اتاق بازگانی در 

  محل فرمانداري فرایندهاي اداري را به مرحله اجرا در آورد. شهرستان در

انداز توسعه ماهه اول سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی -67ماده 

شهرستان، با همکاري مسئولین پارك علم و فناوري، سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان، 

هاي مورد نیاز در هاي درگیر به شناسایی زمینهجهاد کشاورزي شهرستان، نخبگان و سایر نهاد

هاي اطالع رسانی و درخواست هاي دانش بنیان اقدام نماید و زمینهاندازي شرکتجهت راه

  همکاري را فراهم آورد.

انداز توسعه ماهه دوم سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 68ماده 

بنیان شناسایی شده به هاي دانشزم جهت تشکیل شرکتهاي الشهرستان، مصوبات و حمایت

هاي مذکور را مطابق قوانین به عمل آورد تصویب رسانیده و زمینه تشکیل و استقرار و رشد شرکت

  ها تهیه و اطالع رسانی نماید.و برنامه حمایتی خود را از این شرکت
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بنیان را در شرکت دانش 10د سازي اجراي ایجافرمانداري موظف است سالیانه زمینه -69ماده 

  سطح شهرستان به عمل آورد.

-هاي معمولی دانشاي را عالوه بر حمایتهاي ویژهفرمانداري موظف است حمایت -70ماده 

ریزي و اطالع رسانی نماید تا زمینه اشتغال پایدار و دانش محور روستایی برنامه 68هاي ماده بنیان

  را فراهم نماید.

بنیان تحت حمایت خود را هاي دانشاري موظف است سالیانه عملکرد شرکتفرماند -71ماده 

هاي از واحدهاي مربوطه دریافت و پس از بازرسی و تأیید صحت یا عدم صحت عملکرد، حمایت

  مجدد و یا قطع آن را انجام دهد.

براي  سال و 3بنیان نباید بیش از هاي دانشهاي فرمانداري از شرکتحداکثر حمایت -72ماده 

  هر شرکت نباید بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

  هاي خصوصی تحقیقات کشاورزي صنعتیاندازي شرکتبسترسازي و حمایت از راه-9

انداز توسعه ماهه اول سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی - 73ماده 

شهرستان، نخبگان و سایر  شهرستان، با همکاري مسئولین پارك علم و فناوري، جهاد کشاورزي

هاي تحقیقاتی در اندازي شرکتهاي مورد نیاز در جهت راهنهادهاي درگیر به شناسایی زمینه

  هاي اطالع رسانی و درخواست همکاري را فراهم آورد.زمینه کشاورزي اقدام نماید و زمینه

انداز توسعه ماهه دوم سال اول اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 74ماده 

هاي تحقیقاتی کشاورزي شناسایی هاي الزم جهت تشکیل شرکتشهرستان، مصوبات و حمایت

هاي مذکور را مطابق قوانین به شده به تصویب رسانیده و زمینه تشکیل و استقرار و رشد شرکت

  ها تهیه و اطالع رسانی نماید.عمل آورد و برنامه حمایتی خود را از این شرکت

شرکت تحقیقات کشاورزي  5ساز اجراي ایجاد فرمانداري موظف است سالیانه زمینه -75ماده 

  را در سطح شهرستان به عمل آورد.

، 74هاي معمولی ماده اي را عالوه بر حمایتهاي ویژهفرمانداري موظف است حمایت - 76ماده 

  وستایی را فراهم نماید.ریزي و اطالع رسانی نماید تا زمینه اشتغال پایدار و دانش محور ربرنامه
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هاي تحقیقاتی مذکور تحت حمایت فرمانداري موظف است سالیانه عملکرد شرکت - 77ماده 

خود را از واحدهاي مربوطه دریافت و پس از بازرسی و تأیید صحت یا عدم صحت عملکرد، 

  هاي مجدد و یا قطع آن را انجام دهد.حمایت

سال و براي هر  5هاي مذکور نباید بیش از ز شرکتهاي فرمانداري احداکثر حمایت - 78ماده 

  شرکت نباید بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال باشد.

ایجاد شرکت تخصصی و فعال در زمینه سیستم هاي آبیاري(تحت فشار، زیرسطحی سفالی)، - 10

  تامین آب و تولید ادورات مرتبط

انداز توسعه اجراي سند چشم ماهه اول سال اول6فرمانداري طبس موظف است طی  -79ماده 

هاي نوین شهرستان، اقدام به تدوین طرح جامع تغییر سیستم آبیاري کنونی شهرستان با سیستم

صالح به اي و مشاوران ذيبا همکاري سازمان جهاد کشاورزي، آب منطقه آبیاري در شهرستان

  ی تصویب نماید.عمل آورد و زمینه اجرایی نمودن آن را از طریق مبادي قانونی و مردم

انداز توسعه شهرستان، فرمانداري موظف است طی دو سال اول اجراي سند چشم - 80ماده 

هاي نوین آبیاري تدبیر شرکت بومی فعال در زمینه سیستم 10هاي الزم را براي تشکیل سیاست

ن نماید و در پایان دوره مذکور این تعداد شرکت جهت خدمات رسانی و تولید در سطح شهرستا

  دایر باشد.

هاي مرتبط طی ها و سازمانخانهموظف است از طریق حمایت وزارت مانداريفر-81ماده 

انداز توسعه شهرستان، مطالعات مرتبط با احداث سدهاي زیرزمینی در دوسال اول اجراي سندچشم

اتی هاي عملیصالح انجام دهد و برنامههاي مشاور و فنی ذيسطح شهرستان را با همکاري شرکت

 سنجی تهیه و به حامیان پروژه ارسال نماید.سنجی و ظرفیتالزم براي اجرایی شدن نتایج پتانسیل

هاي متولی ها و سازمانخانهفرمانداري موظف است از طریق ارتباطات مؤثر با وزارت - 82ماده 

ماده شده در  هاي اجرایی ارائهدر زمینه احداث سدهاي زیرزمینی، در راستاي به ثمر نشستن برنامه

الزم است این مذکور در سطح شهرستان بردارند.  هاي اجرایی شدن و احداث سدهايگام 81
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انداز توسعه شهرستان، با تأمین مالی کامل از فرایند حداکثر طی هفت سال اول اجراي سندچشم

 طریق حامیان متولی صورت پذیرد.

  سنگ شهرستان به شرح:ی معادن ذغالدستی و باالدستاولوت دادن به ایجاد صنایع پایین-11

  معادن ذغالسنگ پرورده طبس 7تا  3تجهیز و راه اندازي فازهاي  •

  واحد) 4تأسیس و ایجاد واحدهاي تولید کک و قطران ذغالسنگ در ناحیه پرورده (حداقل  •

سنگ پرورده طبس را ملزم نماید تا با فرمانداري طبس موظف است شرکت ذغال- 83ماده 

بندي و عملیاتی استخراج فازهاي سه تاهفت معادن هاي کارشناسی خود برنامه زمانتیماستفاده از 

سنگ پرورده شهرستان را با افق حداکثر پنج ساله تهیه و جهت تصویب و اخذ مجوزهاي الزم ذغال

  از استانداري، نهاد ریاست جمهوري و حتی مجلس شوراي اسالمی به فرمانداري ارائه نماید.

انداز توسعه ماهه اول سال دوم اجراي سند چشم6رمانداري طبس موظف است طی ف - 84ماده 

  هاي قانونی اجراي برنامه ماده فوق را مرتفع سازد.شهرستان، تمامی زمینه

انداز ماهه دوم سال دوم اجراي سند چشم6فرمانداري طبس موظف است طی  - 85ماده 

هاي خلی و خارجی و در صورت نیاز سیاستگذار داتوسعه شهرستان، اطالع رسانی جذب سرمایه

گذار توافقات الزم را به ها را به عمل آورد و حداقل جهت عقد قرارداد با پنج سرمایهحمایتی از آن

  دست آورده باشد.

گذاران و فرمانداري طبس موظف است نسبت به حمایت از اسکان و استقرار سرمایه -86ماده 

گذاري گذار در محل شهرستان طبس در زمینه سرمایهسرمایه حتی نیروهاي متخصص و وابسته به

هاي %  هزینه100سال و تقبل  3سنگ به عمل آورد و سقف حمایت نبایستی بیش از در ذغال

  انرژي واحدهاي استقرار عوامل مذکور باشد.

فرمانداري طبس موظف است از طریق مبادي قانونی و حمایت نماینده مردم در  -87ماده 

شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شوراي اسالمی نسبت به استقرار دفتر سازمان زمینمجلس 

  انداز توسعه شهرستان اقدام نماید.شهرستان طی یک سال اول اجراي سند چشم
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فرمانداري موظف است از طریق مصوبات اداري شهرستان و استان و حتی نهادهاي  -88ماده 

گذاري در انع اداري و حقوقی کسب و کار و سرمایهکشوري مصوبات الزم را جهت رفع مو

  شهرستان طبس را تهیه و تصویب و اجرایی و اطالع رسانی نماید.

انداز توسعه شهرستان، فرمانداري طبس موظف است طی سال اول اجراي سند چشم -89ماده 

مشاورین ماده) از طریق 2000سنگ (نسبت به انجام مطالعات محصوالت قابل استخراج از ذغال

ربط اقدام نماید و برنامه هاي ذيصالح و تیم تخصصی و همکاري کارشناسان و دستگاهذي

  عملیاتی اجراي نتایج این مطالعات را تهیه و اطالع رسانی نماید.

انداز توسعه شهرستان، هاي اجراي سند چشمفرمانداري موظف است در طول سال -90ماده 

واحد را عملیاتی  4اندازي واحدهاي قطران وکک به تعداد حداقل گذار و راهنسبت به جذب سرمایه

  نماید.

-فرمانداري موظف است عملکرد سالیانه واحدهاي تولیدي قطران و مشتقات ذغال -91ماده 

هاي فعال در این زمینه دریافت نماید و با استفاده از مشاورین متخصص نسبت سنگ را از شرکت

  توسعه با حمایت صد در صد تأمین مالی این مشاورین اقدام نماید. هاي بهبود وبه ارائه مشاوره

سازي و گسترش واحدهاي کوچک و فرمانداري موظف است نسبت به کوچک -92ماده 

هاي الزم را هاي مرتبط سیاستسنگ از طریق سازمانمتوسط تولیدي در صنعت فراوري ذغال

  نتایج آن تصویب و اجرا نماید. تهیه و اقدامات دستوري الزم را جهت به ثمر رسیدن

سنگ را در طی سال سنجی تولید گاز از ذغالفرمانداري موظف است مطالعات امکان -93ماده 

صالح به عمل آورد و حداکثر تا انداز توسعه شهرستان را توسط مشاوران ذياول اجراي سند چشم

هاي فراگیر ملی براي یل شرکتگذاران و یا تشکپایان سال دوم اجراي آن، نسبت به جذب سرمایه

سنگ اقدام نماید.  هزینه اجراي این مطالعه گذاري در این زمینه و تولید گاز از ذغالسرمایه

هاي صنعتی استان یزدتوسط فرمانداري جذب اي شرکت شهركبایستی از طریق منابع بودجه

  شود.
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  ج آن، توسط فرماندارياخذ عوارض از خام فروشی مواد اولیه معدنی شهرستان به خار-12

انداز توسعه سال اول اجراي سند چشم 2فرمانداري موظف است طی حداکثر  - 94ماده 

هاي ممانعت از خروج مواد اولیه خام معدنی از مبادي خروجی شهرستان از طریق شهرستان، زمینه

  وضع مالیات اقدام نماید و به نحو مطلوب موارد مذکور را اطالع رسانی نماید.

% از ارزش ماده خام را به عنوان مالیات 10فرمانداري موظف است حداقل به میزان  -95ه ماد

هاي خود از واحدهاي دار اخذ نماید و درآمد حاصله را صرف تأمین مالی قسمتی از حمایتاز معدن

فراوري مواد اولیه داخل شهرستان نماید.  همچنین هرگونه مصرف این درامدها در موارد دیگر 

  اري نماید.خودد

  جانبه فرمانداريتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی شهرستان با حمایت همه-13

انداز توسعه شهرستان، فرمانداري موظف است طی دوسال اول اجراي سند چشم -96ماده 

هاي زنجیره ارزش صنایع مبتنی بر معادن، کشاورزي و فرهنگی از طریق نسبت به مطالعه پروژه

هاي مرتبط و مشاورین مورد تأیید المللی با کمک سازمانهاي مشابه داخلی و بینبا نمونهمقایسه 

هاي عمل سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور با اولویت بومی شهرستان اقدام نماید و برنامه

ها مطالعات را استخراج و با تصویب در شوراي اداري شهرستان و استان مقدمات اجرایی شدن آن

  اهم آورد.را فر

انداز توسعه سال اول اجراي سند چشم 5فرمانداري موظف است حداکثر طی  - 97ماده 

هاي تأمین، طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع را از طریق سنجی ایجاد زنجیرهشهرستان، امکان

نخبگان شهرستان در سطح شهرستان صورت دهد و اطالع رسانی و آموزش کافی در راستاي آن 

  نماید.مبذول 

نسبت به اخذ مالیات بر  94 فرمانداري موظف است پس از زمان ذکر شده در ماده -98ماده 

خارج از  در هایی که امکان ایجاد آن در سطح شهرستان وجود دارد و در حال حاضرزنجیره

  وردي اقدام نماید.% درآمد برآ10رند به میزان حداقل شهرستان فعالیت دا
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هاي ماده فوق را ف است برنامه حمایتی خود را از استقرار زنجیرهفرمانداري موظ -99ماده 

  سال بر اساس صالح دید عملی نماید. 3% و طی 30حداکثر به میزان 

  هاي تجدیدپذیرانرژي-4-2- 6

هاي ایجاد شهرك انرژي هاي تجدیدپذیر (خورشیدي) یا شرکت تعاونی ملی فراگیر انرژي- 1

  خورشیدي

انداز توسعه ظف است حداکثر در سال دوم اجراي سند چشمفرمانداري مو - 100ماده 

اندازي هاي نو (واحد جنوب شرق و شرق) کشور را در سطح شهرستان راهشهرستان، سازمان انرژي

  نماید.

را بر  "هر خانوار طبسی، یک تولیدکننده انرژي پاك"فرمانداري موظف است شعار  - 101ماده 

ها و نهادهاي مربوطه و مشاورین و نیز کمک سازمانهاي خود ها و خط مشیاساس سیاست

  نظر تا پایان برنامه، عملیاتی سازد.صاحب

هاي تجدیدپذیر از طریق فرمانداري موظف است نسبت به احداث شهرك انرژي - 102ماده 

شهرك در طی اجراي برنامه، اقدام  3هاي مرتبط در شهرستان به میزان حداقل همکاري سازمان

  نماید.

- هاي تعاونی ملی فراگیر انرژياندازي شرکتفرمانداري موظف است نسبت به راه -103ه ماد

هاي کالن کشور و استان و شهرستان تا هاي تجدیدپذیر اقدامات حمایتی الزم را بر اساس سیاست

  شرکت اقدام نماید. 10پایان برنامه به میزان حداقل 

- اندازي مرکز تحقیقات انرژيعملیات راه فرمانداري موظف است در صورت امکان، -104ماده 

هاي نو توسط بخش خصوصی را جهت شهرستان پیگیري نماید.  بدیهی است این برنامه نبایستی 

  انداز توسعه شهرستان، به طول انجامد.سال مانده به انتهاي اجراي سند چشم 5بیش از 

زي شهرستان با عنوان برندسافرمانداري موظف است اقدامات الزم را در جهت  -105ماده 

  از طریق مشاورین برندسازي و با حمایت کافی از سوي خود اقدام نماید. "پاك طبس شهر انرژي"

  هاي نو در سطح شهرستانهاي موجود انرژيشناسایی پتانسیل-2
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هاي بادي و سنجی استفاده از انرژيفرمانداري موظف است مطالعات امکان -106ماده 

هاي این % تأمین هزینه100تفاده خانوارها) توسط مشاورین و با حمایت خورشیدي (با نگاه اس

انداز توسعه شهرستان سال اول اجراي سند چشم 5مطالعات به عمل آورد.  حداکثر زمان طی 

  باشد.طبس می

هاي بادي و سنجی استفاده از انرژيفرمانداري موظف است پس از مطالعه امکان -107ماده 

ها را هاي الزم جهت عملیاتی نمودن استفاده خانوارها از این نوع انرژياستخورشیدي کوچک، سی

توان به اعطاي پروانه ساخت به شرط استفاده هر خانوار از گذاري نماید.  به عنوان مثال میسیاست

  کیلووات ساعت (در منطقه داراي پتانسیل الزم) اشاره نمود.2یک توربین بادي 

هاي ماده فوق را تقبل گونه حمایت مالی از اجراي سیاستتواند هیچفرمانداري نمی - 108ماده 

سنجی سال پس از مطالعه امکان 3نماید و حداکثر فاصله زمانی اجراي سیاست نبایستی بیش از 

  باشد.

هاي سنجی ایجاد نیروگاهسنجی و امکانفرمانداري موظف است مطالعات پتانسل-109ماده 

صالح انجام هاي مرتبط و مشاورین ذيطبس را با همکاري سازمان میکرو آبی در سطح شهرستان

هاي مذکور تعیین نماید و با داده و ظرفیت تولید برق ونیز نقاط هدف به منظور ایجاد نیروگاه

گذاري و اطالع رسانی زمینه اجرایی شدن احداث این واحدها را تضمین نماید.  الزم است سیاست

انداز توسعه شهرستان، صورت پذیرد و سال اول اجراي سندچشماین مطالعات حداکثر طی دو

  اي یزد و یا وزارت نیرو به صورت مجزا تأمین شود.هاي اجراي پروژه از شرکت برق منطقههزینه

انداز توسعه فرمانداري موظف است حداکثر طی پنج سال اول اجراي سندچشم- 110ماده 

هاي میکرو کیلووات ساعت برق از طریق نیروگاه 5000هاي الزم براي تولید شهرستان، سیاست

 آبی تدوین، تصویب و اجرایی نماید.

  آموزش - 4-3- 6

است سالیانه یک شوراي اداري شهرستان را به تصویب نیازهاي  فرمانداري موظف -111ماده 

و ها ها و سمینارها، تورها و بازدیدهاي مورد نیاز سازمانهاي تخصصی، همایشآموزشی، کنفرانس



۵٨٢ 
 

نهادها وعامه مردم در ابتداي هر سال تشکیل دهد و موارد مذکور را بر اساس ضرورت و اولویت 

  تصویب و تأمین مالی و نیز تعیین مجري نماید.

فرمانداري موظف است از طریق اطالع رسانی عموي در ماه اول هر سال اجراي  - 112ماده 

ها و هاي آموزشی مورد نیاز مردم، سازمانهانداز توسعه شهرستان، فراخوان شناسایی دورسند چشم

  آوري و جهت تصویب به شوراي اداري شهرستان ارسال نماید.نهادهاي شهرستان را جمع

ها و نهادهاي تحت امر خود را ملزم نماید هرساله فرمانداري موظف است سازمان -113ماده 

- نفعانشان و جامعه ملی و بینيبر اساس نیاز کارکنان، ذ 106 قبل از تشکیل شوراي اداري ماده

ها و سمینارها، تورها و بازدیدهاي الزم و هاي تخصصی، همایشالمللی نیازهاي آموزشی، کنفرانس

  برنده را تهیه و تدوین نمایند و به فرمانداري ابالغ کنند.پیش

 "بنیانطبس شهر دانش"فرمانداري موظف است نسبت به اطالع رسانی شعارهاي  -114ماده 

اقدامات الزم را سالیانه از طریق مدارس،  "طبس دانا"و  "آموزش شاهراه توسعه شهرستان" ،

  اي و...عملیاتی سازد.ها، تبلیغات شهري، تبلیغات رسانهدانشگاه

هاي آموزشی خصوصی را در حد هاي تشکیل شرکتزمینه فرمانداري موظف است - 115ماده 

انداز توسعه شهرستان، از ال اول اجراي سند چشمشرکت طی دوس 10لزوم و حداکثر به تعداد 

  هاي الزم و صالح دید به انجام رساند.طریق حمایت

-با همکاري آموزش و پرورش و آموزش عالی و سایر ارگان فرمانداري موظف است - 116ماده 

ا، هاي و دانشگاههاي فنی و حرفهگیري کامل از هنرستانهاي احداث یا بهرههاي مرتبط، زمینه

-ها و مراکز تحقیقاتی را به وجود آورد.  میزان و زمان اجراي این ماده نبایستی هیچ لطمهدانشکده

  انداز توسعه شهرستان بزند.اي به اهداف سند چشم

نسبت به بازسازي و ایجاد واحدهاي آموزشی روستایی در  فرمانداري موظف است -117ماده 

ي آموزش و پرورش و آموزش عالی بپردازد.  حداکثر زمان ها خارج از واحدهاتمام روستاها و قریه

  انداز توسعه شهرستان بیانجامد.سال اول اجراي سند چشم 3اجراي این ماده نبایستی بیش از 
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 5هاي آموزشی هاي متولی، تمامی هزینهبه کمک سازمان فرمانداري موظف است -118ماده 

هاي آموزشی روستایی را تا و تمامی هزینهانداز توسعه شهرستان سال اول اجراي سند چشم

  انداز توسعه شهرستان تأمین نماید.پایاناجراي سند چشم

انداز توسعه فرمانداري موظف است در فصل اول هر سال اجراي سند چشم - 119ماده 

ها و بازدیدهاي وسیع و یاددهنده جهت تمامی مدیران و مسئوالن شهرستان، نسبت به آموزش

خارج از شهرستان به خصوص شهر تهران اقدامات کافی به عمل آورد تا زمینه شهرستان در 

  شکوفایی استعدادهاي نهفته مدیران را فراهم نماید.

% اولویت را به 50فرمانداري موظف است در انتخاب و یا انتصاب مجدد مدیران  -120ماده 

% امتیاز دیگر را بر اساس 50ها و تورهاي آموزشی گذرانده شده توسط مدیران قرار دهد و دوره

هاي فعلی قرار دهد و هر ساله گزارشی را در این زمینه تهیه و به مدیر عملکرد و سایر شاخص

  مربوطه و استانداري یزد ابالغ نماید.

فرمانداري موظف است سالیانه یک کنفرانس تخصصی، یک همایش و سمینار  -121ماده 

فرانس تخصصی، یک همایش و سمینار علمی مرتبط با علمی در رابطه با شهرستان و نیز یک کن

ها و نهادهاي شهرستان تأمین آموزش عالی در سطح شهرستان برگزار نماید و با همکاري سازمان

  ها را به صورت کامل انجام دهد.مالی آن

فرمانداري موظف است تورها و بازدیدهاي ضروري تعیین شده را جهت روستائیان  - 122ماده 

  ها به مناطق داخلی کشور برگزار نماید.% هزینه50هرساله با پوشش به صورت 

اندازي هاي مرتبط نسبت به مجوز راهفرمانداري موظف است با همکاري دستگاه - 123ماده 

ابن موسی الکاظم (ع) طبس در سطح البالغه با تولیت آستان امامزاده حسیندانشکده قرآن و نهج

انداز رشته گرایش طی دو سال اول اجراي سند چشم 10تري با کارشناسی، کارشناس ارشد و دک

توسعه شهرستان، اقدام نماید و حداکثر تا پایان ششمین سال از اجراي سند مذکور به هدف نهایی 

  نائل شود.
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فرمانداري موظف است نسبت به شناسایی هنر و کسب و کارهاي بومی و روستایی  - 124ماده 

تان اقدام نماید و اقدامات الزم را جهت ترویج و آموزش مجدد در رایج در گذشته در سطح شهرس

انداز توسعه شهرستان و با حمایت کامل سال اول اجراي سن چشم 3آموزان حداکثر طی بین دانش

  مالی جامه عمل بپوشاند.

،  "بنیانطبس شهر دانش"فرمانداري موظف است در راستاي تحقق شعارهاي  -125ماده 

هاي الزم را از ها و حمایتها، برنامهسیاست "طبس دانا"و  "توسعه شهرستان آموزش شاهراه"

هاي شور و آالت و تجهیزات، آبماشین ؛هايمرکز تحقیقات پیشرفته خصوصی در زمینه 5ایجاد 

انداز توسعه شهرستان شور، کویر، گیاهان دارویی طی یک دهه پس از اجراي سند چشملب

  عملیاتی نماید.

با همکاري پارك علم و فناوري یزد و سایر نهادهاي مرتبط  فرمانداري موظف است -126ماده 

شرکت براي  5مرکز رشد و پوشش  10و حامی، اولین پارك علم و فناوري روستایی را با حداقل 

انداز سال آتی از اجراي سند چشم 7هاي دیگر طی هاي ذکر شده در مادههر مرکز خارج از شرکت

  ن طبس، احداث نماید.توسعه شهرستا

هاي پیشرفته اي شهرستان، دورهحرفه - با همکاري فنی فرمانداري موظف است -127ماده 

ها، هرساله % هزینه80التحصیالن دوره مقدماتی با پوشش حداکثر % از فارغ60آموزي براي حرفه

  برگزار نماید.

  گردشگري -4-4- 6

  ب توریست شکارواگذاري مناطق حیات وحش به بخش خصوصی و جذ- 1

فرمانداري موظف است با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات الزم در  -128ماده 

گیري و ایجاد توسط هاي خصوصی دوستدار حیات وحش جهت شکلسازي ایجاد شرکتزمینه

بومیان منطقه و معتمدین و محافظین محلی محیط زیست، به عمل آورد.  حداکثر زمان نبایستی 

  یک دهه به طول انجامد. بیش از
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فرمانداري موظف است با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انجام  - 129ماده 

وحش شهرستان به بخش خصوصی سنجی واگذاري مناطق حفاظت شده و حیاتمطالعات امکان

  انداز شهرستان طبس، حمایت الزم را داشته باشد.دهه اول اجراي سند چشمطی نیم

فرمانداري موظف است با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست و بخش خصوصی -130ماده 

گذاري جذب توریست جهت شکار و اقتصادي سازي و سیاستمتولی منطقه حفاظت شده، زمینه

هاي اطالع رسانی و تأمین رفاه به نمودن عملیات حفاظت و افزایش جمعیت را با حمایت از برنامه

  اجراي برنامه به عمل آورد. % طی یک دهه50صورت حداکثر 

-فرمانداري موظف است با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان- 131ماده 

هاي مرتبط اقدامات تصویربرداري و مستندسازي حیات وحش شهرستان طبس را طی حداکثر دو 

در  انداز توسعه شهرستان طبس، با حمایت حداکثري خود جهت پخشسال اول اجراي سند چشم

  هاي منطقه انجام دهد.المللی و شناساندن پتانسیلهاي ملی و بینشبکه

  گردي و گردشگري درشهرستانتوسعه کویرنوردي، بیابان -2

  هاي گردشگرري و کویرنوردي با کارکردهاي ویژه آنتأسیس و حمایت از فعالیت شرکت •

 جذاب توریستی و متلهاي کویري و ایجاد مراکز اقامتی کویري و بیابانی به صورت هتل •

  درمانیگردي و توریسماحداث مرکز تحقیقات کویرشناسی و بیابان- 3

هاي متولی فراخوان شناسایی نخبگان و فرمانداري موظف است با همکاري سازمان - 132ماده 

هاي خدمات ایرانگردي و جهانگردي اندازي شرکتهاي گردشگري جهت راهگذاران شرکتسرمایه

انداز شهرستان طبس را با کارکرد گویرنوردي طی دو سال اول اجراي سند چشمبومی شهرستان 

  برگزار نماید.

هاي گردشگري بومی هاي تشکیل و استقرار شرکتفرمانداري موظف است زمینه-133ماده 

% 100شهرستان با کارکرد کویرنوردي را در پارك علم و فناوري و نیز اعطاي تسهیالت با حمایت 

کویر شناسی، بیابان گذاري شده (هاي هدفیالت جهت توانمندي و تسریع فعالیتاز بهره تسه
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هاي مرتبط حداکثر طی مدت دوسال اول اجراي سند با همکاري سازمان )گردي و توریسم درمانی

  انداز توسعه شهرستان طبس را فراهم نماید.چشم

اندازي مرکز به راه هاي مرتبط نسبتفرمانداري موظف است از طریق سازمان - 134ماده 

دولتی در اولویت گردي توسط بخش خصوصی در اولویت اول یا نیمهتحقیقات کویرنوردي و بیابان

بعدي در صورت تشخیص شوراي اداري شهرستان، اقدام نماید.  شوراي اداري شهرستان زمان و 

  هاي اجرایی مرتبط را نیز بر عهده دارد.میزان حمایت و سیاست

هاي مرتبط و بخش خصوصی نسبت به مانداري موظف است با همکاري سازمانفر -135ماده 

تهیه مستندات و گزارشات کویرنوردي و بیابانگردي بومی شهرستان جهت اطالع رسانی و تبلیغات 

هاي کویرنوردي و بیابانگردي ایجاد شده در برداري از ظرفیتوسیع داخلی و خارجی به منظور بهره

انداز ها طی دو یا سه سال اول اجراي سند چشم% هزینه80یت حداکثر سطح شهرستان با حما

  توسعه شهرستان طبس اقدام نماید.

فرمانداري موظف است نظارت خود را بر متولیان خصوصی بخش گردشگري  -136ماده 

مذکور نسبت به احداث واحدهاي  130و  128شهرستان در راستاي حمایت صورت گرفته مواد 

دهی و نیز خرید تجهیزات رفاهی الزم جهت کویرنوردي، هرساله به و خدماتگاهی استراحت

صورت بازدید میدانی انجام داده و بر اساس درصد پیشرفت و افزایش سطح رفاه، میزان حمایت 

  خود را از طریق شوراي اداري شهرستان ادامه، کاهش و یا قطع نماید.

مذکور و سایر  130و  128هاي مواد تتواند در راستاي حمایفرمانداري می -137ماده 

االحداث و تجهیزات و هاي الزمهاي تشخیصی خود، نسبت به ارائه دستورالعمل جایگاهحمایت

  الخرید، قبل از انجام حمایت فعالیت نماید.آالت الزمماشین

فرماندازي موظف است با همکاري سازمان میراث فرهنگی نسبت به رفع و رجوع  -138ماده 

هاي مادي و معنوي ها و حمایتهاي گردشگري با تدوین برنامهگاهع احداث هتل، متل و اقامتموان

  انداز توسعه شهرستان طبس، اقدام نماید.سال اول اجراي سند چشم 5ساز حداکثر طی و زمینه
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انداز توسعه فرماداري موظف است طی حداکثر دو سال ابتداي اجراي سند چشم -139ماده

المللی بیابان در شهرستان اقدام نماید.  سبت به ایجاد نمایندگی مرکز تحقیقات بینشهرستان، ن

هاي مرتبط از طریق واحد مرکزي یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري کشور الزم است تمامی هزینه

  با رایزنی فرمانداري تأمین گردد.

  ريهاي خصوصی پروش شتر و شترداساماندهی و حمایت از تشکیل شرکت- 4

هاي خدادادي منطقه در برداري از پتانسیلفرمانداري موظف است در راستاي بهره -140ماده 

هاي مرتبط برنامه عملیاتی استفاده حداکثري از زمینه شتر و شترداري از طریق همکاري سازمان

 5طی مدت  1404% جمعیت فعال شهرستان در این گروه تا افق 10پتانسیل مذکور و اشتغال 

صالح و بومیان منطقه توأماً تدوین نماید و پس از مدت زمان تی از طریق مشاورین ذيسال آ

  مذکور اجرایی نماید.

ها و نهادهاي شهرستان و فرمانداري موظف است از طریق همکاري تمامی سازمان -141ماده 

تر هاي خود را جهت معرفی شهرستان به عنوان قطب شها و خط مشیمردم بومی منطقه، سیاست

انداز توسعه شهرستان، تنظیم و اجرا نماید.  سطح در سطح ملی طی زمان اجراي سند چشم

  پذیرد.حمایت و تصویب توسط شوراي اداري شهرستان صورت می

هاي مرتبط و با ارتباط سیاسی خود و فرمانداري موظف است با همکاري سازمان -142ماده 

ریزي احداث منطقه ویژه سنجی و برنامهی، امکاننماینده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسالم

انداز توسعه شهرستان، ساله انتهاي اجراي سند چشم 5گردي در صورت امکان در کویر و بیابان

  صورت دهند.

  صنایع فرهنگی به استثناي گردشگري -4-5- 6

  ارائه خدمات رفاه اجتماعی شامل- 1

  دد در شهرستاناحداث پارك ها، مراکز شادي و تفریحی خصوصی متع •

هاي شاد و تفریحی متناسب با سلیقه مردم شهرستان در برپایی فصلی و حتمی مراسم •

  زمینه سیرك، موسیقی سنتی، جشن و نمایش، شعبده بازي و...
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 هاي تجاري، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و...احداث مجتمع •

ایش پیاده روي برگزاري مسابقات ورزشی و فرهنگی در سطح شهرستان (همچنین هم •

  و...)

  تبلیغات، ترویج و گسترش صنایع فرهنگی شهرستان-2

  هنري در سطح شهرستان- هاي فرهنگیحمایت و برگزاري فعالیت- 3

هایی جهت عرضه محصوالت تولیدکنندگان در اجراي طرح مشاغل خانگی و برپایی نمایشگاه- 4

  سطح شهرستان

ورین صنعت فرهنگی کشور اقدامات اطالع فرمانداري موظف است با همکاري مشا -143ماده 

هاي اجراي سند چشم انداز هاي معرفی صنایع فرهنگی را طی سالرسانی، شناسایی و همایش

هاي خالقانه و ابتکارانه در این صنایع در سطح توسعه شهرستان جهت بوجود آمدن زمینه فعالیت

امامزاده حسین بن موس الکاظم  ها در محل آستان مقدسشهرستان را با پوشش قسمتی از هزینه

  طبس برگزار نماید.

- سنجی، اولویت بندي و برنامهفرمانداري موظف است کارگروه هایی جهت امکان -144ماده 

انداز توسعه شهرستان ریزي صنایع فرهنگی شامل موارد ذیل طی دو سال آغاز اجراي سند چشم

گذاري صنایع فرهنگی قابل اجرا اي سرمایههتشکیل دهد و این کارگروه موظف است ساالنه اولویت

رسانی نماید و تا هاي مادي و معنوي قابل انجام تعیین و اطالعجهت شهرستان را به همراه حمایت

 پایان همان سال براي تمامی آنها اقدامات اجرایی کامل بعمل آورد.

  گستره صنایع فرهنگی:

 نشر 

  رادیو وتلویزیون 

  هنر و ادبیات 

  نگرديگردشگري و جها 

  صنایع دستی 
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  صنعت ورزش 

  سینما و ویدئو (تولید و توزیع هر نوع فیلم و ویدئو) 

  هاي فرهنگی هنري ها و جشنواره فستیوال 

  صنعت معماري 

  هاي هنري ها و گالري موزه 

  هاي هنري هاي هنر + هنرستان ها، دانشکده دانشگاه 

  تاالرهاي هنري 

 موسیقی 

  تبلیغات و مشاوره 

  ها) زاريهاي خبري (خبرگ آژانس 

  ترئات 

  هنرهاي تجسمی 

  طراحی مد لباسِ زنانه 

  هاي صوتی دي صنایع ضبط، بازتولید و انتشار نوارها و سی 

  جواهرآالت و ساعت 

  داري موزه 

  فروشی عتیقه 

ها و نهادهاي شهرستان و استان و کشور فرمانداري موظف است با همکاري سازمان - 145ماده 

هاي خالقانه و ابتکارات داوطلبانه در ایت از فعالیتنظام جامع حمو کمک مشاوران خصوصی، 

انداز توسعه شهرستان و با سال اول اجراي سند چشم 3صنایع فرهنگی شهرستان طی  بخش

 حمایت کامل مالی تدوین نماید.
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هاي شهرستان، استانی و کشوري با اهداف فرمانداري موظف است سالیانه نمایشگاه -146ماده 

هاي مادي و هاي فعال و بالقوه و با حمایتغیب، جذب و تشویق براي گروهعالیه شناسایی، تر

  انداز توسعه شهرستان برپا نماید.سال ابتداي اجراي سند چشم 5معنوي کامل در حداکثر 

هاي متولی، مشاغل خانگی با پایه صنایع فرمانداري موظف است با همکاري سازمان -147ماده 

کلیه روستاها و شهرهاي شهرستان مورد حمایت قراردهد. این  فرهنگی را شناسایی و در سطح

  به صورت مستمر اجرا گردد. 1404برنامه الزم است سالیانه و تا افق 

یابی فرمانداري موظف است با همکاري شهرداري طبس اقدامات شناسایی و مکان -148ماده 

الیانه سرانه فضاي سبز ها و فضاهاي سبز شهري و روستایی را بعمل آورده و ساحداث پارك

انداز توسعه بایست طی دهه اول اجراي سند چشمشهرستان را بهبود بخشند. این اقدام می

  شهرستان کامالً عملیاتی گردد.

ها و نهادها و در تمامی مناطق فرمانداري موظف است با همکاري کلیه سازمان -149ماده 

روي، هاي متنوع پیادهصول سال؛ برنامهشهري و روستایی شهرستان هرساله و در هر یک از ف

هاي گذراندن اوقات فراغت و شادي و سرور، ورزشی و مسابقات خالقانه برگزار نماید و زمینه

همبستگی بیشتر مردم با مردم و مردم با مسئوالن و حضور حداکثري آحاد جامعه را در اجراي 

  هاي فرمانداري فراهم نماید.فعالیت

ي موظف است با همکاري شهرداري و با کمک اهالی محالت و مناطق و فرماندار - 150ماده 

ها و مراکز تفریحی، فرهنگی و اسالمی با تأکید بر غرورآفرینی جوانان هر قسمت به روستاها، پارك

صورت خصوصی و میراث ماندگار ایجاد نماید و در این مسیر از اقدامات قانونی و نقش خود، 

 حمایت کامل داشته باشد.

تواند از طریق آن افتخارآفرینی و فرمانداري موظف است کلیه اقداماتی که می -151اده م

آفرینی در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري طبس به همراه داشته باشد را ارزش

  از طرق گوناگون و به خصوص از طریق فراخوان مردمی تهیه، تدوین، تصویب و اجرا نماید.
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  فرمانداري موظف است نسبت به انجام:  - 152ماده 

  هاي فرهنگی شامل:فعالیت - الف

هاي داستان هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل: کالس طراحی و برگزاري دوره - 

  نویسی، بررسی و نقدکتاب.

  منظور انتشار کتاب. هاي انتشاراتی بهانجام فعالیت-

  هرستان.تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از ش- 

  هاي هنري شامل:فعالیت -ب

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد هنري. طراحی و برگزاري دوره -

  تأسیس نگارخانه و یا برگزاري نمایشگاههاي هنري. -

  هاي هنري. هاي موسیقی و جشنوارهبرگزاري کنسرت - 

  برگزاري هنرهاي نمایشی. -

  تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداري. - 

  هاي هنري و یا دعوت از آنان براي اجراي مراسم.اعزام گروه - 

  هاي سینمایی و سمعی و بصري شامل:فعالیت -پ

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی. طراحی و برگزاري دوره- 

  هاي سینمایی و نمایشگاههاي عکس، اسالید. برگزاري جشنواره-

  هاي مطبوعاتی و تبلیغاتی شامل:فعالیت -ت

  هاي آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی. حی و برگزاري دورهطرا- 

  نامه و نشریه داخلی. انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه-

هاي تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات  تهیه، تنظیم، مشاوره و اجراي برنامه-

  آگهی و تبلیغاتی. براي معرفی و فروش کاال یا خدمات مربوطه از طریق تأسیس کانون

  ها. هاي مطبوعاتی و سایر رسانهتأسیس دفاتر نمایندگی-
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قبول نمایندگی و یا تأسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه براي عرضۀ  -

  مستقیم مطبوعات.

  هاي مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.طراحی و برگزاري نمایشگاه -

  فعالیتهاي آموزشی شامل: -ث

  لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداري و...  :فرهنگی-

پردازي، طراحی لباس، بازیگري (تئاتر)، عکاسی، نقاشی،  سازي، چهره موسیقی، حجم هنري:-

  خوشنویسی، کامپیوتر گرافیک (طراحی و ...) هنرهاي دستی، نگارگري و...

  ...کارگردانی، فیلمسازي، عکاسی، بازیگري (سینما) وسینمایی و سمعی و بصري: -

  آرایی، ویراستاري و روابط عمومی. نگاري، خبرنگاري، صفحه روزنامهمطبوعاتی: -

  هاي مهارت آموزي (کار و دانش) در زمینه هاي: دوره -

 آرایی کتاب و نشریات، چاپ و صحافی. فرهنگی، مطبوعاتی از قبیل: طراحی و صفحه  

 ،هنرهاي دستی. هنري، سینمایی و سمعی و بصري از قبیل: عکاسی و فیلمبرداري  

ریزي هاي الزم را صورت دهد و سالیانه عملیاتی و ارزیابی نماید و با هدف تبدیل شدن برنامه

اي بر اساس ضوابط قانونی شهرستان به قطب فرهنگی در سطح ملی اقدامات مادي و معنوي ویژه

درصد  100رت بعمل آورد. کلیه اقدامات و اختیارات بر عهده فرمانداري و قابلیت تفویض به صو

طریق مشاورین علمی و اجرایی پرقدرت صنایع فرهنگی در راستاي  وجود ندارد و الزم است از

  رسالت استفاده شود.

انداز توسعه موظف است حداکثر پس از سومین سال اجراي سند چشم فرمانداري - 153 ماده

رهنگی طبس را با بینی شده، خوشه صنایع فهاي صنایع فرهنگی پیششهرستان و ایجاد بنگاه

هاي تأمین مالی نیز از طریق شرکت هاي صنعتی یزد ایجاد نماید.  هزینههمکاري شرکت شهرك

  هاي صنعتی یزد تأمین گردد.شهرك

انداز توسعه موظف است حداکثر طی سال اول اجراي سند چشم فرمانداري -154 ماده

اقدامات قانونی، زیرساختی و شهرستان، نسبت به ایجاد سازمان توسعه صنایع فرهنگی طبس 
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-ها و نهادهاي مرتبط، به عمل آورد و در پایان سال اول اجراي سند چشمکسب مجوز را از سازمان

سایر قوانین،  سازمان توسعه صنایع فرهنگی گردد.انداز توسعه شهرستان، طبس داراي 

داري تهیه، تنظیم، ها، وظایف و موارد مرتبط با این سازمان بایستی توسط فرماندستورالعمل

  تصویب و اجرایی گردد.

هاي شهرستان، طی حداکثر سه طبس موظف است در تمامی بخش فرمانداري - 155 ماده

هاي فرهنگی اندازي پارك فناوريانداز توسعه شهرستان، نسبت به راهسال اول اجراي سندچشم

آن بایستی توسط فرمانداري و  تمامی اقدامات مرتبط را مبذول نماید.  برنامه اجرایی و بسترسازي

  هاي متولی تهیه و تأمین اعتبار گردد.با همکاري سازمان

هاي خود را به منظور اجرایی شدن طرح ها و تالشفرمانداري موظف است رایزنی-156ماده 

هاي دولتی و غیردولتی براي هنر را از طریق استانداري و نهاد گذاريیک درصد از تمام سرمایه

ساز تصویب و اجراي آن در هوري و حتی مجلس شوراي اسالمی به عمل آورد و زمینهریاست جم

در  155و  154، 153 هايماده و مادهتواند از طریق طرح این سطح کشور گردد.  فرمانداري می

  ها را اجرایی سازد.شوراهاي استان و حتی در مجلس از طریق نماینده شهرستان، آن
  

  و کاربهبود فضاي کسب  -4-6- 6

ایجاد و راه اندازي مرکز خدمات کسب و کار و فناوري طبس با تأکید بر ذغالسنگ، معادن و صنایع -

  تبدیلی کشاورزي

هاي تولیدي که تقریبا ¬ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه

  .خارج از کنترل مدیران آنها هستند

انداز توسعه شهرستان، داي سال اول اجراي سند چشمفرمانداري موظف است ابت -157ماده 

شوراي کسب و کار شهرستان را با رویکرد حرکت متمر در راستاي بهبود فضاي کسب و کار 

هاي مختلف تشکیل دهد. نیمی از اعضاي این شورا بایستی شهرستان با ترکیب مناسب و کارگروه

آماده فعالیت در سطح شهرستان  در هر قسمت؛ از بخش خصوصی فعال در سطح شهرستان یا

  باشند و جلسات این شورا به صورت ماهانه تشکیل گردد.
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، جهت دریافت درخواست 157فرمانداري موظف است با همکاري شوراي ماده  -158ماده 

هاي ارتباطی هاي ارتباطی و نیز راهها و فعاالن اقتصادي شهرستان نسبت به استقرار صندوقتشکل

  نقاط شهرستان اقدام نماید تا زمینه ارتباط فی ما بین سهولت یابد. موجود در تمامی

فرایند فرمانداري موظف است به عنوان ریاست شوراي کسب و کار شهرستان،  -159ماده 

ها و فعاالن اقتصادي و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط  دریافت و بررسی درخواست تشکل

نتایج اقدامات شورا بایستی حداکثر سه ماه یکبار به د. را سازماندهی کن شهرستانکسب و کار در 

-آن دسته از گزارش ها و درخواستاطالع عموم مردم شهرستان رسانیده شود. در ضمن الزم است 

ملی و فراگیر داشته باشند را جهت بررسی و تصمیم گیري به استانی، هاي رسیده که ابعاد 

  .ارسال کنند استانداري

هاي اجرایی و و کلیه دستگاه 157موظف است با همکاري شوراي ماده  فرمانداري- 160ماده 

 شاخص هاي ده گانه فضاي کسب و کارصالح نسبت به بررسی میزان نهادها با انتخاب مشاور ذي

تجارت ، پرداخت مالیات، اشتغال، اخذ اعتبار، اخذ مجوزهاشامل موارد؛ شروع کسب و کار، 

ها و و ارائه سیاست پایان کسب و کار، اجراي قرارداد، یحمایت قضای، ثبت اموال، فرامرزي

راهکارهاي اجرایی در سطح شهرستان اقدام نماید و نتایج مرتبط با سطوح ملی و استانی این 

فعالیت را به نهادهاي مرتبط جهت اقدام و بررسی الزم ابالغ نماید. این فعالیت الزم است به صورت 

انداز توسعه شهرستان و با حمایت مالی اول اجراي سند چشمسال  2بسیار سریع و حداکثر طی 

  توسط فرمانداري صورت پذیرد.

هاي هاي صنعتی و سایر ارگانفرمانداري موظف است با همکاري شرکت شهرك -161ماده 

اندازي مرکز خدمات کسب و کار شهرستان طبس با هدف ایجاد بازوي مرتبط نسبت به راه

اندازي این مرکز بر نعت شهرستان اقدام نماید. الزم است زمان راهپرقدرتی براي خدمت به ص

انداز توسعه شهرستان تعیین حسب تشخیص شوراي اداري شهرستان یا عوامل اجرایی سند چشم

  ریزي شود.گردد و اقدامات تأمین مالی آن برنامه
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حدهاي ها، وافرمانداري موظف است نسبت به اطالع رسانی و تشکیل شرکت -162ماده 

ها و ارائه دهندگان خدمات به کلیه سطوح زنجیره خلق ارزش در جریان تحقیق و توسعه، تشکل

هاي الزم و تشخیصی خود را قبل یا بعد از تشکیل مرکز خدمات تولید کاال و محصول؛ حمایت

ی ها و عملکرد آن را پایش و ارزیابکسب و کار شهرستان بعمل آورد و هر ساله میزان این حمایت

  ریزي کند.نموده و برنامه

اي هاي شهرستان را موظف نمایند تا اقدامات بیمهفرمانداري موظف است بیمه - 163ماده 

هایی که جنبه تشویقی الزم را در جهت پوشش بعضی از موانع کسب و کار شهرستان یا پوشش

ا تنبیهی بنا به گذاري در سطح شهرستان را دارد صورت دهند و اقدامات تشویقی یبراي سرمایه

تواند بر این واحدها وضع نماید. این اقدامات الزم است در تمامی می 157تشخیص شوراي ماده 

ها و با بررسی کارشناسی و صحیح فی مابین ذینفعان صورت پذیرد و حمایت از این اقدامات سال

دیگر بر اساس هاي خاص غیرمالی گر باشد و حمایتهاي بیمهدرصد هزینه 20نبایستی بیش از 

  قوانین ساري و جاري کشور خواهد بود.

گذاري مشترك بومیان شهرستان تواند در راستاي تشویق به سرمایهفرمانداري می -164ماده 

گذاري وي در سطح شهرستان، به گذار و سرمایهگذاران غیر بومی و نیز معرفی سرمایهبا سرمایه

بینی شده متولیان را حمایت مالی نماید.این ابت پیشگذاري ثدر هزار کل مبلغ سرمایه1,5میزان 

  باشد.انداز توسعه شهرستان قابل اجرا نمیبرنامه بیش از یک دهه از اجراي سند چشم

فرمانداري موظف است با همکاري نماینده مردم شهرستان در مجلس شوراي  - 165ماده 

بهبود فرآیند کسب و کار در سطح هاي حمایتی الزم از ها و برنامهسازي مشوقاسالمی، زمینه

گذاري و استقرار واحدهاي کسب و کار نامی در سطح شهرستان طرح شهرستان و افزایش سرمایه

جامعی را تهیه و تدوین و ارائه نمایند و پیگیري و تقابل الزم در راستاي تصویب و اجرایی شدن ان 

  ن صورت دهند.انداز توسعه شهرستاحداکثر طی دو سال اول اجراي سند چشم
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گذار و ایجاد صنایع و مراکز خدماتی فرمانداري موظف است نسبت به جذب سرمایه - 166ماده 

گذاري شهرستان به تشخیص مشاور) بر اساس ضرورت و اولویت هاي سرمایهبه شرح ذیل (اولویت

  هاي اجرایی شهرستان و تشخیص فرمانداري اقدام نماید.شهرستان و دستگاه
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  فصل هفتم: خالصه و جمع بندي
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  مقدمه -7-1

سازد و در توسعه، فرآیندي است که زمینۀ شکوفایی استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم می

آید و این فرآیند، با استفادة بهینه از منابع مختلف، بستر مناسبی براي رشد (همه جانبه) فراهم می

پیمایند و به عبارت دیگر ر این فرایند، مسیر تکاملی شایستۀ خود را میدر نتیجه، افراد جامعه، د

جانبه (ساختاري و کیفی) درون یک نظام اجتماعی به نام توسعه فرایند تحول بلندمدت و همه

جامعه است که نیازهاي رو به گسترش جامعه را با روش عقالنی تا حدي که امکان دارد، برآورده 

  عه یعنی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه جانبه.کند و در یک کالم توس

االسالم یعلو و ال «یا » انتم االعلون ان کنتم مؤمنین«اگر مسلمانان بخواهند به شعارهایی چون 

فرهنگی خود را رشد  –بایست یکی از اهداف متوسط نظام اجتماعی عمل کنند، می» یعلی علیه

معناي تکامل است. مبناي توسعۀ دینی  توسعه در مفهوم دینی مترادف بااقتصادي قرار دهند. لکن 

توأمان بودن توجه به ماده و معنی و به تعبیر دیگر دنیا و آخرت است. در اسالم توسعه تنها فرآیند 

تولید نیست، بلکه فرآیند خودکفایی در تولید همراه با عدالت در توزیع است و این یک فرآیند 

ه فرآیندي انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینۀ مادي مادي نیست، بلک

و معنوي است. به عبارت دیگر آنچه که اسالم در باب توسعه نظر دارد، بار مکتبی و اخالقی و 

کند که به افزایش حجم معنوي، اخالقی، تربیتی انسانی آن است. توسعه، همۀ عواملی را تقویت می

ها و جامعه، یاري انسانی کمک کرده، در زمینۀ رشد معنوي، الهی و تقرب انسانو حیات طیبۀ 

  زداید.ها را میرسانیده، موانع و آفت

- هاي اخالقی، روحی و مادي میمفهوم اسالمی توسعه خصوصیات جامعی دارد و شامل جنبه

کشورهاي پیشرفتۀ  شود؛ از نظر اسالم توسعه یک برداشت صرفاً مادي نیست و ما معتقدیم که اکثر

  اند.یافته نیستند، بلکه از نظر اقتصادي توسعه پیدا کردهجهان به مفهوم اصلی توسعه

  سوره ابراهیم، در مفهوم توسعه اسالم دو اصل را تأکید کرده است؛ 34و  33با توجه به آیات 

  .رده استبرداري در حد مطلوب از منابعی که خداوند به انسان و محیط مادي او اعطا کبهره

 .مصرف و توزیع برابر آنها و گسترش تمام روابط انسانی بر پایۀ حق و عدالت
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ها، ها و ارزشتوان گفت که در چارچوب اسالمی توسعه، هر فعالیت مبتنی بر هدفپس می

متضمن اطمینان و مشارکت همه جانبۀ انسان است و براي به حداکثر رساندن سعادت در تمام 

  اد قدرت مذهبی انسان، هدایت شده است.هاي آن و ایججنبه

» وسع«آید، این است که اوالً، توسعه از ریشۀ آنچه که از مفهوم توسعه در قرآن و سنت بر می

باشد. ثانیاً، توسعه امري کامالً باشد و توسعه در مقابل تضیق میمی» گسترش«آید و به مفهوم می

گردد. ثالثاً توسعه تنها توأم می» علیم«با واژة  بودن خداوند» واسع«آگاهانه است و لذا ویژگی 

فرآیند تولید نیست، بلکه فرآیندي انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو 

زمینۀ مادي و معنوي است. رابعاً، در دیدگاه اسالمی، توسعه تنها به مفهوم اشباع مطلق نیازهاي 

ویی و مبارزه طلبی است. توسعه یعنی تأکید بر خویشتن اولیه و ثانوي نیست، بلکه نوعی رو در ر

خود در برابر دیگران و این تأکید، طبعاً برخورد و رقابت و مقابله با وابستگی را در کلیۀ سطوح در 

پی دارد. خامساً در توسعه بعضی روایات به معنی گشایش در زندگی مادي و بهبودي وضع معیشت 

فزایش مصرف و تأمین رفاه، بدون وجود قدرت تولیدي متناسب است. طبعاً گشایش در زندگی و ا

  با آن معنی ندارد. باید توانایی تولید و کسب درآمد افزون شود تا رفاه و توسعه نیز افزون گردد. 

د تحول بلند مدت، همه جانبه (و نه صرفاً اقتصادي)، ساختاري و نتوسعۀ اسالمی را باید فرای

فرهنگیِ جامعه اسالمی نامید که نیازهاي واقعی رو به گسترش  –کیفی درون نظام اجتماعی 

جمعیت را با روشی عقالنی و در چارچوب اهداف و احکام اسالم تا حدي که امکان دارد، برآورده 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ مذکور ارتقاي  ،هاي اقتصاديکند. در این فرآیند خرده نظاممی

ري نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت براي هدف انطباقی یافته و با خودمختا

هاي اساسی دو مکتب غرب و اسالم در کنند، لذا یکی از فرقغایی که همانا سعادت باشد، تولید می

باب توسعه در سعادت است و سعادت نیز امري عینی و موجود در اوج نیست، بلکه مفهومی 

بینی اسالم است و متناسب با این بینش سالمی ناشی از جهانانتزاعی است و این سعادت در نظام ا

براي انسان، سعادتی جاودانه و برتر از سطح زندگی مادي متصور است و برعکس، در جهان بینی 

-اش به همین دنیا منحصر میهاي سکوالر غرب، انسان عمري محدود داشته، زندگیمادي و نظام
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دانند و در وراي آن هاي دنیوي میی را نیز در لذتشود و به تناسب این بینش، سعادت آدم

  سعادت و لذت دیگري قابل شناسایی نیست.

دومین فرق در اهداف توسعه اسالمی با غربی، در نوع هدف است، زیرا اهدافی که غرب براي 

-داند، اسالم آنها را هدف کلی به حساب میآورد و آن را جزو اهداف غایی میتوسعه به حساب می

شود، ولی د نه غایی به عنوان مثال رسیدن به توسعۀ اقتصادي در غرب اهداف غایی لحاظ میآور

این امر در مقایسه با هدف نهایی هدفی متوسط و به منزلۀ وسیله و ابزاري براي رسیدن به مقصود 

  شود.نهایی، یعنی سعادت معنوي در توسعۀ اسالمی لحاظ می

کلی و جزئی شاید از لحاظ ظاهر یکی باشند؛ مثل  مکتب اسالم و غرب در بعضی از اهداف

گسترش معنویت، قانونمندي کامل، اجراي کامل اصل مساوات و برابري، رشد اقتصادي، رفاه 

عمومی، عدالت اجتماعی، خودکفایی و اقتدار اقتصادي و ... اما از لحاظ محتوا بین اهداف توسعۀ 

  جوامع سکوالر با اسالم فرق وجود دارد.

این که هدف توسعه در اسالم که هدف نهایی نظام اجتماعی اسالم است، همانا توسعۀ نتیجه 

معنویت و سعادت اخروي است و حال آنکه هدف توسعه در غرب، همانا سعادت دنیوي و لذت 

  مادي است. 

هماهنگ  هاي اخالقی، رشددر دیدگاه الهی هدف توسعه، قرب بیشتر به خداوند، تقویت ارزش

ي، پرهیز از دنیاپرستی و حب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به طور کلی تعقیب نیازهاي ماد

باشد. در دیدگاه الهی محور هاي الهی میتوسعه سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بر محور دین و ارزش

  توسعه ابعاد ادراکی، عاطفی و عملی انسان است. 

حاکمیت دارد و سایر ابعاد توسعه  در دیدگاه الهی، روند توسعه انسانی بر سایر شئون توسعه

تابعی از این محور خواهد بود. در این نگرش، توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی جوامع بازتابی از 

توسعه نیروهاي انسانی است و هدف توسعه، قرب بیشتر به خداوند، تقویت ارزشهاي اخالقی، رشد 

ب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به هماهنگ نیازهاي مادي و معنوي، پرهیز از دنیاپرستی و ح

  .باشدهاي الهی میطور کلی تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بر محور دین و ارزش
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 7ایی از سند چشم انداز توسعه شهرستان طبس؛ طی در این بخش، جانمایه گزارش و چکیده

و اهداف کالن، مهمترین  ریزي استراتژیک، چشم انداز نهاییزیربخش شامل مدل و فرآیند برنامه

عواملی محیطی و داخلی، موضوعات و مسائل استراتژیک، هسته هاي کلیدي و خط دهنده، 

  هاي عملیاتی و اجرایی شهرستان تحریر شده است.هاي اولویت دار توسعه و برنامهاستراتژي

  

  مدل و فرآیند برنامه ریزي استراتژیک -2- 7

ال توسعه در طی چند دهه اخیر و مطالعات متعدد در بررسی تجربه توسعه در کشورهاي در ح

هایی که در اکثر کشورهاي جهان سوم براي دستیابی به توسـعه  دهد که تالشاین زمینه نشان می

هاي اشتغال کامل اند جلو فقر همه جانبه را گرفته و زمینهصورت گرفته نه تنها تا کنون قادر نشده

هـایی از جمعیـت و   رد به حاشیه نشینی و محرومیت کامل بخـش را فراهم سازند، بلکه در اکثر موا

تسریع روند مهاجرت از روستاها، تنزل کیفیت زندگی، تبدیل حومه شهرهاي بزرگ به محله هـاي  

مسکونی اکثریت فقیر جامعه، گسترش فقر و نابودي محیط زیست انجامیده است. به منظور کاهش 

سـازي مجـدد توسـعه سـه فراینـد مهـم و       در مفهـوم "شناختی توسعه، این قبیل پیامدهاي آسیب

اي مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: سـرمایه اجتمـاعی، دموکراسـی مشـارکتی و     شالوده

توانمند سازي. اگر به این واقعیت توجه شود که بسیاري از پیامدهاي ناگوار توسعه در جهان سـوم  

رونی، روش توسعه باال بـه پـایین و جریـان یـک سـویه      نتیجه تقلید ناآگاهانه از الگوهاي توسعه بی

تواند به کاهش پیامدهاي آسیب شناختی جریان توسعه از طریق قدرت بوده است، بومی سازي می

سازگاري با مفاهیم مطرح شده در پارادیم هاي جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی 

ر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازي را انطباق مشارکتی و توانمند سازي قشر ضعیف جامعه منج

هـاي بـومی   هاي بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روشالگوها و روش

تواند به توانمندسازي جامعه محلی جهان سوم کمـک نمایـد.   متناسب با جریان توسعه بدانیم، می

و دانش بومی در عرصه عمل و نهادینه کردن آن در پیوندي نهادینه بین دانش رسمی  ،سازيبومی

تواند رویه غالب الگوهاي مرسوم توسعه در جهـت تمرکـز،   جریان توسعه خواهد بود. این انگاره می

  سازي و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهاي منفی آن را کاهش دهد.یکنواخت
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ها و فنون توسعه و تطابق آن با شرایط جامعه وشسازي را استفاده آگاهانه از الگوها، راگر بومی

هاي بومی یا همان پیونـد دانـش رسـمی بـا     ها و روشبومی در کنار به روز کردن و تقویت تکنیک

تواند به توانمند سازي و مشارکت مردم در جریان دانش و شرایط بومی بدانیم، چنین راهبردي می

متکی به خود و پایدار منجر شود. چنانکه ویسکاف  زا،گیري یک جریان توسعه درونتوسعه و شکل

 60ها بعد از دهه نییها در ارتباط با استراتژي مناسب توسعه می نویسد؛ چبا توجه به تجربه چینی

کننـد تـا از بـدهی    به عنوان یک خط مشی آگاهانه، از اسـتراتژي توسـعه خـودمتکی پیـروي مـی     

هاي تکنولوژي بـومی خـود   بیشتري را به توسعه تواناییبلندمدت پرهیز نمایند. آنها منابع و تالش 

شـود،  هاي خصوصی خارجی عرضه مـی اند تا به تکنولوژي وارداتی که توسط شرکتاختصاص داده

نویسد: این استراتژي نـافی روابـط   می ،وابستگی نداشته باشند. لین در مورد استراتژي توسعه چین

ن یک محرك فرعی توسعه نیست. کشور چین در حالی اللملی به عنواتجاري عادي و همکاري بین

کند، سعی دارد مطمئن شود که در حـال تقویـت الگـوي    که تجارت خود را به سرعت گسترده می

اي اسـتراتژي توسـعه   ،الگوي توسعه متکی به خـود . باشدتوسعه مربوط به خود و نه تحریف آن می

انگیزشی  مرتبط است، اما الگوي سازمانی و مالًکا ،است که با استراتژي توسعه رشد همراه با توزیع

ها بطور آگاهانه پیروي شـد  میالدي به بعد توسط چینی1960متفاوتی دارد. این استراتژي در دهه 

  هاي بعد را پی ریزي کرد. زا و جهش اقتصادي و صنعتی در دهههاي یک الگوي توسعه درونو پایه

ن و تدوین گزارش این سند، مدل برایسون بـه شـرح   بنابراین در طراحی برنامه توسعه شهرستا

گیـري شـده   هاي مختلف به صورت جزءتر، از آن بهـره نمودار ذیل بومی شده و براي اجرا در بخش

ها و مراحل تجربی طی شده در طـول زمـان اجـراي ایـن     است. این نمودار چکیده مطالعات، پایش

  باشد.پروژه می
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  انداز% چشم60نسخه 

تعیین عوامل درونی و بیرونی با 

 اهمیت شهرستان

 1پانل 

 پرسشنامه تمرین میراث

  اسناد فرادست جدید

  اندازاصالحات در چشم

 هاگیرياصالحات در جهت

 انداز نهاییچشم 2پانل  اندازنهایی چشمنسخه نیمه

 مطالعه شناختی شهرستان

 ارزیابی محیط داخلی

 ارزیابی محیط خارجی

 تعیین عوامل درونی و بیرونی

 پرسشنامه تعیین رتبه و اهمیت عوامل درونی و بیرونی

شناسایی عوامل با اهمیت 

 ناحیه استراتژیک شهرستان

 موضوعات استراتژیک

 ژي اسناد باالدستیاستخراج استرات

 اهداف کالن

 طراحی استراتژي

 اندیشی و نظر مشاوراز هم حاصل استراتژي

 ارزش هاي بنیادین

 مصاحبه با خبرگان

 مطالعه اسناد فرادست

 تهیه و تحلیل پرسشنامه

 برداشت اولیه از وضع موجود

 پرسشنامه منویات

 نظرات عموم مردم

 سایر اسناد فرادستی و ملی 
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  نهایی و اهداف کالنچشم انداز  -7-3

  1404چشم اندازشهرستان در افق  - 1- 3- 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 به صورت ذیل خواهد بود: 1404هاي شهرستان طبس در افق ویژگی

هاي توسعه در ابعاد یافته به جایگاه برتر در کشور بر اساس شاخصشهرستانی دست •

 اجتماعی خود. مختلف، متناسب با مقتضیات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و

  

 

شهرستانی «؛ 1404ي الهی، شهرستان طبس در افق  به حول و قوه

توسعه یافته، برخوردار از هویت اسالمی و جذاب براي زندگی، کار و سرمایه 

اي با جایگاه کشوري برجسته،  صنعتی منطقه-قطب فرهنگی گذاري،

  هاي پیشرفته، مفتخر به انسجام فرهنگی، اجتماعی، برخوردار از زیرساخت

هاي اجتماعی، متعهد به حوزه میراث  باال، سالم و منزه از انواع آسیب سیاسی

کشیده و به فلک سر معنوي، فرهنگی و تاریخی خویش، شهرستان نخیالت

  »هاي طالیی کارآفرینی است. فرصت

ي چشمگیر مردم با مدیران و مسئوالن  در این افق زمانی، وحدت کلمه 

هاي همسایه و گر شهرستانشهرستان و استان، حسن همجواري با دی

مشارکت باالي شهروندان طبسی در توسعه و تعالی استان و کشور، الگوي 

  منطقه و کشور خواهد بود. 
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  هاي بنیادین خود.متکی بر ارزش •

هاي نسبی و رقابتی در راستاي داراي رشد پرشتاب و پایدار اقتصادي مبتنی بر مزیت •

هاي مردمی محورهاي توسعه شهرستان همراه با عدالت اجتماعی و توزیع مناسب درآمد و مشارکت

  و مدنی. 

نش بنیان) به منطقه و محیط داخلی خود در ي سطح اول خدمات برتر (داتوانمند در ارائه •

 حد مطلوب. 

هاي سازگار با محیط الگو در همزیستی با کویر و داراي سازمان فضایی متعادل و فعالیت •

  کالبدي و پیرامونی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین.

  نشاط و متحد.جو، باپذیر، مشارکتبا مردمانی مؤمن، تالشگر، کارآفرین، مسئولیت •

 گذاري و گردشگري.مند از محیطی جذاب براي زندگی، کار، سرمایهبهره •

 اي بی نظیر.ها و زیربناهاي توسعهبرخوردار از زیرساخت •

 زبانزد سالمت، رفاه و امنیت و به دور از فقر، فساد و تبعیض. •

 پوشیده شده در انبوه نخیالت باکشاورزي مدرن و پربرکت. •

 دازي.پرهاي کارآفرینی و ایدهمرکز فرصت •

 شهرستان غرق در آرامش. •
  

  اهداف کالن شهرستان -7-3-2

   اهداف کالن شناسایی شده شهرستان عبارتند از:

  توسعه رفاه و امنیت اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی جامعه به ویژه روستایی .13

  شهرستان نظام آموزشی و پژوهشی حول درت ارتقا و توسعه علم و فناوري و .14

هاي بنیادین به و انتقال ارزش رشد فکري و علمی جوانان هویت بخشی بومی و محیط .15

  هاي آتینسل

  سیاسی شهروندان  ي انسجام فرهنگی، اجتماعی وتحکیم و ارتقا .16



606 

 

  شهرستان پایدار صنعتی برداري بهینه از معادن در جهت توسعهبهره .17

ي ها(به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی) مبتنی بر مزیت رشد مستمر و پایدار اقتصادي .18

هاي نسبی و رقابتی همراه با عدالت اجتماعی و توزیع مناسب درآمد و مشارکت

  مردمی و مدنی

  حوزه میراث معنوي، فرهنگی و تاریخی شهرستانحفظ   .19

توسعه پایدار منابع طبیعی  و برداري بهینه از منابع پایه به ویژه آبحفظ واحیاي بهره  .20

  و محیط زیست

  هاي دامداري و کشاورزير فعالیتوري دتوسعه کیفی و ارتقاي بهره .21

  هویت بخشى به سیماى شهر و روستا .22

  شهرستانبهبود فضاى کسب و کار  .23

هاي سازگار با الگو در همزیستی با کویر و داراي سازمان فضایی متعادل و فعالیت .24

  محیط کالبدي و پیرامونی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین
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   و داخلی مهمترین عواملی محیطی - 4- 7

  ضعف، فرصت و تهدید اصلی شهرستان به شرح جدول ذیل می باشد. مربوط به نقاط قوت، swotماتریس 

  مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اصلی شهرستان swotماتریس 

  ماهیت

  فعلیت
  منفی  مثبت

  بالفعل

 هاي بین شهريزیرساخت                           قوت

 تجهیز آنهامعادن و توسعه و 

 توسعه آستان مبارك حسین ابن موسی الکاظم

 توسعه فضاهاي آموزش عالی

 احداث سدها

 موقعیت جغرافیایی

 توسعه بخش کشاورزي

  جاذبه هاي گردشگري و توسعه انها

  توسعه روستاها و مناطق محروم

 نیروي انسانی مستعد و متعهد

 مردم مومن و والیت مدار

  بساستقرار کل راه آهن شرق در ط

 توسعه زیرساختهاي شهري

  روحیه وحدت و یکپارچگی

  دانش آموزان و دانش جویان نخبه

  هاي انرژيتوسعه زیرساخت

  ضعف

  نبود بیمارستان مجهز و پزشک متخصص

 عدم اتحاد و همدلی

 کیفیت نامناسب آب شرب و کمبود فضاي ورزشی و تفریحی

  نامناسب بودن برخی جاده هاي ارتباطی

  صی در صنعت و معدنعدم حضور بخش خصو

 عدم برنامه ریزي و سیاست گذاري کامل

 مهاجرت نخبگان به دلیل نبود امکانات

 عدم توجه به بعد گردشگري

 کم آبی و عدم وجود شبکه انتقال گاز

  عدم مطالعه و سرمایه گذاري ناقص در شهرك صنعتی

  عدم استفاده مطلوب از منابع انسانی در دسترس و آشنا به محیط

  رق مصرفی یکسان با سلیر نقاط کشورتعرفه ب
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  ماهیت

  فعلیت
  منفی  مثبت

  بالقوه

  فرصت

  پتانسیل هاي معدنی بسیار زیاد

  ضریب هوشی باال

  جوانی و قدرت تحرك باالي نیروي کار منطقه

  منطقه و سوق الجیشی ترانزیتی موقعیت

  آگاهی ملی نسبت به شهرستان

  جاذبه هاي توریستی

  الکاظم (ع) ن ابن موسیحسی امامزاده مقدس آستانه

  وحش حیات و گیاهی گونه هاي تنوع

  مذهبی و تاریخی، فرهنگی پیشینه و تنوع جاذبه هاي باستانی،

  گستردگی شهرستان و شرایط منعطف براي استقرار صنایع

  شرایط اقلیمی و یک شهر میان راهی

  همسایه با شش استان بزرگ کشور

  پتانسیل نهفته انرژي هاي نو در شهرستان

  ايتمایل روزافزون به صنعت گردشگري در سطح ملی و منطقه

  گستردگی عرصه هاي کویري

  اهمیت بهداشت فردي و اجتماعی در فرهنگ و باور عامه مردم

  تهدید

  فقدان مراکز آموزش عالی وفنی و حرفه اي

  فاصله زیاد با مراکز جمعیتی و بازار مصرف

  هاي شنی گسترش بیابان و کویر و شن هاي روان و طوفان

  عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در شهرستان

  عدم ارائه خدمات رسانی مناسب آموزشی

  شرایط جوي نامساعد

  نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی متمایل به سرمایه گذاري در شهرستان

  تغییرات شدید آب و هوایی

  عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگ گردشگري

  هاي شورکم آبی و آب 

  مستعد بودن شهرستان در زمینه حوادث طبیعی

  باالبودن هزینه سرانه توسعه امکانات زیربنایی

  شرایط جوي نامساعد
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   و مسائل استراتژیک موضوعات -7-5

، به شناسایی عوامل درونی (قوت و ضوعات و مسائل استراتژیک شهرستانجهت تعیین مو

انداز شده از مطالعه وضع موجود و مقایسه آن با چشمضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید) استخراج 

نفعان، کارشناسان و خبرگان در ادامه این عوامل توسط مسئولین، ذيشهرستان، پرداخته شد. 

بندي قرار گرفته و عوامل با شهرستان از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوري مورد ارزیابی و رتبه

بر اساس نمودارهاي فراوانی عوامل شناسایی شده و نظرات در پایان . گردیدنداهمیت بیشتر، تعیین 

  مشاور، موضوعات و مسائل استراتژیک آشکار و یا مستتر در این عوامل، استخراج گردیدند.  

  موضوعات و مسائل استراتژیک

  مسائل استراتژیک  موضوعات استراتژیک

  کم آبی  وسعت

  محیط کسب و کار نامطلوب  هاي معدنیپتانسیل

  وحدت کلمه ضعیف  هاي گردشگريها و پتانسیلجاذبه

  هاي نامناسبزیرساخت  استعداد و هوش

  مهاجرت نیروي انسانی  هاي نیروي انسانیپتانسیل

  سنتی بودن صنعت و کشاورزي  هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه

  اشتغال ناقص عوامل  هاي انرژي نوپتانسیل

  نامطلوبآموزش و آگاهی   پتانسیل کویري و بیابانی

  شرایط نامساعد  تنوع اقلیمی

  بعد مسافت  موقعیت مطلوب

  

  سرانه درآمد پایین

  کم توجهی به مسائل گردشگري و فرهنگی
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  هسته هاي کلیدي و خط دهنده  - 6- 7

  هاي کلیدي انتخاب هسته - 1- 6- 7

تجمیع ها و نهایتاً دهی آنهاي کلیدي شهرستان با توجه به موارد زیر و وزنانتخاب هسته

  نظرات منتج گردیده است.  این موارد به شرح ذیل هستند که اسناد آن در پیوست ارائه شده است.

  هاي تخصصی.انداز ترسیم شده و نهایی شده در شوراي راهبردي و پانلچشم - 1

  ها.ها و مصاحبهنامهنتایج تحلیلی و استخراجی از پرسش - 2

  شده شهرستان از وضعیت موجود.موضوعات و مسائل استراتژیک استخراج  - 3

  اي مردمی.مشاهدات میدانی و نظرات محاوره - 4

هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی هاي الکترونیکی، تراکتنتایج اخذ شده از سامانه پیامکی، نامه - 5

  انداز توسعه شهرستان.سند چشم

  ل انها.ها و نهادهاي شهرستان و تجزیه و تحلینقطه نظرات دریافتی از سازمان - 6

ها و نهادهاي هاي تمرین میراث تکمیل شده توسط کارشناسان سازماننامهپرسش - 7

  هاي تخصصیشهرستان در جلسات پانل

  انداز توسعه شهرستان.نظرات مشاوران علمی و اجرایی سند چشم - 8

  نتایج تحلیلی سوات و ناحیه استراتژیک شهرستان بر اساس وضعیت موجود. - 9

  المللی درك شده توسط مشاورین.اي، ملی و بینطالعاتی منطقههاي اجریان-10

  باشد.هاي کلیدي شهرستان طبس شامل موارد ذیل میلذا با توجه به موارد مذکور، هسته

 صنعت و معدن  

 هاي تجدیدپذیرانرژي 

 آموزش  

  گردشگري  

 صنایع فرهنگی به استثناي گردشگري  

 بهبود فضاي کسب و کار 

 کشاورزي  
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 با همراستا کلیدي هاي هسته اهداف تعیین و مطلوب انداز چشم مترسی - 2- 6- 7

   شده ترسیم انداز چشم

  صنعت و معدن -1- 2- 6- 7

مبتنی بر علم و فناوري، همراه با بخش صنعت و معدن شهرستان طبس؛  1404در افق زمانی 

وري، متکی بر رشد سریع و پایدار اقتصادي، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآ

   .شهرستاني اجتماعی در تولید  سهم برتر منابع انسانی و سرمایه

  هاي ذیل است:در این افق زمانی بخش صنعت و معدن شهرستان داراي ویژگی 

 هاي مطلوب و نوین.برخوردار از زیرساخت .6

 .داراي منابع انسانی توانمند و برخوردار از کرامت .7

 .و رقابت پذیر پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور .8

 مبتنی بر فراوري معادن بر پایه زنجیره ارزش تولیدات معدنی. .9

 هاي کارآفرینی.شهره شدن نام شهرستان به شهر فرصت .10

  اهداف

 نفعان صنعت، معدن هنگام سازي دانش و اطالعات ذي گسترش و به.  

  ساز و کارهاي انگیزشی و فضاي مناسب و امن جهت تشویق و ترغیب فعاالن بهبود

  .ستانشهرگذاران داخلی و خارجی به فعالیت در  قتصادي و سرمایها

  گرا معدنی صادرات- تولیدات متنوع صنعتی توسعه.  

 افزایش رقابت پذیري و کاهش قیمت تمام شده محصوالت صنعتی و معدنی.  

 منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کوشا توسعه.  

  یی و ساماندهی صنایع کوچک و متوسط.صنایع خوداشتغالی و صنایع روستاتوسعه و تنوع 
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  هاي نوانرژي - 2- 2- 6- 7

شهرستانی است با جایگاه اول تولید انرژي برق از منابع بادي،  1404شهرستان طبس در افق 

  خوشیدي و آبی میکرو در سطح خاورمیانه.

و هاي درازمدت نظام تولید انرژي  ها و کاهش هزینه بخشی منابع انرژي، توسعه ظرفیت تنوع

منابع تجدیدپذیر انرژي و  مدیریتاز طریق  ،تجدیدناپذیر  زیست و منابع انرژي صیانت از محیط

هاي نوین با تمرکز بر حداکثر سازي مشارکت بخش  گسترش تولید و مصرف انرژي مدیریت

  .خصوصی

  اهداف

  مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمین شده براي تولیدکنندگان افزایش

  شهرستان.اي نو در ه انرژي

  منابع  تهیه اطلس و امکان سنجی( شهرستانهاي نو در  منابع مختلف انرژيتوسعه

  ).هاي نو مختلف انرژي

 هاي  انرژي ههاي تحقیقاتی در حوز هاي نو و تعیین اولویت انرژي هتکنولوژي در زمین هتوسع

  .نو

 هاي نو و  به انرژي هاي مربوط بستر الزم براي انتقال، جذب و صدور تکنولوژي بهبود

  .ها سازي آن ها در استفاده و تجاري حمایت از بنگاه

  هاي  ها و قوانین براي حمایت از تولید و فعالیت مشارکت فعال در تدوین معیارارتقاي

R&D  هاي نو در زمینۀ انرژي.  

  هاي نو و تشویق جامعه به استفاده از انرژي  فرهنگتوسعه.  
  

  آموزش - 3- 2- 6- 7

هجري شمسی در علم و فناوري، با اتکاء به قدرت الیزال الهی  1404س در افق شهرستان طب

  شهرستانی است:
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هاي صالح، فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با برخوردار از انسان •

  هاي کشور.نخبگانی در طراز برترین

  هاي آن.یري دستاوردتوانا در تولید و توسعه علم، فناوري و نوآوري و به کارگ •

  پیشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمی در کشور. •

  اهداف

  هم گام با کشور دردستیابی به جایگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم، احراز جایگاه

 بخشی در کشور.برجسته علمی و الهام

 شایسته، فرهیخته و هاي توسعه جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان

 نخبه.

 هاي عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق، آزاد اندیشی و گسترش و تعمیق آموزش

 روحیه خالقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان.

 هاي نسبی ها و مزیتها، نیازهاي نوین و نافع، متناسب با اولویتتوسعه علوم و فناوري

 هاي مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی.آنها در نهاد شهرستان؛ و انتشار و به کارگیري

 .افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوري بومی شهرستان 

  ارتقاي علم و فناوري در جهان اسالم و احیاي موقعیت محوري و تاریخی ایران در فرهنگ

 و تمدن اسالمی.

 ر ملی.هاي علمی و فناوري با مراکز معتبگسترش همکاري 

 سوادي.ارتقاي سطح دانش عمومی افراد شهرستان و حذف بی 

 .توسعه کامل دوره تحصیالت آموزش عمومی 

 آموزان در جهت:ارتقاي نظام آموزش به منظور هدایت دانش 

  ها، و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه و خلقت.کسب فضایل، شناخت مسئولیت - 

  تقویت قدرت تفکر و خردورزي. - 

  براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده. کسب آمادگی - 
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  حضور مسئوالنه و موثر در نظام اجتماعی. - 

  شغلی و آینده شغلی براي براوردن نیازهاي شهرستان. تشخیص استعداد - 

  هاي علمی براي ورود به دوره تخصصی.تشخیص استعداد - 

 .ارتقاي سطح دانش و مهارت نیروي کار شهرستان 

 سنگ به منظور دستیابی به هاي حوزه ذغالدر علوم و فناوري ارتقاي جایگاه شهرستان

 سنگ کشور.نقش محوري در حوزه اکتشاف .و استخراج و فرآوري ذغال
  

  گردشگري - 4- 2- 6- 7

و  حسین ابن موسی الکاظمبا تکیه بر قدرت بی پایان خداوند و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت 

دهنده،  آرامش ،سیاحتی و مذهبی ی،زیارت؛ است انیستشهر ،در پرتو ایمان و عزم و تدبیر جدي

  ملی.ر سطح بارز د فرح بخش، با اقتصاد خدماتی

  اهداف

  در ابعاد زیارتی، سیاحتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصاديشهرستان توسعه 

 هاي میراث فرهنگی ظرفیت ،هاي فرهنگی جامعهتوسعه پایدار گردشگري با رعایت ارزش

  و محیط زیست

 بخش فاقد هرگونه عامل مزاحم آسایشی محیط آرامایط بهبود شر  

  شهرستانهاي تاریخی و فرهنگی بهره برداري از بناها و بافتبهبود  

  از  با بهره گیري(باال بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگري

  اي)فرهنگی و رسانه، هاي آموزشیظرفیت

 برداري از ها و بهرهدن فعالیت کلیه دستگاهکر  توسعه گردشگري براي هماهنگ و همسو

  همگانی کردن حفاظت از میراث فرهنگیو در این زمینه  شهرستانهاي ظرفیت

 استاندارد سازي  و ارائه خدمات گردشگري و سیستم صحیح نظارتی فعال بهبود کیفیت

 مطلوبتاسیسات اقامتی و تفریحی در حد 
  



615 

 

  شگريصنایع فرهنگی به استثناي گرد - 5- 2- 6- 7

به عنوان یکی با اتکال به قدرت الیزال الهی و با همت مردم و مسئوالن، شهرستان طبس 

گانه هاي دهه یکی از قطبب نظیرترین معادن فرهنگی در سطح کشور،بیترین و ترین، کهنازغنی

  صنعت فرهنگی در جهان اسالم تبدیل خواهد شد.

  اهداف

  هاي نهفته در میراث فرهنگی (مادي ها و ظرفیتمعرفی ارزشافزایش آگاهی و

و  سطح ملیو صنایع دستی شهرستان در  وغیرمادي)، میراث طبیعی، دانش و هنرهاي سنتی

  جهان اسالم.

 نگر و آینده ساز آیندهپرورش طبسی  بسط و گسترش علم و دانایی در جهت  

  انمند و ماهر، دانا، خالق ، نوآور، کارآفرین، تو مردمیتربیت و پرورش افزایش توان

  جو در فرآیندهاي تولیدي، اجتماعی و فرهنگیمشارکت

  استانی و ملیحضور همه جانبه و مؤثر فرهنگی و هنري و علمی در تعامالت گسترش  

 هاي  تقویت امیدواري، نشاط و تالش در جهت شکوفایی و خلق استعدادها و مزیت

  شهرستان

 هاي آنها ازها و ضرورتو توجه به نی صنایع فرهنگیمشارکت جوانان در  افزایش  

 هاي اجتماعی و فرهنگی با رعایت ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و توسعه ظرفیت

 محیطی زیست
  

  فضاي کسب و کار- 6- 2- 6- 7

 و کسب فضاي بهبود با اتکال به قدرت الیزال الهی و با همت مسئولین و مردم شهرستان، با

 اقتصادي اهداف به دستیابی منظور به منطقه ادياقتص فتح قله راستاي در بلندي هايکار، گام

شود و از نظر کاهش در زمان، هزینه و تعداد  برداشته انداز توسعه شهرستان، چشم سند در مندرج

  ها براي شروع کسب و کار، داراي جایگاه ممتاز کشوري باشد.رویه
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  اهداف

 .گسترش و ایجاد مسیرهاي تندرو براي تولید 

 و کار سازي شروع کسبآسان. 

 گذاري بزرگها در بخش رسمی و امکان سرمایههاي بنگاهگسترش فعالیت. 

 ارتقاي تولید انبوه و بازدهی نسبت به مقیاس. 

 شهرستان. کاهش ریسک ورود و فعالیت در فضاي کسب و کار 

 شهرستان. افزایش تعداد مشاغل رسمی و گسترش چتر حمایتی از فعاالن اقتصادي 

  ی.ار از بخش رسمی به بخش غیررسمکانتقال نیرويکاهش  

 توازن و تعادل میان ایمنی ناشی از اعطاي مجوزها با هزینه ناشی از اخذ آن.  

 .تضمین رشد اقتصادي شهرستان 

 ها.کاهش هزینه و دردسرهاي کسب و کار بنگاه 

 هاي اقتصاديگسترش فرهنگ ورود به اقتصاد رسمی و در نتیجه گسترش فعالیت. 

 ها در بخش خصوصیري بنگاهگذاتوسعه سرمایه. 

 گذاري و کاهش تمرکز مالکیتگذاران،افزایش حجم سرمایهحمایت از سرمایه. 

 شهرستان. سازي بررسی اختالفات مربوط به قرارادهاي کسب و کارآسان 

  ریسک مالیکاهش.  
  

  کشاورزي -7- 2- 6- 7

و قطب تولید خواه مناطق کویري آببخش کشاورزي طبس الگوي کشاورزي کم 1404در افق 

گیاهان داروئی کشور است و شهرستان در سیطره انبوه نخیالت و باغات مرکبات و سلطان کویر 

  باشد.می

  اهداف

 خواهآبدار کمافزایش و تولید انبوه محصوالت مزیت  

 گسترش تنوع محصوالت تولیدي کشاورزي و دامداري 
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 گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي شهرستان 

 کشاورزان زندگی یتکیف بهبود 

  حفاظت از منابع طبیعی 

 گسترش مکانیزاسیون در تولیدات کشاورزي  

 هاي آبیاري نوین (تحت فشار، زیرسطحی سفالی و...)توسعه سیستم 

 ارتقاي دانش فنی تولید اسانس و داروهاي گیاهی 

 ها و داروهاي گیاهیتوسعه تولید انبوه اسانس 

 ايهاي گلخانهگیري از مزایاي شهركگسترش و بهره 

 اي هیدروپونیک با کشت بسترارتقا و استقرار واحدهاي گلخانه 

 افزایش توان تولید گوشت شتر در منطقه 

 هاي صنعتی کشاورزيحمایت از استقرار شهرك 

  

  هاي اولویت دار توسعهاستراتژي - 7- 7

-ژياسترات-1هاي توسعه شهرستان طبس، سه گروه استراتژي شامل؛ جهت طراحی استراتژي

هاي حاصل از مطالعه استراتژي -2هاي حاصل از چشم انداز، پرسش نامه ها و پانل هاي تخصصی 

هاي مستخرج از موضوعات و مسائل استراتژیک شهرستان گردآوري استراتژي - 3اسناد باالدستی، 

  شد.

ها و نظراتی هستند که در هاي تخصصی، خواستهانداز و پانلهاي حاصل از چشماستراتژي

ها و نهادهاي ها، مکتوبات دریافتی از سازمانها، پرسشنامههاي تخصصی یک و دو، مصاحبهانلپ

شهرستان و عموم مردم که به صور مختلف دریافت شده است و ویرایش، اصالح و بازسازي شده تا 

اند شدهها تحت عنوان؛ پیشنهاد مشاور و یا پانل ارائه قالب استراتژي به خود گیرند.  این استراتژي

  تشریح شده اند. 8که در پیوست 



618 

 

هاي موجود اسناد مختلف توسعه به صورت بخشی و زیربخشی، به منظور آشنایی با استراتژي

انداز بیست ساله کشور، هاي توسعه و سند چشمهاي همسو با برنامهمشخص شدن استراتژي

ف وقت و هزینه، تکمیل هاي کالن کشور، جلوگیري در اتالهاي و سیاستآشنایی با استراتژي

هاي ها، جامعیت بخشیدن به استراتژيخألهاي ناشی از نادیده گرفتن احتمالی برخی از استراتژي

هاي سایر اسناد و همچنین هاي پیشنهادي با استراتژيپیشنهادي و برقراري پیوند بین استراتژي

اي مؤثر بر شهرستان، اقدام به ههاي قابل اجرا توسط سایر مجموعهآگاهی فرمانداري از استراتژي

ه است که در هاي قابل تعمیم به شهرستان از اسناد باالدستی و سایر اسناد شدگردآوري استراتژي

  جزئیات آن درج شده است. 8پیوست 

در نهایت بر اساس موضوعات و مسائل استراتژیک شناسایی شده و با تأثیرپذیري از دوگروه 

  هاي توسعه شهرستان شده است. حی استراتژياستراتژي دیگر، اقدام به طرا

  

  دار هسته کلیدي صنعت و معدنهاي اولویتاستراتژي - 1- 7- 7

  توسعه زنجیره ارزش صنایع مبتنی بر معادن 

  توسعه دانایی محور 

  هاي کارافرینیکارافرینی و توسعه فرصت 

  هاتوسعه زیرساخت 

  توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی 

 کاربهبود فضاي کسب و  

  

  هاي تجدیدپذیردار هسته کلیدي انرژيهاي اولویتاستراتژي -2- 7- 7

 هاي نسبی مناطق کویري و و بیابانی.ها و مزیتتوسعه ظرفیت 

  هاي کارافرینی.کارافرینی و توسعه فرصت 

  ها.توسعه زیرساخت 
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  دار هسته کلیدي آموزشهاي اولویتاستراتژي -3- 7- 7

  استراتژي توسعه دانایی محور 

  ستراتژي توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهیا 

  

  گردشگريدار هسته کلیدي هاي اولویتاستراتژي - 4- 7- 7

  توسعه صنعت گردشگري و توریسم 

  زیستی با کویرهم 

  

  به استثناي گردشگري صنایع فرهنگیدار هسته کلیدي هاي اولویتاستراتژي -5- 7- 7

  توسعه صنایع فرهنگی 

  اي زندگیتوسعه محیط جذاب و زیبا بر 

  توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی 

  توسعه انسانی 

  اي و وحدت کلمهانسجام منطقه 

  

  فضاي کسب و کاردار هسته کلیدي استراتژي اولویت - 6- 7- 7

 بهبود فضاي کسب و کار. 

  

  کشاورزيدار هسته کلیدي هاي اولویتاستراتژي - 7- 7- 7

 خواهتوسعه کشاورزي کم آب 

 توسعه کشت گیاهان دارویی 

  بیابانی وکویري مناطق در شرایط زیست محیطی بهبود ویت پوشش گیاهی وتق 
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 هاي تأمین آب و پایدارسازي منابع آبیتوسعه ظرفیت 

  توسعه دانایی محور 

  هاي کارافرینیکارافرینی و توسعه فرصت 

  هاتوسعه زیرساخت 

 توسعه آموزش، دانش و ارتقاي آگاهی 

  

  برنامه هاي عملیاتی و اجرایی -7-8

هاي کلیدي هاي عمل مربوط به هستههاي عملیاتی ارائه شده در ذیل به عنوان برنامههبرنام

توان با تمرکز و هزینه بر باشد چراکه اعتقاد داریم بر اساس قانون بهینه پارتو میشناخته شده می

هاي عملیاتی مربوط به هاي مربوط به شرایط کلی شهرستان (همان برنامه% از کل پروژه20روي 

% جریان توسعه شهرستان را تحت تأثیر قرار دهند که 80رود تا هاي کلیدي) انتظار میهسته

  برداري صورت پذیرفته است.مطابق مفهوم اقتصاد از حداقل منابع حداکثر بهره

هاي کلیدي) پرداخته هاي عملیاتی استخراج شده (مربوط به هستهپیش از آنکه به بیان برنامه

هاي اماتی اولیه در جهت بسترسازي به منظور هرچه بهتر اجراي برنامهشود، الزم است اقد

هاي عملیاتی اصلی نیازهاي برنامهها در حقیقت پیشعملیالتی پیشنهادي ارائه گردد.  این برنامه

بوده و امید است مسئولین شهرستان با اجراي این اقدامات، شرایط و بستر الزم براي اجرایی شدن 

  یاتی منتخب فراهم آورند.هاي عملبرنامه
  

  اقدامات اجرایی اولیه - 1- 8- 7

 تبلیغات، ترویج و بسترسازي شهر آرامش براي شهرستان در سطح ملی  

 انداز شهرستان و توزیع آن به طور گستردهتدوین کتاب جیبی سند توسعه چشم  

 تشکیل انجمن مردمی دوستداران توسعه طبس  

 ي اهداف سندانتخاب عامل یا عاملین توسعه جهت اجرا  
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 هاي مطالعاتی در زمینه رشد و توسعهبرگزاري دوره  

 انداز شهرستانتشکیل ستاد چشم  

 دولتی حامی فرمانداري و مردم شهرستان در مرکز استاناندازي دفتر نیمهراه  

 هاي محلی و حمایت از معتمدین محلیتوسعه نظام  

 میالحسنه ملی با رویکرد اسالهاي قرضگسترش و تشکیل صندوق  

 تالش در جهت ارتقاي باورهاي اعتقادات اسالمی مردم  

 پا در سطح روستاهاتالش در جهت پایدارسازي کشاورزي خرده  

 هاي بالقوه شهرستاناي کشاورزي در ظرفیتتالش در جهت اجراي نظام توسعه  

 برندسازي روستاها، محصوالت و صنایع دستی تولیدي روستاها  

 هاي روستاییگاهپایدارسازي سکونت تشکیل کارگروه توسعه روستایی و 
  

  برنامه هاي عمل صنعت و معدن -2- 8- 7

  هاي توسعه خوشه صنعتی و خدماتی براي شهرستان طبسبسترسازي و اجراي پروژه - 1

  هاي مؤثر بر توسعه صنعتی و معدنی شهرستانحمایت و تشکیل انجمن - 2

دید به منظور احداث واحدهاي گذاران جحمایت و تشویق مسئوالن شهرستان از سرمایه - 3

  صنعتی کوچک و متوسط وحتی بزرگ

  هاي حمل و نقل شهرستان به شرح ذیلتوسعه زیرساخت - 4

 بیرجند-دیهوك- احداث خط راه آهن طبس •

 مهرآباد -  رباط پشت بادام - احداث خط راه آهن طبس •

 معدن چادرملو -ده محمد - احداث خط راه آهن عشق آباد •

 یزد (ارتباط با یزد)-ساغند -رباط پشت بادام -دوم طبستکمیل باند دوم جاده  •

 بردسکن (ارتباط با خراسان رضوي) -عشق آباد -احداث باند دوم خط ارتباطی طبس •

 بیرجند (ارتباط با خراسان جنوبی) - خور - دیهوك -احداث باند دوم خط ارتباطی طبس •

  با کرمان)کرمان (ارتباط  -راور - دیهوك -احداث باند دوم خط ارتباطی طبس •
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  ارتقاي فرودگاه طبس •

  سنگتوسعه و تجهیز مرکز تحقیقات پیشرفته ذغال- 5

  ”معادن و صنایع معدنی”ایجاد منطقه ویژه اقتصادي - 6

  احداث تصفیه خانه فاضالب با تکنولوژي تولید بیوسوخت- 7

 هاي مختلف با تأکید برهاي دانش بنیان در زمینهحمایت از راه اندازي و تشکیل شرکت- 8

  هاي صنعتیخوشه

  سنگ شهرستان به شرح:دستی و باالدستی معادن ذغالاولویت دادن به ایجاد صنایع پایین- 9

  تجهیز و راه اندازي فازهاي اکتشافی معادن ذغالسنگ پرورده طبس •

 سنگ در ناحیه پروردهتأسیس و ایجاد واحدهاي تولید کک و قطران ذغال •

  سنگدستی ذغالهاي خصوصی در صنایع پایینگسترش شرکت •

  اخذ عوارض از خام فروشی مواد اولیه معدنی شهرستان به خارج آن، توسط فرمانداري-10

  جانبه فرمانداريتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی شهرستان با حمایت همه -11

  هاي عملیاتی پیشنهاديسایر برنامه-12

توان به قاي صنعتی و معدنی شهرستان، میهاي عملیاتی پیشنهادي در زمینه ارتاز دیگر برنامه

  موارد ذیل اشاره نمود:

  سازيهاي آموزشی توسعه صنعتی با رویکرد خوشهبرگزاري دوره-

  هاي همجواراحداث مراکز اقامتی بین راهی با همکاري فرمانداري شهرستان-

تولید گاز از گذاري در هاي فراگیر ملی براي سرمایهگذاران و یا تشکیل شرکتجذب سرمایه-

  سنگذغال

  سنگساله ذغالتهیه نقشه راه و برنامه توسعه پنج-

  هاي خارج از شهرستان- مطالعات جامع انتقال و تامین آب صنایع از حوزه -

  اخذ نمایندگی دفتر نخبگان استان یزد، اتاق تعاون و اتاق بازگانی -

  محور کردن روستاهادانش -
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  سی و اکتشافات معدنی کشور در شهرستانشنااستقرار دفتر سازمان زمین -

  گذاري در شهرستانرفع موانع اداري و حقوقی کسب و کار و سرمایه -

  هاي صنعتیتشکیل ستاد توسعه و بارآوري خوشه -
  

  هاي تجدیدپذیربرنامه هاي عمل انرژي -3- 8- 7

هاي رژيهاي تجدیدپذیر (خورشیدي) یا شرکت تعاونی ملی فراگیر انایجاد شهرك انرژي- 1

  خورشیدي

  هاي نو در سطح شهرستانهاي موجود انرژيشناسایی پتانسیل - 2

  هاي میکرو آبیایجاد نیروگاه- 3

  هاي عملیاتیسایر برنامه- 4

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:هاي عملیاتی مربوط به مباحث انرژي نو میاز دیگر برنامه

  هاي بادي و خورشیدي کوچکاحداث نیروگاه-

  هاي نو (واحد جنوب شرق و شرق) کشوراندازي سازمان انرژي راه-

  هاي نو توسط بخش خصوصیاندازي مرکز تحقیقات انرژيراه-

  برند محور نمودن شهرستان با عنوان شهر انرژي پاك-

  احداث نیروگاه هاي بادي و خورشیدي کوچک-
  

  برنامه هاي عمل آموزش - 4- 8- 7

  طبستقویت و توسعه مرکز رشد فناوري - 1

  هاي علمی در سطح شهرستانحمایت از برگزاري سالیانه همایش- 2

هاي فعال بومی هاي آموزشی تخصصی مورد نیاز شهرستان و حمایت از شرکتبرگزاري دوره- 3

  در این زمینه

هاي آالت و تجهیزات، آبشناسی، ماشیناندازي مراکز تحقیقاتی صنایع فرهنگی، زمینراه- 4

  و شتر با همکاري بخش خصوصیشور، گیاهان دارویی 
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  ارتقاي آموزش عالی و مراکز دانشگاهی شهرستان - 5

  ها:سایر برنامه- 6

ها و سمینارها، تورها و هاي تخصصی، همایشبرگزاري دوره هاي آموزشی، کنفرانس-

  ها و نهادها وعامه مردمبازدیدهاي مورد نیاز سازمان

  دانایی محور نمودن شهرستان -

ها و مراکز ها، دانشکدهاي و دانشگاههاي فنی و حرفهگیري کامل از هنرستانهاحداث یا بهر -

  تحقیقاتی

  هابازسازي و ایجاد واحدهاي آموزشی روستایی در تمام روستاها و قریه -

  البالغهاندازي دانشکده قرآن و نهجراه -

  گذشته شناسایی، توسعه و آموزش هنر و کسب و کارهاي بومی و روستایی رایج در -

  ایجاد اولین پارك علم و فناوري روستایی -

  آموزيهاي پیشرفته حرفهبرگزاري دوره -

  

  گردشگريبرنامه هاي عمل  -5- 8- 7

  واگذاري مناطق حیات وحش به بخش خصوصی و جذب توریست شکار - 1

  درمانیگردي و توریسماحداث مرکز تحقیقات کویرشناسی و بیابان - 2

  گردي و گردشگري در شهرستانیابانتوسعه کویرنوردي، ب - 3

  هاي گردشگرري و کویرنوردي با کارکردهاي ویژه آنتأسیس و حمایت از فعالیت شرکت •

  هاي کویري و جذاب توریستی و متلایجاد مراکز اقامتی کویري و بیابانی به صورت هتل •

  هاي عملیاتی:سایر برنامه - 4

گیري و ایجاد توسط بومیان شکل هاي خصوصی دوستدار حیات وحش جهتایجاد شرکت -

  منطقه و معتمدین و محافظین محلی محیط زیست

  واگذاري مناطق حفاظت شده و حیات وحش شهرستان به بخش خصوصی -



625 

 

  جذب توریست شکار -

  تصویربرداري و مستندسازي حیات وحش -

  تهیه مستندات و گزارشات کویرنوردي و بیابانگردي بومی شهرستان -

  المللی بیاباندگی مرکز تحقیقات بینایجاد نماین -

  گردياحداث منطقه ویژه کویر و بیابان -

  

  برنامه هاي عمل صنایع فرهنگی به استثناي گردشگري - 6- 8- 7

  ارائه خدمات رفاه اجتماعی شامل:- 1

  ها، مراکز شادي و تفریحی عمومی و خصوصی متعدد در شهرستاناحداث پارك •

متناسب با سلیقه مردم شهرستان در زمینه سیرك،  هاي شاد و تفریحیبرپایی مراسم •

  بازي و...موسیقی سنتی، جشن و نمایش، شعبده

 هاي تجاري، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و...احداث مجتمع •

  روي و...)برگزاري مسابقات ورزشی و فرهنگی در سطح شهرستان (همچنین همایش پیاده •

  نگی شهرستانتبلیغات، ترویج و گسترش صنایع فره - 2

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله اقدامات پیشنهاد شده می

غیرمادي)، میراث  هاي نهفته در میراث فرهنگی (مادي وها و ظرفیتمعرفی ارزش •

  .ايدر سطح ملی، منطقهو صنایع دستی و...  طبیعی، دانش و هنرهاي سنتی

  .ی و طبیعی و تدوین هرم ارزشی آنهاتاریخ ،هاي فرهنگیطبقه بندي آثار بر اساس ارزش •

(ملموس وغیرملموس)، هنرهاي سنتی و طبیعی،  هاي میراث فرهنگیسازي ارزشنهادینه •

 يهاي رسمی و تخصصی و ارتقاحفظ و تقویت سرمایه اجتماعی بخش از طریق توسعه آموزش

خردمندانه  ريبردامسئولیت همگانی و مشارکت حداکثري مردم در حفاظت و بهره ،آگاهی عمومی

  .از آنها
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هاي علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرائی با مراکز آموزش عالی، دانشگاهی و توسعه همکاري •

... (ملموس وغیرملموس)، طبیعی، صنایع دستی و مؤسسات پژوهشی در بخش میراث فرهنگی

  ...)هاي آموزشی متناسب وها و دورهها و تحقیقات دانشجویی، برگزاري کالس(همانند پروژه

هاي جدید بمنظور پاسخگوئی به حمایت از تنوع محصوالت صنایع دستی و خلق مزیت •

  .بازارهاي هدف

هاي خالقانه و ابتکارات داوطلبانه در بخش میراث تدوین نظام جامع حمایت از فعالیت •

 و...فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی 

  هنري در سطح شهرستان-هاي فرهنگیحمایت و برگزاري فعالیت- 3

هایی جهت عرضه محصوالت تولیدکنندگان اجراي طرح مشاغل خانگی و برپایی نمایشگاه- 4

  در سطح شهرستان

  هاي عملیاتیسایر برنامه- 5

  هاي معرفی صنایع فرهنگیبرگزاري همایش-

  ریزي صنایع فرهنگیتشکیل کارگروه برنامه-

  ایجاد مشاغل خانگی با پایه صنایع فرهنگی-

  هنگی طبسایجاد خوشه صنایع فر-

  ایجاد سازمان توسعه صنایع فرهنگی طبس-

  هاي فرهنگیاندازي پارك فناوريراه-
  

  برنامه هاي عمل بهبود فضاي کسب و کار - 7- 8- 7

سنگ، معادن و اندازي مرکز خدمات کسب و کار و فناوري طبس با تأکید بر ذغالایجاد و راه- 1

  صنایع تبدیلی کشاورزي

  امل موارد زیر:ارتقاي فضاي کسب و کار ش- 2

شناسایی موانع کسب و کار شهرستان از طریق پرسشنامه تحلیلی کسب و کار بانک  •

  جهانی
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تشکیل اتاق فکر کسب و کار شهرستان جهت حذف و یا کاهش موانع کسب و کار و بهبود  •

 هاآن

  ایجاد شوراي کسب و کار شهرستان •

  هاي سرمایه گذاري در سطح شهرستانمعرفی اولویت- 3

  

  برنامه هاي عمل کشاورزي - 8- 8- 7

  هاي خصوصی تحقیقات کشاورزي صنعتیاندازي شرکتبسترسازي و حمایت از راه- 1

(تحت فشار، زیرسطحی  هاي آبیاريایجاد شرکت تخصصی و فعال در زمینه سیستم - 2

  سفالی)، تامین آب و تولید ادوات مرتبط

  احداث سدهاي زیرزمینی  - 3

  هاي خصوصی پروش شتر و شترداريشرکت ساماندهی و حمایت از تشکیل- 4
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