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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

حليل وضعيت استانفصل اول: ت  

 بخش سوم : تحليل اقتصادي 

نايي قسمت سوم : تحليل ويژگيهاي زيرب  

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلسازمان مدرییت و ربانهم رزیی است  
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 بسمه تعالي

 
اين گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث  زيث   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( تحليل اقتصادي3-1بخش سوم :) 

 ( تحليل ويژگيهاي زي بنايي 3-3-1قسمت سوم :) 

اي آمايش استان و جايگاه اين بخش از ب رسي ها در فه ست كامل مجموعه گزارش ه

 فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شده است.
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 ي: هواشناس1پيوست   

 : زمين شناسي2پيوست   

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست   

 : پوشش گياهي4پيوست   

 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست   

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هنگي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته  

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان  

 و عشاي ي استانقسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني   

 ف هنگي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و پنجم  قسمت چهارم  

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت  

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي  
 : صنعت و معدن1پيوست     

 ورزي : ساختار كشا2پيوست     

  : خدمات3پيوست     
 

 هاي زي بناييقسمت سوم : تحليل ويژگي         

 
 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي  

 : اقتصاد شه ي 1پيوست     

سثال  5قسمت پنجم: تحثثثليل اقتصثاد كث ن اسثتان و جايثثثثگاه آن درسثط  ملثي در 

 گذشته 

 دفصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجو 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه هافصل سوم 

  امنيتي در آمايش استان –فصل چهارم : م حظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت آمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات آمايش استان

 تحليل وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت منابع طبيع

 محيط زيست

اعي و وضعيت اجتم

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –م حظات دفاعي 

تانامنيتي در آمايش اس  

يي تحليل ساختار فضا

 موجود استان

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتگاه  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه ه

 آمايش ملي

آمايش استانسند   

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه ف  پيش بيني و آينده نگ ي 



لسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبی                                   سازمان برنامه و بودجه کشور                                 

 أ 

 

 فهرست مطالب
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 1        تحليل ويژگيهاي زيربنايي  :1

 1         : مقدمه1-1 

 1        : شبكه ارتباطات 2-1 

 1   : تحليل خدمات پستي در نقاط شهري و روستايي1-2-1  

 12  قاط شهري و روستايي: تحليل خدمات مخابراتي در ن2-2-1  

 11    : تحليل خدمات فنآوري اطالعات 3-2-1  

 23  : تحليل كيفيت و گستره پوشش صدا و سيما1-3-2-1   

 22        : شبكه حمل و نقل 3-1 

 : دسترسي مراكز سكونتگاهي مهم استان به يكديگر و سطح بندي1-3-1  

 22        آنها                                

 22    : تحليل ويژگيهاي شبكه حمل و نقل استان2-3-1  

 22    : شبكه حمل و نقل جاده اي 1-2-3-1   

 33        : شبكه انرژي 4-1 

 33        : برق 1-4-1  

 33   : تحليل مراكز عمده توليد برق 1-1-4-1   

 44 : تحليل ميزان دسترسي مناطق استان به شبكه برق2-1-4-1   

 43     :  تحليل مصرف برق 3-1-4-1   

 44     : تحليل مبادله انرژي4-1-4-1   

42  : تحول جايگاه نسبي برق استان در كشور 2-1-4-1   

 43   : مصرف برق در شهرستان استان6-1-4-1   

 23    : تحول مصرف برق در استان1-1-4-1   

 24        : گاز 2-4-1  

 24    ه توليد : تحليل مراكز عمد1-2-4-1   

24  : تحليل ميزان دسترسي مناطق استان به گاز 2-2-4-1   

 24  : مصرف گاز به تفكيك بخشهاي مصرفي3-2-4-1   
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 صفحه                  عنوان 

 

 22     : ميزان مبادالت گاز 4-2-4-1   

 22     : نفت و فرآورده هاي عمده نفتي 3-4-1  

 22  يد نفت و فرآوردهاي نفتي : تحليل مراكز تول1-3-4-1   

 : تحليل ميزان دسترسي مناطق مختلف استان به2-3-4-1   

 22   شبكه نفت و فرآورده هاي نفتي                                             

 : مصرف انواع فرآورده هاي نفتي به تفكيك نوع3-3-4-1   
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64  : ميزان مبادالت نفت و فرآورده هاي نفتي 4-3-4-1   

 61      : انرژيهاي نو 2-3-4-1   

 : تحليل تاثير شبكه ها و جريانهاي انرژي بر الگوي6-3-4-1   

 62   فعاليت و گرايشهاي زنجيره توليد                                              

 14  ل تاثير شبكه ها و جريان انرژي برامنيت: تحلي1-3-4-1   

 13      : فعاليتهاي اتصال و شبكه انتقال آب 2-1 

 13   :  بررسي و تحليل روشهاي استحصال آب دراستان1-2-1  

 : بررسي و تحليل توان حوضه هاي انتقال دهنده و گيرنده )حجم2-2-1  
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 12     : آبهاي سطحي 1-2-2-1   

 31     : آبهاي زيرزميني 2-2-2-1   

 32   : بررسي بيالن آب برحسب زيرحوزه ها و دشتها 3-2-1  

 21    : بررسي ظرفيت ذخيره سازي آب 4-2-1  

 143     : شبكه هاي آبياري و زهكشي 2-2-1  

 143 ياري در دست بهره برداري: ويژگيهاي شبكه هاي آب1-2-2-1   

 : ويژگيهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست 2-2-2-1   
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 زيربنايي تحليل ويژگيهاي : 1

 : مقدمه 1-1

 

رائه دهنده اين عملكردهاا ابخشي از فعاليتهاي توليدي و خدماتي و تسهيالت و واحدهاي  

باعث ايجاد شرايط مناسب و الزم براي استقرار ساير فعاليتهاي اقتصادي در يك جامعاه ياا محايط 

و توساعه آنهاا را فاراهم جغرافيايي شده و امكان پشتيباني ازاين فعاليتها در مرحلاه بهاره بارداري 

آورند . اين تسهيالت و عملكردها كه به عنوان فعاليتهااي زيربناايي شاناخته ماي شاوند، طياف مي

شابكه وسيعي از فعاليتها را در بر مي گيرد. در طرح آمايش استان اين فعاليتها در چناد گاروه كلي:

ده اندكه هريك از آنها به نوبه ارتباطات ، شبكه حمل و نقل، شبكه انرژي و شبكه آب طبقه بندي ش

خود از اجزايي تشكيل مي شوند . ويژگيهاي فعاليتهاي زيربنايي استان، در چارچوب شارح خادمات 

 طرح و امكانات آماري در دسترس ، در سطرهاي زير تحليل مي شود.

 

 : شبكه ارتباطات2-1

 

 تحليل خدمات پستي در نقاط شهري و روستايي: 1-2-1

 

تار امكانات پستي استان، به منظور نشان دادن ميازان برخاورداري نسابي ويژگيهاي ساخ 

جمعيت استان از ايان امكاناات در قيااس باا متوساط آن در كشاور از ياك ساو و جايگااه نسابي 

شهرستانهاي استان در برخورداري از اين امكانات از سوي ديگر، از نظر كمي و مقداري در سطرهاي 

 د.زير مورد بررسي قرار مي گير
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 استان در كشور امكانات پستي جايگاه)الف(: 

، سهم نسبي استان اردبيل از امكانات پساتي 1334بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

دفاتر پسات روساتايي درصاد، 23/1درصد، دفااتر پسات شاهري  24/2كشور براي ادارات پست 

درصد، آژانس 44/4ت روستايي درصد، دفاتر پست و مخابرا 32/4درصد، نمايندگيهاي پستي 32/1

 31/2درصاد، صاندوق پسات روساتايي  43/1درصد، صندوق پسات شاهري  22/4پستي شهري 

درصد است. ضمناً اندازه سهم نسابي اساتان در كشاور باراي  22/4درصد و ساير واحدهاي پستي 

درصد، مرساوالت  42/4شده از خارج كشور  وارددرصد، مرسوالت  32/1مرسوالت داخل شهري 

 41/4درصد و مرسوالت صادر شده باه مقصاد خاارج از كشاور  64/4ادر شده به داخل كشور ص

درصاد،  16/1درصد است. با توجه به اين كه اندازه سهم نسبي استان در كشور  براي كل جمعيت 

درصد است،  2/1درصد و تعداد مراكز شهري 32/2درصد، جمعيت روستايي  42/1جمعيت شهري 

 مي توان گفت:

برخورداري نسبي استان از كليه امكانات پستي ) بجز ساير واحدهاي پستي( كمتراز  ميزان -

 توسط متناظر آن در كشور است.م

ميزان استفاده نسبي ساكنان استان از خدمات پستي تنها براي مرسوالت پستي وارد شاده  -

تي از خارج از كشور بيشتر از متوسط متناظر آن در كشور بوده و براي ساير خدمات پسا

 كمتر از آن است.)مرسوالت وارده و صادره داخلي و مرسوالت صادره به خارج از كشور(

( ، مقايسه امكانات و خادمات پساتي اساتان اردبيال و كال كشاور در ساال 1-1در جدول شماره)

 ارائه شده است.1334
 

 



سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل                                   سازمان برنامه و بودجه کشور                                 

 3 

 

 

 

 

 )هزار مرسوله(    1831ل (: مقايسه امكانات و خدمات پستي استان اردبيل و كل كشور در سا  1-1جدول )

 اداره شرح

 دفتر پست

نمايندگي 

 پستي

دفترپست و 

مخابرات 

 روستايي

آژانس 

 شهري

 صندوق پست
ساير 

واحدهاي 

 پستي

مرسوالت  مرسوالت داخلي صادره به

وارده از 

خارج 

 كشور

 روستايي شهري روستايي شهري
داخل 

 شهري

داخل 

 كشور

خارج 

 كشور

 11261 2913 111862 626311 1628 6813 13211 189 2323 8969 161 789 813 كل كشور

 22 2 771 3216 16 199 112 1 7 81 8 12 7 اردبيل

 مركز آمار ايران -1891ماخذ: سالنامه آماري كشور، سال 
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 الگوي توزيع امكانات پستي در شه ستانهاي استان)ب (:

 1332نات پساتي اساتان در ساال بر پايه اطالعات اخذ شده از شركت پست استان، امكا 

دفتار پسات و  2نمايندگي پستي،  31دفتر پست روستايي،  3دفتر پست شهري،  13اداره،  2شامل 

صاندوق پسات  111صاندوق پسات شاهري،  122شاهري ،  آژانس پسات 3مخابرات روستايي، 

، واحاد 41ضمن آن كه خادمات پسات پيشاتاز در واحد ديگر خدمات پستي است، 12روستايي و 

واحد، خدمات پست تصاويري در  44واحد، خدمات پست مالي در  44خدمات پست خودرويي در 

واحد از واحدهاي پستي استان ارائه ماي شاود. الگاوي توزياع  2واحد و خدمات پست مالي در  41

 امكانات و واحدهاي پستي استان در شهرستانهاي استان نشان مي دهد:

هاي پارس آباد و مشگين شهر، آژانش شاهري تنهاا دفتر پست روستايي تنها در شهرستان -

در شهرستان اردبيل، دفتر پست و مخاابرات روساتايي تنهاا در شهرساتانهاي خلخاال و 

 مشگين شهر وجود دارد.

شهرستانهاي گرمي و نير فاقد نمايندگي پستي و صندوق پست روستايي و شهرستان نمين  -

 ند.خابراتي هستمفاقد ساير واحدهاي خدمات پستي و 

بجز موارد باال، ساير امكانات پستي در همه شهرستانهاي استان، به تعداد بيشتر يا كمتار ،  -

 وجود دارد.

گرچه رابطه مستقيمي بين تعداد جمعيت شهرستانهاي استان و امكانات پستي آنها وجاود  -

دارد، وليكن در مجموع مي توان گفت كه برخورداري نسبي شهرستانهاي كوچك استان از 

نات پستي بيشتر است. به بياان ديگار، متوساط تعاداد جمعيات باه ازاي هرياك از امكا

امكانات پستي در شهرستانهاي بزرگ و پرجمعيت استان بيشتر از متوسط متنااظر آن در 

شهرستانهاي كوچك و كم جمعيت استان مي باشد. در مقابال، شادت نسابي اساتفاده از 

ي( درشهرستانهاي پرجمعيت استان بيشاتر امكانات پستي ) ارسال و دريافت مرسوله پست

 از شهرستانهاي كم جمعيت استان است.

بر پايه اطالعات در دسترس در زمينه امكانات پستي و تعداد جمعيت شهرساتانهاي اساتان ماوارد 

 فوق الذكر تائيد مي شودكه به برخي از آنها در زير اشاره مي شود:

ستان به ازاي هر نفر از جمعيت آنها در كل متوسط تعداد مرسوله وارده به شهرستانهاي ا -

قطعاه در شهرساتان اردبيال و  1/14با دامنه تغييارات باين حاداك ر قطعه ) 4/3استان 

قطعه در شهرستان گرمي( و تعداد مرسوله صادره از شهرستانهاي استان باه  3/1حداقل 
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 6/12اك ر قطعه ) با دامناه تغييارات باين حاد 64/1ازاي هر نفر جمعيت در كل استان 

 است.قطعه در شهرستان نير ( 2قطعه درشهرستان اردبيل و حداقل 

بادامناه صندوق پسات شاهري ) 2/21به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت شهري استان  -

صاندوق در شهرساتان  11صندوق در شهرستان نير و حاداقل  22تغييرات بين حداك ر 

صاندوق پسات  1/34روستايي اساتان پارس آباد( و به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت 

صندوق در شهرساتان خلخاال و  حاداقل  3/13روستايي ) با دامنه تغييرات بين حداك ر 

 صندوق در شهرستان پارس آباد ( وجود دارد. 2/11

تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات پستي جديدبه ازاي هار يكصاد هازار نفار جمعيات  -

واحد و خدمات پست خودرويي و  6/6صويري استان براي خدمات پست پيشتاز و پست ت

واحد است كه دامنه تغييارات هماه آنهاا در شهرساتانهاي اساتان باين  1/6پست مالي 

واحد  در شهرستان نير است. ضمناً  1/31واحد در شهرستان اردبيل و حداك ر  4حداقل 

يارات باين با دامناه تغيواحد ) 3/1متوسط تعداد اين واحدها براي پست تلفني در استان 

 واحد در شهرستان نير( است. 3/12واحد در شهرستان اردبيل و حداك ر  2/4حداقل 

( تعداد مرسوله وارده و صاادره باه ا زاي 1-1(،همچنين نمودارشماره )1-2( تا)1-2جداول  شماره )

( تعداد صندوق پست باه ازاي هار 1-2و نمودار شماره ) 32هر نفر در شهرستانهاي استان در سال 

 را نشان مي دهد. 1332كصدهزار نفر جمعيت شهري و روستايي استان در سال ي
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 1831(: امكانات پستي شهرستانهاي استان اردبيل در سال  1-2جدول )

 اداره شهرستان

 دفتر پست

نمايندگي 

 پستي

دفترپست 

و 

مخابرات 

 روستايي

آژانس 

 شهري

ساير  صندوق پست

دفاتر 

خدمات 

 ارتباطي

 ده خدمات جديد پستيواحدهاي ارائه دهن

 روستايي شهري روستايي شهري
پست 

 پيشتاز

خدمات 

 خودرويي

پست 

 مالي

پست 

 تصويري

پست 

 تلفني

 7 19 11 11 19 17 199 112 8 7 81 8 18 7 استان

 1 19 19 19 19 7 19 96 8 3 6 3 1 1 اردبيل

 1 8 8 8 8 1 3 11 3 3 2 3 1 1 بيله سوار

 1 1 8 8 1 1 7 13 3 3 9 1 1 1 پارس آباد

 1 6 6 6 6 2 89 18 3 2 9 3 8 1 خلخال

 1 2 2 2 2 1 7 1 3 3 1 3 3 1 كوثر

 1 1 1 1 1 2 3 7 3 3 3 3 1 1 گرمي

 1 9 1 1 9 2 17 13 3 9 6 2 2 1 مشگين شهر

 1 2 2 2 2 3 16 1 3 3 2 3 1 1 نمين

 1 2 2 2 2 1 3 6 3 3 3 3 3 1 نير

 ان اردبيلاداره كل پست استماخذ:
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 )درصد(   1831(:  سهم نسبي هر شهرستان از امكانات پستي استان اردبيل در سال  1-8جدول ) 

 اداره شهرستان

 دفتر پست

نمايندگي 

 پستي

دفترپست 

و 

مخابرات 

 روستايي

آژانس 

 شهري

ساير  صندوق پست

دفاتر 

خدمات 

 ارتباطي

 واحدهاي ارائه دهنده خدمات جديد پستي

 روستايي شهري يروستاي شهري
پست 

 پيشتاز

خدمات 

 خودرويي

پست 

 مالي

پست 

 تصويري

پست 

 تلفني

 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 استان

 1/11 8/86 6/83 6/83 8/86 1/19 2/82 13 133 3 1/17 3 3/83 1/11 اردبيل

 1/11 1/6 3/6 3/6 1/6 8/1 3 2/9 3 3 1/6 3 9/9 1/11 بيله سوار

 1/11 1/3 3/6 3/6 1/3 8/1 1/1 6/6 3 3 6/22 8/88 9/9 1/11 پارس آباد

 1/11 3/12 6/18 6/18 3/12 1/13 7/23 6/3 3 2/22 6/22 3 1/28 1/11 خلخال

 1/11 2/1 6/1 6/1 2/1 8/1 1/1 6/2 3 3 2/8 3 3 1/11 كوثر

 1/11 1/3 1/7 1/7 1/3 1/13 3 7/1 3 3 3 3 9/9 1/11 گرمي

 1/11 7/11 1/11 1/11 7/11 1/13 9/29 3/11 3 3/99 1/17 9/66 1/11 1/11 مشگين شهر

 1/11 2/1 6/1 6/1 2/1 3 7 8/8 3 3 1/6 3 9/9 1/11 نمين

 1/11 2/1 6/1 6/1 2/1 8/1 3 1 3 3 3 3 3 1/11 نير

 اداره كل پست استان اردبيلماخذ:
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 1831استان اردبيل به تفكيك شهرستان در سال عملكرد واحدهاي پستي (:   1-1جدول  )  

 مرسوالت صادره مرسوالت وارده كل مرسوالت شهرستان

 درصد تعداد
 خارجي داخلي جمع

 درصد تعداد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 133 18331671 133 21136 133 13213121 133 13291781 133 28296626 استان

 7/61 3191737 1/72 22163 1/93 3382396 1/93 3311111 1/91 16629188 اردبيل

 1/2 831278 * 1 3/1 136668 3/1 136661 1/2 173719 بيله سوار

 8/3 1331192 8/3 99 6 623831 6 623832 1/9 1931711 پارس آباد

 8/1 632811 3/3 171 6/1 193722 6/1 191119 1 1118192 خلخال

 8/1 191138 1/3 33 6/3 66119 6/3 66211 1 213613 كوثر

 9/1 618883 3 3 6/1 163326 6/1 163326 1/8 931861 گرمي

 9/3 1123216 1/6 1132 1 133311 1 113816 9 1683162 مشگين شهر

 1/2 826263  2/3 61 1/1 183671 1/1 183916 2 161316 نمين

 7/3 111267 1/3 11 6/3 19789 6/3 19711 9/3 198223 نير

 اداره كل پست استان اردبيل:ماخذ
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 1831(: سرانه امكانات پستي به ازاي تعداد جمعيت مرجع * در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   1-1جدول)  

 شهرستان

دفترپست  صندوق پست دفترپست تعداد مرسوله 

و 

مخابرات 

 روستايي

آژانس 

 شهري

ساير 

دفاتر 

خدمات 

 ارتباطي

نمايندگي 

 پستي

پست 

 پيشتاز

خدمات 

 خودرويي

پست 

 مالي

پست 

 تصويري

پست 

 روستايي شهري روستايي شهري صادره وارده تلفني

 26/1 19/6 11/6 11/6 19/6 18/2 11/1 12/3 99/1 92/81 21/21 17/3 32/1 61/13 83/3 استان

 28/3 77/8 77/8 77/8 7/8 37/1 61/1 93/3 3 11/16 36/19 3 71/3 61/11 63/11 اردبيل

 63/1 31/11 31/11 31/11 31/11 68/8 32/1 3 3 3 13/11 3 63/1 18/1 87/8 بيله سوار

 16/1 61/1 13/8 13/8 61/1 21/1 61/3 3 3 17/11 63/11 23/1 16/1 63/6 99/8 پارس آباد

 37/2 19/12 19/12 19/12 19/12 89/9 11/2 3 28/1 23/93 28/29 3 23/6 13/9 76/1 خلخال

 99/18 11/29 11/29 11/29 11/29 13/8 13/8 3 3 71/11 37/11 3 3 39/6 81/2 كوثر

 21/8 31/18 31/18 31/18 31/18 3 17/2 3 3 3 29/27 3 21/8 92/6 31/1 گرمي

 16/1 22/13 83/9 83/9 22/13 99/8 26/1 3 92/9 31/11 29/26 23/2 72/2 33/9 23/8 مشگين شهر

 19/1 11/7 11/7 11/7 11/7 81/8 3 3 3 81/12 39/22 3 19/1 19/1 88/2 نمين

 31/11 63/81 63/81 63/81 63/81 81/1 3 3 3 3 38/71 3 3 1 12/2 نير

ت روستايي، صندوق پست روستايي فر جمعيت كل، براي دفاتر پس* جمعيت مرجع براي تعداد مرسوالت يك نفر جمعيت كل )شهري و روستايي( براي نمايندگيهاي پستي و ساير دفاتر خدمات ارتباطي يكصد هزار ن

 و دفتر پست و مخابرات روستايي يكصد هزار نفر جمعيت روستايي و براي ساير امكانات پستي يكصد هزار نفر جمعيت شهري است.
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 تحليل خدمات مخابراتي در نقاط شهري و روستايي: 2-2-1

 

ي ناوين ارتبااط مخاابراتي سترش تسهيالت و امكانات مخابراتي و ايجاد و تقويت روشاهاگ

باعااث تسااهيل جاادي و روز افاازون دسترساايها و تغيياار روشااهاي ارتباااطي در كليااه شاا ون 

اجتماعي و ... زندگي شده است. به طوري كه نياز به امكانات مخابراتي تباديل باه يكاي از اقتصادي،

ز دور از ذهان امري كه براي جامعه روساتايي نيامهمترين نيازهاي اساسي جامعه شهري شده است،

نيست. دربندهاي زير موقعيت نسبي استان اردبيل در كشور و شهرستانهاي تابعه استان در قياس با 

 متوسط كل استان، از نظر دسترسي به مهمترين تسهيالت مخابراتي، بررسي مي شود.

 

 استان در كشور امكانات خدماتي موقعيت نسبي )الف(: 

نسبي استان در كشور از نظر برخورداري از امكاناات  برپايه اطالعات در دسترس، موقعيت 

 به ترتيب زير است: 1334مخابراتي در سال 

 2/24434هزار انشعاب و در كال كشاور  2/443تعداد تلفن ثابت نصب شده در استان  -

درصد از تلفنهاي ثابت منصوبه كشور مربوط به اين  33/1هزار انشعاب است. در نتيجه، 

ترتيب مي توان نشان داد، تعداد تلفنهاي ثابت مشغول به كار استان استان است. به همين 

درصااد تلفنهاااي ثاباات مشااغول بااه كااار در  32/1هاازار انشااعاب( درحاادود  2/333)

ميليون انشعاب( مي باشد. مقايسه سهم نسبي تلفنهاي ثابت استان در كشور   3/24كشور)

ر بودن ضريب نفوذ تلفن ثابت مبين بيشتدرصد( 16/1با سهم نسبي جمعيتي متناظر آن )

تلفان باه ازاي  223تلفن به ازاي هريكهزار نفر جمعيت( از آن در كشور ) 314در استان)

 .استهر يكهزار نفر جمعيت (

درصاد تعاداد  32/4هازار نفار( درحادود  1/12تعداد مشتركان تلفن همراه در استان ) -

جه، ضريب نفوذ تلفن همراه در ميليون نفر( است. در نتي 2/3مشتركان تلفن همراه كشور)

تلفن  123تلفن به ازاي هر يكهزار نفر جمعيت( در حدود نصف آن در كشور ) 64استان )

 به ازاي هر يكهزار نفر جمعيت( است.

 43روستا و در كل كشور نزديك به  1423تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني در استان  -

درصد از روستاهاي داراي ارتباط تلفني كشور  1/3هزار روستا است. به بيان ديگر، حدود 

درصاد كال آباديهااي  3/2در محدوده اين استان قرار دارد. با توجه به اين كاه حادود 

نفار جمعيات و بيشاتر كشاور در  144درصد آباديهااي مساكوني داراي 4/3مسكوني و 
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تايي اساتان در نقاط روسا امكانات مخابراتيلذا ضريب نفوذ محدوده اين استان قرار دارد،

 برابر متوسط متناظر آن در كشور است. 1/1در حدود

 

 ) ب (: الگوي توزيع امكانات مخاب اتي در شه ستانهاي استان

، 1336 ساالبر پايه اطالعات مربوط به امكانات مخاابراتي شهرساتانهاي اساتان در پاياان  

 ميزان بهره مندي شهرستانهاي استان از اين امكانات عبارت است از :

هزار انشعاب اسات  1/246تعداد كل تلفن هاي ثابت نصب شده در استان بالغ بر  -

 3/12درصد( در شهرستان اردبيل و  4/41هزار انشعاب ) 2/222كه از آن حدود 

درصد( در شهرستان كوثر نصب شده است و اين دو شهرستان  3/2هزار انشعاب )

ب شاده در ميااان باه ترتياب داراي بيشاترين و كمتارين تعاداد تلفان هااي نصا

از كل تعداد تلفنهاي نصب شده استان شهرستانهاي استان هستند. به همين ترتيب،

درصد در شهرساتان پاارس  2/11درصد درشهرستان مشگين شهر ،  2/11حدود 

 1/4درصاد در شهرساتان گرماي،  1/6درصد در شهرساتان خلخاال،  3/1باد ، آ

درصاد در  2/2تان نماين و درصاد در شهرسا 6درصد در شهرستان بيله ساوار، 

 شهرستان نير نصب شده است.

هزار انشاعاب اسات  414تعداد كل تلفن هاي ثابت مشغول به كار استان درحدود  -

 1/3درصد( و شهرستان كوثر با  2/46هزار انشعاب ) 121كه شهرستان اردبيل با 

داد درصد( به ترتيب شهرستانهاي داراي بيشترين و كمترين تع 1/2هزار انشعاب )

انشعاب تلفن هاي ثابت مشغول به كار هستند. به همين ترتيب، از كل تلفان هااي 

درصد  6/12درصد درشهرستان پارس آباد ،  13ثابت مشغول به كار استان حدود 

درصااد  1/6درصااد در شهرسااتان خخااال،  1/1در شهرسااتان مشااگين شااهر، 

هرستان بيلاه درصد در ش 2/4درصد در شهرستان نمين،  2/2درشهرستان گرمي، 

 درصد درشهرستان نيز مشغول كار است.2/2سوار و  

درصاد اسات كاه انادازه  16ضريب اشتغال به كار تلفنهاي منصوبه در كل استان  -

 3/32درصاد(، شهرساتان پاارس آبااد ) 6/13متناظر آن در شهرستان اردبيال )

 درصاد( 32و شهرستان مشاگين شاهر)  درصد( 2/14شهرستان خلخال ) درصد(،

 4/63درصااد(، كااوثر ) 4/13بيشااتر از آن بااوده و در شهرسااتانهاي بيلااه سااوار)
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درصد( كمتر از آن  3/64و نمين )درصد( 3/16نير )درصد( ، 4/12گرمي )درصد(،

 مي باشد.

تلفن ثابات مشاغول كاار باه ازاي هار يكهازار نفار  تعدادضريب نفوذ تلفن ثابت ) -

(، 442يب در شهرساتانهاي نيار )است. اندازه اين ضر 332جمعيت( دركل استان 

( بيشاتر از متوساط 324و اردبيال ) (322نمين ) (،336بيله سوار )(، 332خلخال )

  متناظر آن در كل استان بوده و در مقابل، اندازه ضريب نفاوذ تلفان در شهرساتان

( كمتار از آن 212( و گرماي )341(، كوثر )322(، پارس آباد )321ين شهر )گمش

حداك ر اندازه ضريب نفوذ تلفن درشهرستانهاي  ست. به اين ترتيب،در كل استان ا

برابركمترين اندازه آن است كه مبين زياد نبودن عدم تعاادل  2/1استان درحدود 

 در الگوي توزيع اين وسيله ارتباطي درشهرستانهاي استان است.

رصد د 2/23ضريب موفقيت تماس تلفني در ارتباطهاي تلفن ثابت استان در حدود  -

درصد در شهرساتان اردبيال و  1/26گزارش شده است كه دامنه آن بين حداك ر 

درصد درشهرستان پارس آباد است. اندازه ضريب موفقيات تمااس  3/41حداقل 

نمين و نير بيشاتر از انادازه متوساط متنااظر آن در تلفني در شهرستانهاي اردبيل،

در همااه در مجمااوع ،اسااتان بااوده و در ساااير شهرسااتانها از آن كمتاار اساات.

اندازه ضريب موفقيت تمااس تلفناي درحادود شهرستانهاي استان، با كمي تفاوت ،

 نصف تعداد تماس هاي تلفني اقدام شده )شماره گيري شده ( است.

هازار انشاعاب اسات كاه از آن  2/344تعداد كل تلفنهاي همراه اساتان باالغ بار  -

هازار انشاعاب  2/2اردبيال و شهرساتان  در درصد( 1/62هزار انشعاب ) 2/214

درمياان شهرساتانهاي درصد( در شهرستان نير مي باشد. اين دو شهرساتان ،3/4)

داراي بيشترين و كمترين تعاداد تلفان هماراه هساتند. انادازه ساهم نسابي استان،

سايرشهرستانهاي استان از تعداد كل تلفن هاي همراه اساتان در شهرساتان پاارس 

 2/2درصاد، شهرساتان خلخاال  2/1ان مشاگين شاهر شهرسات درصد ، 1/1آباد 

درصاد، شهرساتان  2/2شهرستان بيله ساوار  درصد، 2/4درصد، شهرستان گرمي 

درصد است. بنابه اظهار اداره كال مخاابرات  1درصد و شهرستان كوثر  2/1نمين 

ظرفيت شبكه تلفن همراه استان قابل تفكيك باه شهرساتانهاي آن نباوده و استان، 
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در مركز اساتان متمركاز اسات.  MSCفيت اين شبكه در قالب يك مركز تمام ظر

 هزار شماره است. 344ظرفيت كل شبكه تلفن همراه استان 

ظرفيت سيستم پيام كوتاه استان صفر است و سرويس پيام كوتااه در شابكه تلفان  -

 استان راه اندازي نشده است.

عداد تلفن همراه باه ازاي ضريب نفوذ تلفن همراه شهرستانهاي استان نشان دهنده ت -

باا دامناه  246ار نفر جمعيت آنها است. اندازه اين ضريب در كل اساتان هر يكهز

در شهرساتان نماين  64درشهرستان اردبيل و حاداقل  313تغييرات بين حداك ر 

برابار  2/2است. به اين ترتيب، ضريب نفوذ تلفن همراه درشهرستان اردبيل حدود 

اندازه ضريب نفوذ تلفن هماراه در شهرساتان خلخاال  آن درشهرستان نمين است.

، شهرستان بيله سوار 136، شهرستان مشگين شهر 144، شهرستان پارس آباد134

مي باشد كه  114و شهرستان كوثر  162شهرستان گرمي،146شهرستان نير  ،123

 از متوسط اندازه متناظرشان در كل استان هستند. بيشترهمگي 

درصد است كه  3/43تلفني در ارتباطهاي تلفن همراه استان ضريب موفقيت تماس  -

 درسطح شهرستانهاي اساتان قابال احاراز و بنا به اطالع اداره كل مخابرات استان،

 دسترسي نيست.

روستا مي باشد كه  1241تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني در كل استان بالغ بر  -

 روساتا 33رساتان مشاگين شاهر و  در شهدرصد( 3/12روستا ) 236از ميان آنها 

درصد( در شهرستان نمين قرار دارند و اين دو شهرساتان داراي بيشاترين و  1/2)

كمترين تعداد روستاي داراي ارتباط تلفني هستند. سهم نسبي سااير شهرساتانهاي 

درصاد،  3/24استان از كل روساتاهاي داراي تلفان اساتان در شهرساتان گرماي 

شهرساتان درصد، 1/12درصد، شهرستان بيلاه ساوار  3/13شهرستان پارس آباد 

درصاد و  2/6شهرستان كاوثر درصد ، 2/3شهرستان خلخال درصد، 3/11اردبيل 

به اسات ناي روساتاهاي داراي تلفان درصد است. گفتناي اسات، 2/6شهرستان نير

تمام روستاهاي داراي ارتباط تلفني سايرشهرستانهاي استان  ،شهرستان مشگين شهر

درصاد روساتاهاي  23شهرستان مشاگين شاهر  هستند، در ي تلفن خانگي نيزدارا

 هستند. نيز داراي ارتباط تلفني، داراي تلفن خانگي
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ضريب نفوذ امكانات مخابراتي روستايي ) باا تعرياف درصاد روساتاهاي مساكوني  -

درصد اسات. مقايساه تعاداد  144داراي تلفن خانگي( در استان اردبيل در حدود 

اراي تلفاان خااانگي بااا تعااداد آباديهاااي مسااكوني )اسااتخراج شااده از آباديهاااي د

سرشماري عمومي نفوس و مسكن( در همه شهرستانهاي استان نشان مي دهد كاه 

بجز شهرساتان باديهاي داراي تلفن خاانگي در هماه شهرساتانهاي اساتان)تعداد آ

 آباديهاي مسكوني مي باشد.مشگين شهر( مساوي يا بيشتر از تعداد

انشعاب تلفن همگاني شهري در استان مشغول كار ماي باشاد كاه از  1232اد تعد -

انشاعاب  21در شهرستان اردبيل و درصد( 3/64انشعاب ) 1246ميان آنها تعداد 

درصد( در شهرستان كوثر قرار دارد. اين دو شهرستان، در ميان شهرستانهاي   1/1)

فن همگاني شهري ماي باشاند. استان، به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد تل

اندازه سهم نسبي تعداد تلفنهاي همگاني ساير شهرستانها از كل تعداد اين تلفنها در 

درصاد،  1/6درصاد، شهرساتان خلخاال  6/2استان در شهرستان مشاگين شاهر 

درصد، شهرستان نمين  3/2درصد، شهرستان پارس آباد  1/4شهرستان بيله سوار 

 درصد است. 2/1درصد و شهرستان نير  2/3درصد، شهرستان گرمي  6/3

انشعاب است  2622تعداد تلفنهاي همگاني راه دور مشغول به كار در استان بالغ بر  -

انشاعاب  63در شهرستان اردبيل و درصد( 3/41انشعاب ) 1231كه از ميان آنها 

درصد( در شهرستان نير قرار دارد. اين دو شهرستان، در ميان شهرساتانهاي  2/2)

تان  داراي بيشترين و كمترين تعداد تلفن همگاني راه دور هستند و اندازه متناظر اس

 2/2درصد، شهرستان مشاگين شاهر  3/14آباد اين نسبت براي شهرستان پارس 

درصاد ، شهرساتان  1/6درصد، شهرساتان گرماي  2/2درصد، شهرستان خلخال 

 درصد مي باشد. 2/2درصد و هريك از شهرستانهاي نمين و بيله سوار  1/3كوثر
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 اطالعات: تحليل خدمات فنآوري 8-2-1

 

 عبارت است از : 1336مهمترين ويژگيهاي نظام خدمات فناوري اطالعات استان در سال  

  

هزار نفر است كاه از مياان آناان  1/334تعداد كاربران اينترنت در استان بالغ بر  -

هزار نفار  2/4نها كمتر از در شهرستان اردبيل و ت درصد( 3/12هزار نفر ) 3/262

درصد( درهريك از شهرستانهاي كوثر و نمين بوده و به ترتيب شهرستانهايي  2/4)

ضامن آن كاه هستند كه داراي بيشترين و كمترين تعداد كاربران اينترنت هستند،

شهرسااتان نياار هاام فاقااد افااراد كاااربر اينترناات اساات. اناادازه سااهم نساابي 

كاربران اينترنت اساتان در شهرساتان پاارس آبااد سايرشهرستانهاي استان از كل 

 2/6، شهرسااتان خلخااال درصااد 3/3شهرسااتان مشااگين شااهر درصد، 2/3

 درصد است. 2/2درصد و شهرستان بيله سوار  4/2شهرستان گرمي درصد،

ضريب نفوذ ديتا كه شاخص تعديل شده تعداد كاربران اينترنت با توجه باه تعاداد  -

ان دهنده درصدي از جمعيت جامعه است كه از اينترنت نش كل افراد جامعه است،

درصاد و دامناه  3/26استفاده مي كنند. اندازه اين ضريب در كل استان در حدود 

درصاد  2/4درصد در شهرستان اردبيل و حاداقل  2/41تغييرات آن بين حداك ر 

ضمن آن كه انادازه متنااظر ايان ضاريب در شهرساتان  است، كوثردر شهرستان 

شهرساتان درصد، 1/13درصد، شهرستان بيله سوار  1/13 نمينفر، شهرستان نيرص

 1/13درصد، شهرستان خلخال  1/1شهرستان پارس آباد درصد، 2/6مشگين شهر 

درصد است. به اين ترتيب مالحظه مي شاود، انادازه  14درصدو شهرستان گرمي 

طح بسايار اين ضريب درهمه شهرستانهاي استان ) بجز شهرساتان اردبيال( درسا

 پاييني قرار دارد.

 كانال است كه از آن تعاداد 6331تعداد كانالهاي ارتباط بين شهري استان بالغ بر  -

در درصااد(  1كانااال ) 61درصااد( درشهرسااتان اردبياال و  4/22كانااال ) 3342

ايان شهرساتان داراي  مياان شهرساتانهاي اساتان، قارار دارد. در شهرستان كوثر

اندازه متناظر  مي باشد.كانالهاي ارتباط تلفني بين شهري  بيشترين و كمترين تعداد

درصد ، شهرساتانهاي مشاگين شاهر  2/2اين سهم نسبي در شهرستان پارس آباد 
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درصد، شهرساتان بيلاه ساوار  1/1گرمي و خلخال درصد و شهرستان هاي  1/12

 درصد است.  4/2درصد و شهرستان نمين  3/3

در  درصاد( 1/61پاورت ) 22پورت اسات كاه  41هاي استان بالغ بر  ISPتعداد  -

 1شهرستان اردبيل بوده و هريك از شهرستانهاي بيله ساوار، كاوثر و نماين داراي 

درصد( هستند و شهرستان نير هم فاقاد آن اسات. شهرساتان پاارس  1/2پورت )

شهرساتان و درصد(  2/3) تروپ 4درصد(، شهرستان خلخال  3/12پورت)  6آباد 

درصاد( از  3/4پاورت ) 2درصد( و شهرستان مشاگين شاهر  3/6پورت) 3گرمي 

ISP هاي استان را دراختيار دارند. استان اردبيل فاقدICP .است 

كاناال و تعاداد كانالهااي  3436تعداد كانالهاي انتقال ماايكرويو در ساطح اساتان  -

خروجي است. باه اظهاار اداره كال  34ورودي و 34المللي در سطح استان نيز بين

استان، تفكيك تعداد اين كانالهاي به تفكيك شهرساتانهاي اساتان ممكان مخابرات 

 نيست.

 ( .1-3( و نمودار شماره )1-3( تا )1-6جداول شماره)
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 1836شهرستانهاي استان اردبيل در سال و فنآوري اطالعات در مخابراتي  خدمات  امكانات(:  1-6جدول ) 

تعداد 

كاربران 

 اينترنت

تعداد 
ISP 

تعداد 

ال بين كان

 شهري

تعداد  تعداد تلفن همگاني تعداد روستاي تلفن دار

تلفن 

 همراه

 

تعداد  تعداد تلفن مشغول  كار

تلفن 

 منصوبه

 

 شهرستان
 

داراي تلفن 

 خانگي

داراي 

 ارتباط تلفني
 جمع مسكوني تجاري دولتي شهري راه دور

883981 19 6839 1189 1111 2672 1787 831133 12761 81686     استان

262211 27 8811 191 191 1239 1216 213171 6119 23113     اردبيل

9183 1 211 171 171 93 97 6913 317 1387  23132   بيله سوار 

12389 6 131 218 218 831 118 28871 1191 8278 13996 18611   پارس آباد 

16316 1 616 126 126 269 127 16328 1112 2396 23127 81919   خلخال

163 1 61 133 133 133 21 8163 231 888 3116 3998   كوثر

13768 2 993 282 286 266 131 21981 711 1362 17811 12121   مشكين شهر

7129 8 171 818 818 168 69 11311 731 1619 22111 21332   گرمي

13981 1 118 33 33 97 93 1168 181 667 23178 21278   نمين

- 3 71 76 76 63 27 2116 813 299 7671 13817   نير 
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1836در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  و فنآوري اطالعات  (: شاخصهاي برخورداري از امكانات مخابراتي 1-9جدول )  

ضريب نفوذ كانال 

 شهريارتباطي بين 

 

 ضريب نفوذ ديتا

 

ضريب موفقيت 

تماس تلفن 

 ثابت *

 

ضريب نفوذ 

 تلفن همراه

 

ضريب ا شتغال به 

كار تلفنهاي 

 ثابت*

 

 ضريب نفوذ تلفن ثابت

 شهرستان

 منصوبه مشغول بكار 

2/1 2/263 21/18 6/216 3/91 9/881  استان 3/112

38/6 6/192 9/16 3/893 6/98 813 6/169  ردبيلاشهرستان 

1/1 8/189 2/11 128 1/93 8/866 2/169  شهرستان بيله سوار

1/8 1/99 8/19 1/113 3/32 1/822 7/833  شهرستان پارس آباد

7/6 1/133 2/13 2/133 1/91 9/887 116  شهرستان خلخال

1/2 1/16 8/11 3/113 1/63 9/839 9/117  شهرستان كوثر

3/1 7/63 18 6/186 31 6/829 1/831  ستان مشكين شهرشهر

1/1 1/133 7/12 2/161 1/91 2/291  شهرستان گرمي 1/861

6/2 2/131 2/16 99 3/61 1/817 1/111  شهرستان نمين

3/8 3 11 136 3/96 132 3/116  شهرستان نير

.اطالعات اين دو ستون برحسب درصد بوده و اطالعات ساير ستونها در هزار است*                 
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 )درصد(    1836استان در سال  و فنآوري اطالعات  جايگاه نسبي شهرستانهاي استان اردبيل در برخورداري از امكانات مخابراتي(:  1-3جدول )  

 كاربران اينترنت

  
ISP 

  

 كانال بين شهري

  

 تلفن همگاني روستاهاي داراي
 تلفن همراه

  

 تلفن ثابت
 شهرستان

 منصوبه مشغول كار شهري رراه دو ارتباط تلفني تلفن خانگي  

           استان

8/97 9/61 1/12 8/11 8/11 3/19 8/61 1/67 2/16  شهرستان اردبيل 1/19

8/2 1/2 3/8 9/12 9/12 7/2 1/1 2/2 7/1 9/1  شهرستان بيله سوار

7/8 3/12 2/7 7/18 3/18 8/11 3/1 9/9 18 7/11  شهرستان پارس آباد

1/1 1/3 9/9 2/3 2/3 7/7 6/6 1/1 9/9 3/9  شهرستان خلخال

1/3 1/2 1 1/6 1/6 9/8 1/1 1 1/2 8/2  شهرستان كوثر

8/8 8/1 1/12 1/11 8/11 7/7 1/7 2/9 6/12 2/11  شهرستان مشكين شهر

3/2 1/6 9/9 1/23 8/23 1/6 1/8 7/1 6 1/6  رميشهرستان گ

8/8 1/2 1/2 9/1 9/1 7/2 6/8 1/1 1/1 6  شهرستان نمين

3 3 1/1 2/6 2/6 1/2 1/1 3/3 1/2 1/2  شهرستان نير
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 كيفيت و گستره پوشش صدا و سيما : تحليل1-8-2-1

صدا و سيماي مركز اردبيل با رله و پخش شبكه هاي سراساري و شابكه اساتاني تماام  

ي از شمال غربي استان گايالن و جناوب كشاور آذربايجاان را محدوده استان ، قسمتهاي كوچك

پوشش مي دهد. تمام برنامه هاي اين مركز درون مرزي بوده و فاقد برنامه هااي بارون مارزي 

 است.

 

 تعداد ايستگاه و ف ستنده)الف(: 

 4، صاداي مركاز اردبيال داراي 1334بر پايه اطالعات سالنامه آماري كشور، در سال  

ايساتگاه  3و فرستنده براي شابكه اساتاني( 3فرستنده براي شبكه سراسري و 3ي ) فرستنده اصل

ايستگاه باراي ماوج اف. ام و سايماي مركاز  34فرستنده اصلي و  34براي پخش موج متوسط، 

فرساتنده باراي شابكه  63فرستنده براي شابكه اول ،  132فرستنده اصلي ) 311اردبيل داراي 

فرساتنده باراي شابكه  1فرستنده براي شبكه چهارم،  23سوم،  فرستنده براي شبكه 142دوم، 

  ايستگاه مي باشد. 122فرستنده براي شبكه خبر( و   13پنجم و 

مي توان نشان داد كه سهم نسبي استان در كشاور باراي فرساتنده هاا و ايساتگاههاي  

درصد و باراي  1/3درصد، براي فرستنده ها و ايستگاههاي تلويزيوني  2/3راديويي موج متوسط 

 درصد است. 2/3درصد و  4/4فرستنده ها و ايستگاههاي موج اف. ام به ترتيب 

 

 توليد و پخش ب نامه هاي راديويي) ب (: 

ساعت برنامه محلاي تولياد كارده  3332، صداي مركز اردبيل در حدود1334در سال  

مدت زماان پخاش  دقيقه مي باشد. كل 12ساعت و  2است كه متناظر با متوسط توليد روزانه 

درصاد آن  31كاه  سااعت اسات 4161محلي شبكه استاني صداي اردبيل در اين سال بالغ بر 

درصد  اخبار مي باشد و متناظر با متوسط مادت  4درصد ميان برنامه و  12برنامه هاي محلي، 

 دقيقه است. 22ساعت و  11پخش روزانه 

 2/22اماه هااي شابكه اول، درصاد برن 2/22دراين سال ، صداي مركز اردبيل حادود  

درصد برنامه هااي شابكه  14درصد برنامه هاي شبكه سوم،  23درصد برنامه هاي شبكه دوم، 

درصد برنامه هاي شبكه استاني صداي جمهوري اسالمي ايران را رله و پخش كرده  22چهارم و 

 است.
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 توليد و پخش ب نامه هاي تلويزيوني) پ (:

ساعت برنامه محلاي تولياد كارده  1244اردبيل بيش از  ، سيماي مركز1334در سال  

مي باشد. كل مادت زماان  هدقيق 24ساعت و  3آن حدود  روزانه است كه متوسط مدت زمان

برابر با متوسط روزاناه ساعت  ) 3263پخش محلي شبكه استاني سيماي مركز اردبيل نزديك به

درصد ميان برنامه  22هاي محلي،  درصد برنامه44است كه از آن حدود دقيقه( 42ساعت و  2

 درصد اخبار مي باشد.  3و 

سااعت برناماه هااي  24در اين سال، سيماي مركز اردبيل در هر روز به طور متوساط  

ساعت برنامه هاي شبكه چهارم و  24ساعت برنامه هاي شبكه سوم،  21شبكه اول و شبكه دوم، 

 سالمي ايران را رله كرده است.ساعت برنامه هاي شبكه پنجم سيماي جمهوري ا 2/14
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 : شبكه حمل و نقل 8-1

 

ارتباط و دسترسي كانونهاي جمعيتي )شهري و روستايي( استان اردبيل با يكديگر و ساير  

نقاط خارج از استان عمدتاً از طريق شبكه حمل و نقل جاده اي انجام ماي شاود، گذشاته از آن، 

دگاه بوده و داراي خط پروازي به تهران مي باشاند. شهرستانهاي اردبيل و پارس آباد داراي فرو

اين استان فاقد ارتباط ريلي وآبي است. ويژگيهاي عمده شبكه دسترسي و حمل و نقل استان، بار 

 ، به ترتيب زير است :1334پايه آمارهاي سال 

 

 : دسترسي مراكز سكونتگاهي مهم استان به يكديگر و سطح بندي آنها1-8-1

 

 ست سي م اكز سكونتگاهي)الف(: تحليل د

همااانطور  كااه در جاااي ديگاار اياان مبحااث گفتااه شااده اساات، مراكااز اصاالي  

سكونتگاهي)شهرهاي( استان فاقد تسهيالت ارتباطي ريلاي و آباي هساتند، ضامن آن كاه تنهاا 

شهرهاي اردبيل و پارس آباد داراي تسهيالت ارتباط هوايي ميباشندكه عملكرد فرودگااه پاارس 

محدود است. به اين ترتيب، دسترسي شهرهاي استان به يكديگر عمدتاً از طرياق  آباد نيز بسيار

 اي انجام مي شود و اين امر در ارتباط آنها با مراكز شهري خارج از استان نيز شبكه هاي جاده

 مصداق دارد.

شعاعي مي توان تصور كرد  -شبكه جاده اي استان اردبيل را به صورت يك شبكه مركز 

بيل مركز اين شبكه است كه محورهايي از آن به طرف شهرهاي نمين، نير، خلخاال، كه شهر ارد

از طريق مشگين شهر( و پارس آباد ) از طريق گرمي( خارج مي شود. ضمن كوراييم، پارس آباد)

تازه كند انگوت به هم متصل  -آن كه دو محور منتهي به پارس آباد از طريق محور ميان گرمي

شهر خلخال به نوبه خود يك زيرشبكه كوچك مركاز شاعاعي باه مركازي  شده و عالوه بر آن

خلخال و محورهاي منتهي به كلور، هشتجين و اسالم را تشكيل مي دهد. در  چارچوب اين شبكه 

نير استان اردبيل را به دو قسمت شامالي و جناوبي تقسايم  -اردبيل -غربي نمين -محور شرقي

ين دو قسمت تنها از طريق گذر از شهر اردبيال ممكان كند كه دسترسي شهرهاي مستقر درامي

مي شود. در اين نظام حركتي بين شهري، طول جاده دسترسي بين هر دو شهر اساتان بارآورد و 

در جدول اين بند آورده شده است. طبق اطالعات اين جادول كمتارين مساافت باين دو شاهر 

بيشترين مسافت بين دو شهر برابار باا  بين شهرهاي نمين و عنبران( وكيلومتر ) 14استان برابر 

 كيلومتر ) بين دو شهر پارس آباد و هشتجين ( مي باشد. 422

 ضمناً ارتباط جاده اي استان با استانهاي همجوار و تهران از طريق محورهاي زير انجام مي شود.
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 تهران –قزوين  -رشت –اسالم  -آستارا -نمين –محور اردبيل  .1

 تهران -قزوين -رشت -لماسا -خلخال -محور اردبيل .2

 تهران -زنجان -تبريز -بادبستان آ -سراب -نير -محور اردبيل .3

 تهران -تبريز -اهر -مشگين شهر –محوراردبيل  .4

 تهران -زنجان -هميانگنجگاه(گيوي) -محور اردبيل .2

كيلاومتر،  221كيلاومتر، تهاران  212بر پايه اطالعات در دسترس، فاصله بين اردبيل تا تبرياز 

 كيلومتر است. 221كيلومتر و اروميه  421كيلومتر ، قزوين  311زنجان كيلومتر، 266رشت 

ارائه شده  1332( ماتريس مسافت ميان شهرهاي استان در سال 1-2در جدول شماره ) 

 است.
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 )كيلومتر(  1831: ماتريس مسافت ميان شهرهاي استان اردبيل در سال ( 1-7جدول )

 مقصد
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 21 19 81 111 26 193 13 89 71 91 71 116 119 21 11 121 179 216 192 211 اردبيل

 297 832 273 126 231 121 838 272 231 131 817 161 112 297 282 896 76 61 127 اصالندوز

 176 217 239 78 173 812 223 237 173 198 216 16 827 176 121 278 88 63 بيله سوار

 293 278 231 113 292 116 271 238 286 217 813 132 138 293 169 869 81 پارس آباد

 221 211 282 137 228 869 211 281 222 131 271 91 811 221 182 813 جعفرآباد

 111 163 113 266 118 87 167 113 216 176 29 289 86 121 192 خلخال

 91 73 36 138 99 221 77 33 67 12 111 61 233 91 رضي

 13 91 17 167 13 171 83 17 117 77 113 113 131 سرعين 

 131 231 136 832 117 91 231 171 212 282 68 298 كلور

 113 168 111 83 112 236 161 118 181 119 213 گرمي 

 113 111 128 287 36 66 112 181 137 167 گيوي

 77 122 113 132 131 211 128 112 19 الهرود

 117 112 183 31 121 261 118 182 مشگين شهر

 81 13 92 132 68 239 31 نمين

 92 71 38 178 91 213 نير

 171 219 177 811 33 هشتجين

 13 98 11 191 هير

نگوتاازه كندت  133 172 167 

 17 32 كوراييم

 11 عنبران

 آبي بيگلو
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 ) ب (: سط  بندي سكونتگاهها ب اساس شاخص هاي ارتباطي

تعداد محورهاي ورودي ) خروجي( هريك از ساكونتگاههاي شاهري اساتان و نياز اساتقرار  

كه دسترسي اين شهرها به فرودگاههاي اردبيل و پارس آباد در نزديكي اين دو شهر امكاناتي هستند 

يكديگر ونيز شهرهاي خارج از استان را ممكن مي سازند. بنابراين، هرچه تعداد اين محورهاا بيشاتر 

دسترسي مركز سكونتگاهي داراي اين محورها نيز مناسبتر بوده و ظرفيت جا به جايي آن بيشتر باشد،

 خص ارتباطي قرار مي گيرند.بوده و در سطوح باالتر سلسله مراتب سكونتگاهها براساس شا

باراي راههااي  1براي بزرگراههاا و آزاد راههاا،  4برپايه اين تفسير وتعيين ضريب اهميت  

براي راههاي فرعي آسفالته و ساختار شبكه راههاي استان برحساب عملكارد  32/4اصلي آسفالته و 

اي شهرهاي اردبيال و بر 12/4و  2/4)و نه براساس مشخصات فيزيكي ( آنها و نيز ضريب اهميت 

پارس آباد از نظر دسترسي آنها به امكانات فرودگااهي، انادازه شااخص ارتبااطي شاهرهاي اساتان 

، شهرهاي نمين و نير 6/12برآورد شده است كه بر اساس آن اندازه اين شاخص براي شهر اردبيل 

 ر پاارس آبااد شاه ،2، شاهر اصاالندوز 22/2شهرهاي گرمي و خلخال ، 22/3شهر مشگين شهر ،3

شاهرهاي بيلاه ، 14/1الهرود و تازه كناد انگاوت شهرهاي جعفرآباد ، رضي، گيوي، سرعين،، 12/2

 مي باشد. 32/4هشتجين و كوراييم عنبران ، آبي بيگلو ،هير، كلور،سوار ،

بين را ضعيف، 2در صورتي كه دسترسي سكونتگاهها داراي ا ندازه شاخص ارتباطي كمتر از  

را خيلاي خاوب رتباه بنادي كنايم  2/2را خاوب و بيشاتر از  2/2تا  2/3بين را متوسط، 2/3تا  2

 شهرهاي استان از نظر دسترسي به ترتيب زير رتبه بندي مي شوند.،

 
 نام شهرها رتبه ارتباطي

 نمين، نيراردبيل، خبلي خوب

 مشگين شهر خوب

 خلخال، اصالندوز، گرمي،پارس آباد متوسط

عنبران، آبيي بيگليو، هيير، الهرود، تازه كندانگوت، بيله سوار،باد، جعفرآباد، رضي، گيوي، سرعين،پارس آ ضعيف

 كلور، هشتجين، كوراييم
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 : تحليل ويژگيهاي شبكه حمل و نقل استان2-8-1

 
 :  شبكه حمل و نقل جاده اي 1-2-8-1

 

 )الف(: شبكه حمل و نقل جاده اي استان و جايگاه نسبي آن در كشور 

، طول  جاده هااي باين شاهري اساتان 1334در سال بر پايه آمارهاي وزارت راه و ترابري، 

كيلومتر است. با توجه به اين كه طاول  3433كيلومتر و طول جاده هاي روستايي آن  1236اردبيل 

هازار  3/144هزار كيلومتر و طول جاده هااي روساتايي كشاور  1/11جاده هاي بين شهري كشور 

درصد طول جااده هااي روساتايي  2/3درصد طول جاده هاي بين شهري و  1/1ت، لذا كيلومتر اس

درصاد( باا 1/1كشور در داخل اين استان قرار دارد. مقايسه سهم نسبي مساحت اساتان در كشاور)

سهم نسبي راههاي بين شهري و روستايي استان در كشور نشان دهنده شدت نسبي بيشتر تراكم راه 

 تايي( در اين استان، در قياس با متوسط آن در كشور مي باشد.راههاي روس)بويژه ،

تعديل طول راهها برحسب نوع راه نشان مي دهد كه طول راههاي استان برحساب معاادل  

هزار كيلومتر است.  6/112هزار كيلومتر و طول متناظر آن در كل كشور  26/4راه اصلي  درحدود 

اههاي كشور در استان اردبيل است كاه در قيااس باا درصد از طول ر 2/2براين اساس، نزديك به 

سهم نسبي مساحت استان در كشور نشان دهنده شدت نسبي بيشاتر تاراكم راه در ايان اساتان در 

است كه مبين  3/2قياس با متوسط آن در كشور است. اندازه ضريب توزيع راه در استان نزديك به 

كم متناظر آن در كشور مي باشد. بر پايه برآوردهاي برابر تراكم راه در اين استان نسبت به ترا 3/2

و  4/1اندازه ضريب توزيع طول تعديل شده راههاي بين شهري و روستايي استان به ترتياب مشاور،

در اساتان است كه نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر هر دو نوع راه )بويژه ، راههااي روساتايي ( 2/3

 (1-14متناظر آن در كل كشور است. جدول شماره) اردبيل در قياس با متوسط تمركز نسبي
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 1831(: مقايسه طول راههاي جاده اي استان اردبيل و كشور در سال  1-13جدول )

ضريب 

 توزيع

 نوع راه طول راه )كيلومتر( طول تعديل شده راه )كيلومتر(

 كشور استان اردبيل كشور استان اردبيل

      اي بين شهريراهه

      آزاد راه

      راه اصلي

      بزرگراه

      عريض

      معمولي

      راه فرعي آسفالته

     عريض 

      درجه يك

      درجه دو

      راه فرعي شني 

      عريض

      درجه يك

     درجه دو 

      ساير راهها

      راههاي روستايي

      آسفالته

      شوسه

 مركز آمار ايران -1831سالنامه آماري كشور، سال ماخذ:
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 اي در شه ستانها و جايگاه نسبي آنها در استان) ب (: شبكه حمل و نقل جاده 

در ماورد طاول راههااي  1بر پايه آمارهاي اخذ شده از اداره كل راه و ترابري استان اردبيل 

كيلاومتر راه  2/2431كيلاومتر راه باين شاهري و  1/1434اين استان داراي  1332ن در سال استا

 روستايي است كه با شدتي متفاوت در شهرستانهاي استان امتداد يافته است.

بر پايه برآورد انجام شده از طول تعديل شده راههاي شهرستانهاي اساتان برحساب طاول  

كيلومتر جاده اصلي معمولي است كه از 6/2633استان معادل جاده اصلي معمولي، كل طول راههاي 

درصد( جاده روستايي 4/11كيلومتر)4/4422درصد( جاده بين شهري و 6/23كيلومتر )2/1624آن 

 است.

الگوي توزيع راههاي استان در شهرستانهاي تابعه آن، از كل اين راهها )برحسب معاادل راه  

 3/6كيلاومتر )1/331( در شهرساتان مشاكين شاهر و درصد 1/12كيلومتر)6/1433اصلي( حدود 

در شهرستان كوثر قرار دارد كه به ترتيب دارنده بيشترين و كمتارين طاول شابكه راههااي درصد(

شهرستان گرمي باا درصد،2/16جاده اي هستند. پس از شهرستان مشكين شهر شهرستان اردبيل با 

شهرساتان پاارس درصد، 3/3بيله سوار با درصد، شهرستان 2/11درصد، شهرستان خلخال با  2/12

درصد از راههاي استان در  1/1درصد و شهرستان نير با 2/1درصد ، شهرستان نمين با  1/3آباد با 

 مراتب بعدي قرار دارند.

مقايسه طول راههاي)تعديل شده( شهرستانها با مساحت آنها نشان مي دهد، انادازه ميازان  

ا بر حسب طول جاده اصلي معماولي در هار يكصاد كيلومترمرباع تراكم راه )طول تعديل شده راهه

كيلاومتر  2/41كيلومتر است كاه دامناه تغييارات آن باين حاداك ر  3/31در كل استان مساحت(

كيلومتر در شهرساتان خلخاال قاراردارد. انادازه ميازان تاراكم  4/23و حداقل  گرميدرشهرستان 

 6/31كيلاومتر(، شهرساتان اردبيال ) 3/41ين )عالوه بار شهرساتان گرماي، در شهرساتان نماراه،

كيلاومتر( بيشاتر ازانادازه  4/33كيلومتر( و شهرستان نيار )  2/33كيلومتر(، شهرستان پارس آباد )

درشهرستان بيله سوار متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در مقابل، عالوه بر شهرستان خلخال ،

كيلومتر( كمتار از 2/22كيلومتر( ، و شهرستان كوثر )3/23كيلومتر(، شهرستان مشگين شهر )1/26)

 اندازه آن در كل استان است.

تفسير تفاوت اندازه تراكم راه درشهرستانهاي اساتان گويااي تفااوت شادت نسابي تمركاز  

راههاي استان در آنهاست كه اندازه شاخص توزيع راههاي استان درشهرستانهاي آن نياز موياد آن 

                                                 
 آمارهاي اداره كل راه و ترابري استان متفاوت است. سال مرجع و نيز اطالعات مربوط به طول راههاي استان در سالنامه آماري كشور و 3 
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(، 22/1(، نمين)32/1ان مي دهد، اندازه اين شاخص درشهرستانهاي گرمي )است. برآورد مشاور نش

(  بيشتر از واحد بوده و حاكي از تمركز نسبي بيشتر 44/1( و نير )42/1(، پارس آباد )13/1اردبيل)

 راههاي استان در آنهاست.

، (34/4(، شهرساتان بيلاه ساوار )13/4در مقابل اندازه اين شاخص در شهرستان خلخال  ) 

( كمتر از  واحد بوده و مباين كمتار باودن 24/4( و شهرستان كوثر )32/4شهرستان مشگين شهر )

 شدت نسبي تمركز راه در آنها در قياس با متوسط متناظر آن در كل استان است.

 ( 1-4(، و نمودار شماره )1-12( و )1-11جداول شماره)
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 1831حسب نوع راه به تفكيك شهرستانهاي استان در سال (: طول انواع راههاي استان اردبيل بر    1-11جدول )

 نوع راه جمع اردبيل سوار آباد خلخال كوثر مشگين شهر گرمي نمين نير

  137  111       راههاي بين شهري

    3      آزاد راه 3

  31  82   19    ليراه اص

    3    1/12  1/91  بزرگراه  

    3      عريض 12

  31  82   19 1/79  معمولي  123 

       1/11 1/31  6/169  راه فرعي آسفالته 

       1/11   1/282  عريض 

        1/19  3/816  كدرجه ي 

         8/13  درجه دو 

        3  ساير راههاي آسفالته 18

           راه فرعي شني

           عريض

           درجه يك

           درجه دو

1/888 1/279 2/313 8/1316 1/818 9/629 8/133 138 8/691  راههاي روستايي 2/1331

9/192 1/191 1/211 1/838 1/99 1/116 1/116 1/127 9/816 9/1979  آسفالته

1/71 1/31 1/138 3/888 7/163 1/221 3/113 1/211 9/111 2/1322  شوسه) شني(

8/91 1/11 231 827 111 1/239 121 1/112 7/197 8/1161  خاكي

 اخذ شده از اداره كل راه و ترابري استان اردبيلماخذ: اطالعات 
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 1831(: الگوي توزيع راههاي بين شهري و روستايي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال    1-12جدول)

 شهرستان

 طول راهها )كيلومتر(
سهم نسبي شهرستانها از راههاي 

 استان ) درصد(
 )كيلومتر( راههاطول تعديل شده 

ها از طول سهم نسبي شهرستان

 درصد(تعديل شده را هها )
 ضريب توزيع راهها

 كل
بين 

 شهري
 كل روستايي

بين 

 شهري
 كل روستايي

بين 

 شهري
 كل روستايي

بين 

 شهري
 كل روستايي

بين 

 شهري
 روستايي

 1 1 1 133 133 133 1/1317 2/1621 6/1638 133 133 133 2/1331 1/1133 8/6161 كل

 76/3 98/1 13/1 1/18 2/21 1/16 8/111 1/878 1/783 18 17 1/11 8/691 1/231 1/712 اردبيل

 76/3 18/3 31/3 1/7 2/1 8/3 2/831 1/31 8/167 8/7 2/7 3/3 138 1/72 1/191 بيله سوار

 31/1 37/1 31/1 3 1/3 1/3 1/828 3/181 8/117 7/9 1/7 8/3 8/133 187 8/119 پارس آباد

 99/3 68/3 98/3 2/12 7/7 1/11 6/178 2/163 3/618 1/12 7/11 2/12 9/629 196 9/338 خلخال

 76/3 72/3 71/3 7/6 6/6 3/6 1/233 9/136 1/839 3/6 9/9 1/9 1/818 111 1/169 كوثر

 76/3 92/3 37/3 6/23 8/11 1/17 8/381 8/213 6/1338 2/23 8/19 7/17 8/1316 8/216 6/1832 مشگين شهر

 16/1 79/3 82/1 3/16 1/11 2/11 2/638 7/197 1/368 6/16 3/12 16 2/313 137 2/1319 گرمي

 31/1 77/1 27/1 7/1 6/11 1/9 8/213 8/133 6/123 3/1 1/7 6/6 1/279 2/181 9/181 نمين

 73/3 11/1 31/1 9/6 3/9 1/9 1/298 3/126 8/133 1/6 6/6 6/6 1/881 73 1/188 نير

 برآورد مشاورماخذ:
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نمودار شماره )4 - 1 ( : ميزان تراكم راه در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1385



سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل                                   سازمان برنامه و بودجه کشور                                 

 03



 نقل هوايي) ج (: شبكه حمل و  

همانطور كه پيشتر گفته شاد، اساتان اردبيال داراي دو فرودگااه در اردبيال و پاارس ابااد  

 باشد. مهمترين ويژگيهاي عملكردي اين دو فرودگاه به ترتيب زير است :مي

 

  ف ودگاه اردبيل 

د. به طور رسمي آغاز شده و تاكنون ادامه دار 1314بهره برداري از فرودگاه اردبيل از سال  

هكتاار و مسااحت كال زيربنااي مساتحدثات آن  1243مساحت كل محدوده اين فرودگاه بالغ بر 

هزار مترمربع است. ايان فرودگااه  1/14اداري، سپاه و سپس( حدود  –)ترمينال، ساختمان عملياتي 

 گيرنده ، سالن انتظار و رستوران باوده و فاقاد انباار توشاه اسات. -داراي تجهيزات ايمني، فرستنده

 مشخصات باندهاي پروازي اين فرودگاه عبارت است از :

 متر 42متر و عرض  3223به طول  12/33باند شماره  -

 متر 42متر و عرض  2244به طول  41/22باند شماره  -

پارواز  4پرواز و در روزهاي زوج هفتاه داراي  3اين فرودگاه در روزهاي فرد هفته داراي  

اين فرودگاه به صورت موردي بوده و  حداقل  بالغ بر يك پرواز باشد. پروازهاي خارجي به تهران مي

 در هر هفته است.

بر پايه اطالعات در دسترس ، در حالي كه تعداد مسافران داخلي ورودي و خروجاي ايان  

هازار  44به حادود  1312هزار نفر بوده است، اين تعداد در سال  1حدود  1314فرودگاه در سال 

، تعداد مسافران 1334هزار نفر افزايش يافته است. در سال  43تا  42دود به ح 1334نفر و درسال 

 هزار نفر بوده است. 14هزار نفر و تعداد مسافران خروجي آن  13ورودي اين فرودگاه 

كيلومتري شهر اردبيل قرار دارد و ارتباط مسافران فرودگاه با شهر  14فرودگاه اردبيل در  

 گاه انجام مي شود.دستگاه تاكسي فرود 32از طريق 

با توجه به اهميت اين فرودگااه در توساعه اساتان احادام ترميناال پروازهااي خاارجي،  

پاركينگ حج، بلوار اختصاصي پاركينگ حج، سالطن مساتقبلين و سااختمان هااي جاانبي آن و نياز 

 سردرب ورودي فرودگاه از مهمترين طرح هاي در دست اقدام و آتي آن مي باشد.
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 ارس آباد ف ودگاه پ 

 تاسيس شده است. اين فرودگاه داراي ساالن انتظاار ، 1322فرودگاه پارس آباد در سال  

گيرنده و بي سيم بوده و فاقد تجهيزات ايمني، انبار توشاعه و رساتوران ماي باشاد. ايان  –فرستنده 

 كيلومتري شهر قرار دارد، فاقد وسيله نقليه اختصاصي است. 12فرودگاه كه در فاصله 

 2/1هكتار و مساحت زيربناي مساتحدثات آن  121مساحت كل محدوده فرودگاه حدود   

متار و  2232، طاول 11/22هزار مترمربع مي باشد. اين فرودگاه داراي يك باند پارواز باا شاماره 

 متر مي باشد. 34عرض 

پرواز داخلي دارد و فاقاد پروازهااي خاارجي اسات. ايان  4فرودگاه پارس آباد هفته اي  

هاي دگاه كه داراي سابقه عملكردي بيشتر از فرودگاه اردبيل است و در چارچوب پشتيباني پروژهفرو

توسعه بخش كشاورزي در دشت مغان ايجاد و مورد بهره برداري قرار گرفته است، در دهه گذشته 

به صورتي نيمه متروكه تحويل شاركت فرودگاههااي كشاور  1332غير فعال بوده و در سال عمدتاً

 ه است.شد

هزار مسافر به اين فرودگاه وارد و باه هماين تعاداد  6حدود  1314در حالي كه در سال  

كه به مراتب بيشتر از آن براي فرودگاه اردبيل است(، تعداد ايان دو مسافر از آن خارج شده است)

اي هزار نفر بوده است. در سااله 2حدود  1331و 1312گروه مسافران فرودگاه پارس آباد در سال 

بسيار محدود و تعداد مساافران  1334اين فرودگاه تعطيل و پروازهاي آن در سال  1333و   1332

 ورودي و خروجي آن در اين سال اندك بوده است.

 

 (: جايگاه نسبي استان در كشور  د) 

مسافران ورودي / خروجاي(  در كشاور با مقايسه سهم نسبي عملكرد فرودگاههاي استان) 

داد كه جايگاه نسبي استان در كشور تدريجاً بهبود يافته اسات، هرچناد كماكاان در مي توان نشان 

درصاد  24/4به 1314درصد در سال  13/4سطح بسيار پاييني قرار دارد. اندازه اين سهم نسبي از 

ترقي كرده است و باا تاداوم ساريعتر ايان روناد در  1334درصد در سال  23/4و  1312در سال 

 درصد رسيده است. 14/4ود سالهاي اخير به حد
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 : شبكه انرژي1-1

 

در  چارچوب شرح خدمات طرح آمايش استان، در تحليل شابكه انارژي اساتان باه چهاار  

محور اصلي اين شبكه: برق، گاز، نفت و فرآورده هاي عمده نفتي و انرژيهاي ناو باه طاور جداگاناه 

 پرداخته مي شود.

 

 : برق1-1-1

 

ريكي و منبع ايجاد روشنايي و نياز يكاي از مهمتارين مناابع ايجااد برق به م ابه انرژي الكت 

انرژي مكانيكي و ... نقشي اساسي در عملكرد نظام اقتصادي و زندگي جوامع شاهري و روساتايي و... 

 به تحليل امكانات و محدوديتهاي شبكه برق استان پرداخته مي شود:دارد. دربندهاي زير،

 
 وليد برق : تحليل مراكز عمده ت1-1-1-1

، ياك نيروگااه دو نيروگااه ديزلاي مگاواتي، 634گازنيروگاه توليد  چهاراستان اردبيل داراي  

كاه  هساتنداست. نيروگاههاي ديزلي اردبيل و پاارس آبااد دو نيروگااهي  و يك نيروگاه آبي گازي

ارس آبااد توليدآنها از بيش از يك دهه پيش وارد شبكه برق كشور شده است، وليكن نيروگاه آبي پ

نيز به مرحله بهره بارداري نيروگاه گازي اردبيل  )شوط مغان( درسالهاي اخير وارد مدار شده است.

 رسيده است.

، جايگاه نسبي پارامترهاي توليد برق اساتان در 1336بر پايه اطالعات در دسترس، درسال  

 كشور به ترتيب زير قابل ارائه است:

درصد ظرفيت اسمي  4/1مگاوات است كه تنها  621هاي استان )الف(: ظرفيت اسمي: توليد نيروگاه

 مي باشد.مگاوات ( 41326متناظر آن در كشور) 

درصد ظرفيت عملاي تولياد  4/1مگاوات( تنها  222) ب (: ظرفيت عملي توليد نيروگاههاي استان)

 مگاوات ( است. 43331نيروگاههاي وزارت نيرو در كشور) 

درصد قدرت  2/1درحدود  مگاوات ( 3/232مزمان نيروگاههاي استان )قدرت توليد  شده ه پ (:)

 است.مگاوات ( 34231توليد متناظر آن در نيروگاههاي وزارت نيرو در كشور )

درصاد تولياد  2/1 حدودميليون كيلووات ساعت (  2442توليد ناخالص نيروگاههاي استان )) ت (:

 است. ميليون كيلو وات ساعت( 243233ناخالص نيروگاههاي وزارت نيرو در كشور )
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درصاد تولياد  2/1ميليون كيلووات ساعت( كمتر از  2324) م (: توليد خالص  نيروگاههاي استان)

 است.ميليون كيلو وات ساعت( 126413خالص نيروگاههاي وزارت نيرو در كشور )

توليد برق كشور محادود به اين ترتيب، مالحظه مي شود كه نقش و جايگاه نسبي استان در           

مقدار تولياد متنااظر آن در كشاور اسات.  درصد 2/1بوده و توليد خالص نيروگاههاي آن كمتر از 

بخاري و چرخه تركيبي توليد  بخش اعظم نيروي برق كشور از طريق نيروگاههاي گازي،گفتني است ،

توليد  ظرفيت درصد 2/4د مي توان نشان داد كه حدونيز چنين است. استان اردبيل در مي شود كه 

 4/2تولياد و  ظرفيتدرصد  6/3حدود  ،توليد آنها در كشور ظرفيت درصد 2/4نيروگاههاي آبي و 

درصاد تولياد خاالص  1/6درصد ظرفيت توليد و  4/4و نيز كشور  ديزليدرصد توليد نيروگاههاي 

 (1-13اين استان است)جدول شماره  نيروگاههاي گازي كشور مربوط به
 

 1836يگاه نسبي آن در كشور در سال (: ظرفيت توليد نيروي برق استان اردبيل و جا    1-18)  جدول 

 شرح
 ظرفيت اسمي

 )مگاوات(

قدرت توليد شده 

 همزمان)مگاوات(

توليد ناخالص )ميليون 

 كيلووات ساعت(

توليد خالص )ميليون 

 كيلووات ساعت(

 كل نيروگاهها

 2811 2132 3/182 2/671 استان اردبيل

 176393 238738 81131 19376 كل كشور

 2/1 2/1 1/1 1/1 سهم نسبي استان در كشور)درصد(

نيروگاههاي 

 ديزلي

 9/1 1/6 16 8/12 استان اردبيل

 176 211 113 172 كل كشور

 13/2 37/2 18/11 63/3 سهم نسبي استان در كشور)درصد(

نيروگاههاي 

 آبي

 1/91 6/91 3/12 18 استان اردبيل

 11239 11866 1311 6369 كل كشور

 18/3 18/3 21/3 21/3 سهم نسبي استان در كشور)درصد(

 نيروگاه گازي

 3/2298 8/2823 131 686 استان اردبيل 

 86791 89631 11191 18719 كل كشور 

1/1 سهم نسبي استان در كشور )درصد(  1/1 2/6 1/6 

 نيروي برق استان اردبيل  اطالعات ارايه شده توسط شركت توليدماخذ: 
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 : تحليل ميزان دسترسي مناطق استان به شبكه برق2-1-1-1

كيلاومتر و  143كيلو ولات( اساتان  444) برپايه اطالعات در دسترس، طول خطوط انتقال 

كيلومتر و طول خطوط فوق توزياع  2/643ت( استان بالغ بر لكيلوو234)طول خطوط توزيع و انتقال 

، طول كل خطوط انتقاال و خطاوط 1334كيلومتر است. در سال 1/262تان بالغ بر است(لكيلوو 63)

كيلومتر است و درنتيجه سهم نسابي اساتان  26344كيلومتر و  33662فوق توزيع كشور به ترتيب 

درصد است. چگاونگي  41/1درصد و خطوط فوق توزيع  26/1اردبيل در كشور براي خطوط انتقال 

وط فوق توزيع استان به تفكيك مبداء و مقصدآنها در زيار ارائاه شاده پراكنش خطوط انتقال و خط

 است.

 كيلو ولت( استان و  طول آن عبارت است از: 444)الف(: خطوط انتقال )

 كيلومتر  143 كشور آذربايجان  –اردبيل  -

 

 كيلو ولت( استان وطول آنها عبارت است از: 234(: خطوط انتقال )ب  )

 كيلومتر 24  آستارا  –تقي ديزج  -

 كيلومتر 2/134  مغان -تقي ديزج -

 كيلومتر 1/43 (1اردبيل ) –تقي ديزج  -

 كيلومتر 1/43 ( 2اردبيل ) –تقي ديزج  -

 كيلومتر 26  ايميشلي -مغان -

 كيلومتر  1/43 (1)تقي ديزج-234اردبيل  -

 كيلومتر 1/43 (2تقي ديزج) -234اردبيل  -

 كيلومتر 133  نلوپ -234اردبيل  -

 كيلومتر 243  گيالن -234اردبيل -

 

 كيلوولت( استان و طول آنها عبارت است از:  33(: خطوط فوق توزيع ) ج) 

 كيلومتر 6/23   مشگين شهر  –تقي ديزج  -

 كيلومتر 23   سيمان اردبيل -تقي ديزج -

 كيلومتر  23    (1)اردبيل شمالي -تقي ديزج -

 كيلومتر 23   (2)اردبيل شمالي -تقي ديزج -

 كيلومتر 6/2  (1)غربياردبيل  -اردبيل شمالي -
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 كيلومتر  2/23  (2اردبيل غربي) –اردبيل شمالي  -

 كيلومتر 2/11  (1)اردبيل جنوبي -اردبيل شمالي -

 كيلومتر 13  (2)اردبيل جنوبي -اردبيل شما لي -

 كيلومتر 2/14   اردبيل غربي -234اردبيل  -

 كيلومتر 6/3   اردبيل جنوبي -234اردبيل  -

 كيلومتر 1/46 سرعين -نير  –اردبيل غربي  -234اردبيل  -

 كيلومتر  21    نمين  -234اردبيل  -

 كيلومتر 6/22    خلخال -234اردبيل  -

 كيلومتر 14   اهر  234 –مشگين شهر  -

 كيلومتر 6/22   اردبيل 234 –كوثر  –خلخال  -

 كيلومتر 3/21   ميانه  234 – ستورآ –خلخال  -

 كيلومتر 1/3   شهرك صنعتي -234اردبيل  -

 كيلومتر 26    فرآبادجع –مغان  -

 كيلومتر 2/33   جعفرآباد  -اجيرلو –مغان  -

 كيلومتر 42    گرمي -جعفرآباد -

 كيلومتر 31   موالن  -اصالندوز -مغان -

 كيلومتر  13   (1و  2پارس آباد ) –مغان  -

 

 خطوط توزيع 

 2/6216، در استان اردبيل، طول شبكه توزيع فشار متوسط بالغ بر 1336در سال همچنين ،

كيلومتر شبكه زميناي(، طاول شابكه فشاار  3/142كيلومتر شبكه هوايي و  1/6366كيلومتر )شامل 

كيلاومتر شابكه زميناي(،  2/463كيلومتر شبكه هوايي و  1/4223 كيلومتر) شامل 6/2461ضعيف 

ترانس زميني( با  321ترانس هوايي و  4211ترانس ) شامل  4232تعداد ترانسفور ماتورهاي توزيع 

 2/242مگاولت آمپار ظرفيات ترانساهاي  هاوايي و  2/464مگاولت آمپر )شامل  4/614يت ظرف

مگاولت آمپر ظرفيت ترانسهاي زميني( است. مي توان نشان داد كه سهم نسابي اساتان اردبيال در 

تعداد درصاد، 1/1درصاد، طاول شابكه فشاار ضاعيف 2/1كشور براي طول شبكه فشاار متوساط 

دراين سال ، در كال درصد است) 1درصد و ظرفيت ترانسفورماتورها  2/1ترانسفورماتورهاي توزيع 
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هزار كيلومتر،  3/221هزار كيلومتر، طول شبكه فشار ضعيف  6/313طول شبكه فشار متوسط كشور،

هزار مگاولت آمپر مي باشد(.  3/11هزار ترانس و ظرفيت آنها  333تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع 

 (، ارايه گرديده است.1-14ر نواحي تابعه استان درجدول شماره )امكانات توزيع برق د
  

 1836(: امكات توزيع برق در نواحي تابعه استان اردبيل در سال     1-11جدول)  

 نواحي)شهرستان(

طول شبكه فشار متوسط 

 )كيلومتر(

طول شبكه فشارضعيف 

 )كيلومتر(
 تعداد ترانس

 ظرفيت ترانس

 )كيلوولت آمپر(

 زميني هوايي زميني هوايي زميني هوايي مينيز هوايي

 231791 161186 821 1211 7/163 9/1173 3/117 1/6866 كل

 128661 178116 136 1121 1/211 7/1193 7/71 1/1619 اردبيل

 12991 21913 16 291 2/83 3/119 8/2 7/111 بيله سوار

 81291 19731 11 127 7/12 7/389 8/19 9/381 پارس آباد

 13133 82661 13 221 6/17 7/117 7/12 3/111 خالخل

 1663 12131 8 199 1/1 113 8/3 1/116 كوثر

 21913 82713 18 189 81 9/111 1/1 1/936 گرمي

 12613 61162 21 677 83 6/912 3/19 7/1311 مشگين شهر

 8223 81291 11 811 3/12 9/38 9/1 7/218 نمين

 683 18363 1 183 7/3 1/191 2/3 211 نير

 اطالعات اخذ شده از شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل ماخذ:
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 :تحليل مصرف برق8-1-1-1

هزار مشاترك و تعاداد  4/346، تعداد كل مشتركان برق استان در حدود 1336درسال  

درصاد مشاتركان بارق  2/1ميليون مشترك است. به اين ترتياب  6/21متناظر آن در كل كشور 

ستان هستند. در همين سال، ميزان برق فروخته شاده باه مشاتركان بارق در اساتان كشور دراين ا

درصد كل بارق فروختاه شاده باه مشاتركان كشاور  3/4ميليون كيلووات ساعت است كه  1213

است. اين اطالعات نشان مي دهد، متوسط برق فروخته شاده باه  ميليارد كيلووات ساعت( 3/122)

كيلو وات ساعت( بسايار كمتار از متوساط متنااظر آن در كشاور  هزار 2/3هر مشترك در استان )

 درصد آن است. 24و حدود  هزاركيلووات ساعت( 1/1)

درصاد باه مشاتركان  6/41درسال مورد بررسي، از كل برق فروخته شده در استان حادود         

تركان درصاد باه مشا 2درصد به مشتركان صنعتي،  3/22درصد به مشتركان عمومي،  12خانگي، 

فروخته شاده اسات. اطالعاات  )شامل روشنايي معابر(درصد به ساير مشتركان  1/11كشاورزي و  

دردسترس نشان دهنده تفاوت ملموس الگوي مصرف برق در استان و كشور بوده و حاكي از اهميت 

در  نسبي بيشتر مصارف خانگي و عمومي و اهميت نسبي كمتر مصارف توليدي)صنعتي و كشاورزي(

درصاد باه مشاتركان  4/33تان در قياس با آن در كشور است. از كل برق مصارفي در كشاور اس

درصاااد به  6/32درصد به مشتركان كشاورزي،  6/11درصد به مشتركان عمومي،  2/12خانگي ،

 (1-12جدول شماره)4درصد به ساير مشتركان فروخته شده است. 2/2مشتركان صنعتي و 
 

 درصد( -) ميليون كيلو وات ساعت 1836الگوي مصرف انرژي برق در استان اردبيل و كشور درسال  مقايسه(:   1-11جدول)   

 ساير خانگي صنعتي كشاورزي عمومي جمع شرح

 تعدادمشترك

 83111 231278 2226 1311 9718 881393 استان اردبيل

 2663329 19967931 161719 113638 972636 21119313 كل كشور

ان در سييهم نسييبي اسييت

 كشور)درصد(

11/1 1 93/3 81/1 13/1 11/1 

 برق فروخته شده

 117 127 897 68 118 1298 استان اردبيل

 11132 11317 17389 19911 17913 112318 كل كشور

سييهم نسييبي اسييتان در 

 كشور)درصد(

38/3 93/3 86/3 96/3 13/3 13/3 

سهم نسبي انواع 

مشتركان 

 )درصد(

 61/11 76/31 69/3 82/3 13/2 133 استان اردبيل

 83/12 19/32 99/3 93/3 63/8 133 كل كشور

سهم نسبي انواع 

 مصارف برق

 93/11 16/11 99/27 71/1 32/12 133 استان اردبيل

 17/7 13/88 63/82 61/11 37/12 133 كل كشور

 اطالعات اخذ شده  از شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل ماخذ:
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ت ساختار مصرف برق در استان و كشور، اطالعات دردسترس حاكي از آن گذشته از تفاو 

است كه عليرغم  كمتر بودن متوسط مصرف بارق  هماه مشاتركان بارق در اساتان در قيااس باا 

شدت نسبي اين تفاوت فرق مي كند. در سال مورد بررسي، ميازان مصارف بارق مشاتركان كشور،

در حالي كه اندازه متنااظر ركان خانگي كشور است،درصد ميزان مصرف برق مشت 62خانگي استان 

 21مشتركان صانعتي درصد، 21مشتركان كشاورزي درصد ، 11اين نسبت براي مشتركان عمومي 

 درصد است. 11درصد و سايرمشتركان 

با تعديل مصرف برق مشتركان خانگي با تعدادجمعيت، مشتركان صنعتي و كشاورزي باا  

راين بخشاها و مشاتركان عماومي باا ارزش افازوده خادمات عماومي و ارزش افزوده ايجاد شده د

اجتماعي و برآورد اندازه ضريب مكاني مصرف برق همه مشتركان مشاخص ماي شاود كاه شادت 

در استان اردبيل كمتر از متوسط مصارف بارق متنااظر آنهاا در كال نسبي مصرف همه انواع برق 

، مشتركان  23/4ف برق براي مشتركان خانگي كشور است. براين اساس، اندازه ضريب مكاني مصر

ا ست كه همگي كمتر از واحاد  32/4و  مشتركان صنعتي  46/4مشتركان كشاورزي ، 21/4عمومي 

بوده و تفاوت آنها با واحد نشان دهنده شدت نسبي مصرف كمتر برق توسط اين مشتركان در استان 

 اردبيل نسبت به متوسط متناظرشان در كشور است.

 
 تحليل مبادله انرژي:1-1-1-1

طبق اطالع شركت توزيع نيروي برق استان، اين استان هيچگونه صادرات انرژي برق باه  

خارج از استان ندارد و واردات انرژي برق استان) تفاوت ميزان تولياد نيروگاههاا و ميازان مصارف 

در حادود  1334 استان( از شبكه سراسري خريداري مي شود. ميزان واردات برق اساتان در ساال

هزار مگاوات ساعت است. اين ارقاام  2/1433حدود  1332هزار مگاوات ساعت و در سال  3/212

درصد از كل  3/6درصد و  1/3به ترتيب تنها حدود  1332و   1334نشان مي دهد كه در سالهاي 

 2/23درصاد و  2/21مصرف انرژي برق استان در داخل استان توليد شده و بقيه آن )باه ترتياب 

از خارج از استان از طريق شبكه سراسري وارد استان شده است. در حال حاضر، ميزان برق درصد( 

توليدي استان بيشتر از ميزان برق مصرفي آن بوده و مازاد توليد نسبت به مصرف استان از طرياق 

 شبكه سراسري به ساير استانهاي كشور صادر مي شود.
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 رق استان در كشوتحول جايگاه نسبي بر: 1-1-1-1

مي توان  1336و  1312با مقايسه اطالعات آماري شبكه برق استان و كشور در سالهاي   

 نشان داد كه در اين مدت :

  سهم نسبي استان در كشور از نظر ظرفيت )اسمي، واقعاي( تولياد و حاداك ر تاوان

 يافته است.افزايش توليد همزمان انرژي برق 

 ،خالص( انرژي برق افزايش يافتاه نظر توليد )ناخالص، ازسهم نسبي استان در كشور

 است.

  فروخته شدهسهم نسبي استان در كشور از نظر تعداد مشتركان برق و مقدار انرژي 

 يافته است. افزايشآنها 

 ،برق و مصرف انواع مشاتركان) بجاز  فروش از نظر كلسهم نسبي استان در كشور

 ه است.برق كاهش يافت عمومي( صنعتي و مشتركان

 .استان از وارد كننده انرژي برق به صادر كننده آن تبديل شده است 

  انارژي بارق  فاروشي و صنعت از كال زانرژي برق در كشاور فروشسهم نسبي

درصد و  4به ترتيب  1312يافته است. اندازه اين دو نسبت در سال  افزايشاستان 

 درصد است. 3/12

  انرژي برق فروخته شده استان كااهش سهم نسبي فروش انرژي برق خانگي از كل

 درصد بوده است. 3/22معادل  1312يافته است. اندازه اين نسبت در سال 

 فاروش( ، به ترتيب روند تحول جايگاه نسابي تولياد و 1-2( و نمودار شماره )1-16جدول شماره )

اراياه  1336 و  1312انرژي برق استان و سهم نسبي استان از امكانات شبكه برق كشوردر سالهاي 

 شده است.
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 )درصد( 1836تا  1891روند تحول  جايگاه نسبي توليد و مصرف انرژي برق استان اردبيل در كشور در سالهاي (:   1-16جدول ) 

 1836 1891 شرح

 1/1 21/3 قدرت اسمي نيروگاهها

 1/1 19/3 قدرت عملي نيروگاهها

 1/1 23/3 حداكثر قدرت توليد شده همزمان

 2/1 31/3 ناخالص نيروگاهها توليد 

 2/1 31/3 توليد خالص نيروگاهها

 38/3 99/3 ميران برق فروخته شده

 13/3 28/1 خانگي

 93/3 17/3 عمومي

 86/3 89/3 كشاورزي

 96/3 89/3 صنعتي

 13/3 23/1 ساير

 - 97/78 سهم نسبي واردات در مصرف
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 :مصرف برق در  شهرستانهاي استان6-1-1-1

كل مصرف برق در استان اردبيال باالغ بار ،1336در سال پايه اطالعات در دسترس،بر   

هزار مگاوات ساعت بوده است. الگوي توزيع برق مصرفي اساتان برحساب شهرساتانهاي  2/1162

 دهد:تابعه آن و انواع مصارف برق نشان مي

درصد در  2/13درصد در شهرستان اردبيل و  23از كل مقدار برق مصرفي استان حدود  -

شهرستان پارس آباد مصرف شده است كاه ايان دو شهرساتان داراي بيشاترين  مقادار 

 3/1هريك از شهرستانهاي نير و كوثر با مصرف مصرف برق در استان هستند. در مقابل ،

درصد از كل مقدار مصرف برق استان دو شهرستان داراي كمتارين مقادار  2/1و درصد 

. اندازه سهم نسبي سايرشهرستانها از كال بارق مصارفي مصرف برق در استان مي باشند

د رصد، شهرستان  6/2درصد، شهرستان خلخال  2/3استان براي شهرستان مشگين شهر 

 درصد است. 1/6درصد و شهرستان نمين  2/4شهرستان گرمي درصد ، 2/4سواربيله

مصاارف  بيشترين و كمترين ميزان انواع  مصرف برق در استان باه ترتياب مرباوط باه -

درصاد كال مصارف بارق   2 درصاد و 3/34است كه  معابرروشنايي خانگي و مصارف 

استان است. سهم نسبي ساير انواع مصارف برق از كل ميزان برق مصارفي اساتان باراي 

درصاد،  3درصد، مصارف تجااري  1/13درصد، مصارف عمومي  3/23مصارف صنعتي 

 درصد است. 2/14درصد  و مصارف روستايي  3/2مصارف كشاورزي 

شهرستانهاي استان با يكديگر متفااوت اسات.برپايه اطالعاات در  ساختار مصرف برق در -

درصد از مصارف بارق در شهرساتان نماين مرباوط باه  6/2دسترس، در حالي كه تنها 

 2/41كاوثر سهم مصرف خاانگي در كال مصارف بارق شهرساتان مصرف خانگي است،

بيشترين شدت نسابي مصارف بارق خاانگي  درصد است كه به ترتيب داراي كمترين و

در ميان شهرساتانهاي اساتان  ،درساختار مصرف انرژي برق خود هستند. به همين ترتيب

 در سال مورد بررسي:

 ( مربوط به شهرستان بيله سوار  2كمترين شدت نسبي مصرف برق صنعتي )درصد

 درصد( مربوط به شهرستان نمين است. 1/61و بيشترين اندازه آن )

 و  كوثردرصد( مربوط به شهرستان  6/6رين شدت نسبي مصرف برق عمومي )كمت

 است. بيله سواردرصد( مربوط به شهرستان  2/22بيشترين اندازه آن )

 ( درشهرساتان نماين و  2/1كمترين شدت نسابي مصارف بارق تجااري )درصاد

 مي باشد. اردبيلدرصد( درشهرستان  2/2بيشترين اندازه آن )
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 درصااد( در  2/4صاارف باارق در فعاليتهاااي كشاااورزي )كمتاارين شاادت نساابي م

درصاد( درشهرساتان پاارس آبااد  3/11شهرستان خلخال و بيشترين اندازه آن )

 است. 

  درصد از مصارف بارق درشهرساتان پاارس آبااد مرباوط باه  3در حالي كه تنها

 درصد است. 1/16اندازه اين نسبت در شهرستان نير روشنايي معابر است،

  مصرف برق شهرستانهاي استان باجمعيت آنها )برآورد مصرف بارق تعديل ميزان

توسط شركت توزيع نيروي بارق  به ازاي هر هزار نفر جمعيت شهرستان در سال (

متوسط مصرف برق هار هازار نفار نشان مي دهد كه در سال مورد بررسي، استان

 مگاوات ساعت است.  223 جمعيت استان در حدود

توسط ميزان مصرف برق هر هزار نفار جمعيات در شهرساتانهاي دامنه تغييرات اندازه م -

مگااوات  641و حاداقل  نماين مگاوات سااعت در شهرساتان 1241استان بين حداك ر 

برابر بودن اندازه اين متوساط در شهرساتان  2/1است كه مبين  نيرساعت در شهرستان 

در شهرساتان بيلاه اردبيل نسبت به شهرستان كوثر مي باشد. اندازه متناظر اين مصارف 

اردبيال شهرستان مگاوات ساعت، 1423شهرستان پارس آباد مگاوات ساعت،  223سوار 

 146كاوثر  مگااوات سااعت، شهرساتان 623مگاوات ساعت، شهرستان خلخاال  1126

 634مگااوات سااعت و شهرساتان گرماي  624مگاوات ساعت، شهرستان مشگين شهر 

 مگاوات ساعت است.

( و نماودار 1-12( تاا )1-11ربوط باه ماوارد ذكار شاده در جاداول شاماره )اطالعات  تفصيلي م

 ارائه گرديده است.( ،1-6شماره)
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 ()مگاوات ساعت   1836بيل به تفكيك نوع مصرف در سال مقدار مصرف برق درشهرستانهاي استان ارد(:   1-19جدول ) 

 ستانشهر جمع  خانگي عمومي تجاري كشاورزي صنعتي روستايي معابر

19736 167213 292313 62887 72962 112111 817111  استان 1161739

22311 16316 131191 19331 16911 91281 222119 613188  اردبيل

2381 11833 1118 3331 8112 16117 11311 16691  بيله سوار

1391 81193 21377 23326 12317 13131 11228 161923  پارس آباد

11312 1119 3229 821 1766 13368 21112 61772  خلخال

917 1631 1316 213 1121 1189 13213 21681  كوثر

8373 23219 1161 111 1313 11111 12331 19817  گرمي

9612 88127 9166 6219 6767 7117 23126 77813  مشگين شهر

8891 13166 18126 1922 1869 6973 8776 91283  نمين

2127 2331 1691 161 391 2921 8382 11199  نير

 اخذ شده از شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل  اطالعات ماخذ: 

 
 

 1836سهم نسبي شهرستانهاي استان اردبيل در مصرف برق استان به تفكيك نوع مصرف درسال (:  1-13جدول )  

 شهرستان جمع  خانگي عمومي تجاري كشاورزي صنعتي روستايي معابر

        استان

8/87 9/29 9/66 1/29 1/61 9/16 7/61 اردبيل 18

1/8 1/3 1/3 3/12 3/8 7/13 1/8 بيله سوار  7/1

1/3 1/13 2/7 11 3/18 1/12 1/11 7/18 پارس آباد

17 1/2 8 1/3 1/1 1/9 1/9 6/1 خلخال

2/1 1/8 9/3 8/3 6/1 7/3 3/2 7/1 كوثر

8/1 12 1/3 7/3 8/1 7/7 6/8 7/1 گرمي

1/18 3/17 9/2 13 1/9 6 7/9 1/3 مشگين شهر 

3/1 2/6 16 3/2 1/1 1/1 1/1 1/6  نمين

2/1 9/1 6/3 8/3 7/3 3/1 1/1 8/1 نير

 اخذ شده از شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل  اطالعات ماخذ: 
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 1836انهاي استان اردبيل در سال ساختار مصرف برق درشهرست(:   1-17جدول ) 

 شهرستان جمع  خانگي عمومي تجاري كشاورزي صنعتي روستا معابر

1 1/11 8/28 8/1 3 1/18 3/83  استان

9/8 6/9 1/27 3/2 2/7 1/11 7/81  اردبيل

6/8 1/21 2 1/11 2/6 2/27 1/17  بيله سوار

8 8/17 1/11 8/19 7/9 1/11 1/21  پارس آباد

19 8/6 9/12 1/3 6/9 9/16 2/87  خلخال

8/8 8 1/3 1 9 6/6 2/19  كوثر

1/1 8/81 6/2 7/3 9 1/26 8/22  گرمي

9/9 9/88 1/9 8/6 9 2/7 6/23  مشگين شهر

9/1 9/11 1/61 1/2 7/1 1/7 6/1  نمين

9/16 3/17 1/11 1/1 6 9/13 8/26  نير 

 اخذ شده از شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل  اطالعات ماخذ: 
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 تحول مصرف برق در استان9-1-1-1

حادود  1312كل مصرف برق ساالنه استان در ساال اطالعات در دسترس نشان ميدهد، 

كاه  ساعت اسات ميليون كيلووات 3/162بالغ بر  1334ساعت و در سال  ميليون كيلووات 2/233

افزايش يافته است. به اين ترتيب، متوسط رشاد ساا  1336هزار مگاوات ساعت در سال 2/1162به

درصاد و دركال ايان  2/1 در حدود  1334-36و  1312-34 دورهدو  النه مصرف برق استان در

 درصد است. 2/1نيز دوره 

هاه ماورد بررساي مقايسه ميزان رشد  مصرف برق در استان با ميزان رشد جمعيت آن درد        

مگااوات  421درصدي متوسط برق مصرفي )به ازاي هر هزار نفار جمعيات ( اساتان از  1حاكي از 

مگاوات ساعت در سال پاياني آن است. در نتيجه، ميازان  223ساعت در ابتداي اين دوره زماني به 

بتداي ايان دوره برابر آن در ا 1/2مصرف برق سرانه در استان در پايان اين دوره زماني نزديك به 

 زماني ده ساله است.

اطالعات در عالوه بر رشد نسبتاً سريع مصرف برق در استان در طول دهه مورد بررساي، 

دسترس حاكي از تحول ساختار اين مصرف درجهت كاهش سهم نسبي مصرف برق خانگي و تجاري 

نسبت باه  1336ل و افزايش سهم نسبي ساير مصارف است. اين اطالعات نشان مي دهد كه در سا

)شاامل بارق روساتايي( از  ، از كل مصرف برق استان، سهم نسبي مصرف بارق خاانگي1312سال 

 2درصد به  6/2و برق روستايي معابر از درصد  2/12برق تجاري از  ،درصد 3/42درصد به  3/22

رق درصد، ب 1/13درصد به  1/6كاهش يافته و در مقابل ، سهم نسبي مصرف برق عمومي از درصد

درصد افازايش يافتاه  3/23درصد به  3/12درصد ، برق صنعتي از  3/2درصد به  4كشاورزي از 

 است.

امكان مقايسه ميزان مصارف متاسفانه به علت تغيير محدوده و تعداد شهرستانهاي استان، 

برق و ساختار انواع مصرف برق درشهرستانهاي كنوني استان وجود نادارد. باا ايان حاال اطالعاات 

درهمه شهرستانهاي سترس نشان دهنده وجود گرايشهايي همانند گرايش فوق الذكر براي استان،درد

 آن نيز ديده مي شود.
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 گاز : 2-1-1

 

گاز از جمله منابع انرژي است كه مصرف آن با رشدي ساريع و روز افازون در دو دهاه  

زرگاي از گااز مصارفي گذشته افزايش يافته و موارد مصرف آن متنوعتر شده است. بخش بسايار ب

استان به صورت گاز طبيعي و بخش كوچكتري از آن به صورت گاز مايع است كه ويژگيهااي آنهاا 

 در زير تحليل مي شود.

 
 تحليل مراكز عمده توليد : 1-2-1-1

استان اردبيل فاقد ميادين گازي و پااليشگاههاي توليد گاز بوده و كل گاز مصرفي اساتان  

 توزيع مي شود. از خارج ازآن وارد و

 
 تحليل ميزان دسترسي مناطق استان به گاز: 2-2-1-1

گاز طبيعي مصرفي استان ازطريق شبكه سراسري خطوط لوله گاز كشور تامين ماي شاود.  

وجود مصرف گاز طبيعي در همه شهرستانهاي استان نشان دهنده وجود اين شبكه از خطوط لوله در 

اطالعات در دساترس مشااور باراي نشاان دادن متاسفانه ، سطح همه شهرستانهاي استان مي باشد.

مسير اين شبكه و قطر و ظرفيت آن ... ناكافي است. گاز مايع مصارفي اساتان عمادتاً از پااليشاگاه 

 تبريز تامين شده و از طريق تانكر به استان و مراكز توزيع آن حمل مي شود.

 
 مصرف گاز به تفكيك بخشهاي مصرفي: 8-2-1-1

هزار مترمكعاب گااز ماايع و   3/24، حدود 1334ه اطالعات در دسترس، در سال بر پاي 

ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف شده است كه حاكي از سهم نسبي بسيار زياد )نزديك  3/623

گاز طبيعي و سهم نسبي بسيار اندك وناچيز گاز مايع در كل مصرف گاز اساتان در  درصد( 144به 

 اين سال مي باشد.

در درصاد( 3/22ميلياون مترمكعاب )  2/324حادود  ،كل مصرف گاز طبيعي اساتان از 

 در شهرستان نير مصرف شده است كه باه ترتيابدرصد( 1ميليون ليتر ) 1/6شهرستان اردبيل و  

شهرستانها داراي بيشترين و كمترين مقدار مصرف گاز طبيعي در استان ميباشند. ساهم نسابي  اين 

 6/2درصااد، شهرسااتان پااارس آباااد  3/11هرسااتان مشااگين شااهر مصاارف گاااز طبيعااي در ش
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درصاد  3شهرساتان بيلاه ساوار ، درصد، 2/3شهرستان گرمي درصد، 6/3شهرستان خلخال درصد،

  درصد است. 1/1درصد و شهرستان كوثر  6/2شهرستان نمين 

 3/33هازار مترمكعاب ) 2/1از كال مصارف گااز ماايع اساتان حادود به همين ترتيب، 

در شهرستان بيله سوار مصرف شده درصد( 2/2هزار مترمكعب ) 2/4در شهرستان اردبيل و (درصد

است كه در ميان شهرستانهاي استان داراي بيشترين و كمترين مقدار مصرف گاز مايع ماي باشاند. 

درصاد،  2/14سهم نسبي ساير شهرستانها از كل مصرف گاز مايع استان در شهرستان مشگين شهر 

 3درصااد، شهرسااتان نمااين  6/2درصااد، شهرسااتان خلخااال  6/13ارس آباااد شهرسااتان پاا

 درصد است.1/2درصد و شهرستان كوثر  2/3درصد، شهرستان نير  2/1شهرستان گرمي درصد،

(، موارد فوق الذكر به تفكياك 1-1( و نمودار شماره )1-21( و )1-24در جداول شماره ) 

 ست.هر شهرستان و بخشهاي مصرفي ارايه گرديده ا

 
 ميزان مبادالت گاز: 1-2-1-1

با توجه به اين كه استان اردبيل فاقد مراكز توليد گاز است، لذا كل مصرف گاز )طبيعي و  

 مايع( استان از طريق واردات تامين مي شود.

بر پايه اطالعات در دسترس، تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي و ميزان مصرف آنها در  

 ته با رشد قابل توجهي مواجه بوده است.استان در طول سالهاي گذش

 1332تا  1312دردوره زماني 

مشاترك  12441مشاترك) شاامل   12124تعداد كل مصرف كنندگان گااز اساتان از  

 163616مشاترك ) شاامل  112433مشترك صنعتي ( باه  12مشترك عمومي و  3112خانگي، 

فزايش يافته است كه متوساط ا مشترك صنعتي( 332مشترك عمومي و  11463مشترك خانگي ، 

درصاد باراي  6/12درصاد باراي مشاتركان خاانگي ،  1/14درصد ) شاامل  12رشد ساالنه آن 

 درصد براي مشتركان صنعتي ( مي باشد. 1/63مشتركان عمومي و 

درصاد  2/23درصاد باه  22در اين مدت، سهم نسبي تعداد مصرف كنندگان خانگي از  

درصاد و  3/6درصاد باه  2بي تعداد مصرف كنندگان عمومي از كاهش يافته و در مقابل، سهم نس

 درصد افزايش يافته است. 2/4درصد به  42/4مصرف كنندگان صنعتي از 

ميلياون  222ميلياون مترمكعاب ) شاامل  232ميزان مصرف گاز استان  1312در سال  

ف ميلياون مترمكعاب مصار 1ميليون مترمكعب مصارف عماومي و 33مترمكعب مصرف خانگي ، 

ميلياون مترمكعاب  666ميليون مترمكعب ) شاامل  364به  1332صنعتي( بوده است كه در سال 
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ميلياون مترمكعاب مصارف صانعتي(  32ميليون مترمكعب مصرف عمومي و  113مصرف خانگي، 

 افزايش يافته است.

برابر شده اسات، مصارف گااز  3در اين مدت، در حالي كه ميزان مصرف گاز در استان  

برابر شده است. اين تحول موجب  32برابر و مصرف صنعتي  4/3برابر، مصرف عمومي  6/2خانگي 

شده است تا سهم نسبي مصرف اين مصرف كنندگان از كل گاز مصرفي استان براي گااز خاانگي از 

درصاد باه  4/11درصد كاهش و در مقابل ، براي مصارف گااز عماومي از  1/11درصد به  2/33

 درصد افزايش يابد. 3/2درصد به  4/4عتي از درصد و مصرف گاز صن 1/13
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 1831(: مقدار مصرف گاز در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   1-23جدول )  

 گاز مايع گاز طبيعي شهرستان

 درصد مقدار)مترمكعب( درصد مقدار)هزار مترمكعب(

 133 23331 133 613291 استان

 8/83 9767 8/17 873213 اردبيل

 1/2 111 8 17376 بيله سوار

 6/18 2313 6/7 68311 پارس آباد

 6/7 2331 6/3 16317 خلخال

 9/2 117 1/1 9212 كوثر

 2/9 1133 1/8 28227 گرمي

 2/11 2711 8/11 91332 مشگين شهر

 3 1613 6/2 19396 نمين

 7/8 336 1 6693 نير

 و برنامه ريزي استان اردبيل سازمان مديريت – 1831سال سالنامه آماري استان اردبيل ،ماخذ:

 

 1831تعداد مصرف كنندگان خانگي، صنعتي و تجاري گاز طبيعي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال (:  1-21جدول)  

 صنعتي تجاري خانگي كل شهرستان

 سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد

 2/3 213 1 7161 3/78 113218 133 113313 استان

 2/3 211 8/6 1371 1/78 39232 133 78839 اردبيل

 8/3 12 6/6 231 1/78 8716 133 1287 بيله سوار

 * 8 1/8 113 6/76 11131 133 11136 پارس آباد

 1/3 3 2/6 183 9/78 9787 133 3199 خلخال

 1/3 1 13 191 7/37 1113 133 1988 كوثر

 3 3 2/3 173 3/71 1171 133 1731 گرمي

 * 9 1/6 719 6/78 18316 133 11313 مشگين شهر

 3 3 9/6 838 8/78 1211 133 1119 نمين

 1/3 1 6/12 162 8/39 1126 133 1237 نير

 1/3 9 1/8 266 3/76 3828 133 3176 روستاها

 لسازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبي – 1831سال سالنامه آماري استان اردبيل ،ماخذ:
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 نفت و فرآورده هاي عمده نفتي : 8-1-1

 

عليرغم گسترش سريع توليد و مصرف ساير انواع انرژي و افزايش سهم نسبي اين انرژيها  

و ازآن جمله در اساتان اردبيال(، كماكاان بخاش در تراز توليدو مصرف انرژي در استانهاي كشور )

 ورده هاي اصلي آن تامين مي شود.از طريق مصرف نفت و فرآ يقابل توجهي از انرژي مصرف

 
 تحليل مراكز توليد نفت و فرآورده هاي نفتي : 1-8-1-1

ولياد نفات و فارآورده هااي نفتاي اسات، باا ايان حاال ت فعال استان اردبيل فاقد مراكز 

قراردادهايي براي اكتشاف نفت در مغان و ساخت كارخانه پتروشيمي در اردبيل منعقد و فعاليتهاايي 

  ينه انجام شده است.در اين زم

در طرح نفت مغان يك محل در قيرلودرسي شهرستان بيله سوار و يك محال در فاصاله  

بين دو روستاي مرادلو و انجيرلو در بخش اصالندوز شهرستان پارس آباد انتخاب شده و دو مرحلاه 

اير كاافي درآنها انجام و وجود ذخا 1312تا  1312و   1341تا  1344عمليات اكتشافي در سالهاي 

برآورد شده است. در حال حاضر نيز با يك شركت تاابع كشاور  ميليارد بشكه ( 2نفت ) به ميزان 

و در صورت موفقيت، استخراج ( در ايان منطقاه براي عمليات اكتشاف و توسعه ) (INA)كرواسي 

باا منعقد شده و اين شركت طبق برناماه مشاغول كاار اسات. ضامناً  1324تا  1331براي سالهاي 

شركت كاسپين وابسته به كشور تركيه نيز تفاهمهايي صاورت گرفتاه اسات كاه در مراحال اولياه 

 باشد.مي

مهمترين اهداف طرح نفت مغان، استخراج نفت و ايجاد و بهره بارداري از صانايع پاايين  

 دستي آن ) پااليشگاه پتروشيمي و...( مي باشد.

 
 استان به شبكه نفت و فرآورده هاي نفتيتحليل  ميزان دسترسي مناطق مختلف : 2-8-1-1

تامين و خط لوله در حال حاضر، فرآورده هاي نفتي مورد استفاده در استان از طريق تانكر  

و وارد استان مي شود. ضمناً توزيع فرآورده هاي نفتي در سطح شهرستانهاي استان نيز با تانكر انجام 

 مي شود.

اينچي انتقال فرآورده هاي نفتي از انبارهااي نفات   14استان اردبيل داراي يك خط لوله   

هازار  133كيلومتر مي باشد. كه ظرفيات انتقاال  34سراب به انبارهاي جديد نفت اردبيل به طول 

نفت گاز مورد بنزين ، نفت سفيد و ليتر فرآورده هاي نفتي در ساعت را دارد و براي تامين بخشي از 
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اينچي تبريز به  12. اين خط لوله امتداد خط لوله و مورد استفاده قرار مي گيردنياز استان اجرا شده 

هزار ليتر فرآورده هاي نفتي در ساعت مي باشد  224كيلومتر و ظرفيت انتقال  144سراب به طول 

ميليون ليتر و باراي هرياك از دو فارآورده  33با توجه به اينكه سهميه ماهانه استان براي نفت گاز 

در صورت وجود اين فرآورده هاا در انباار نفات ساراب و ميليون ليتر است، 23و نفت سفيد بنزين 

وجود ظرفيت خالي در انبارهاي نفت اردبيل و امكان استفاده از اين خط لولاه باراي انتقاال ساهميه 

 روز مي توان به استان منتقل نمود. 24فرآورده هاي نفتي استان، اين سهميه ها را در 

 
 مصرف انواع فرآورده هاي نفتي به تفكيك نوع مصرف: 8-8-1-1

، مصرف هريك از فارآورده هااي نفتاي باه 1332بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

 تفكيك نوع مصرف در كل استان و هريك از نواحي ششگانه آن به شرح زير است:

 نفت گاز )الف(: 

ميلياون  2/244كاه از  آن  ميليون ليتر است 3/324كل مصرف نفت گاز استان بالغ بر  

درصد( در بخاش كشااورزي،  4/32ميليون ليتر ) 2/113درصد( در بخش حمل و نقل،  2/21ليتر)

در ساير درصد( 1/4ميليون ليتر ) 2/14در بخش صنايع و معادن و درصد( 3/6ميليون ليتر ) 2/22

 ست.نيروگاهها و...( به مصرف رسيده انظامي،بخشهاي مصرف )خانگي، اداري،

در ناحيه درصد ( 6/23ميليون ليتر)  3/242از كل مصرف نفت گاز استان حدود همچنين، 

در درصاد( 4/3ميليون ليتار ) 4/22درصد( در ناحيه پارس آباد، 1/13ميليون ليتر ) 1/43مركزي، 

 درصاد( 1/6ميليون ليتر ) 3/23درصد( در ناحيه خلخال،  3ميليون ليتر ) 1/23ناحيه مشگين شهر، 

در ناحيه گرمي مصرف شده است. مي توان نشان درصد( 6/4ميليون ليتر ) 16در ناحيه بيله سوار و 

كشاورزي و صنايع در هماه ناواحي مصارف اساتان مهمتارين بخشاهاي داد، بخشهاي حمل و نقل ،

مصرف كننده اين فرآورده نفتي مي باشند، هر چند سهم نسبي اين بخشها از كل مصرف ناواحي تاا 

 با يكديگر فرق مي كند. حدي

 

  بنزين )ب (: 

ميليون ليتر اسات كاه  2/312كل مصرف بنزين موتور استان در سال مورد نظر با لغ بر  

ميليون ليتر مصرف شده در بخش صانايع و نيروهااي مسالح( در  2/4آن ) به است ناي تمام تقريباً 

 بخش حمل و نقل به مصرف رسيده است.



سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل                                   سازمان برنامه و بودجه کشور                                 

 33



ان برحسب نواحي ششگانه نشان مي دهاد كاه از كال مصارف توزيع بنزين مصرفي است 

درصد(  2/14ميليون ليتر ) 2/33در ناحيه مركزي، درصد( 2/64ميليون ليتر ) 2/241استان حدود 

ميلياون ليتار  1/22در ناحيه پاارس آبااد،  درصد( 3/2ميليون ليتر ) 3/36در ناحيه مشگين شهر، 

ميلياون  2/16درصد( در ناحيه بيله ساوار و  6/4ون ليتر )ميلي 1/11در ناحيه خلخال، درصد( 2/6)

 درصد( در ناحيه گرمي توزيع و مصرف شده است. 3/4ليتر )

 

 نفت سفيد) پ (:

ميليون ليتر نفت سفيد در استان باه مصارف رسايده 2/123حدود  ،در سال مورد بررسي 

 3/4ميلياون ليتار) 2/1 درصد( در بخش خاانگي، 3/23ميليون ليتر ) 1/122است كه از آن حدود 

درصاد( در سااير بخشاهاي مصارف )صانايع،  4/4ميلياون ليتار ) 6/4درصد( در بخش ادارات و 

 كشاورزي، نيروهاي مسلح و اصناف( به مصرف رسيده است.

درصاد( در ناحياه  2/32ميلياون ليتار ) 2/64از كل نفت سفيد مصارفي اساتان حادود  

درصد( در  2/13ميليون ليتر ) 23ر ناحيه مشگين شهر، درصد( د 1/23ميليون ليتر ) 6/32مركزي، 

در درصاد( 3/1ميليون ليتار ) 2/11درصد( در ناحيه گرمي،  3/2ميليون ليتر ) 4/14ناحيه خلخال، 

 درصد( در ناحيه پارس آباد توزيع و مصرف شده است. 2/2ميليون ليتر ) 3/3ناحيه بيله سوار و

 

 نفت كوره) ت (: 

ميلياون ليتار   1/64درحادود  ،كوره استان در سال مورد بررسي مقدار كل مصرف نفت 

است كه قسمت عمده آن در بخش صنايع و قسمت كوچكتري از آن دربخش اصناف مصرف شده 

در بخاش درصاد( 22ميليون ليتار ) 6/21است. از كل مصرف نفت كوره استان در اين سال حدود 

 به مصرف رسيده است. در بخش اصنافدرصد( 2ميليون ليتر ) 34صنايع و 

توزيع مقدار نفت كوره مصرفي استان در نواحي ششگانه نشان مي دهد كاه از آن حادود  

درصاد( در ناحياه  2/36ميلياون ليتار ) 1/22در ناحيه مركازي، درصد( 3/22ميليون ليتر ) 3/36

مصارف  درصد( در سه ناحيه گرمي، خلخال و مشگين شهر باه 1/3ميليون ليتر ) 3/2پارس آباد و 

 ضمن آن كه ناحيه بيله سوار فاقد مصرف نفت كوره گزارش شده است.رسيده است،
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به اين ترتيب مالحظه مي شودكه بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و نفت كوره باه ترتياب چهاار  

فرآورده عمده نفتي مورد مصرف در استان در سال مورد بررسي هستند. اطالعاات در دساترس در 

 نشان مي دهد: 1332تا  1312رآورده هاي نفتي در استان در دوره ده ساله زمينه تحول مصرف ف

 ميلياون ليتار باه  162درصد از  2در طول اين دهه مصرف بنزين با متوسط رشد ساالنه

برابر شده است. در حالي كه متوسط رشد سااالنه  3/2ميليون ليتر رسيده و بيش از  316

 324ميلياون ليتار باه  312درصاد باوده و از  1مصرف نفت گاز در استان تنها كمتر از 

برابر شده است. مصرف ايان دو فارآورده در اساتان در طاول  1/1ميليون ليتر رسيده و 

 دوره مورد نظر افزايش يافته است.

  درصد كاهش يافتاه  6در دوره زماني مورد بررسي، مصرف نفت سفيد در هر سال حدود

ميليون ليتر(  124اني دوره زماني مورد نظر )است. مقدار مصرف اين فرآورده در سال پاي

ميلياون  234تنها كمي بيش از نصف مقدار مصرف آن در سال ابتداي اين دوره زمااني )

ليتر( مي باشد. همچنين در اين دوره زمااني، مصارف نفات كاوره در اساتان در هرساال 

اهش يافتاه ميلياون ليتار كا 61ميليون ليتر به  13درصد كاهش يافته و از  2نزديك به 

 است.

 ،الگوي مصرف اين فرآورده نفتي در نواحي ششاگانه در اين دوره زماني، همانند كل استان

نيز تغيير يافته است و به تبع آن ، سهم نسبي هر ناحيه از مصرف هر فرآورده نفتي كمتر 

، يا زيادتر شده است. براي م ال، در سال پاياني اين دوره زماني نسبت به سال ابتاداي آن

سهم نسبي ناحيه گرمي از مصرف همه فرآورده هاي نفتي در استان كاهش يافتاه اسات، 

در حالي كه سهم نسبي ناحيه خلخال و ناحيه مركزي در مصرف همه فرآورده هاي نفتاي 

)بجز نفت كوره( استان افزايش يافته است وسهم نسبي ناحياه پاارس آبااد و بيلاه ساوار 

هاي نفتي ) بجز نفت كوره( استان كاهش يافته است و فرآورده  هبرروي هم از مصرف هم

باالخره ، سهم نسبي ناحيه مشگين شهر از مصرف نفت گاز و بنزين كاهش و در مصر ف 

 نفت سفيد و نفت كوره افزايش يافته است.

همچنين، بررسي و تحليل روند تحول مصرف فرآورده هاي نفتي در استان اردبيل و كال كشاور      

در ايان دو نشان دهنده نوعي همانندي نسبي ) با تغييراتي محادود( 1334تا  1313اني در دوره زم

روند است كه به تبع آن ، سهم نسبي مصرف استان در كل كشاور از ايان فارآورده هاا باا فاراز و  

نشيب همراه بوده و تغييراتي نه چندان زياد را تجربه كرده است. بر پايه اين روند تحول ماي تاوان 
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ه درمجموع، روند مصرف بنزين در استان با شتابي بيشتر از آن در كشور افزايش يافته و در گفت ك

 مقابل ، شتاب كاهش مصرف نفت كوره در استان تا حدي كمتر از آن در كشور است.

در طول اين دوره زماني، بيشترين و كمترين سهم نسبي اساتان در كشاور باراي مصارف  

درصاد  4/1، براي مصرف نفت گاز 1313درصد در سال  2/1و  1311درصد در سال  4/1بنزين 

و  1334درصاد درساال 2/2، براي مصرف نفت سفيد 1334درصد در سال   2/1و  1316درسال 

درصاد در  3/4و  1332درصد در ساال  2/4و براي مصرف نفت كوره  1333درصد در سال  4/2

 مي باشد. 1314سال 

( اراياه 2-21( تاا )1-22شده در جداول شاماره ) اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر 

 گرديده است.
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 ميزان مبادالت نفت و فرآورده هاي نفتي :1-8-1-1

با توجه به نبود پااليشگاه وظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي در استان، كل مقدار مصارف  

اساتان ماي شاود.  واردو سراب اراك  ،رشت ،انواع فرآورده هاي نفتي استان از انبارهاي نفت تبريز

ضمن آن كه هيچگونه صادرات فرآورده هاي نفتي از استان به سااير اساتانها و ياا خاارج از كشاور 

 وجود ندارد.

در داخل استان، سه كانون اصلي براي ذخيره نفت وجود دارد كه مجموع ظرفيت ذخياره  

ل انبار نفت اردبيل با ميليون ليتر مي باشد. اين سه كانون شام 2/136سازي مخازن آنها نزديك به 

ميليون ليتار و  1/11مخزن و ظرفيت 11ميليون ليتر، انبار نفت خلخال با  112مخزن و ظرفيت  12

ميليون ليتر مي باشد. بخشي از واردات فرآورده هاي  3/3مخزن و ظرفيت  3انبار نفت پارس آباد با

ل مي شاود و بخشاي از واردات نفتي استان دراين انبارها ذخيره شده و سپس به مراكز مصرف منتق

 نيز مستقيماً به مراكز مصرف در استان حمل و توزيع مي شود.

ميليارد ريال است  4/444بالغ بر  1332ارزش واردات فرآورده هاي نفتي استان در سال  

 1/14ميلياارد رياال ) 4/26براي واردات بنازين، درصاد( 2/16ميلياارد رياال ) 3/341كه از آن 

 1/2درصاد( باراي واردات نفات سافيد و  6/1ميليارد ريال ) 2/34اردات نفت گاز، براي ودرصد(

 درصد( براي واردات نفت كوره پرداخت شده است. 4/1ميليارد ريال )

 
 )هزار ليتر(   1831خش استان اردبيل در سال پ ميزان مصرف بنزين موتور به تفكيك نوع مصرف در نواحي(:  1-22جدول)   

و  نواحي پخش نفت

 گاز*
 كشاورزي صنايع حمل و نقل كل

نيروهاي 

 مسلح
 ادارات خانگي اصناف برق

 3 3 3 3 137 3 71 891811 891113 كل

 3 3 3 3 3 3 3 16211 16211 گرمي

 3 3 3 3 3 3 3 21929 21929 خلخال

 3 3 3 3 137 3 71 213718 211119 مركزي

 3 3 3 3 3 3 3 86383 86383 پارس آباد

 3 3 3 3 3 3 3 83133 83133 مشگين شهر

 3 3 3 3 3 3 3 19378 19378 بيله سوار

حيه پارس آباد * ناحيه گرمي شامل شهرستان گرمي، ناحيه خلخال شامل شهرستانهاي خلخال و كوثر، ناحيه مركزي شامل شهرستانهاي اردبيل ، نير و نمين، نا

 تان مشگين شهر و ناحيه بيله سوار شامل شهرستان بيله سوار است.شامل شهرستانهاي پارس آباد، ناحيه مشگين شهر شامل شهرس

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از مديريت پخش منطقه اردبيل
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 )هزار ليتر(   1831خش استان اردبيل در سال پ  ميزان مصرف نفت سفيد  به تفكيك نوع مصرف در نواحي(:    1-28جدول) 

نواحي پخش نفت و 

 گاز*
 كشاورزي ايعصن حمل و نقل كل

نيروهاي 

 مسلح
 ادارات خانگي اصناف برق

 1192 112181 137 3 219 13 136 3 118738 كل

 3 11893 3 3 3 3 3 3 11893 گرمي

 766 29333 3 3 3 3 61 3 23383 خلخال

 12 63113 12 3 127 13 12 3 63318 مركزي

 111 8117 189 3 123 3 3 3 8327 پارس آباد

 3 81628 3 3 3 3 3 3 81628 مشگين شهر

 17 11197 3 3 3 3 3 3 11173 بيله سوار

حيه پارس آباد * ناحيه گرمي شامل شهرستان گرمي، ناحيه خلخال شامل شهرستانهاي خلخال و كوثر، ناحيه مركزي شامل شهرستانهاي اردبيل ، نير و نمين، نا

 ين شهر و ناحيه بيله سوار شامل شهرستان بيله سوار است.شامل شهرستانهاي پارس آباد، ناحيه مشگين شهر شامل شهرستان مشگ

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از مديريت پخش منطقه اردبيل

 
 )هزار ليتر(   1831خش استان اردبيل در سال پ ميزان مصرف نفت گاز به تفكيك نوع مصرف در نواحي(:    1-21جدول) 

نواحي پخش نفت و 

 گاز*
 كشاورزي صنايع حمل و نقل كل

نيروهاي 

 مسلح
 ادارات خانگي اصناف برق

 1738 711 1711 2813 1331 118113 22191 233118 813818 كل

 237 3 3 3 3 1321 793 13383 16311 گرمي

 381 91 133 3 3 11311 8233 11311 23186 خلخال

 2121 311 111 1311 312 17832 18118 129111 231821 مركزي

 827 3 1981 1269 292 23111 2388 21221 13111 پارس آباد

 188 3 2222 3 3 7768 1311 11311 27113 مشگين شهر

 198 3 113 3 3 9323 176 11612 28271 بيله سوار

س آباد حيه پار* ناحيه گرمي شامل شهرستان گرمي، ناحيه خلخال شامل شهرستانهاي خلخال و كوثر، ناحيه مركزي شامل شهرستانهاي اردبيل ، نير و نمين، نا

 شامل شهرستانهاي پارس آباد، ناحيه مشگين شهر شامل شهرستان مشگين شهر و ناحيه بيله سوار شامل شهرستان بيله سوار است.

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از مديريت پخش منطقه اردبيل

 
 )هزار ليتر(   1831خش استان اردبيل در سال پميزان مصرف نفت كوره به تفكيك نوع مصرف در نواحي (:1-21جدول) 

نواحي پخش نفت و 

 گاز*
 كشاورزي صنايع حمل و نقل كل

نيروهاي 

 مسلح
 ادارات خانگي اصناف برق

 3 3 8387 3 3 3 19687 3 63693 كل

 3 3 178 3 3 3 3 3 178 گرمي

 3 3 3 3 3 3 1333 3 1333 خلخال

 3 3 1999 3 3 3 81111 3 86272 مركزي

 3 3 3 3 3 3 22121 3 22121 پارس آباد

 3 3 667 3 3 3 3 3 667 مشگين شهر

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 بيله سوار

حيه پارس آباد * ناحيه گرمي شامل شهرستان گرمي، ناحيه خلخال شامل شهرستانهاي خلخال و كوثر، ناحيه مركزي شامل شهرستانهاي اردبيل ، نير و نمين، نا

 مل شهرستان مشگين شهر و ناحيه بيله سوار شامل شهرستان بيله سوار است.شامل شهرستانهاي پارس آباد، ناحيه مشگين شهر شا

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از مديريت پخش منطقه اردبيل
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 )هزار ليتر(    1831و  1891مقايسه الگوي مصرف فرآورده هاي نفتي در نواحي پخش استان اردبيل در سالهاي (:  1-26جدول )   

نواحي پخش 

 نفت و گاز

1891 1831 

 نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين

 63693 813818 118738 891113 98183 817376 238678 162311 كل

 178 16311 11893 16211 1389 13813 29963 7223 گرمي

 1333 23186 23383 21929 8728 17238 11773 9791 خلخال

 86272 231821 63318 211119 13121 169133 131317 78119 مركزي

 22121 13111 8327 86383 18992 39111 11771 81193 پارس آباد

 667 27113 81628 83133 1132 26168 11377 16916 مشگين شهر

 3 28271 11173 19378 - - - - بيله سوار*

 ، ناحيه بيله سوار در ناحيه پارس آباد منظور شده است.1891*  در سال 

 
 )درصد(    1831و  1891ساختار نسبي مصرف  فرآورده هاي نفتي در نواحي پخش استان اردبيل در سالهاي  (: 1-29جدول )

نواحي پخش 

 نفت و گاز

1891 1831 

 نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين

 133 133 133 133 133 133 133 133 كل

 73/3 13/1 81/7 88/1 11/1 91/1 97/7 67/1 گرمي

 61/1 38/3 21/13 31/6 81/1 31/6 36/11 72/1 خلخال

 31/17 61/13 11/87 21/61 33/63 12/12 76/86 91/19 مركزي

 16/86 98/18 17/2 31/7 91/13 87/29 87/17 88/21 پارس آباد

 13/1 13/3 11/28 21/13 67/1 27/3 31/13 82/13 مشگين شهر

 3 61/6 23/9 11/1 - - - - ار*بيله سو

 ، ناحيه بيله سوار در ناحيه پارس آباد منظور شده است.1891*  در سال 

 
 )ميليون ليتر(   1831تا 1898مقايسه ميزان مصرف انواع فرآورده هاي نفتي در استان اردبيل با كل كشور در سالهاي (: 1-23جدول)

 بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد سال

 درصد كشور استان درصد كشور استان درصد كشور استان درصد كشور تاناس

1898 267 13323 13/2 11 11812 81/3 273 22933 81/1 183 11111 21/1 

1891 211 13131 87/2 11 11327 81/3 298 21316 21/1 116 11116 23/1 

1891 232 11119 11/2 91 11183 13/3 816 22313 87/1 168 12328 81/1 

1896 293 13622 11/2 131 16376 61/3 883 28113 11/1 191 12961 86/1 

1899 268 7719 61/2 133 18621 97/3 821 28231 13/1 179 18963 18/1 

1893 211 7173 61/2 112 18131 31/3 272 28316 29/1 179 11236 83/1 

1897 213 7897 69/2 131 11119 92/3 811 21881 27/1 213 11121 13/1 

1833 211 3718 31/2 116 11236 96/3 821 21211 29/1 281 16917 13/1 

1831 222 3631 16/2 113 18721 97/3 819 21319 28/1 211 13113 83/1 

1832 231 9372 63/2 113 18689 36/3 888 26238 29/1 236 23187 87/1 

1838 131 9313 86/2 61 18936 19/3 816 29811 16/1 831 28111 81/1 

1831 137 9111 11/2 17 18689 18/3 881 23731 11/1 818 21166 13/1 

 ا طالعات اخذ شده از مديريت پخش منطقه اردبيل ماخذ:
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 انرژيهاي نو: 1-8-1-1

توجه جامعه جهاني به بحران تشديد شونده تاثير نامطلوب آالينده هاي زيست محيطي بر  

آن باعث گرديده تا موضوع توسعه پايادار ورعايات مالحظاات ر و آينده شوضعيت كنوني زندگي ب

زيست محيطي در كليه فعاليتهاي جامعاه باه ياك اصال در برناماه ريازي و طراحاي فرآينادهاي 

عليرغم همه هشادارها و رعايت اين مالحظات، عملكردي و بهره برداري از آنها تبديل شود. هر چند

ي و... هنوز درساطح قابال قباولي نيسات ولايكن رو باه فن و اعالم خطرها، به علت مسائل اقتصادي

 افزايش مي باشد.

از آنجا كه بخش قابال تاوجهي از آاليناده هااي زيسات محيطاي از طرياق اساتفاده از  

سوختهاي فسيلي )بويژه نفت و فرآورده هاي آن( در جريان ايجاد انرژي ماورد نيااز جامعاه تولياد 

انرژيهاي جايگزين به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي كاهش و  شود، توجه به استفاده از سوختها ومي

پااليش آالينده ها از محيط زيست مطرح گرديد و فرآيند افزايش استفاده از انرژيهااي پااك و ناو 

گرماي خورشيد، گرماي زماين و...( در برناماه ريازي توساعه اقتصاادي )انرژي هسته اي، آب، باد،

استفاده از انرژيهااي جدياد ما نيز از حدود چهار دهه پيش تاكنون،واجتماعي آغاز گرديد. در كشور 

در دستور كار قرار گرفته است، با اين حال و عليرغم موفقيتهاي نسبي در فعاليتهاي انجاام شاده در 

 ه، هنوزبه مرحله بهره برداري انبوه وفراگير از انرژيهاي نو و پاك نرسيده ايم.ناين زمي

ن اردبيل و ويژگيهااي طبيعاي و اقليماي و نياز سااير امكاناات و موقعيت جغرافيايي استا 

محدوديتهاي آن در زمينه توليد واستفاده از انرژيهاي نو شرايطي را پديد آورده است كه اين اساتان 

را به عنوان يكي از مناطق اصلي توليد انرژي زمين گرمايي در كشور مطرح كرده است. از همين رو، 

 و كشور( در زمينه انرژي زمين گرمايي تحليل مي شود.كنوني استان )درسطرهاي زير، وضعيت 

در كشور ايتالياا(  1244سال بيش از يكصد سال از زمان استفاده از انرژي زمين گرمايي ) 

كشور جهان با نصب نيروگاههاي زمين گرماايي  24در توليد برق مي گذرد و درحال حاضر بيش از 

 64انرژي براي توليد برق استفاده مي كنندو عالوه بار آن بايش از  مگاوات از اين 3444با ظرفيت 

مگاوات حرارت، از ايان انارژي باراي تاامين  21344كشورجهان نيز با مجموع ظرفيت نصب شده 

ايجاد استخرهاي آب گرم معدني) آب درماني( و جذب توريست، گرماي فضاهاي اداري و مسكوني،

 خرهاي پرورش آبزيان و... استفاده مي كنند.تامين آب و گرماي گلخانه ها و است

، مطالعاتي توسط وزارت نيرو با همكاري مشاوران خاارجي  1324در كشور ما نيز از سال  

و داخلي به منظور  شناسايي پتانسيلهاي انرژي زمين گرمايي در كشاور ) ابتادا در ناواحي شامال و 

يش ادامه يافته است كه در دهه اخيار باا شمال غربي و سپس در ساير نواحي كشور ( آغاز و كم وب
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گين شدت بيشتري پيگيري مي شود. نتايج اولين مطالعات نشان داد كه نواحي سبالن )بويژه در مشا

و دماوند منابع عظيمي از انرژي زمين گرمايي وجاود دارد  ماكو ،سهند، خويشهر، سرعين و بوشلي(،

فاردوس،  -بزمان، نااي بناد، بيرجناد -انند تفتانو در ادامه اين مطالعات نواحي ديگري از كشور م

كاازرون و -مينااب، بوشاهر -محالت، رامسر، بندرعباس -هشترود، خور و بيابانك ، اصفهان -تكاب

  بستك به عنوان نواحي داراي ظرفيت توليد انرژي زمين گرمايي تشخيص داده شده اند. -الر

اطق داراي پتانسايل انارژي زماين گذشته از انجام مطالعات شناسايي ) براي شناخت منا 

گرمايي( و اكتشاف مقدماتي )براي تدقيق نواحي داراي پتانسيل در محدوده منااطق پيشاتر شاناخته 

، ناحيه زمين گرمايي مشگين شهر به عنوان اولويات اول كشاور باراي اداماه  1362شده(، در سال 

زمين شناسي، ماهواره اي و... باا يي ،مطالعات اكتشافي انتخاب گرديد، مطالعات ژئوفيزيكي، ژئوشيميا

ادامه يافات كاه  1311تا  1314هدف نصب اولين نيروگاه زمين گرمايي كشور دراين ناحيه از سال 

درجه سانتي گراد براي مخازن گرماايي ايان  344حاصل آن منجر به تخمين درجه حرارت حدود 

بالن در جنوب شهر مشاگين شاهر و ن نقاط حفاريهاي اكتشافي در دامنه هاي شمالي سيناحيه و تعي

ساخت و تجهيز تاسيسات و ايجاد ، موئيليل گرديد. فعاليتهاي آماده سازي سايت ئحوالي روستاي مو

ادامه يافت و از نيمه دوم اين سال حفر اولين چاه اكتشافي زمين  1331دسترسيهاي الزم و... تا سال 

سه حلقاه  1333از شد و از آن زمان تا سال آغ موئيل هزار متر در سايت 3گرمايي كشور به عمق 

چاه اكتشافي عميق و دو حلقه چاه تزريقي به پايان رسيد و عمليات تست فني جريان چاه در دو چااه 

به پايان رسيد. سازمان انرژيهاي نو وزارت نيارو اميادوار  1333حفر شده نيز تاپايان نيمه اول سال 

مورد نياز جهت انجام مادل ساازي ومطالعاات مهندساي  است با پايان يافتن تست چاهها، اطالعات

يل مشكين شهر فراهم ئمخزن و در نتيجه برآورد پتانسيل حرارتي مخزن زمين گرمايي در ناحيه مو

شده و درنهايت ، ضمن ارائه طرح توساعه وبهاره بارداري از ايان ميادان زماين گرماايي و تاامين 

نيروگاه زمين گرمايي كشور در مشاگين شاهر درآيناده  نصب و راه اندازي اولين،اعتبارات الزم و... 

 انجام شود.

اگرچه تالشاهاي بساياري باراي روشان سااختن »... با اين حال اين سازمان معتقد است،  

اما دست آوردها نااچيز باوده اسات. اولويت جايگاه انرژي پاك بر انواع ديگر انرژي صورت گرفته،

ارزان با جايگاه ت بيت شاده خاود مساتلزم اراده ماديران  تغيير نظام انرژي متكي به سوخت فسيلي

كالن جامعه است و متاسفانه تا زماني كه مشكل حاصل از سوخت فسيلي باه مارز ناابودي آشاكار 

 محيط زيست نرسد، نمي توان توجه همه جانبه اي را براي حمايت از آن جلب نمود...(
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بلكه نرژي نو در استان توليد نمي شود،به اين ترتيب مالحظه مي شود، هنوز نه تنها هيچ ا 

تامين شرايط الزم براي انجام عمليات مورد نياز اولين نيروگاه زمين گرمايي كشور در مشگين شاهر 

مستلزم اراده مديران ملي و... است كه از نظر سازمان مس ول ذيربط )سازمان انرژيهااي ناو وزارت 

 با اما و اگرهايي روبرو است.نيرو (
 

 

 : تحليل تاثير شبكه ها و جريانهاي انرژي بر الگوي فعاليت و گرايشهاي زنجيره توليد6-8-1-1

بررسي ساختار اشتغال و توليد در نظام فعاليتهاي اقتصادي و روابط بين بخشي و بين فعاليتي  

 در نظام اقتصادي استان نشان مي دهد:

يدي و خدماتي استان مرباوط در بخشها و رشته فعاليتهاي تولبخش عمده اشتغال و توليد  .1

به فعاليتهايي است كه وابسته به شرايط محيط طبيعي و اقليمي) مانند زراعت و باغاداري، 

معدن و صنايع معدني، آبزي پاروري ، گردشاگري و...( و ياا نيازهااي محلاي دامپروري ،

هاا جمعيت )انواع فعاليات هااي خادماتي ، سااختماني و...( و ياا فعاليتهااي پشاتيباني آن

)مانندفعاليتهاي آب وبرق و گاز، فعاليتهاي بانكداري و بيمه گري( است. ضمناً واحادهاي 

فعاليتهاي صنعتي استان نيز عموماً واحدهاي كوچك در خدمت باازار محلاي و اساتاني و 

مربوط به فعاليتهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع مصرفي ماي باشاد 

نها در استان بيش از هرچيز وابسته به نيازهاي بازار محلي و تكميل كه استقرار و فعاليت آ

 زنجيره توليد محصوالت بخش كشاورزي است.

( از فرصاتهاي شاغلي موجاود در كارگاههااي درصاد 24بخش بسيار بزرگي ) بايش از  .2

اقتصادي استان در شهرستان اردبيل قارار دارد كاه هرچناد دسترساي باه شابكه هااي 

نهاي انرژي درآنها بيشتر از ساير شهرستانهاي استان است، وليكن هماين زيربنايي و جريا

ويژگي و نيز علت اصلي استقرار غالب كارگاههاي فعاليتهاي اقتصادي استان در آن ، بيش 

سياسي اردبيل و پيروي از سياستهاي ايجاد قطبهااي  –از هرچيز ناشي از مركزيت اداري 

هااي يتوسعه اقتصادي منجار باه ايجااد صارفه جوي كه در مراحل اوليه فرآينداقتصادي)

 و صرفه جوييهاي خارجي مي شود( است.مقياس 

نفر كاركن و بيشتر از آن( در كل كارگاههااي  14با گرچه سهم نسبي كارگاههاي بزرگ ) .3

درصاد شااغالن 44درصاد اسات، باا ايان حاال باراي بايش از  2/3استان تنها حادود 

در ه اند. اين كارگاهها نيز عمدتاً در شهرستان اردبيال )كارگاههاي استان ايجاد شغل كرد
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بوده و بيش از نيمي از شاغالن اين كارگاههاي استان مربوط به هماين حوالي شهر اردبيل(

سياسي واعمال سياستهاي ايجاد قطبهاي اقتصاادي  -شهرستان است. تاثير مركزيت اداري

بيل بيش از تاثير متناظر آن براي كل در استقرار اين واحدهاي اقتصادي در شهرستان ارد

 واحدهاي اقتصادي است.

گذشته از عوامل فوق الذكر، با توجه به اين كه بقيه تعداد كارگاهها و تعداد شاغالن آنهاا  .4

)كه ميتوانند متاثر از ساير عوامل در اين يا آن شهرستان مستقر شوند( در اساتان بسايار 

شهرساتانها درآنهاا مساتقر  معياتسب با تعداد جمحدود بوده و ضمناً تا حد زيادي متنا

اند، لذا اين الگوي پراكنش را بايش از هرچياز ماي تاوان در چاارچوب ساهم باري شده

شهرستانها از طريق مديريت اجرايي تفسير كرد، تا اين كه تاثير شابكه هااي زيربناايي و 

 جريانهاي انرژي بر آنها تعيين كننده باشد.

با توجه به ساختار جغرافيايي شبكه هاي زيربنايي و جريانهاي انارژي از ياك به اين ترتيب ،         

سو و ساختار پراكنش كارگاههاي فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال آنها از سوي ديگر ماي تاوان گفات، 

تاثير شبكه هاي زيربنايي و جريان انرژي بر الگوي استقرار فعاليت هااي اقتصاادي و زنجياره هااي 

به صورت حاشيه اي بوده و تعيين كننده نيستند، بلكه عوامل ديگر موثر بر مكانياابي  توليد در استان

 فعاليتهاي اقتصادي در اين زمينه داراي نقش بنيادي و تعيين كننده مي باشند.

 
 : تحليل تاثير شبكه ها و جريان انرژي بر امنيت9-8-1-1

ه صورت جامع و ملي مورد توجه منطقه اي نيست و بايد ب -مقوله اي بخشي«امنيت »گرچه  

قرار گيرد، با اين حال مالحظات و رخنمونهاي بخشي و منطقه اي آن را نمي توان انكار كرد. در اين 

اگر امنيت را به معني ظرفيت پيشگيري از وقايع ناگوار و ناامطلوب و ياا امكاان كنتارل و چارچوب،

ايان وقاايع را نياز باه صاورت عاام و در قطع اين وقايع در صورت بروز آن تعريف كنيم و دامنه 

برگيرنده كليه مظاهر زندگي جامعه در نظر بگيريم، تاثير شبكه ها و جريان انرژي بر آن را مي توان، 

م بت ارزياابي نماود. باه بياان ديگار، تاراز امكاناات و در شرايط عمومي اساتان اردبيال و كشاور،

ي بر جريان كار و زنادگي در جواماع شاهري و محدوديتهاي ناشي از عملكرد شبكه هاو جريان انرژ

روستايي استان م بت بوده و تقويت اين شبكه ها و جريانها موجب تقويت وحادت جامعاه و ارتقااي 

 امنيت و سطح زندگي ساكنان استان مي شود.

در حال حاضر ، شبكه راههاي استان امكان برقراري ارتباط ميان تمام عرصه هاي فعاليتهاي  

رهاي استان به يكديگر و مركز استان و نيز ساير كانونهاي جمعيتي و اقتصادي منطقه اي توليد و شه
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و كشور را از طريق جاده هاي آسفالته فراهم كرده است و ضاريب تاراكم نسابي راه در اساتان در 

سطح باالتر از متوسط كشور و بسياري از استانهاي ديگر مي باشد. اين امار موجاب تقويات امنيات 

امكان دستيابي مراكز تولياد اساتان باه  ،زيرا اين شبكه دسترسي ،قتصادي در استان مي شودتوليد ا

بازارهاي مصرف كاالهاي توليدي خود و بازارهاي نيروي كار و مواد اولياه و كاالهااي واساطه اي و 

 خدمات مورد نياز جريان توليد را فراهم مي آورد. همچنين باعث مي شود تا كاالها و خدمات ماورد

نياز بازارهاي مصرف كانونهاي جمعيتي استان به آنها تحويل شود. با اين حال، ارتقاي كيفيت فيزيكي 

و عملكردي اين شبكه جاده اي به منظور تسهيل دسترسي و كوتاه كردن زمان آن و باويژه، ارتبااط 

ايان حاوزه از شمال و جنوب استان با مركز اردبيل و ارتباط اردبيل با تبريز و تهران موجب تقويات 

 امنيت اقتصادي استان مي شود.

، فقدان ارتباط ريلي استان و محدوديت ارتباط هوايي آن با ساير نقاط كشاور در اين زمينه  

شبكه حمل و نقل استان در زمينه ارتباط و دسترساي اساتان اسات كاه موجاب  كاستيهاياز جمله 

و خدماتي شده و ازاين رو بر سطح امنيت كاهش مزيت نسبي استان براي استقرار فعاليتهاي توليدي 

 توليدي آن تاثير نامطلوب برجاي مي گذارد.

عليرغم گساترش قابال اساتان،امكانات شبكه ارتباطي )پستي، مخابراتي، فناآوري اطالعات( 

مالحظه آن در دهه اخير، نيازمند تحول كمي و كيفي بيشتر ) باويژه در زميناه خادمات مخاابراتي 

در همه شهرستانهاي استان مي باشد، اين تحول، باا ي وبين المللي و فنآوري اطالعات(مدرن، فرااستان

توجه به ارتقاي روز افزون نقش اين گروه از خدمات ارتباطي در ايجاد مزيتهاي نسبي جدياد باراي 

استقرار فعاليتهاي اقتصادي ماشيني و مدرن ، باعث افزايش تاوان جاذب و نگهداشات جمعيات در 

جمعيتي و اقتصادي استان و جلوگيري از مهاجرت نيروي انساني متخصص و كارآمد استان كانونهاي 

شده و دراين راستا، از طريق ارتقاي توان كمي و كيفي ظرفيتهاي توليدي در ناواحي مختلاف اساتان 

 موجب تقويت امنيت آن مي شوند.

سااكنان و پيوستگي استان به شبكه سراسري برق كشور موجاب تقويات امنيات دسترساي  

واحدهاي اقتصادي استان به اين انرژي مي شود، ضمن آن كه بهباود و تساريع در فرايناد ايجااد و 

برداري از انرژي زمين گرمايي در توليد انرژي برق و ايجاد زمينه گسترش فعاليتهاي كشاورزي بهره

زي ملاي آن( در چاارچوب برناماه رياو گردشگري و نيز ايجاد نيروگاههاي جديد برق در اساتان )

تواند به اين امر كمك كند. در صورت پيوند شبكه برق كشور به شبكه بارق كشاور آذربايجاان، مي

 دامنه و شدت كارآمدي امنيت حاصل از عملكرد اين شبكه زيربنايي ارتقا مي يابد.
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تامين نيازهاي استان به نفت و گاز و فرآورده هااي آن از طرياق واردات آنهاا باه اساتان،  

امنيت دسترسي به آنها راكاهش داده است. از يك سو موقعيت قرار گيري استان در شابكه ضريب 

استانهاي در معرض خطر در هنگام بروز مشاكل و كمباود  ولوله گاز كشور به گونه اي است كه جز

عدم كمبود مخازن ذخيره فرآورده هااي نفتاي در اساتان،در اين شبكه قرار مي گيرد. از سوي ديگر،

ه از شبكه ريلي و لوله اي براي انتقال فرآورده هاي نفتي باه اساتان و تكياه بار حمال و نقال استفاد

اي اين فرآورده ها به وسيله تانكر، طوالني بودن مساافت باين كانونهااي جمعيتاي و محلهااي جاده

ت ذخيره و انتقال اين فرآورده ها ، شرايط طبيعي و اقليمي استان و... نيز موجاب ماي شاود تاا امنيا

 دسترسي به سوختهاي فسيلي در استان با مشكالتي همراه باشد.
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 1استحصال و شبكه انتقال آب :فعاليتهاي 1-1

 

دراين مبحث به بررسي پتانسيل آبي و ظرفيت ذخيره سازي آبهاي سطحي و برداشات از  

ت پرداختاه بهاي زيرزميني استان و ساير ويژگيهاي مربوط به فرآيند بهره بارداري از ايان امكانااآ

 شود.مي

 

 : بررسي و تحليل روشهاي استحصال آب در استان1-1-1

 

بررسي ميزان مصرف آب در استان نشان مي دهد كه به طور متوسط در هر سال حادود  

ميليون مترمكعب  1314ميليون مترمكعب آب در استان مصرف مي شودكه از آن حدود  1/1423

درصاد( باراي مصاارف  6/6ميلياون مترمكعاب ) 2/23براي مصارف كشااورزي ، درصد( 4/21)

 2/22درصد( براي مصارف صنعتي و  3/4ميليون مترمكعب ) 1/4آشاميدني و بهداشتي) شستشو (، 

درصد( براي آبياري فضاي سبز و ساير مصاارف ماورد اساتفاده قارار ماي  1/1ميليون مترمكعب )

رگي از اين مصاارف باراي فعاليتهااي گيرد. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه سهم نسبي بسيار بز

كشاورزي و پس از آن براي مصارف انساني ماورد اساتفاده قارار ميگيارد. ايان امار بار روشاهاي 

استحصال آب و استفاده از آن تاثير مي گذارد، همان گونه كه سهم نسبي بسيار زياد تر منابع آبهاي 

درصاد و  1/16لگوي مصرف )به ترتيب سطحي در قياس با آن براي منابع آبهاي زيرزميني دراين ا

 درصد  ( بر اين روشها تاثير مي گذارد. 3/23

 بر پايه بررسيهاي انجام شده در اين مبحث در زمينه استحصال آب در استان مي توان گفت :

بخش بسيار بزرگي از آبهاي سطحي استان ذخيره سازي شاده و پاس از آن باه صاورتي  .1

كل ظرفيات ذخياره ي گيرد. طبق اطالعات در دساترس،تنظيم شده مورد استفاده قرار م

 1/1422سازي آب در درياچه هاي پشت سدهاي در حال بهره برداري استان در حدود 

ميليون مترمكعب است، ضمن آن كه فعاليتهاي ساخت و تجهيز سدهاي جديد با ظرفيت 

 1/132اد ميليون مترمكعب و نيز فعاليتهاي مطالعااتي باراي ايجا 1/1212ذخيره سازي 

ميليون مترمكعب ظرفيت ذخيره سازي آب در دست انجاام اسات، عليارغم وجاود ايان 

                                                 
اين مبحث، با استفاده از مطالعات انجامخ شده در گروه مطالعاتي منابع آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني طرح آمايش استان تنظيم و  3 

 ارائيه شده است.
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امكانات عظيم ذخيره سازي آب در استان )كه عمدتاً با هدف تامين آب كشاورزي ايجاد 

شده اند( ، به علت اهميت نسبي بسيار زياد واحادهاي بهاره بارداري رياز و كوچاك در 

كشااورزي وكماي ساهم نسابي اراضاي بسايار بازرگ و الگوي بهره بارداري از اراضاي 

اجراي بسيار محدود شبكه هاي آبياري و زهكشي براي استفاده از آبهاي ذخياره يكپارچه،

در چارچوب نظام حقابه( از طريق شابكه انهاار شده در پشت سدها و... آب ذخيره شده )

امار موجاب شاده  استحصال شده و به مصرف مي رسد. هماينسنتي ) با با زدهي پايين(

درصاد  4/3حدود است تا بخش بسيار اندكي از سطح زيركشت اراضي كشاورزي استان)

بياري مدرن )شبكه از طريق روشهاي آ، طبق سرشماري عمومي كشاورزي(1332در سال 

آبياري باراني و قطره اي ( آبياري شوند. بخشي از آب كشاورزي استان نياز ) در منااطق 

ازطريق فارياب كردن ثقلي و يا پمپاژ آب خارج از حوزه پوشش آنها(  باالدست سدها و يا

رودخانه هاي كوچك و بزرگ فصلي يا دائمي استان استحصال شده و از طريق شبكه انهار 

 سنتي به مزارع انتقال داده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

يلياون مترمكعاب م 3/363به طور متوسط در هرسال حادود طبق اطالعات در دسترس، .2

ميليون  4/163آب از سفره هاي آب زيرزميني استان استحصال مي شود كه از آن حدود 

 4/21ميليون مترمكعب ) 6/22حلقه چاه عميق،  1334از طريق درصد( 4/46مترمكعب )

از طرياق درصاد( 2/23ميليون مترمكعاب ) 2/34دهنه چشمه،  2112درصد( از طريق 

رشاته  126درصاد( از طرياق  3ميليون مترمكعاب ) 1/11و حلقه چاه نيمه عميق 3334

قنات تخليه و برداشت مي شود. توزيع آب استحصاال شاده از مناابع آبهااي زيرزميناي 

استان به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك نشان مي دهد كه از كل حجم آب تخليه شده از 

لوژيك قاره ساوي در واحد هيدرودرصد( 2/62ميليون مترمكعب ) 224اين منابع، حدود 

درصااد( در واحااد هياادرولوژيك آرپاچاااي ،  1/13ميليااون مترمكعااب ) 3/42عليااا، 

 2/14در واحاد هيادرولوژيك قاره ساوي سافلي، درصد( 4/11ميليون مترمكعب )3/41

ميليون مترمكعاب  1/1درصد( در واحد هيدرولوژيك دره رود و  2/2ميليون مترمكعب )

ولوژيك استان برداشت شده است. آب ا ستحصال درصد ( در ساير واحدهاي هيدر 1/2)

شده از اين منابع نيز عمدتاً براي مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز ماورد اساتفاده 

قرار مي گيرد كه اين هم تماماً از طريق انهار سنتي و يا مصرف مستقيم )استفاده مساتقيم 
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ماورد اساتفاده قارار  از آب چاه اختصاصي براي آبياري فضاي سبز يا زماين كشااورزي(

 گيرد.مي

آب استحصال شده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني استان كه براي مصارف آشاميدني  .3

و بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرد، عمدتاً از طرق شبكه لوله ها باه مراكاز تصافيه و 

 توزيع در شهرها و روستاهاي استان منتقال شاده و در  چاارچوب انشاعابهاي عماومي و

ميلياون  42، حادود 1334خصوصي دراختيار مصرف كنندگان قرار مي گيارد. در ساال 

ميلياون  4/33ميليون مترمكعاب از آبهااي ساطحي و  6/12مترمكعب آب خام ) شامل 

مترمكعب از آبهاي زيرزميني ( وارد تصفيه خانه هاي آب مراكاز شاهري اساتان شاده و 

 قرار گرفته است. پس از تصفيه مورد استفاده ساكنان اين شهرها

( ، به ترتيب مشخصاات ايساتگاههاي 1-34تا) (1-22با توجه به موارد ذكر شده، درجداول شماره )

 هيدرومتري و حجم آب تصفيه شده در تصفيه خانه هاي استان ارايه شده است.
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 (: مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري استان اردبيل1-27جدول)

 نام شهرستان جهيزات ايستگاهت نام ايستگاه نام رودخانه رديف
 طول جغرافيايي

عرض 

ارتفاع از سطح دريا  جغرافيايي
(M) 

مساحت حوزه آبريز 

(km2) 
 طول دوره آماري سال تاسيس

 درجه –دقيقه  درجه –دقيقه 

 83 1813 17833 1113 86-13 17-13 خارج از استان اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك گيلوان قزل اوزن 1

 *16 1811 1161 - 89-81 13-18 خلخال اشل+ ليمنيگراف فيروزآباد* ياچايآر 2

 11 1869 - 2133 83-13 13-88 اردبيل اشل نئور هيرچاي 8

 **17 1811 91/193 1193 83-13 13-27 اردبيل اشل+ ليمنيگراف  هير** قوري چاي 1

 1 1869 - 1613 89-12 13-12 نير ايستگاه تعطيل شده است سياهپوش قوري چاي 1

 6 1866 118 1123 83-19 13-11 اردبيل اشل كورائيم قوري چاي 6

 11 1861 68/1978 1173 89-17 13-16 نير اشل شمس آباد)آق چاي( آق جاي 9

 21 1811 1/989 1813 83-39 13-22 اردبيل اشل+ ليمينگراف كوزه توپراقي قوري چاي 3

 3 1818 82 1113 83-39 13-23 نمين يكاشل+ ليمنيگراف + پل تلفر نمين نمين چاي 7

 7 1818 11 1813 83-22 13-83 نمين اشل سوال سوالرچاي 13

 23 1811 63/81 2233 83-39 19-11 نير اشل الي الي چاي 11

 29 1812 13/213 1113 83-23 19-17 نير اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك نير نيرچاي 12

 13 1893 13 1313 83-11 13-13 اردبيل اشل ويالدرق بالخلوچاي 18

 82 1813 191/1318 1813 83-13 13-12 اردبيل اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك پل الماس بالخلوچاي 11

 29 1813 9/1338 1193 83-21 13-18 اردبيل اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك ساميان قره سو 11

 26 1813 - 1113 83-28 13-11 بيلارد اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك طالب قشالقي*** قره سو 16

 27 1813 111 1113 83-21 19-11 مشكين شهر اشل پل سلطان )مشكين شهر( خياوچاي) قره سو( 19

 87 1823 6/11278 633 83-18 19-83 مشكين شهر اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك مشيران دره رود 13

 29 1812 21/9161 313 83-82 19-81 هرمشكين ش اشل+ليمنيگراف+ پل تلفريك دويت بيگلو قره سو 17

 86 1887 11/11336 263 87-17 19-83 پارس آباد اشل+ ليمنيگراف + پل تلفريك بوران دره رود 23

 - 1866 218 213 87-13 19-33 گرمي اشل قلعه پرزند برزندچاي 21

 9 1867 213 113 87-31 19-13 گرمي اشل آق داش)ديزج( ديزج چاي 22

 - 1866 - - - - گرمي ايستگاه تعطيل شده است يايوش بالغي**** يشساري قم 28

 1 1866 - - 87-13 13-13 بيله سوار ايستگاه تعطيل شده است بيگ باغلو**** ساري قميش 21

 مجدداً راه اندازي شده است. 1898*ايستگاه فيروز آباد از سال 

 .مجدداً راه اندازي شده است 1898** ايستگاه هير از سال 

 ***ايستگاه طالب قشالقي تعطيل شده و به ساميان انتقال يافته است.

 **** ايستگاههاي يايوش بالغي و بيگ باغلو به اكبرداود انتقال يافته است.
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 (: مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري استان اردبيل1-27جدول)ادامه 

 رديف

 نام شهرستان تجهيزات ايستگاه نام ايستگاه نام رودخانه
 غرافياييطول ج

عرض 

 جغرافيايي
ارتفاع از سطح 

 (M)دريا 

مساحت حوزه 

 (km2)آبريز 
 طول دوره آماري سال تاسيس

 درجه –دقيقه  درجه –دقيقه 

 9 1863 913 833 87-13 13-13 بيله سوار اشل + ليمنيگراف اكبرداود سارق قميش 21

 6 1863 131 1323 87-13 13-36 گرمي ايستگاه تعطيل شده است گرمي گرمي چاي 26

 29 1813 1633 1233 83-17 13-22 اردبيل ليمنيگرافاشل + گيالنده بالخلوچاي 29

 2 1893 - - 89-18 13-21 گيوي اشل آبگرم هروچاي 23

 1 1899 - 1131 83-11 13-11 اردبيل اشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك نوران نوران چاي 27

 2 1896 - 1213 83-11 13-11 بيلارد اشل عموقين بوليلك چاي 83

 2 1896 - 1933 83-18 13-83 اردبيلاشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك آتشگاه آتشگاه 81

 1 1813 - 1813 83-23 13-83 نمين ايستگاه تعطيل شده است قره جناق قره سو 82

 1 1892 - 1183 83-19 13-86 نمين اشل + ليمنيگراف آالديزگه قره سو 88

 1 1891 - 1133 83-83 13-23 اردبيل اشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك ارباب كندي سوقره  81

 2 1893 - - - - نير اشل + ليمنيگراف+ پل تلفريك يامچي بالخلوچاي 81

 6 1891 1383 1986 87-13 13-29 خلخال اشل+ پل تلفريك مزرعه بارون چاي 86

 18 1869 118 1633 89-21 13-12 خلخال اشل درو شاهرودچاي 89

 1 1869 218 113 87-31 19-13 گرمي اشل حاج احمد كندي برزندچاي 83

 8 1892 - - - - اردبيل اشل ننه گران نرگس چاي 87
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 )مترمكعب(   1831(: حجم آب تصفيه شده در تصفيه خانه هاي استان اردبيل در سال   1-83جدول  ) 

 شهر

تعداد 

تصفيه 

 خانه

 حجم آب خام

حجم آب 

 يه شدهتصف

حجم 

 مخازن

 درصد(سهم نسبي)

 كل
منابع 

 سطحي

منابع 

 زيرزميني

حجم آب 

 خام

حجم آب 

تصفيه 

 شده

حجم 

 مخازن

 133 133 133 111271 11163163 88126728 11163163 13771338 6 استان

 * * * * * * * * * آبي بيگلو

 68/19 * 17/11 67233 * 21393919 - 21393919 * اردبيل

 18/1 * 12/1 2391 * 116117 - 116117 * دوزاصالن

 31/8 26/9 81/2 1191 1183327 - 1183327 1183327 1 بيله سوار

 33/6 68/12 11/18 13333 6686121 - 6686121 6686121 1 پارس آباد

 * * * * * * * * * تازه كند انكوت

 2 92/8 33/11 2733 193896 - 193896 193896 1 جعفرآباد

 83/1 * 21/6 2333 * 8316718 - 8316718 * خلخال

 81/3 * 11/3 113 * 91118 - 91118 * رضي

 11/8 33/1 23/2 1333 732213 191318 732213 1399271 1 سرعين

 81/1 * 91/3 1733 * 868111 - 868111 * كلور

 99/18 11/12 17/6 23333 1373693 1111113 1373693 8381186 1 گرمي

 81/2 * 11/1 8133 * 919182 - 919182 * گيوي

 36/3 * 88/3 1213 * 161831 - 161831 * الهرود

 72/9 16/23 31/7 11133 1183133 1681 1183133 1182387 1 مشگين شهر

 11/1 * 13/1 2373 * 639616 - 639616 * نمين

 91/3 * 61/1 1391 * 336932 - 336932 * نير

 13/8 * 91/3 1333 * 813291 - 813291 * هشتجين

 21/1 * 11/3 1333 * 222137 - 222137 * هبر

 ماخذ: شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ، اداره كل امور آب استان اردبيل 
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 بررسي و تحليل توان حوضه هاي انتقال دهنده و گيرنده )حجم آبدهي( و تعيين مصارف آنها : 2-1-1

 
 آبهاي سطحي : 1-2-1-1

 344متوسط  بارش ساالنه در استان حدود رپايه پالني متري خطوط هم باران در استان،ب 

 222ميليمتر در واحد هيدرولوژيك اهرچاي و حاداقل  421ميلي متر با دامنه تغييرات بين حداك ر 

ميلي متر در واحد هيدرولوژيك سلن چاي است. باا توجاه باه متوساط باارش سااالنه و مسااحت 

كل حجم بارش ساالنه آنها محاسبه شده و بر پاياه ايان حجام و  ،ز هريك از واحدهاهاي آبريهحوز

مقادير متوسط آبدهي ساالنه ايستگاههاي آب سنجي رودخانه هاي واقع در واحدها، ساير پارامترهاي 

مانند ضريب جريان، دبي ويژه و ارتفاع روان آب ( برآورد شده اسات. ساپس باا توان آبدهي آنها )

حجم آب جريانهاي ورودي به هر واحد و مصارف آب آن، حجم آب جرياان خروجاي آن  توجه به

 آورده شده است. (1-33تا )( 1-31جداول شماره )محاسبه شده است كه اطالعات كلي آنها در 

ميلياون  2/2122ساط حادود توبر پاياه اطالعاات در دساترس، در هرساال باه طاور م 

ميلياون مترمكعاب از طرياق رودخاناه  3/16)شاامل مترمكعب آب از طريق جريان هاي ساطحي 

ميليون مترمكعب از طريق رودخانه ارس در واحد  4/1241اهرچاي درواحد هيدرولوژيك اهرچاي ، 

ميلياون مترمكعاب از طرياق رودخاناه قازل اوزن در واحاد  4/3121هيدرولوژيك سالن چااي و 

 هيدرولوژيك آرپاچاي( وارد استان اردبيل مي شود،

ميلياون مترمكعاب آب از طرياق  1/2423در هر سال به طور متوساط حادود همچنين، 

ميليون مترمكعب از طريق رودخانه ارس در واحد هيدرولوژيك  2/1342 :جريانهاي سطحي ) شامل

  2/2ميليون مترمكعب از طريق رودخانه بالهاا رود در واحاد هيادرولوژيك بالهاا رود،  2/11مغان، 

ميليون  4/3244ودخانه شرح آباد در واحد هيدرولوژيك آيدوغميش ، ميليون مترمكعب از طريق ر

مترمكعب از طريق رودخانه قزل اوزن در واحاد هيادرولوژيك آرپاچااي( از اساتان اردبيال خاارج 

 شود.مي

خروجاي آبهااي ساطحي اساتان منفاي  -به اين ترتيب مالحظه مي شود كه تراز ورودي 

سال مي باشد كه از طريق مابه التفاوت آبدهي ناشي از  ميليون مترمكعب آب در هر 2/224وحدود 

 حجم بارش ومصرف آب جريانهاي سطحي در استان تامين مي شود.

ميلياون  3/1142بر پايه اطالعاات در دساترس، باه طاور متوساط درهار ساال حادود  

مترمكعب آب از جريانهاي سطحي در استان برداشت شده و به مصرف مي رسد كاه از آن حادود 

ميلياون مترمكعاب  1/12درصاد( باراي مصاارف كشااورزي،  2/21ميليون مترمكعب )  2/1126
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درصاد( باراي سااير  4/4ميليون مترمكعب ) 2/3درصد(براي مصارف آشاميدني و بهداشتي و1/1)

 مصارف مورد استفاده قرار مي گيرد.

 مي دهد. اطالعات مربوط به ويژگيهاي پتانسيل آبدهي درواحدهاي هيدرولوژيك استان نشان

ميليون مترمكعب( و كمتارين  1634بيشترين حجم بارش ساالنه در واحد قره سوي عليا ) -

درصد  3/21ميليون مترمكعب( است كه به ترتيب  1/2حجم بارش در واحد سلن چاي )

 ميليون مترمكعب( مي باشد. 3/6466درصد كل حجم بارش ساالنه استان ) 43/4و 

ميليون مترمكعب است كه از  1122نه استان بالغ بر كل حجم آبدهي ناشي از بارش ساال -

  3/4درصد( در  واحد هيدرولوژيك آرپاچااي و 1/32ميليون مترمكعب ) 464آن حدود 

در واحد هيادرولوژيك سالن چااي ايجااد شاده درصد ( 1/4ميليون مترمكعب )كمتر از 

 است.

درصد نشان  1/12دو را  نسبت بين اينمقايسه ميزان آبدهي و ميزان بارش ساالنه استان، -

 6/11مي دهد كه دامنه تغييارات آن در واحادهاي هيادرولوژيك اساتان باين حاداك ر 

درصد در واحد قره سوي سافلي قارار  4/2آيدوغموش و حداقل  -قرنقودرصد در واحد 

دارد. تفاوت حجم بارش و حجم آبدهي نشان دهنده بخشاي از پتانسايل آبهااي ساطحي 

ه داخل زمين و سفره هاي زيرزميني نفوذ مي كند، در پشت سادها باست كه تبخير شده ،

 شود و يا ....ذخيره مي

يدوغموش، آ -قرنقو در حالي كه حجم آب ورودي از طريق جريانهاي سطحي به واحدهاي -

ميلياون مترمكعاب  4/3121قره سوي عليا و بالها رود صفر است، واحد آرپاچااي داراي 

درصد كل حجم آب ورودي به واحدهاي  2/33است كه آب از جريانهاي سطحي ورودي 

 ميليون مترمكعب( مي باشد. 3/3131هيدرولوژيك استان)

 -قرنقاودر حالي كه هيچ استفاده و مصرفي از آبهاي سطحي در واحادهاي هيادرولوژيك  -

آيدوغموش، سلن چاي واهرچاي نمي شود، ميزان مصرف آبهاي سطحي در واحاد مغاان 

آبهااي ساطحي اساتان درصاد كال مصارف  2/63ب است كاه ميليون مترمكع 1/122

 باشد.مي

ميلياون  4/3244بيشترين حجم آب خروجي از واحدهاي هيدرولوژيك استان در حادود  -

ميلياون مترمكعاب از  2/2مترمكعب از واحد آرپا چاي و  كمترين حجم آب متناظر آن 

درصاد  43/4و درصاد 3/41آيدوغموش است كه به ترتياب  -هيدرولوژيك قرنقوواحد 
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ميلياون مترمكعاب (  3/3416تان )كل حجم آب خروجي از واحدهاي هيادرولوژيك اسا

 باشد.مي
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: رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي ( 1-81جدول شماره )  

رآذ دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه  مهر آبان 
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

81/2  81/3  12/1  11/1  98/8  72/6  1/1  67/1  81/1  91/1  1/2  66/3  12/3  حداكثر 

76/3 شاهرود چاي درو  16/3  82/3  11/3  27/1  31/2  31/2  13/3  86/3  1/3  12/3  81/3  19/3  متوسط 

37/3  31/3  31/3  32/3  32/3  12/3  13/3  39/3  32/3  32/3  32/3  31/3  31/3  حداقل 

16/3  16/3  11/3  21/3  17/3  8/3  88/3  8/3  81/3  21/3  13/3  11/3  11/3  حداكثر 

11/3 الي چاي الي  39/3  36/3  33/3  33/3  12/3  11/3  11/3  11/3  18/3  12/3  37/3  39/3  متوسط 

36/3  31/3  38/3  38/3  38/3  32/3  31/3  39/3  39/3  31/3  31/3  31/3  32/3  حداقل 

16/2  38/3  97/3  7/3  6/2  37/2  66/3  62/2  82/2  28/2  11/2  12/2  88/8  حداكثر 

81/1 نيرچاي نير  62/3  12/3  13/3  71/3  97/1  17/2  96/1  69/1  67/1  19/1  27/1  7/3  متوسط 

71/3  27/3  81/3  21/3  12/3  13/3  73/3  8/1  2/1  28/1  36/1  3/3  11/3  حداقل 

16/6  31/2  18/8  67/1  61/9  19/11  88/13  1/3  2/6  89/9  69/9  11/3  23/1  حداكثر 

33/8 بالخلوچاي پل الماس  11/1  97/3  78/3  2/2  38/6  98/7  62/1  96/1  9/1  31/1  2/1  16/2  متوسط 

29/2  91/3  2/3  21/3  29/3  66/3  6/8  61/8  13/8  16/8  13/8  9/2  19/1  حداقل 

36/1  8/3  21/3  11/3  91/1  19/18  13/13  61/11  13/9  11/7  86/9  22/1  91/8  حداكثر 

79/2 بالخلوچاي گيالنده  38/3  31/3  32/3  69/3  32/1  19/7  26/1  11/1  6/1  77/8  1/2  91/3  متوسط 

11/1  3 3 3 3 3 78/3  37/2  22/8  71/1  92/1  8/3  حداقل 3 

17/2  93/3  23/3  91/3  16/1  12/9  11/28  21/6  8 19/2  33/1  17/8  88/1  حداكثر 

كوزه 

 توپواقي
19/3 قوري چاي  33/3  38/3  1/3  39/3  11/8  39/1  33/2  19/1  72/3  71/3  6/3  21/3  متوسط 

3 3 3 3 3 3 31/3  31/3  3 31/3  حداقل 3 3 3 
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( : رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي1-81جدول شماره )ادامه   

تارديبهش خرداد تير مرداد شهريور ساالنه  مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين 
رژيم 

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

86/1  11/1  19/8  67/8  69/1  69/1  28/8  67/1  81/8  98/1  61/1  7/1  31/1  حداكثر 

 پل سلطان

ر()مشكين شه  

 قره سو

 )خياوچاي(
9/3  18/3  28/3  69/3  16/1  96/3  32/1  18/1  26/1  16/1  76/3  91/3  86/3  متوسط 

21/3  3 3 3 31/3  36/3  1/3  11/3  31/3  98/3  11/3  29/3  حداقل 3 

27/17  38/6  2/8  16/1  91/28  39/88  16/91  19/27  63/21  96/21  11/11  17/13  32/23  حداكثر 

ودوست بيگل 32/7 قره سو   17/1  1/3  87/1  12/1  96/11  6/23  68/19  8/12  13/11  21/11  97/9  1/1  متوسط 

36/8  3 3 31/3  16/3  38/1  3/1  11/1  86/9  33/1  38/6  19/2  31/3  حداقل 

1/81  33/13  87/1  12/18  37/61  32/97  33/131  11/11  91/81  13/11  83/11  19/81  93/86  حداكثر 

61/16 دره رود مشيران  31/2  18/1  31/8  31/18  31/83  13/19  11/26  82/13  62/16  99/11  86/18  31/9  متوسط 

12/1  3 3 3 99/3  21/2  11/1  39/9  97/3  73/6  33/6  19/8  11/1  حداقل 

16/87  12/19  26/7  91/21  11/68  13/71  37/111  31/37  21/13  67/61  11/19  7/13  19/12  حداكثر 

68/17 دره رود بوران  11/8  83/1  78/1  11/28  37/11  7/13  12/81  32/22  11/23  36/17  22/19  81/7  متوسط 

11/7  3 3 3 76/3  63/9  99/11  11/11  16/12  9/13  98/6  22/1  71/3  حداقل 

88/3  1/3  11/3  67/3  76/3  31/1  38/8  17/3  11/3  19/3  17/3  11/3  81/3  حداكثر 

21/3 هيرچاي هير  12/3  13/3  22/3  86/3  11/3  6/3  21/3  21/3  22/3  28/3  17/3  11/3  متوسط 

39/3  3 3 38/3  38/3  38/3  31/3  31/3  36/3  36/3  38/3  31/3  32/3  حداقل 

71/1  31/3  61/3  9/3  63/3  17/1  11/12  32/1  13/1  82/1  19/1  21/1  31/3  حداكثر 

22/1 آرپاچاي فيروزآباد  31/3  28/3  81/3  21/3  2 81/1  92/1  12/1  1/1  33/3  11/1  11/3  متوسط 

38/3  31/3  31/3  31/3  31/3  11/3  31/1  66/1  92/3  63/3  61/3  31/1  31/3  حداقل 
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رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايستگاههاي آب سنجي ( :1-81جدول شماره )ادامه   

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

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

11/3  19/3  61/3  99/3  37/1  23/1  92/1  3 31/3  3 38/3  27/3  21/3  حداكثر 

چايهير نئور  33/3  38/3  81/3  83/3  88/3  21/3  11/3  3 3 3 3 31/3  38/3  متوسط 

31/3  3 3 32/3  حداقل 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11/3  12/3  39/3  31/3  18/3  8/3  77/3  66/3  26/3  83/3  81/3  83/3  8/3  حداكثر 

18/3 نمين چاي نمين  38/3  31/3  31/3  38/3  1/3  81/3  23/3  11/3  12/3  1/3  11/3  1/3 توسطم   

31/3  3 3 3 3 3 32/3  31/3  حداقل 3 3 3 3 3 

28/11  61/1  61/2  89/1  18/19  11/83  21/77  91/23  36/16  31/21  11/21  77/18  1/11  حداكثر 

11/6 قره سو ساميان  98/3  81/3  61/3  19/8  21/7  16/23  12/11  81/3  37/9  81/9  97/1  33/2  متوسط 

91/2  3 3 3 3 12/3  92/8  27/8  17/8  32/8  82/8  81/1  حداقل 3 

21/3  38/3  39/3  18/3  37/3  19/3  82/3  1/3  11/3  61/3  61/3  17/3  22/3  حداكثر 

37/3 گرمي چاي اكبر داود  31/3  32/3  37/3  28/3  11/3  33/3  18/3  16/3  21/3  17/3  13/3  33/3  متوسط 

31/3  3 3 3 32/3  32/3  31/3  31/3  31/3  31/3  31/3  31/3  32/3  حداقل 

13/3  31/3  31/3  39/3  31/1  11/3  11/3  17/3  2/3  29/3  16/3  19/3  36/3  حداكثر 

حاج 

 احمدكندي
33/3 برزندچاي  3 3 32/3  19/3  31/3  31/3  12/3  11/3  16/3  13/3  1/3  32/3  متوسط 

31/3  3 3 3 3 31/3  31/3  36/3  11/3  1/3  31/3  31/3  حداقل 3 

91/1  16/3  12/3  18/3  87/1  28/8  11/8  86/1  16/8  31/3  38/3  17/3  21/3  حداكثر 

36/2 آق چاي شمس آباد  38/3  32/3  38/3  21/3  1 61/1  6/3  16/3  83/3  26/3  21/3  1/3  متوسط 

89/1  3 3 3 3 3 33/3  3 3 3 31/3  حداقل 3 3 
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گاههاي آب سنجي: رژيم آبدهي ماهانه و ساالنه رودخانه هاي استان اردبيل در محل ايست (1-81)جدول شماره ادامه   

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

 آبدهي
 رودخانه ايستگاه 

99/3  36/3  36/3  11/3  11/3  11/2  17/8  11/1  63/3  67/3  11/3  88/3  89/3  حداكثر 

16/3 قوري چاي كورائيم  32/3  32/3  31/3  21/3  11/1  79/1  72/3  83/3  81/3  22/3  11/3  37/3  متوسط 

21/3  3 3 31/3  31/3  83/3  38/3  11/3  1/3  31/3  32/3  حداقل 3 3 

12/3  36/3  36/3  39/3  12/3  2/3  23/3  12/3  11/3  37/3  21/3  81/3  37/3  حداكثر 

33/3 بالخلوچاي ويالدرق  31/3  31/3  31/3  39/3  11/3  11/3  37/3  39/3  39/3  33/3  1/3  36/3  متوسط 

31/3  13/3  31/3  38/3  31/3  31/3  36/3  36/3  31/3  36/3  31/3  31/3  31/3  حداقل 

19/239  23/13  6/16  6/61  37/293  711 1313 933 113 122 118 111 2/93  حداكثر 

11/111 قزل اوزن گيلوان  61/18  19/12  12/28  22/121  91/881  31/868  31/169  13/99  67/66  87/67  16/16  11/27  متوسط 

13/93  11/2  11/8  6/1  13/26  111 189 1/61  9/11  1/11  2/81  31/26  13/9  حداقل 

83/3  36/3  22/3  89/3  31/1  11/3  39/3  61/3  27/3  13/3  81/3  11/3  12/3  حداكثر 

22/3 گرمي چاي گرمي  32/3  39/3  18/3  11/3  81/3  17/3  27/3  16/3  23/3  11/3  18/3  36/3  متوسط 

11/3  3 3 3 31/3  18/3  23/3  13/3  36/3  36/3  38/3  38/3  32/3  حداقل 

96/3  91/3  13/3  33/3  13/3  11/3  72/1  81/8  37/1  12/3  91/3  81/3  39/3  حداكثر 

26/3 سوالرچاي سوالر  11/3  38/3  32/3  38/3  11/3  33/3  73/3  89/3  23/3  22/3  12/3  21/3  متوسط 

13/3  3 3 3 3 31/3  88/3  29/3  حداقل 3 3 3 3 3 
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(: پتانسيل منابع آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك واقع درمحدوده سياسي استان اردبيل1-82جدول )  

 متوسط بارش Km2وسعت  واحد هيدرولوژيك

 mmدر واحد 

حجم بارش 

دريافتي 

MCM 

ضريب جريان  آبدهي ساليانه

 )درصد(

 دبي ويژه

Lit/Sec/Km2 

جريان ورودي 

به واحد 

MCM 

مصارف 

درواحد 

MCM 

خروجي واحد 

MCM  كد نام MCM M8/Sec 

آيدوغموش-قرنقو  1-8-8-1  13/18  887 63/1  17/2  39/3  1/19  17/1  3 3 17/2  

1-8-1-1 آرپاچاي  71/8729  112 82/1613  31/163  13/11  18/23  91/8  1/8111  139 11/8131  

2-1-8-6 سلن چاي  13/7  221 12/2  31/3  38/3  13 17/8  12/1731  3 29/1732  

لياقره سوي ع  1-1-1-2  1631 866 1631 12/131  83/8  2/6  92/3  3 68/112  91/216  

2-1-1-2 قره سوي سفلي  11/2611  868 13/762  96/22  92/3  1/2  29/3  91/216  96/91  91/179  

2-1-1-8 اهرچاي  21/693  121 11/231  13/13  88/3  61/8  17/3  81/96  3 91/36  

2-1-1-1 دره رود  11/1938  293 18/131  33/818  17/11  82/98  29/6  17/231  11/13  18/617  

2-1-1-1 مغان  83/2123  281 31/131  31/116  93/8  23 16/1  1/2121  69/972  11/1311  

2-1-1-2 بالها رود  11/1181  273 12/111  32/33  32/2  23 31/1  3 83/19  12/91  
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 رقام برحسب ميليون مترمكعب((: انواع مصارف آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل ) ا1-88جدول )

 مجموع مصارف مصارف صنعتي مصارف شرب و بهداشت مصارف كشاورزي نام واحد هيدرولوژيك

 139 - - 139 آرپاچاي

 3 - - - اهرچاي

 83/19 - 83/2 11 بالهارود

 11/13 - 33/1 61/16 دره رود

 96/91 - 19/6 27/61 قره سوي سفلي

 68/112 - 13/3 28/112 قره سوي عليا

 69/972 73/8 99/3 933 مغان

 33/1117 73/8 91/17 16/1126 استان اردبيل

 

 آبهاي زيرزميني : 2-2-1-1

به به است ناي واحد قره سوي عليا(به علت عدم تجهيز همه واحدهاي هيدرولوژيكي استان) 

رد. درواحاد امكان ارزياابي پتانسايل آبادهي مناابع زيرزميناي آنهاا وجاود نادا ،شبكه پيزومتريك

ميلياون مترمكعاب آب وارد   3/263هيدرولوژيك قره ساوي علياا باه طاور متوساط در هرساال 

از طرياق نفاوذ آب درصاد( 2/1ميلياون مترمكعاب ) 12آبخوانهاي زيرزميني مي شود كاه از آن 

 24درصاد( از طرياق نفاوذ جريانهااي ساطحي ورودي ،  2/44ميليون مترمكعب ) 2/146بارشها، 

ميلياون مترمكعاب  1/36درصد( از طرياق سايالبهاو جريانهااي ساطحي ،  6/1مكعب )ميليون متر

درصد( از طرياق نفاوذ  3/11ميليون مترمكعب ) 2/31از طريق پساب كشاورزي و درصد ( 2/32)

 فاضالب وارد آبخوانهاي اين واحدهيدرولوژيك مي شود.

لوژيك استان برحسب نوع با اين حال، برداشت از منابع آبهاي زيرزميني واحدهاي هيدرو 

كه در  صورت مي گيردچاه و...( مصرف )كشاورزي، شرب، ...( و به تفكيك نوع تخليه )چشمه، قنات،

 به تحليل آن پرداخته مي شود: زير

اطالعات در دسترس نشان مي دهد كه از كل حجم آب برداشت شده از منابع زيرزميني  

درصد( براي مصارف مختلاف ماورد اساتفاده قارار  1/26ميليون مترمكعب ) 2/343حدود  ،استان

درصد ( آن به صاورت جريانهااي نابهنگاام از چشامه هاا و  2/3ميليون مترمكعب ) 3/14گرفته و

 قنوات تخليه و از دسترس مصرف خارج شده است.

ميلياون  3/243براين اساس ،  از كل حجم آب زيرزميني مصرف شده در استان حادود  

درصاد( باراي  2/22ميلياون مترمكعاب ) 2/13براي مصارف كشاورزي، درصد( 2/62مترمكعب )

درصد( باراي آبيااري فضااي سابز و  1/2ميليون مترمكعب ) 3/11مصارف آشاميدني و بهداشتي، 

 درصد( براي ساير مصارف مورد استفاده قرار گرفته است. 2/2ميليون مترمكعب ) 2/3
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لوژيك استان تا حادودي باا يكاديگر الگوي مصرف آبهاي زيرزميني در واحدهاي هيدرو 

 مشخص است. (1-34ه در اطالعات ارائه شده در جدول شماره )متفاوت است ك

 
 (:انواع مصارف از منابع آب زيرزميني استان اردبيل  به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك1-81جدول)

 (MCM)مصرف  واحد هيدرولوژيك رديف

 مجموع صارفسايرم فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي كد نام

 161/11 821/8 181/8 711/26 829/3 181/11 1-8-1-1 آرپاچاي 1

 936/211 131/1 283/8 187/86 822/3 637/231 2-1-1-1 قره سو عليا 2

 331/13 113/1 171/3 31/13 117/3 131/23 2-1-1-2 قره سو سفلي 8

 291/1 163/3 623/3 133/2 331/3 732/3 2-1-1-8 اهرچاي 1

 132/13 666/3 937/1 791/1 3 386/1 2-1-1-1 وددره ر 1

 721/3 728/3 3 3 3 332/3 2-1-1-1 مغان 6

 828/2 3 136/1 399/3 331/3 211/3 2-1-1-2 بالهارود 9

 781/813 136/3 931/19 192/93 /996 333/218 جمع استان
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 بررسي بيالن آب برحسب زيرحوزه ها و دشتها : 8-1-1

 

مصارف نشان دهنده تفاوت حجم آب ورودي به منابع آبهاي سطحي  -بعبيالن )تراز( منا 

و زيرزميني با حجم آب برداشت شده از آنها اسات. در صاورت زياادتر باودن حجام آب ورودي 

نسبت به آب برداشت شده از اين منابع آب، تراز آنها م بت بوده و در صورت كمتار باودن حجام 

نابع ، تراز آنها منفي است. در صورت م بت بودن تراز آب ورودي نسبت به آب برداشت شده از م

آبهاي سطحي، مازاد آبهاي سطحي از محدوده مورد نظر خارج مي شود. اين وضاعيت باراي مناابع 

آبهاي زيرزميني منجر به افزايش ذخيره اين منابع و باال آمدن سطح ايستابي آب آنها مي شود. باه 

رزميني منجر به كاهش ذخيره آب اين منابع و پاايين رفاتن همين ترتيب، منفي بودن تراز آبهاي زي

 سطح ايستابي آب آنها مي شود.

بر پاياه اطالعاات در دساترس، بايالن ) پتانسايل( آبهااي ساطحي در كلياه واحادهاي  

هيدرولوژيك و نيز كل استان م بت مي باشد. م بت بودن اين بيالن باعث مي شود تا ماازاد آبهااي 

واحدهاي هيدرولوژيك خاارج شاده و وارد واحادهاي هيادرولوژيك ديگار سطحي مصرف نشده از 

كل حجام آب خروجاي از طرياق استان شده و يا از استان خارج شود. همانطور كه پيشتر گفته شد،

ميليون مترمكعب است كه تراز مناابع آبهااي ساطحي  1/2423جريانهاي سطحي از استان بالغ بر 

ميليون مترمكعاب حجام  1122عب آبهاي ورودي به استان و ميليون مترمك 2/2122استان )شامل 

 ميليون مترمكعب انواع مصارف( مي باشد. 3/342و مصارف اين آبها )شامل آبدهي ناشي از بارش(

همانطور كه گفته شد، عدم تجهيز واحدهاي هيدرولوژيك اساتان باه شابكه پيزومترياك  

بع آبهاي زيرزميني در اين واحدها وجود نداشاته مناموجب شده است تا امكان محاسبه بيالن )تراز (

 باشد، با اين حال اطالعات پراكنده اي دراين زمينه وجود دارد كه در زير به آنها اشاره مي شود:

خلخال  -تغييرات حجم مخزن دشت طارم»اين كه،  با توجه به  اعالم وزارت نيرو مبني بر -

مي تاوان ايان وضاعيت را باراي واحاد  «صفر بوده و سفره در وضعيت متعادل قرار دارد

هاي هيدرولوژيك آرپاچاي نيز صادق دانست. با اين حال، طبق گزارش بيالن آب محدوده

ميلياون  34امكان توسعه برداشت از آبخوانهاي واحد آرپاچاي به ميازان مطالعاتي كشور،

 د.وجود دارمترمكعب )نيمي از آبخوانهاي آبرفتي و نيمي از سازندهاي سخت(

حجم تغذيه سفره هاي آب زيرزميني واحد قره سو عليا )دشت طبق اطالعات در دسترس، -

ميليون مترمكعب و حجم آب برداشت شده از اين سفره ها حادود  3/263اردبيل( حدود

فزوني نشان دهنده ، ميليون مترمكعب ( -13ميليون مترمكعب است كه تراز آن ) 3/216
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م آب وارد شده به ايان سافره هااه و باه تباع آن حجم آب برداشت شده نسبت به حج

تاا  1313متار در طاول ساالهاي  3/1حادود كاهش تدريجي سطح ايساتابي آب آنهاا )

است كه ناشي از افزايش بسيار زياد چاههاي عميق و نيمه عميق و برداشت آب از (1316

 سفره هاي آب زيرزميني اين دشت از طريق آنها است.

سترس، بايالن هيادروكليماتولوژي محادوده مشاگين شاهر )واحاد بر پايه اطالعات در د -

هيدرولوژيك قره سوي سفلي( متعادل است و تغييرات حجم مخزن سافره مشاگين شاهر 

از آب زيرزميناي و  رصفر بوده وامكان توسعه بهره برداري از آبخوانها تا حد حذف تبخيا

پتانسايل باراي كال  كنترل بخشي از زهكشي آبهاي زيرزميني مقدور مي باشاد كاه ايان

ميلياون مترمكعاب ) نيماي از آن در محادوده  12عرصه دشتي مشگين شهر در حادود 

 استان اردبيل( است.

مصارف آبخوانهاي دشت اهار  –بودن بيالن منابع  متعادل بررسيهاي انجام شده حاكي از -

ه ورزقان و صفر بودن تغييرات حجم مخزن آن است. اين آبخوانها عمادتاً در  محادود –

استان آذربايجان شرقي بوده و تصور توسعه برداشت از آنهاا باراي واحاد هيادرولوژيك 

 اهرچاي در استان اردبيل متصور نمي باشد.

بيالن آبهاي زيرزميني درواحد هيدرولوژيك دره رود نيز متعادل باوده و تغييارات حجام  -

 مخزن آن صفر گزارش شده است.

ن آبهاي زيرزميني واحد هيدرولوژيك مغان م بات بيالطبق يكي از بررسيهاي انجام شده ، -

وده مي شاود. در حاالي زميليون مترمكعب به حجم مخزن آن اف 24بوده و هرسال حدود 

كه در يك بررسي ديگر ، اين بيالن متعادل گزارش شده و امكان اضافه برداشات آب از 

ساال بارآورد ميليون مترمكعب در  1سفره هاي زيرزميني اين واحد هيدرولوژيك حدود 

 شده است.

مصارف آبهاي زيرزميني در واحد هيدرولوژيك بالهاا رود نياز دروضاعيت  –بيالن منابع  -

 متعادل برآورد شده است.
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 بررسي ظرفيت ذخيره سازي آب : 1-1-1

 

بر پايه اطالعات اخذ شده از سازمانهاي آب منطقه اي وجهاد كشاورزي استان اردبيل، در  

سد مخزني در استان ساخته شده و درحاال بهاره بارداري هساتند. ظرفيات  42حال حاضر تعداد  

ميلياون مترمكعاب در ساال ماي باشاد كاه از آن حادود  1/1422ذخيره سازي اين سدها بالغ بر 

 1/2ميلياون مترمكعاب ) 4/23به مصارف كشااورزي ، درصاد(2/21ميليون مترمكعب ) 2/1422

درصاد( باه سااير مصاارف  1/4ميليون مترمكعب ) 2/1به مصارف آشاميدني و بهداشتي و درصد(

 هكتار مي باشد. 23314تخصيص داده مي شود. سطح زيركشت تحت آبخور اين سدها بالغ بر 

ميليون مترمكعاب در  324حجم ذخيره سازي آب اين سدها متفاوت بوده و بين حداك ر  

ضمن آن كاه  مي باشد، ميليون مترمكعب در سد تازه كند محمديه 12/4سد ميل و مغان و حداقل 

ميلياون  2تاا  1ساد باين  13ميلياون مترمكعاب ،  1ساد كمتار از  24ظرفيت ذخيره سازي آب 

ساد  2ميلياون مترمكعاب و  24تاا 14سد بين  2ميليون مترمكعب،  14تا 2سد بين  4مترمكعب، 

 ميليون مترمكعب مي باشد. 24بيشتر از 

آب ورودي و حجم روانااب ناشاي از  با توجه به حجم آبهاي سطحي جاري ) شامل حجم 

بارش( و ظرفيت ذخيره سازي سدهاي در حال بهره برداري استان مي توان نشان داد كه حدود يك 

ششم حجم آبهاي سطحي استان قابل تنظيم در مخزن سدهاي اساتان اسات كاه ايان نسابت باين 

احاد هيادرولوژيك درصاد در و 2/34درصد در واحد هيدرولوژيك دره رود و حداك ر  1/4حداقل 

قره سوي عليا متغير است. ضمن آن كه هيچ ظرفيت ذخيره سازي در حال بهره برداري درواحدهاي 

 آيدوغموش و سلن چاي وجود ندارد. -قرنقو هيدرولوژيك

سد با ظرفيت ذخيره ساازي  6گذشته از سدهاي در حال بهره برداري فوق الذكر، تعداد  

ميلياون مترمكعاب  2/1123خت است كاه از آن حادود ميليون مترمكعب در دست سا 1/1212

درصاد( باراي مصاارف  2/2ميلياون مترمكعاب ) 4/21درصد( براي مصارف كشااورزي،  1/22)

درصد( براي سااير مصاارف تخصايص داده  1/2ميليون مترمكعب ) 1/62آشاميدني و بهداشتي و 

ميلياون مترمكعاب(  1612شده است. درميان اين سدها، ظرفيت ذخيره سازي آب سد خداآفرين )

 ميليون مترمكعب( كمتر از آن براي سايرسدها ميباشد. 2/1بيشتر و سد سرخاب )

ميلياون مترمكعاب در ساال نياز  1/132سد با ظرفيت ذخيره سازي  32ايجاد همچنين ، 

ميلياون  1/122براي اين استان در دست مطالعه است كه از كل ظرفيت ذخيره سازي آنهاا حادود

درصد( براي مصارف  3/2ميليون مترمكعب ) 3درصد( براي مصارف كشاورزي ،  2/22مترمكعب )
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درصد( براي ساير مصاارف برناماه ريازي شاده  2/2ميليون مترمكعب ) 4آشاميدني و بهداشتي و 

 است.

(، مشخصاات 1-3( تاا ) 1-1( و نقشه هااي شاماره )1-31( تا )1-32شماره) درجداول  

 در دست اجرا و در دست مطالعه استان اردبيل ارايه گرديده است.سدهاي در دست بهره برداري ،
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(: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل1-81جدول  )  

 نام رودخانه حوضه فرعي هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف

حجم 

آب 

 تنظيمي
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

 نياز آب محيط

تزيس  

ت سطح زيركش

 )هكتار(
 سطح بهبود سطح توسعه

روستاي آق زمان -نمين جهادكشاورزي سدآق زمان نمين 1 13/3 خارج بستر قره سو ارس تامين آب كشاورزي     3 13/3  3 13 13 3 

روستاي انار –مشكن شهر  جهادكشاورزي سد انار 2 23/1 انارچاي ارس تامين آب كشاورزي     3 23/1  3 113 3 113 

روستاي ايلخچي -كوثر جهادكشاورزي سدايلخچي 8  خارج از بستر هريس قزل اوزن تامين آب كشاورزي   

 چاي

93/3  3 93/3  3 21 21 3 

 كيلومتري روستاي1 -نير جهادكشاورزي سداينانلو 1

 اينانلو

13و2 83و39  13/1 حوزه آبريزمخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 13/1  3 113 113 3 

ب  منطقه اي اردبيلآ سد پردستلو 1 13و11 كوثر، روستاي پردستلو  89و93  خارج از بستر اوچ  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 بوالغ

63/3  3 63/3  3 123 123 3 

ي كيلومتري روستا1اردبيل،  جهادكشاورزي سد پيرآلقير 6

 پيرآلتير

13و19 83و13  13/1 حوزه آبريز مخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 13/1  3 113 113 3 

 6/21مشكين شهر،  جهادكشاورزي سد دوشانلو 9

نلوكيلومتري روستاي دوشا  

19و11 83و89  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 علمدارچاي

81/3  3 81/3  3 13 13 3 

اي كيلومتري روست  11كوثر،  جهادكشاورزي سد سكرآباد 3

 سكرآباد

13و29 89و62  ك رپيريخارج از بست قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 چاي

23/1  3 23/1  3 33 33 3 

اي كيلومتري روست 23كوثر،  جهادكشاورزي سد قره قشالق 7

 قره قشالق

13و83 89و99  خارج از بستر  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 گزورچاي

13/3  3 13/3  3 93 83 13 

كيلومتري  2مشكين شهر،  آب منطقه اي اردبيل سد قره قيه 13

 روستاي قره قيه

19و98 83و31  79/8 خارج بستر قره سو ارس تامين آب كشاورزي   3 79/8  3 123 133 823 

 1/11مشكين شهر،  جهادكشاورزي سد لنج آباد 11

بادكيلومتري روستاي لنج آ  

19و72 83و13  61/3 حوزه آبريز مخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 61/3  3 133 13 13 

كيلومتري  21 اردبيل، آب منطقه اي اردبيل اردبيل )يامچي( 12

 روستاي يامچي سفلي

13و33 83و39  تامين آب كشاورزي و  

 آب شرب

13/71 بالخلي چاي ارس  23 98 13/1  11333 18333 2333 

كيلومتري  81اردبيل، آب منطقه اي اردبيل سقزچي 18

 روستاي سقزچي

13و13 83و21  تامين آب كشاورزي،  

رل تغذيه مصنوعي و كنت

 سيالب

23/1 سقزچاي ارس  3 23/1  3 863 863 3 
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(: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل1-81ادامه جدول  )  

 نام رودخانه حوضه فرعي هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف

حجم 

آب 

 تنظيمي
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

 نياز آب محيط

 زيست

ت سطح زيركش

 )هكتار(
هبودسطح ب سطح توسعه  

كيلومتري  11مشكين شهر،  آب منطقه اي اردبيل ارباب كندي 11

 روستاي ارباب كندي

13و32 83و13  خارج بستر ارباب  ارس تامين آب كشاورزي 

 كندي

23/3  3 23/3  3 83 3 83 

كيلومتري  6اصالندوز،  آب منطقه اي اردبيل بوذجه 11

 روستاي بوذجه سفلي

19و89 87و12  خارج از بستر دره  ارس تامين آب كشاورزي 

 رود

63/3  3 63/3  3 93 93 3 

ي كيلومتري روستا 11نمين  آب منطقه اي اردبيل سوهانمين 16

 سوها

13و63 83و29  23/3 حوزه آبريزمخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 23/3  3 83 83 3 

 1/22مشكين شهر،  آب منطقه اي اردبيل طاووس گلي 19

لوكيلومتري روستاي قلچق  

19و91 83و89  13/1 حوزه آبريز مخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 13/1  3 113 113 3 

13و27 اردبيل آب منطقه اي اردبيل زمزم)قوريچاي( 13 83و33   1333 3 1333 3 1 3 1 قوريچاي ارس تامين آب كشاورزي 

كيلومتري  8اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل قوريچاي اردبيل 17

يروستاي مهماندوست سفل  

13و83 83و33  يخارج بستر قوريچا ارس تامين آب كشاورزي   39/13  3 39/13  3 2233 2233 3 

كيلومتري  2/1اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل كمي آباد 23

 روستاي كمي آباد

13و81 83و13  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 قوريچاي

8 3 8 3 233 233 3 

اي كيلومتري روست 2اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل گل تپه رضي 21

 گل تپه

13و23 83و13  خارج بستر شريف  ارس تامين آب كشاورزي 

 بيگلو

83/3  3 83/3  3 13 13 3 

كيلومتري  6/19كوثر،  آب منطقه اي اردبيل گنجگاه 22

 روستاي گنجگاه

13و21 89و92  خارج از بستر  قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 پرگوچاي

63/3  3 63/3  3 91 91 3 

اي كيلومتري روست 3گرمي،  آب منطقه اي اردبيل گيالرلو 28

 گيالرلو

13و32 87و33   -خارج بستر برزند بالهارود تامين  آب شرب 

 ديزج

13/3  13 /3  3 3 3 3 3 

اي كيلومتري روست 21كوثر،  آب منطقه اي اردبيل ليكوان 21

 ليكوان

13و22 89و63  وان خارج از بستر ليك قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 چاي

93/8  3 93/8  3 113 113 3 

كيلومتري  8اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل نئور 21

 روستاي عباس آباد

13و11 83و33   1233 3 1233 3 7 3 7 حوزه آبريز مخزن ارس تامين آب كشاورزي 

كيلومتري  1/19كوثر،  آب منطقه اي اردبيل هريس 26

 روستاي هريس

13و28 89و69   از بستر نيلق خارج قزل اوزن تامين آب كشاورزي 

 چاي و هريس چاي

13/3  3 13/3  3 13 3 13 
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(: مشخصات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل1-81ادامه جدول  )  

 نام رودخانه حوضه فرعي هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف

حجم 

آب 

 تنظيمي
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

 نياز آب محيط

تزيس  

ت سطح زيركش

 )هكتار(
 سطح بهبود سطح توسعه

كيلومتري 1/3اردبيل آب منطقه اي اردبيل سداسكي شهر 29

 روستاي اسكي شهر

13و13 83و22  23/1 حوزه آبريزمخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 23/1  3 123 123 3 

اي كيلومتري روست 1اردبيل،  جهاد كشاورزي سدزربيل 23

 كردعليلو

13و18 83و11  ين آب كشاورزيتام   خارج از بستر بيله ارس 

 درق چاي

93/3  3 93/3  3 133 133 3 

كيلومتري  1اردبيل،  آب منطقه اي اردبيل سد كوهساره 27

 روستاي كوهساره

13و18 83و11  11/3 حوزه آبريزمخزن ارس تامين آب كشاورزي   3 11/3  3 63 3 63 

ر اردبيل، شه1/3كيلومتر آب منطقه اي اردبيل سدپيله سهران 83 13و81  83و19   3 133 133 3 9 3 9 از سد شورابيل ارس تامين آب كشاورزي 

سدينگچه مالمحمد  81

 حسن

اي كيلومتري روست 1اردبيل، آب منطقه اي اردبيل

 ينگچه مالمحمدحسن

13و12 83و13  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 كوالنكوه چاي

23/3  3 23/3  3 83 83 3 

منطقه اي اردبيلآب  سد نوشهر 82 كيلومتري  6/1اردبيل، 

 روستاي نوشهر

13و12 83و13  ن خارج از بستر ارسي ارس تامين آب كشاورزي 

 چاي

93/3  3 93/3  3 133 133 3 

هسد تازه كند محمدي 88 كيلومتري 1/3اردبيل آب منطقه اي اردبيل 

 روستاي تازه كند محمديه

13و18 83و83  وه ر ابريكخارج ازبست ارس تامين آب كشاورزي 

 چاي

11/3  3 11/3  3 33 33 3 

كيلومتري  1/3اردبيل  جهاد كشاورزي سد شيخ احمد 81

 روستاي شيخ احمد

13و13 83و13  23/3 شيخ احمدچاي ارس تامين آب كشاورزي   3 23/3  3 83 83 3 

 كيلومتري روستاي 1نير،  جهاد كشاورزي سد مستان آباد 81

 مستان آباد

19و71 89و71  اورزيتامين آب كش  11/3 حوزه آبريزمخزن ارس   3 11/3  3 63 63 3 

كيلومتري 1/3سرعين،  جهاد كشاورزي سد كرده ده 86

 روستاي كرده ده

13و31 83و19  خارج از بسترعلي  ارس تامين آب كشاورزي 

 درويش چاي

23/3  3 23/3  3 83 83 3 

كيلومتري 1/3مشگين شهر،  جهاد كشاورزي سد مزرعه جهان 89

جهان روستاي مزرعه  

19و13 83و81   خارج از بستر انزان ارس تامين آب كشاورزي 

 چاي

33/3  3 33/3  3 133 133 3 

كيلومتري  1مشكين شهر، آب منطقه اي اردبيل سد قصابه 83

 روستاي قصابه

19و12 83و83  ين خارج از بستر مشگ ارس تامين آب كشاورزي 

 چاي

13/3  3 13/3  3 13 13  

ورزيجهاد كشا سد ينگچه مشكين 87 كيلومتري 1/3مشكين شهر،  

 روستاي ينگچه

19و18 83و83  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 شيخالرچاي

1/3  3 13/3  3 93 93 3 

13و19 اردبيل آب منطقه اي اردبيل اردبيل 13 83و89   1333 1333 2333 3 18 3 18 خارج بستر بالخلي ارس تامين آب كشاورزي 
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صات سدهاي دردست بهره برداري در استان اردبيل(: مشخ1-81جدول  )ادامه   

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

 تنظيمي
Mcm 

 آب مصرفي

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آب 

محيط 

 زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

هسطح توسع دسطح بهبو   

لآب منطقه اي اردبي ميل و مغان 11 كيلومتري 1/1 

 شهراصالندوز

19و89 87و12   3 92333 92333 3 313 3 313 ارس ارس تامين آب كشاورزي 

1سد آلوچه  12 كيلومتري  2اردبيل جهاد كشاورزي 

 روستاي آلوچه

13و89 83و31  خارج ازبستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 دربندچاي

61/3  3 61/3  3 33 33 3 

2سد آلوچه  18 كيلومتري   2اردبيل  جهاد كشاورزي 

 روستاي آلوچه

13و89 83و31  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 دربندچاي

13/1  3 13/1  3 133 133 3 

لآب منطقه اي اردبي سد شورابيل 11 13و29 داخل شهر اردبيل  83و22  خارج از بستر  ارس تامين آب كشاورزي 

 بالخوچاي

13/7  3 13/7  3 1333 1333 3 

لي اردبيآب منطقه ا سد سربند 11 كيلومتري 28نمين،   

 روستاي سربند

13و89 83و89   پمپاژ از رودخانه ارس تامين آب كشاورزي 

 قره سو

13/3  3 13/3  3 133 133 3 

سد درحال بهره برداري 11 مجموع       11/1312  13/23  21/1322  13/1  73393 72793 1733 
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يل(: مشخصات سدهاي دردست اجراي در استان اردب1-86جدول )  

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب 

مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب 

مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

محيط 

 زيست

 سطح زيركشت

 )هكتار(
 سطح بهبود سطح توسعه

آب منطقه اي  گيوي 1

 اردبيل

ي كيلومتر1

 شرق كوثر

13و83 89و63  تامين آب  

 كشاورزي

دفيدروس  729 6833 9229 22 11 3 96 گيوي چاي 

آب منطقه اي  سرخاب 2

 اردبيل

 شهرنير،

روستاي 

 سرخاب

19و36 83و37  تامين آب  

 كشاورزي

خارج بستر  

 آق القان

23/1  3 23/1  3 173 173 3 

آب منطقه اي  خداآفرين 8

 اردبيل

 بر،شمال كلي

176 

 كيلومتري

 پايين دست

 سد ارس

16و78 87و21  ب تامين آ 

كشاورزي،

شرب و 

صنعت و 

 برق

 2633 91133 91333 3 383 3 383 ارس ارس

 سبالن  1

و()گي بيگل  

آب منطقه اي 

 اردبيل

 كيلومتري13

شمال شرقي 

 مشگين شهر

19و 79 83و18  تامين آب  

 كشاورزي

 1621 7891 11333 11 133 3 111 قره سو ارس

آب منطقه اي  عمارت 1

 اردبيل

ي كيلومتر81

شمال غربي 

شگين شهرم  

19و18 83و79  تامين آب  

 كشاورزي،

شرب و 

صنعت و 

 برق

دره رود  ارس

 )قره سو(

171 13/29  13/181  1/82  22733 23733 2333 

آب منطقه اي  بيگ باغلو 6

 اردبيل

ي كيلومتر81

شمال شرقي 

 مشگين شهر

19و72 83و92  تامين آب  

 كشاورزي

13/2 قوشه ارس  3 13/2  3 833 833 3 

دست مطالعهسد در  6 مجموع  93/1217  13/29  23/1128  13/67  117619 133161 11112 
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(: مشخصات سدهاي دردست مطالعه در استان اردبيل1-89جدول )  

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

 محيط زيست

طح س

زيركشت 

 )هكتار(

هسطح توسع  سطح بهبود 

ل گيلومتري شما1/9 جهاد كشاورزي سدعنبران 1

 شرقي نمين

13و11 83و13  تغذيه مصنوعي و  

 كنترل سيالب

12/8 عنبران چاي ارس  3 3 61/3  113 113 3 

كيلومتري 1/16 آب منطقه اي اردبيل احمدبيگلو 2

 مشكين شهر، شمال

وروستاي احمدبيگل  

19و11 38و12  28/13 مشگين چاي ارس تامين آب كشاورزي   3 28/13  3 8333 8333 3 

19و13 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل اهل ايمان 8 83و13   3 8233 8233 3 13 3 13 هندالو ارس تامين آب كشاورزي 

19و19 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل سامانلو 1 83و89   3 2333 2333 3 13 3 13 مشكين چاي ارس تامين آب كشاورزي 

13و23 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل قباله 1 83و78   3 333 333 3 9 3 9 سمبورچاي ارس تامين آب كشاورزي 

13و61 اردبيل آب منطقه اي اردبيل نيارق 6 83و23  33/8 نيارق ارس تامين آب كشاورزي   3 23/2  6/1  871 871 3 

، اردبيل، بخش هير آب منطقه اي اردبيل ابوريق 9

 روستاي ايوريق

13و13 83و12  13/1 ايوريق ارس تامين آب كشاورزي   3 93/8  3/1  3 3 3 

 كيلومتري جنوب11 آب منطقه اي اردبيل بفراجردخلخال 3

شرقي خلخال ، 

روستاي خانقاه 

 بفراجرد

13و13 89و13  و  تامين آب كشاورزي 

 آب شرب وصنعت

 3 633 633 3 8 8 6 بفراجرد سفيدرود

گوتتازه كندان 7 19و91 گرمي آب منطقه اي اردبيل  87و33  13/3 سمبورچاي ارس تامين آب كشاورزي   3 1/3  3 913 913 3 

اي مشكين شهر روست آب منطقه اي اردبيل جمال آباد 13

 جمال آباد

19و12 83و81  93/3 ايبگلو ارس تامين آب كشاورزي   3 93/3  3 73 73 3 

ن خليفه لومشگي 11

 شهر

اي مشكين شهر روست آب منطقه اي اردبيل

 خليفه لو

13و33 83و91   23 93 73 3 1 3 1 رضي چاي ارس تامين آب كشاورزي 

اي مشكين شهر روست آب منطقه اي اردبيل خورشيدآباد 12

بادخورشيد آ  

19و11 83و81  81/3 مشكين چاي ارس تامين آب كشاورزي   3 81/3  3 63 13 13 

اي روست مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل دره بيگلو 18

 دره بيگلو

13و18 83و68  63/3 برگچاي ارس تامين آب كشاورزي   3 6/3  3 833 833 3 

13و83 كوثر)گيوي( آب منطقه اي اردبيل زاويه كرد 11 89و39  73/1 زاويه چاي سفيدرود تامين آب كشاورزي   3 73/1  3 633 3 633 
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بيل(: مشخصات سدهاي دردست مطالعه در استان ارد1-89ادامه جدول )  

 هدف X Y محل سد دستگاه اجرايي عنوان رديف
حوضه 

 فرعي
 نام رودخانه

حجم آب 

تنظيمي 
Mcm 

آب مصرفي 

شرب و 

 بهداشت

آب مصرفي 

 كشاورزي

نياز آبي 

 محيط زيست

سطح 

زيركشت 

 )هكتار(

هسطح توسع  سطح بهبود 

روستاي زرج كوثر، آب منطقه اي اردبيل زرج آباد 11

 آباد

13و38 89و69  كشاورزيتامين آب   61/2 زرج آباد ارس   3 61/2  3 93 93 3 

اي مشكين شهر روست آب منطقه اي اردبيل ساطي 16

 ساطي سفلي

19و12 83و83  13/3 ميزان چاي ارس تامين آب كشاورزي   3 1/3  3 81 21 13 

13و19 گرمي آب منطقه اي اردبيل سينه سر 19 87و31  23/1 ارازچاي ارس تامين آب كشاورزي   3 2/1  3 3 3 3 

13و18 مشكين شهر آب منطقه اي اردبيل كرمشاهلو 13 83و68  يلنگه پيزچا ارس تامين آب كشاورزي   6/3  3 6/3  3 13 13 3 

(چاپقوشان )نمين 17 13و13 نمين آب منطقه اي اردبيل  83و18  63/2  ارس تامين آب كشاورزي   3 6/2  3 83 83 3 

13و18 كرمي آب منطقه اي اردبيل ماه پري 23 87و39  23/2 شردره  تامين آب كشاورزي   3 23/2  3 3 3 3 

13و11 كرمي آب منطقه اي اردبيل هواس 21 87و13  13/1 هواس  تامين آب كشاورزي   3 13/1  3 3 3 3 

13و39 گرمي آب منطقه اي اردبيل كله سر 22 87و37  81/8 گرمي چاي  تامين آب كشاورزي   3 81/8  3 3 3 3 

لآب منطقه اي اردبي توسانلو 28 19و37 گرمي  83و17  63/6 برزندچاي  تامين آب كشاورزي   3 63/6  3 3 3 3 

13و28 خلخال آب منطقه اي اردبيل هشتجين 21 89و23  63/6 سقزچي سفيدرود تامين آب كشاورزي   3 63/6  3 913 633 113 

13و83 خلخال آب منطقه اي اردبيل اندبيل 21 81و83  چشمه هاي  سفيدرود تامين آب كشاورزي 

عادلمير  

83/1  3 83/1  3 113 123 83 

13و13 كوثر آب منطقه اي اردبيل تبريزك 26 89و18  23/1 نيلق سفيدرود تامين آب كشاورزي   3 23/1  3 633 113 113 

13و21 خلخال آب منطقه اي اردبيل نياخرم 29 89و82   221 691 733 3 3 3 3 گزاز سفيدرود تامين آب كشاورزي 

يلآب منطقه اي اردب مرشت 23 13و29 كوثر  83و18  83/1 سنگواچاي سفيدرود تامين آب كشاورزي   3 83/1  3 891 231 71 

19و31 شمال كليبر آب منطقه اي اردبيل قيرقلعه سي 27 87و83  و  تامين آب كشاورزي 

 آب شرب و صنعت

 3 3 3 3 3 3 3 ارس ارس

13و62  آب منطقه اي اردبيل كوهساره 83 83و39  63/1 كوهساره ارس تامين آب كشاورزي   3 6/1  3 233 233 3 

ه نمين، روستاي بيل آب منطقه اي اردبيل بيله درق 81

 درق

13و68 83و18  1/1 بيله درق ارس تامين آب كشاورزي   3 1/1  3 213 113 133 

19و68  آب منطقه اي اردبيل پريخان 82 83و13  رخارج از بست ارس تامين آب كشاورزي   8/1  3 8/1  3 131 91 83 

سد دردست مطالعه 82 مجموع  66/182  8 91/122  31/1  16687 11223 1117 
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 آبياري و زهكشي  هاي شبكه: 1-1-1

 

 2بر پايه اطالعات اخذ شده از سازمان آب منطقه اي اساتان اردبيال، در حاال حاضار  

دست  شبكه آبياري در 3چاي( و ي شبكه آبياري در حال بهره برداري ) شبكه هاي مغان و قور

احمدبيگلو و حاوزه گيوي، عمارت،شبكه هاي يامچي، سبالن،  خليل نو، خداآفرين ،اجرا و مطالعه)

 بالها رود( در استان وجود دارد.

 
 ويژگيهاي شبكه هاي آبياري دردست بهره برداري : 1-1-1-1

 

 شبكه آبياري و زهكشي مغان:)الف(:

تادريجاً، شاده و باا گذشات زمان،آغاز  1323توسعه كشاورزي دردشت مغان از سال  

مطالعات شبكه آبياري ايان دشات  1331از سال  ،گسترش كمي وكيفي يافته است. از آن جمله

. تحاوالت آغااز گرديادبهره برداري از شبكه آبيااري دشات  1323شروع شد و نهايتاً از سال 

اضر استفاده از مديريتي، سازماني و عملكردي انجام شده تاكنون موجب شده است كه در حال ح

هكتار(،  2444بياري و زهكشي در چهار منطقه آبياري اصالندوز ) با وسعت خدمات اين شبكه آ

وبيله سوار )با وساعت هكتار( 22244هكتار(، پارس آباد ) با وسعت   16244با وسعت شهرك )

-32هكتار صورت گيرد. گفتني است كه در سال زراعاي  66344هكتار( با وسعت كل  11244

هزار هكتار اراضي فارياب دشت مغان را تاامين و  2/34، اين شبكه آب مورد  نياز حدود 1334

 توزيع كرده است.

آب مورد استفاده اين شبكه آبياري از رودخانه ارس و از طريق سد مخزناي ارس، ساد  

پمپااژ  انحرافي ميل و مغان و تاسيسات تامين آب و آبگيري تامين شده و با استفاده از ايساتگاه

كيلاومتر كانالهااي  3/323كيلومتركاناال اصالي و  2/116آب توزيع مي شود. اين شبكه داراي 

 فرعي است.

هكتاار باوده و از ناوع شابكه  3244شبكه زهكشي دشت مغان داراي مساحتي بالغ بر  

كيلاومتر در  223كيلومتر و زهكش فرعاي  2/124زهكشي زيرزميني است. طول زهكش اصلي 

 ده است.نظر گرفته ش

 

 : شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي) ب (

براي شروع شده است، 1312اين شبكه آبياري و زهكشي كه بهره برداري از آن از سال  

هكتار در نظر گرفته شده اسات.  2442توسعه اراضي كشاورزي دشت اردبيل با وسعت تقريبي 
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مخزني قوري چاي ، گروچااي  منبع تامين آب اين شبكه رودخانه قوري چاي و از طريق سدهاي

كيلومتر كانالهاي اصلي ، فرعي و مياني بار دشات اردبيال  34و آق چاي مي باشد كه از طريق 

سوار مي شود. گفتني است كه اين شبكه فاقد ايستگاه پمپاژ آب اسات و بساتر كانالهااي اصالي 

 شبكه بتني است.

زهكاش جماع آوري  كيلاومتر 2/14روان آب مزارع تحت آبيااري شابكه باه وسايله  

 شود، ضمن آن كه اين شبكه فاقد زهكش عمقي است.مي

( تاا 1-32)بياري و زهكشي مغان و قوري چاي در جداولاطالعات تفصيلي شبكه هاي آ 

 آورده شده است. شماره (1-6( تا )1-4(، و نقشه هاي شماره )44-1)
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1831-31رسال اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي مغان د(:1-83جدول  )  

درپايان سال جاري(اندازه) عنوان اطالعات و داده ها  اندازه عنوان اطالعات  و داده ها 

 )درپايان سال جاري(

 الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي شرح 

(m8/ha) 

نيمشخصات زهكشهاي زيرزمي پارس آباد بزرگترين شهر محدوده  تا پايان هرماه درهرماه ماههاي سال زراعي 3 (Km)طول كل زهكشها  

91/111 مهر 3 (ha)كل سطح اراضي تحت پوشش  اردبيل استان محل استقرار  91/111  

87-12و 87-21 عرض جغرافيايي از ... تا...  

 طول كانالها و

لوله هاي اصلي و درجه يك 
(Km) 

 كانالها

79/123 آبان 88 بتني  63/298  

13-21و 19-21 طول جغرافيايي از ... تا ... ا پوشش غيربتنيب  63/871 122 آذر 3   

63/871 3 دي 3 نيم لوله 1816 تاريخ شروع عمليات اجرايي ساخت  

17/118 خاكي 1812 تاريخ شروع عمليات بهره برداري 63/871 3 بهمن   

17/196 جمع آبانماه تاريخ شروع فصل آبياري 23/163 اسفند   76/168  

 مهرماه تاريخ خاتمه فصل آبياري

 لوله ها

76/1118 733 فروردين 3 فلزي  

91/2261 ارديبهشت 3 بتني و آزبست 277 (mm)متوسط بارندگي ساليانه   69/8337  

9/11 متوسط دماي ساالنه 69/9817 8113 خرداد 3 جمع   

17/196 جمع كل ارس نام رودخانه منابع تامين آب 36/2272 تير   18/7612  

 3 نام چشمه سار و قنات

 طول كانالها و

 لوله هاي درجه دو
(Km) 

 كانالها

31/813 بتني 11/1719 مرداد   69/11117  

11/1221 شهريور 3 با پوشش غيربتني 3 تعداد چاه  31/12938  

ن نام تاسيسات تامي

 كننده آب

81/7 نيم لوله ارس سد مخزني 31/12938 جمع    

  3 خاكي 3 سد تنظيمي

ير نام تاسيسات آبگ

صليا  

2/863 جمع ميل و مغان سدانحرافي  

 3 سدانحرافي تنظيمي

 لوله ها

 3 فلزي

 3 بتني و آزبست 3 ايستگاه پمپاژ

ظرفيت انتقال آب 

 (m8/s)شبكه 

 3 جمع 33 ساحل راست

2/863 جمع كل 33 ساجل چپ  

سطح اراضي تحت 

 (ha)پوشش 

 73133 كل )جغرافيايي(

ي
ها

ه 
از

 س
اد

عد
ت

 
ح

ط
 س

يم
ظ

تن
 

ب
آ

 (m2)مساحت  تعداد  

 92333 قابل آبياري)خالص(

هبيشترين سطح بهره برداري شد  332 271 دريچه كشويي 61822 

طول جاده هاي 

 (km)سرويس 

9/1367 كانالها  271 9 دريجه قطاعي 

 3 3 آميل 113 زهكشها

ع طول شبكه هاي توزي
(Km) 

8كانالهاي درجه  ويسآ 3   3 3 

1كانالهاي درجه   1133 223 سازه بتني 3 

 طول زهكشهاي روباز
(m) 

12/113 اصلي   

(2فرعي )درجه   13/839  

(8درجه جمع كننده )  3 

 113 جمع
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1831-31اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي مغان درسال (:1-83ادامه جدول  )  

 ح اراضي قابلسط نام شبكه تحت پمپاژ

 آبياري

 ظرفيت پمپاژ مرحله پمپاژ نام ايستگاه

(m8/S) 

 

 ارتفاع استاتيك تعداد پمپ ها

 (m)پمپاژ 

ارتفاع ديناميك 

 (m)پمياژ 

 كشور سازنده نوع پمپ منبع انرژي

غانشبكه آبياري وزهكشي م  

1پمپاژ 313 2/1 مرحله بهره برداري   1 1/21 ك سانتريفوژمحوري ي برق سراسري 83 

كشهم  

 ايران

پارس 1پمپاژ  2333 1/2 مرحله بهره برداري  وي سانتريفوژ فشار ق برق سراسري 133 33 12 

 دو طبقه

 ايران

8پمپاژ  2133 6/8 مرحله بهره برداري  و سانتريفوژمحوري د برق سراسري 61 16 1 

 مكشه

 ژاپن

1پمپاژ 1113 6/1 مرحله بهره برداري  ك حوري يسانتريفوژ م برق سراسري 63 16 9 

 مكشه

 ايران

1پمپاژ 1111 12/2 مرحله بهره برداري  ك سانتريفوژ محوري ي برق سراسري 13 16 7 

 مكشه

 ايران

6پمپاژ 1121 9/2 مرحله بهره برداري   7 1/11 ك سانتريفوژ محوري ي برق سراسري 62 

 مكشه

 ايران

9پمپاژ 1933 و حوري دسانتريفوژ م برق سراسري 13 16 1 2 مرحله بهره برداري 

 مكشه

 ژاپن

3پمپاژ 8133 ك سانتريفوژ محوري ي برق سراسري 88 83 12 8 مرحله راه اندازي 

 مكشه

 ايران
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1831-31اطالعات ساالنه شبكه آبياري و زهكشي قوري چاي  درسال (:1-87جدول  )  

درپايان سال جاري(اندازه) عنوان اطالعات و داده ها ازهاند عنوان اطالعات  و داده ها   

 )درپايان سال جاري(

 الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي شرح 

(m8/ha) 

مشخصات زهكشهاي  اردبيل بزرگترين شهر محدوده

 زيرزميني

 تا پايان هرماه درهرماه ماههاي سال زراعي 3 (Km)طول كل زهكشها 

19/113 مهر 3 (ha)كل سطح اراضي تحت پوشش  اردبيل استان محل استقرار  19/113  

ض جغرافيايي از ... تا...عر 83-12و 13-89   

 طول كانالها و

لوله هاي اصلي و درجه 

 (Km)يك 

 كانالها

31/17 بتني 716/86 آبان   12/139  

13-23و13-11 طول جغرافيايي از ... تا ... يبا پوشش غيربتن  12/282 11 آذر 3   

12/228 3 دي 3 نيم لوله 1892 تاريخ شروع عمليات اجرايي ساخت  

12/282 3 بهمن 3 خاكي 1896 تاريخ شروع عمليات بهره برداري  

31/17 جمع نيمه ارديبهشت تاريخ شروع فصل آبياري 39/113 اسفند   27/818  

 آخر شهريور تاريخ خاتمه فصل آبياري

 لوله ها

29/113 فروردين 3 فلزي  16/361  

72/381 ارديبهشت 3 بتني و آزبست 223 (mm)متوسط بارندگي ساليانه   1/1679  

1/1237 خرداد 3 جمع 11 متوسط دماي ساالنه  1/2736  

31/17 جمع كل قوريچاي، آق جاي، گروچاي نام رودخانه منابع تامين آب 9/1163 تير   2/1119  

 3 نام چشمه سار و قنات

 طول كانالها و

 لوله هاي درجه دو
(Km) 

 كانالها

61/7 بتني 8/1286 مرداد   1/8163  

يبا پوشش غيربتن 3 تعداد چاه 72/971 شهريور 3   1/6191  

مين نام تاسيسات تا

 كننده آب

1/6191 جمع 3 نيم لوله قوريچاي)مالاحمد( سد مخزني   

  3 خاكي 3 سد تنظيمي

گير نام تاسيسات آب

 اصلي

61/7 جمع 3 سدانحرافي  

 3 سدانحرافي تنظيمي

 لوله ها

 3 فلزي

تگاه پمپاژايس  3 بتني و آزبست 3 

ب ظرفيت انتقال آ

 (m8/s)شبكه 

1/2 ساحل راست  3 جمع 

61/7 جمع كل 3 ساجل چپ  

 سطح اراضي تحت

 (ha)پوشش 

 8333 كل )جغرافيايي(

 آ
ح

ط
 س

يم
ظ

 تن
ي

ها
ه 

از
 س

اد
عد

ت
ب

 (m2)مساحت  تعداد  

 2233 قابل آبياري)خالص(

دهرداري شبيشترين سطح بهره ب 92/12 16 دريچه كشويي 1331   

طول جاده هاي 

 (km)سرويس 

16/27 كانالها  3 3 دريجه قطاعي 

8/12 زهكشها  3 3 آميل 

طول شبكه هاي 

 (Km)توزيع 

8كانالهاي درجه   3 3 آويس 3 

1كانالهاي درجه  1/1 7 سازه بتني 3   

طول زهكشهاي 

 (m)روباز 

  3 اصلي

(2)درجه  فرعي  8/12  

(8درجه جمع كننده )  3 
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8/12 جمع  
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 ويژگيهاي شبكه هاي آبياري و ز هكشي در دست اجرا و مطالعه : 2-1-1-1

شبكه آبياري و زهكشاي  3همانطور كه گفته شد، در حال حاضر عمليات اجرايي و مطالعاتي  

 ه مشخصات كلي اين شبكه ها به ترتيب زير مي باشد:در استان اردبيل در دست انجام است ك

 

 : شبكه آبياري و زهكشي يامچي1

اين شبكه در واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا قرار دارد و منباع تاامين آب آن رودخاناه  

هازار هكتاار در  12بالخلوچاي است. مساحت ناخالص اراضي تحت آبيااري وزهكشاي ايان شابكه 

 نظرگرفته شده است.

 

 شبكه آبياري و زهكشي سب ن: 2

اين شبكه در واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي قرار دارد و منبع تاامين آب آن رودخاناه  

 هزار هكتار خواهد بود. 12قره سو  مي باشد. مساحت ناخالص اراضي تحت پوشش اين شبكه 

 

 بياري و زهكشي خداآف ين : شبكه آ3

ر دارد و منبع تامين آب آن رودخانه ارس اسات. اين شبكه در واحد هيدرولوژيك مغان قرا 

 هزار هكتار خواهد بود. 14وسعت اراضي تحت پوشش اين شبكه حدود 

 

 : شبكه آبياري و زهكشي گيوي4

اين شبكه در واحد هيادرولوژيك آرپاا چااي قارا ردارد و منباع تاامين آب آن رودخاناه  

ر اراضي دشات گياوي در نظار گرفتاه هزار هكتا 2/3آرپاچاي است. اين شبكه براي پوشش حدود 

 شده است.

 

 : شبكه آبياري و زهكشي عمارت 5

اين شبكه در محدوده واحدهاي هيدرولوژيك مغان و دره رود قرار دارد و منبع تاامين آب  

 هزار هكتار خواهد بود. 2/22آن رودخانه دره يوردچاي است. مساحت اراضي تحت پوشش شبكه 
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 احمدبيگلو: شبكه آبياري و زهكشي 3

اين شبكه در محدوده واحدهاي هيدرولوژيك اهرچاي و قره سوي سفلي قارار دارد و منباع  

 هزار هكتار است. 6/3تامين آب آن رودخانه قره سو است.  مساحت اراضي تحت پوشش اين شبكه 

 

 : شبكه آبياري خليل لو7

هزار هكتاار از اراضاي اين شبكه از طريق خطوط انتقال آب و ايستگاه پمپاژ آب خود حدود  

 زراعي استان را فارياب مي كند.

 

 : شبكه آبياري و زهكشي حوزه بالها رود8

هازار هكتاار از اراض ايان حاوزه در  2/4اين شبكه آبياري و زهكشي براي پوشش حادود  

 دست مطالعه است.

 


